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EDITORIAL

A leitura atenta
do editorial do
Dr. Fernando
Nobre, sob o
título em

epígrafe, inserto na AMI Notícias, que se
recomenda, serviu de mote a uma reflexão dos
problemas que afectam o futebol. Como é tão
pequeno o nosso Mundo!

O recurso à analogia funda-se, em primeiro lugar,
no respeito que nos merece a obra da AMI e, em
particular, a acção pessoal do seu presidente que
confesso admiro e cujo exemplo procuro seguir.

Releva, em segundo lugar porque o que acontece
na economia e na política global não deixa de ter
reflexos profundos no futebol, sobretudo quando
este é encarado como uma mera industria.

Assim sendo, e mutatis mutandis os "mercenários
económicos" responsáveis pela catástrofe humana
em vários países subdesenvolvidos, existem no
futebol e assumem o papel de "empresários
desportivos" conduzindo a sua acção numa lógica
meramente pessoal e patrimonial.

Por sua vez as "elites governamentais locais
corruptas e incompetentes" desses pobres países,
correspondem a  muitos dos nossos dirigentes
desportivos.

A construção de grandes projectos nesses países
subdesenvolvidos - verdadeiros elefantes brancos -
tem paralelo na compra de jogadores a preços
astronómicos, alguns sem qualquer qualidade, ou
nos investimentos em estádios, como foi o Euro
2004.

As dívidas que os países ditos subdesenvolvidos
contraem, mais os juros que lhes são cobrados,
estrangulam os respectivos orçamentos, tal como
sucede com o passivo que os nossos clubes
acumulam, levando ao desaparecimento e à

falência de alguns históricos - Salgueiros e Farense -
ou ao sufoco de outros - Boavista, Estrela Amadora,
Belenenses...

É neste caos que, apesar de tudo, se fazem e
emergem os grandes negócios, ou seja, se faz a
Economia da Tragédia.

Não deixa também de ser sintomático, no futebol, a
ascensão meteórica de uns quantos - políticos,
agentes desportivos, dirigentes, empresas de
construção, marcas desportivas, empresas de
comunicação.

È pois neste paradigma de tragédia, de
insegurança, de medo, de ruptura, onde impera o
deficit, o incumprimento salarial a jogadores, o não
pagamento a fornecedores, à segurança social e à
administração fiscal, enfim de total
irresponsabilidade, que florescem os grandes
negócios.

No universo futebol tal como no subjacente à
análise do Dr. Fernando Nobre impõe-se uma
autêntica e efectiva regulação que obste aos
despautérios e aos oportunismos.

Se assim não for acompanho o Dr. Fernando Nobre
quando diz que "assim vai o Mundo, cantando e
rindo levado para o precipício! Que loucura de
ganância" 

Eu, se me permite, Dr. Fernando Nobre, diria, assim
vai o nosso Futebol, cantando e rindo para o
pricipicio! Que loucura de ganância.

Estou, no entanto certo, que uma nova mentalidade
vai emergir e frutificar e, face à actual situação,
grite bem alto:  BASTA.

Joaquim Evangelista
Presidente da DIrecção
jevangelista@sjpf.pt
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EDITORIAL

"Dos Mercenários
Económicos à Economia
das Tragédias"



Oceano Andrade da Cruz começou a
sua carreira no Almada, aos 14 anos.
Manteve-se no clube almadense até ao
primeiro ano de sénior. Depois,
transitou para o Pescadores da Costa de
Caparica e, um ano, depois para o
Odivelas, então na II Divisão. Na época
seguinte ingressou no Nacional da
Madeira. Uma temporada nos insulares
bastou para chegar ao Sporting, pela
mão de Pedro Gomes (seu treinador no
Nacional e que foi para Alvalade para
adjunto de John Toshack).
Pegou de estaca no clube leonino (um
mês depois de ali chegar foi convocado
para a Selecção Nacional) e ali
permaneceu durante sete épocas.
Adorado pela plateia sportinguista,
Oceano dava tudo em campo. Porém,
durante este período apenas
conquistou uma Supertaça Cândido de
Oliveira (1986/87). 
Em 1991, juntamente com Carlos
Xavier, deixou o Sporting e
transferiu-se para a Real Sociedad, de

Espanha. Jogou três épocas no clube
de San Sebastian e chegou a
capitanear a equipa basca. Ficou para
a história do clube como o jogador
que marcou o último golo no Estádio
de Atocha, entretanto demolido.
Jogou na Real Sociedad durante três
épocas. Em 1994/95, voltou ao
Sporting. Jogou no clube leonino
durante mais quatro temporadas
(ganhou uma Taça de Portugal em
1994/95). Saiu de Alvalade magoado
(queriam forçá-lo a acabar a carreira)
e transferiu-se para os franceses do
Toulouse, onde jogou durante um ano.
Em 1999, com 37 anos, pendurou as
botas. Diz que a maior tristeza da sua
carreira foi não ter terminado a
carreira no Sporting.  

Portugal.
Oceano registou a sua primeira
internacionalização a 30 de Janeiro de
1985, frente à Estónia. Quando partiu
para Espanha tinha apenas nove das 54
internacionalizações que viria a somar
até ao final da sua carreira. A emigração
valeu-lhe em definitivo um lugar na
equipa das Quinas e foi presença assídua
até Abril de 1998. Despediu-se da
Selecção Nacional a 20 de Abril, de
1998, frente à Inglaterra (0-3). Com a
camisola de Portugal marcou oito golos.
Participou ainda na fase final do
Campeonato da Europa de 1996,
disputado em Inglaterra.  

Fora dos relvados.
Quando deixou de jogar, em 1999,
Oceano esteve durante dois anos a
descansar e a desanuviar do mundo do
futebol. Regressou então para
comentarista de algumas estações de
televisão e a escrever para alguns
jornais. Foi ainda consultor de uma
empresa inglesa para a qual dava a sua
opinião, como perito, sobre o talento e a
qualidade de jogadores de todo o
Mundo. Posteriormente, montou com
Dimas (também ex-internacional
português) uma empresa de gestão de
carreiras de jogadores e de organização
de eventos desportivos. 
Em várias ocasiões esteve perto de
regressar ao Sporting mas, segundo o
próprio, os processos nunca foram bem
conduzidos. Até que há bem pouco
tempo voltou ao futebol activo pela mão
de Carlos Queiroz. O novo seleccionador
nacional escolheu Oceano para integrar a
equipa técnica. A sua principal missão é
observar as equipas adversárias de
Portugal. O regresso que se saúda e que
se espera que seja por muito tempo.
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VELHAS GLÓRIAS

Ficou na história do
futebol português pelo
modo guerreiro como
disputava todos os
lances. Limitado
tecnicamente no início
da sua carreira,
evoluiu, e de que
maneira, com o passar
dos anos. Época, após
época, conquistou o
estatuto de líder e de
grande capitão.

Oceano somou 54 internacionalizações com a
camisola de Portugal

OCEANO





6

VI ESTÁGIO DO JOGADOR

Uma Perspectiva
de Emprego

1-1
2-1
4-2
2-0
3-0
2-2
0-1
2-0

2-1
3-0
2-2
1-0
2-1
2-0
3-2
7-0
3-0
0-2
1-0
1-2
1-0

0-0
2-2
1-0 (3º/4º)

Objectivos:
• Assegurar a actividade
desportiva aos jogadores
desempregados
• Proporcionar condições de
treino
• Realização de jogos de
exibição
• Qualificar o jogador
profissional de futebol

Data: 
1 de Julho a 31 de Agosto de
2008

Locais:
Lisboa - Complexo
Desportivo do Jamor
Porto - Sport Clube
CANIDELO - Parque de
Jogos Manuel Marques
Gomes

Coordenação:
Joaquim Evangelista

Equipa Técnica:
Lisboa - José Carlos,
Joaquim Rebelo e Ranque
Franque
Porto - Pedro Martins - Rui
Pedro - Armando Santos -
Manuel Matias

Participantes: 
Lisboa: 29
Porto: 41

Contratações decorrentes
do Estágio: 40

Jogos de Exibição:
Estágio/Porto:  
Oliveirense - SJPF
Nelas - SJPF
Arouca - SJPF
Coimbrões - SJPF
Viseu - SJPF
Tondela - SJPF
Estarreja - SJPF
Prado - SJPF
Estágio/Lisboa:
Beira-Mar - SJPF
Estoril - SJPF
Casa Pia - SJPF
Alcochetense - SJPF
SJPF - Barreirense
Monsanto - SJPF
Pinhalnovense - SJPF
Oriental - SJPF
Fátima - SJPF
SJPF - Ol. Moscavide           
Igreja Nova - SJPF
Lusitano Évora - SJPF
Eléctrico - SJPF
Torneio FIFPro Holanda:
Torneio FIFPro:
Suíça - Portugal
Eslovénia - Portugal
França - Portugal

Apoios e Patrocínios:
Instituto do Desporto de
Portugal
Federação Portuguesa de
Futebol
Câmara Municipal de Vila
Nova de Gaia
Central de Cervejas
Kia Motors
Cambridge School
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VI ESTÁGIO DO JOGADOR

Tal como em edições anteriores, o Estágio para jogadores
livres ou desempregados teve bastante procura. Tal facto,
obrigou as respectivas equipas técnicas (Norte e Sul) a

realizarem uma triagem. Assim, os jogadores que
participaram no VI Estágio para Jogadores e respectivas
colocação à data do fecho desta edição foram os seguintes:

Os jogadores do estágio

ESTÁGIO - PLANTEL - NORTE                        JULHO / AGOSTO 2008                                                                                     

ESTÁGIO - PLANTEL - SUL JULHO / AGOSTO 2008 



8

TORNEIO FIFPRO

SJPF no
quarto
lugar
A equipa do SJPF, que representou
Portugal, alcançou um meritório
quarto lugar no IV Torneio da FIFPro
para jogadores desempregados.
Na competição disputada na
Holanda, a 18 e 19 de Julho, e que
contou com a participação das
equipas de Portugal, Holanda, França,
Eslovénia, Suíça e Escandinávia
(formada por jogadores da
Dinamarca, da Noruega, da Suécia e
da Finlândia), a formação do
Sindicato - treinada por Pedro
Martins, José Carlos e Joaquim
Rebelo - iniciou a competição com
um empate a zero frente à Suíça.
No desafio seguinte, perante a
Eslovénia, Portugal empatou
novamente, mas agora a dois golos
(Ibraima e Rui Miguel apontaram os
golos portugueses).
Com estas duas igualdades, a equipa
do SJPF disputou com a França o jogo
de atribuição do terceiro e quarto
lugares. A formação portuguesa não
foi feliz e perdeu por 0-1, com o golo
gaulês a surgir no prolongamento.
Recorde-se que o Torneio FIFPro é
uma competição apoiada pela UEFA
destinada a jogadores profissionais
em busca de um novo contrato. É,
acima de tudo, uma oportunidade
para os futebolistas mostrarem as
suas capacidades a olheiros e clubes.
Em edições anteriores (a de 2007 foi
disputada em Portugal), mais de 50
por cento dos jogadores conseguiram
por via do Torneio FIFPro assinar um
novo contrato no seu próprio país ou
noutro.

Classificação final

1. Holanda 
2. Eslovénia 
3. França 
4. Portugal 
5. Suíça 
6. Escandinávia 
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Plantel do SJPF

Guarda-Redes:
1 - Ricardo Nuno Pinheiro da Silva
(28/09/1979), ex-Vila Meã
12 - Nuno Miguel Fortes Ribeiro
(30/09/1984), ex-Fátima

Defesas:
2 - Afonso Leal dos Anjos Marques
Santos (30/01/1988), ex-Lusitano
Vila Real
5 - Luís Miguel Torres Ferreira
(15/02/1979), ex-Freamunde
6 - Fernando Jorge Batista Pinho
Valente "Joca" (20/08/1979), ex-
Vila Meã
3 - Hugo Miguel Gonçalves Teixeira
(10/12/1974), ex-Pedras Rubras 
4 - Álvaro José Campos de Oliveira
Lopes (07/02/1979), ex-Esmoriz

Médios: 
16 - Luís Miguel Campos de Sousa
"Nini" (13/04/1978), ex-Caniçal 
15 - Duarte Nuno Carvalhais Pereira
(12/01/1976), ex-Covilhã 
8 - João Luís Ramos Santiago
(07/12/1985), ex-Algarve United 
7 - Fábio Bruno Sousa Miranda
(01/01/1986), ex-Algarve United
17 - Nuno Miguel Vaz Augusto
(07/06/1978), ex-Prior Velho

Avançados:
11 - António Joaquim Fernandes
Teixeira "Tonanha" (14/11/1979), ex-
Fafe
10 - Ricardo Miguel Ferreira da
Costa (16/01/1985), ex-Louletano 
14 - Filipe Manuel Nunes Cândido
(28/09/1979), ex-Vila Meã
13 - Carlos Filipe Pereira Ramos
Bernardo Barracho (26/03/1988),
ex-Futebol Benfica 
9 - Ibraima Fali Baldé (15/01/1986),
ex-Odivelas

Equipa Técnica:
- José Carlos
- Joaquim Rebelo
- Pedro Martins

Coordenação:
- Joaquim Evangelista
- Alfredo Ranque Franque
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Prémio KIA
Jogador
do Mês

Tal como tem feito em épocas anteriores, o Sindicato dos
Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) continuará a
distinguir mensalmente o melhor jogador do principal
campeonato português de futebol durante esse período. Tal
como nos restantes prémios a atribuir, o SJPF entende que
qualquer futebolista deve ser homenageado pelo seu mérito.
Em 2008/09, o SJPF atribuirá este galardão em parceria com
a KIA. Já o troféu a entregar ao vencedor será produzido pela
Montra do Vidro.

LIGA SAGRES

Troféu do Prémio Jogador do mês
produzido pela Montra do Vidro
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Vencedores em 2007/08:
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Troféu do Prémio Jogador do mês
produzido pela Montra do Vidro

LIGA SAGRES

Em parceria com a Holmes Place, o Sindicato dos Jogadores
Profissionais de Futebol manterá o galardão que premiará
mensalmente um jogador, até aos 23 anos, da Liga Sagres,
pelo seu desempenho ao longo de cada mês. O troféu
destinado ao vencedor será produzido pela Montra do Vidro.

Prémio Holmes  
Place

Juventude

Vencedores em 2007/08:
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Em parceria com a Tsunami, o Sindicato dos Jogadores
Profissionais de Futebol premiará mensalmente um jogador
da Liga Vitalis, pelo seu desempenho ao longo de cada mês. O
troféu destinado ao vencedor será produzido pela Montra do
Vidro.
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LIGA VITALIS

Troféu do Prémio Juventude
produzido pela Montra do Vidro

Prémio Tsunami
Jogador do Mês

M
a

ri
n

h
o

 
(F

á
ti

m
a

) 
S

et
em

b
ro

To
y 

(O
lh

a
n

e
n

se
)

O
ut

ub
ro

G
a

sp
a

r 
(R

io
 A

ve
)

N
ov

em
b

ro

H
é

ld
e

r 
S

o
u

sa
 

(V
iz

e
la

)
D

ez
em

b
ro

P
a

u
lo

 L
o

p
es

 
(T

ro
fe

n
se

)
Ja

ne
ir

o

P
e

d
ro

 R
ib

e
ir

o
 

(G
il

 V
ic

e
n

te
)

Fe
ve

re
ir

o

M
a

ci
e

l 
(G

il
 V

ic
e

n
te

)
M

ar
ço

L
u

ís
 C

o
e

n
tr

ã
o

 
(G

il
 V

ic
e

n
te

)
A

b
ri

l

Vencedores em 2007/08:



Em parceria com a Holmes Place, o Sindicato dos Jogadores
Profissionais de Futebol manterá o galardão que premiará
mensalmente um jogador, até aos 23 anos, da Liga Sagres,
pelo seu desempenho ao longo de cada mês. O troféu
destinado ao vencedor será produzido pela Montra do Vidro.
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LIGA VITALIS

Troféu do Prémio Jogador do mês
produzido pela Montra do Vidro

Prémio   
Diadema
Juventude

Vencedores em 2007/08:
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Prémio Fair Play Colectivo

LIGA SAGRES LIGA VITALIS
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Troféu do Prémio Juventude
produzido pela Montra do Vidro
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O Sindicato oferece competência,
qualidade, seriedade e empenho na
defesa dos teus direitos.
De ti esperamos uma participação
activa e solidária.
Todos juntos formaremos uma
equipa ganhadora.

Todos juntos podemos
contribuir para as mudanças
de que o futebol português
necessita. A tua adesão é

fundamental.

QUOTAS
Jóia de Inscrição 50,00E
Sócios Efectivos
Liga Sagres            150,00E
Liga Vitalis         120,00E
2ª Divisão         100,00E
3ª Divisão         80,00E
Distritais                80,00E
FUTSAL
1ª Divisão         150,00E
2ª Divisão       100,00E
3ª Divisão              80,00E
Sócios Honorários 40,00E

SERVIÇOS
1. Assessoria Jurídica 

2. Estágio para Jogadores    
Desempregados

3. Seguro de Vida

4. Formação Profissional – 
Novas Oportunidades

5. Fundo de Solidariedade 
Social do Jogador

6. Fundo de Garantia Salarial



Remates
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Nuno Santos 
(V. Guimarães)
Idade  30 anos (09/07/1978)

Naturalidade Coimbra
Clubes Sporting,
Lourinhanense, E.
Amadora, Penafiel e V.
Guimarães

1 - Humildade.
2 - Demasiado amigo das 

pessoas.
3 - Diego Maradona.
4 - Surf, bodyboard, esqui e 

basquetebol.
5 - Arroz de Pato.
6 - BMW.
7 - México.
8 - Surf.
9 - Braveheart.
10 - Mel Gibson e Charlize 

Theron.
11 - Pearl Jam.

Nuno Piloto 
(Académica)
Idade  26 anos (19/03/1982)

Naturalidade Tondela
Clubes  Anadia, Tourizense
e Académica

1 - Bem disposto.
2 - Confiar em demasia
nas pessoas.
3 - M. Laudrup, Zidane e
Rui Costa.
4 - Basquetebol, voleibol e
ténis.
5 - Cozido à Portuguesa.
6 - BMW.
7 - Algarve.
8 - Ver televisão e navegar
na net.
9 - O Último Rei da
Escócia.
10 - Edward Norton e
Scarlett Johansson.
11 - Café del Mar.

1 - 

2-

3- 

4- 

5- 

6- 

7- 

8- 

9- 

10- 

11- 

A sua principal
virtude ?

O seu maior defeito ?

O melhor jogador de
sempre?

Que desportos aprecia
além do futebol?

Prato preferido?

Automóvel ou marca
preferida?

Destino de férias ?

Hobby ?

Um filme ?

Um actor e uma actriz ?

Cantor ou banda de
música preferida?
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Carlos Saleiro 
(V. Setúbal)
Idade  26 anos (01/05/1982)

Naturalidade Lisboa 
Clubes  Sporting, Olivais e
Moscavide, Fátima e V.
Setúbal

1 - Amigo do amigo.
2 - Desconfiado.
3 - Cristiano Ronaldo.
4 - Ténis e basquetebol.
5 - Arroz de Pato.
6 - BMW.
7 - Nova Iorque.
8 - Cinema.
9 - Homem em Fúria.
10 - Denzel Washington e 

Angelina Jolie.
11 - Kizomba.

Manuel Machado
(treinador do Nacional)
Idade 52 anos (04/12/1955)

Naturalidade
Guimarães
Como treinador  Fafe,
Moreirense, V. Guimarães,
Nacional, Académica e Sp.
Braga

1 - Paciente.
2 - Moderado.
3 - Diego Maradona.
4 - Andebol e voleibol.
5 - Leitão.
6 - Audi.
7 - Algarve.
8 - Ler.
9 - Proposta Indecente.
10 - Al Pacino e Demi 

Moore.
11 - Leonard Cohen.

João Ferreira 
(árbitro da AF Setúbal)
Idade  40 anos (25/09/1967)

Naturalidade Angola
Profissão  Engenheiro

1 - Leal.
2 - Arrogante.
3 - Luís Figo.
4 - Natação e voleibol.
5 - Muamba de Galinha.
6 - BMW.
7 - Caraíbas.
8 - Ler.
9 - Históricos.
10 - Tom Hanks e Soraia 

Chaves.
11 - Dire Straits.
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MERCADO

As inscrições de 2008/09
Os 16 clubes ou SAD participantes na Liga Sagres registaram 209 novos jogadores para a época
2008/09.
Desse número, o maior contingente foi português (86). Porém, os atletas de nacionalidade portuguesa
só bateram a comitiva brasileira em seis (80). Na terceira posição surge a França, com oito futebolistas e,
na quarta, a Argentina e o Uruguai, ambos com seis jogadores cada. Seguem-se a Espanha (três inscrições)
e Angola, Camarões, Colômbia (todos com duas inscrições cada). Com apenas um jogador surgem a
Áustria, o Chile, a Costa do Marfim, a Eslovénia, a Guiné-Bissau, as Honduras, o Panamá, a Polónia, a
Roménia, o Senegal e a Sérvia.
Esta realidade revela que o principal campeonato português continua a privilegiar a inscrição de jogadores
estrangeiros ao invés de apostar em atletas portugueses
(199 portugueses para 235 estrangeiros).
Estes dados foram obtidos após o
cruzamento de dados de várias fontes.

ANGOLA
Marco Airosa (Nacional)

Mateus (Nacional)

ARGENTINA
Benitez (FC Porto)

Tomás Costa (FC Porto)

Aimar (Benfica)

Mustafa (E. Amadora)

Gonzalo Caravano (E. Amadora)

Prieto (P. Ferreira)

BRASIL
Fernando (FC Porto)

Hulk (FC Porto)

Sidnei (Benfica)

Fellipe Bastos (Benfica)

Moretto (Benfica)

Rochemback (Sporting)

Carciano (Belenenses)

Vanderlei (Belenenses)

Baiano (Belenenses)

Rodrigo Arroz  (Belenenses)

Matheus (Belenenses)

Maykon (Belenenses)

Edimilson (Belenenses)

Vinicius (Belenenses)

Marcelo (Belenenses)

Júnior Negão (Belenenses)

Assis (Belenenses)

Wender (Belenenses)

Lionn (V. Guimarães)

Wénio (V. Guimarães)

Douglas (V. Guimarães)

Jean Coral (V. Guimarães)

Lucas (V. Guimarães)

Edson (Académica)

Luiz Duarte (Académica)

Luís Nunes (Académica)

Jardel (E. Amadora)

Diego Paulista  (E. Amadora)

Teti (E. Amadora)

Celsinho (E. Amadora)

Ney Santos (E. Amadora)

Filipe Figueiró (E. Amadora)

Sandro (Leixões)

Chumbinho (Leixões)

Serginho Baiano (Leixões)

Mércio (Trofense)

Zé Carlos (Trofense)

Sidnei (Trofense)

Daniel Criz (Naval)

Bolívia (Naval)

Tiago Rannow (Naval)

Simplício (Naval)

Fernando Cardozo  (Marítimo)

Sidnei (Marítimo)

Cedrola (Nacional)

Maicon (Nacional)

Juliano (Nacional)

Nenêm (Nacional)

Luís Alberto (Nacional)

Rafael Bastos (Nacional)

Cássio (P. Ferreira)

China (P. Ferreira)

Léo Bonfim (P. Ferreira)

Tatu (P. Ferreira)

André Pinto (P. Ferreira)

Moisés (Sp. Braga)

André Leone (Sp. Braga)

Evaldo (Sp. Braga)

Alan (Sp. Braga)

Mossoró (Sp. Braga)

Leandro Lima (V. Setúbal)

Mateus (V. Setúbal)

Laionel (V. Setúbal)

Danilo Portugal  (V. Setúbal)

Bruno Moraes (V. Setúbal)

Diogo Gomes (Académica)

Luiz Nunes (Académica)

Edson (Académica)

Marques (Leixões)

Roberto (Leixões)

Wesley (Leixões)

Daniel Henz (Rio Ave)

Alicio (Belenenses)

Tiago Schmidt

(Belenenses)

Eliseu (Marítimo)

Cadu (Marítimo)

Paulinho (Trofense)

Josa (P. Ferreira)

Ozeia (P. Ferreira)

William (P. Ferreira)

URUGUAI
Rodriguez (FC Porto)

Urreta (Benfica)

Richard Porta (Belenenses)

Lipatin (Trofense)

Luís Aguiar (Sp. Braga)

Carlos Aguiar (Académica)

HONDURAS
Suazo (Honduras)

COLÔMBIA
Guarin (FC Porto)

Renteria (Sp. Braga)

PANAMÁ
Garcés (Académica)

SENEGAL
Sougou (Académica)

GUINÉ-BISSAU
Éder (Académica)

COSTA DO MARFIM
Vouho (Académica)

CAMARÕES
Douglas (Nacional)

Meyong (Sp. Braga)

CHILE
Von Schwedler (Belenenses)
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PORTUGAL
Rolando (FC Porto)

Pele (FC Porto)

Candeias (FC Porto)

Tengarrinha (FC Porto)

Miguel Vítor (Benfica)

Rúben Amorim (Benfica)

Jorge Ribeiro (Benfica)

Carlos Martins (Benfica)

Ricardo Batista (Sporting)

Daniel Carriço (Sporting)

Caneira (Sporting)

Postiga (Sporting)

China (Belenenses)

Sério Organista

(Belenenses)

Carlos Alves (Belenenses)

Luís Filipe (V. Guimarães)

Nuno Assis (V. Guimarães)

Dinis (V. Guimarães)

F. Alexandre (E. Amadora)

Monteiro (E. Amadora)

Hugo Gomes (E.Amadora)

Nuno Coelho (E.Amadora)

Nelson Pedroso (E.

Amadora)

Rui Varela (E. Amadora)

Luís Vidigal (E. Amadora)

Silvestre Varela (E.

Amadora)

Vasco Fernandes (Leixões)

Diogo Luís (Leixões)

Zé Manuel (Leixões)

Miguel Ângelo (Trofense)

Tiago Pinto (Trofense)

Areias (Trofense)

David Caiado (Trofense)

Hélder Barbosa (Trofense)

Delfim (Trofense)

Paulinho (Trofense)

Jorge Baptista (Naval)

Bruno (Naval)

Real (Naval)

José Mário (Naval)

Carlos Fernandes

(Marítimo)

Zé Gomes (Marítimo)

Miguelito (Marítimo)

Manu (Marítimo)

Paulo Jorge (Marítimo)

Pedro Moutinho

(Marítimo)

Luís Carlos (Marítimo)

Christopher (Marítimo)

João Coimbra (Marítimo)

João Guilherme (Marítimo)

Marquinhos (Marítimo)

Gonçalo (Marítimo)

João Aurélio (Nacional)

Rúben Micael (Nacional)

Miguel Fidalgo (Nacional)

Nuno Pinto (Nacional)

Sílvio (Portugal)

Jorge Humberto (Rio Ave)

Bruno Novo (Rio Ave)

Vitor Gomes (Rio Ave)

Tarantini (Rio Ave)

André Carvalhas (Rio Ave)

Semedo (Rio Ave)

Ribeiro (Rio Ave)

Ricardo (P. Ferreira)

Guedes (P. Ferreira)

Eduardo (Sp. Braga)

Januário (Sp. Braga)

Bruno Vale (V. Setúbal)

Carlos Saleiro (V. Setúbal)

Tiago Figueiredo (Belenenses)

Gonçalo (Académica)

Licá (Académica)

André Fontes

(Académica)

Vítor Hugo (Trofense)

Bruno Conceição (P.

Ferreira)

Fábio Pacheco (P. Ferreira)

Filipe Gonçalves (P.

Ferreira)

Orlando Sá (Sp. Braga)

Palmeira (Sp. Braga)

André Marques (E.

Amadora)

Vítor Vinha (E. Amadora)

Braga (Leixões)

Paulo Tavares (Leixões)

Laranjeiro (Leixões)

Cacheira (Leixões)

ESPANHA
Balboa (Benfica)

Reyes (Benfica)

Rodri (Marítimo)

FRANÇA
Yebda (Benfica)

Gregory (V. Guimarães)

Peiser (Naval)

Baradji (Naval)

Hauw (Naval)

Debray (Marítimo)

Kelly (P. Ferreira)

Cissokho (V. Setúbal)

ÁUSTRIA
Berger (Leixões)

POLÓNIA
Madej (Académica)

SÉRVIA
Kovacevic (Naval)

Peskovic (Académica)

ESLOVÈNIA
Peskovic (Académica)

CROÁCIA
Pavlovic (Nacional)

Srcbec (Nacional)

Cop (Nacional)

ROMÉNIA
Sapunaru (FC Porto)
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Hélder Barbosa nasceu em Paredes, a 26 de Maio de
1987, e desde muito cedo chamou as atenções. Em
2005/06, sagrou-se campeão nacional pelo FC Porto
(embora integrado na equipa B, fez um jogo pela
formação principal frente ao Boavista). Esteve
emprestado à Académica de Coimbra durante época e
meia e, em Janeiro de 2008, foi repescado pelo FC Porto.
Realizou quatro jogos e, esta temporada, foi novamente
cedido, desta feita ao Trofense.

Nascido (30 de Junho de 1989) e criado em Torres
Vedras, Miguel Vítor é uma das últimas apostas da
formação do Benfica (foi uma das referências nos
juniores). Integrado em 2007/08, no plantel principal
do Benfica, foi emprestado, em Janeiro, ao Desportivo
das Aves para ganhar experiência. No início desta
época, voltou ao Benfica. No clube da Luz, espera e
trabalha por uma oportunidade para se impor em
definitivo no conjunto encarnado.

Quando era mais novo, Adrien Silva recusou o Chelsea
em detrimento do Sporting. Nascido em 15 de Março de
1989, Adrien é um típico número seis. Porém, a explosão
de Miguel Veloso impediu a sua afirmação no Sporting. O
médio defensivo continua à espreita de um lugar no
"onze" e não é por acaso que Paulo Bento não dispensa a
sua presença no plantel principal dos leões. Na última
temporada, realizou sete jogos com a camisola leonina.

Fábio Miguel Malheiro Paím, nasceu no Estoril, a 15 de
Fevereiro de 1988. Produto da formação do Sporting,
uma grave lesão sofrida nos juniores impediu a sua
afirmação natural no clube de Alvalade. Neste defeso,
Fábio Paím surpreendeu ao rumar ao milionário Chelsea
por empréstimo. Em 2006/07, alinhou pelo Olivais e
Moscavide e na última época, jogou até Dezembro, no
Trofense e, a partir dessa data, no Paços de Ferreira.
Agora, no colosso londrino, tem tudo para evoluir de vez.
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Depois de ter batido a selecção de Malta por 0-4 - golos de
Said (autogolo), Hugo Almeida (61), Simão (71) e Nani (79)
-, no primeiro jogo da fase de apuramento para o Mundial
de 2010, Portugal não conseguiu manter o rumo vitorioso
no Grupo 1 e baqueou na segunda jornada. No Estádio José
de Alvalade, a selecção nacional perdeu com a sua
congénere dinamarquesa, por 3-2.
Uma derrota incrível já que Portugal esteve a ganhar até
aos 85 minutos. Nani inaugurou o marcador aos 41
minutos, após um bom passe de Hugo Almeida. No
segundo tempo, a formação das Quinas continuou a
mandar no jogo e a desperdiçar oportunidades. Até que aos
83 minutos, Bentler empatou para a Dinamarca. Dois
minutos volvidos, Nuno Gomes foi derrubado dentro da
grande área e Deco voltou a colocar Portugal em vantagem.
O jogo estava electrizante e aos 89, Poulsen de cabeça, na

sequência de um canto marcou o tento da igualdade.
Portugal relançou-se no ataque mas os jogadores nórdicos
foram mais felizes. Aos 92 minutos, Jensen rematou à
entrada da área, a bola tabelou em Pepe e enganou Quim.
Resultado final: 3-2 para a Dinamarca. O próximo encontro
de Portugal é a 11 de Outubro, frente à Suécia.

Classificação do Grupo 1

1. Albânia, 4 pontos; 

2. Dinamarca, 4; 

3. Suécia, 4; 

4. Portugal, 3; 

5. Hungria, 2; 

6. Malta, 0.

Arranque intermitente

MUNDIAL 2010
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FIFPRO

Joaquim Evangelista, em
representação do SJPF e na
qualidade de membro da FIFPro
Divisão Europa, esteve presente em
Julho, na cidade de Paris, para
lançamento do Diálogo Social
Europeu no sector do Futebol
Profissional.
Além do presidente do SJPF, a
primeira reunião do novo Comité
Europeu do Diálogo Social no sector
do futebol profissional contou com
as presenças, entre outros, de
Vladimír Špidla, comissário europeu
do Emprego, Assuntos Sociais e
Igualdade de Oportunidades e de Ján
Figel, comissário europeu da
Educação, Formação, Cultura e
Juventude, responsáveis pela
abertura da reunião.
Na cerimónia, a Federação
Internacional de Associações de
Futebolistas Profissionais (FIFPro)
Divisão Europa, a Associação das
Ligas Profissionais Europeias (EPFL)
e os representantes dos
empregadores e jogadores
assinaram o Regulamento de
Procedimentos com a Associação de
Clubes Europeus (ECA) e a UEFA.
Estiveram presentes cerca de 50

delegados de ligas nacionais,
associações de clubes e associações
de jogadores.
O objectivo dos interlocutores
sociais é dar mais segurança jurídica
e estabilidade aos contratos dos
futebolistas, uma necessidade
sentida por jogadores e clubes.
Entre os principias temas, destaca-
se o dos requisitos mínimos para os
contratos (harmonização ao nível
dos seguros, fiscalidade, educação,
foro competente para resolução de
litígios, etc).
O Comité tratará das preocupações
comuns de empregadores e
jogadores e pode concluir acordos na
área das relações laborais no sector
do futebol europeu. O papel da
Comissão é o de facilitar o diálogo
no âmbito do comité sectorial do
diálogo social.
Um de Julho foi uma data histórica
para o futebol profissional. Um dia
cuja importância vem no seguimento
de outros como o 2 de Novembro de
2006 - quando, em Barcelona, a
FIFPro assinou um acordo com a
FIFA - e o 12 de Outubro de 2007 -
assinatura de acordo entre a FIFPro
e a UEFA, em Bruxelas.

Diálogo Social Europeu
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O QUE DIZ A LEI

No presente número da nossa revista
vamos dar resposta a algumas das
questões que são, habitualmente,
suscitadas pelos associados nesta
fase da época desportiva.
Sem prejuízo da possibilidade de
consultarem, directamente, o Gabinete
Jurídico para esclarecimento de
dúvidas ficam aqui algumas respostas
pertinentes ao arrancar da época
desportiva.

1. Qual o prazo de inscrição para    
amadores?

Os jogadores amadores podem
inscrever-se num único período,
todos os anos fixado pela Federação
Portuguesa de Futebol, esta época
entre 1 de Julho de 2008 e 27 de
Fevereiro de 2009.

2. Qual o prazo para inscrições de 
Jogadores Profissionais de 
clubes da FPF?

Os jogadores profissionais de clubes
da FPF podem inscrever-se:
1º Período entre 1 de Julho e 24 de
Setembro de 2008.
2º Período entre 1 de Janeiro e 4 de
Fevereiro de 2009.

3. Qual o prazo para inscrições de 
jogadores profissionais de 
clubes da LPFP?

Os jogadores profissionais de clubes
da LPFP podem inscrever-se:
1º Período: de 1 de Julho a 31 de

Agosto.
2º Período: de 1 a 31 de Janeiro de

2009.

4. Os jogadores profissionais  
desempregados de clubes da 
FPF podem inscrever-se fora 
dos prazos estabelecidos?

O jogador profissional em situação de
desemprego poderá ser inscrito fora
dos períodos de inscrição, nos casos
em que o contrato tenha terminado
antes do fim dos referidos períodos e
a sua inscrição não ponha em causa a
integridade da competição.

5. Os jogadores profissionais 
desempregados de clubes da 
LPFP podem inscrever-se fora 
dos prazos estabelecidos?

É permitida a inscrição de jogadores
desempregados fora dos períodos

referidos em 3.º, se o jogador se
encontrar na situação de desemprego
involuntário desde o dia 30 de Junho
último e tiver tido actividade como
jogador profissional de futebol no
decurso da época desportiva que
cessou nesse dia.

6. Há salários mínimos para os 
jogadores de futebol? Quais?

Sim.
Para jogadores seniores inscritos em
clubes da:
Primeira Liga - 3 vezes o salário
mínimo nacional (€1.278);
Liga de Honra - 2,5 vezes e meia o
salário mínimo nacional (€1.065);
II Divisão - 2 vezes o salário mínimo
nacional (€852);
III Divisão - 1,5 vezes o salário mínimo
nacional (€639);

7. Os contratos de trabalho 
desportivos podem ser 
assinados por outra pessoa com 
procuração do jogador?

Não. O contrato de trabalho
desportivo tem que ter a assinatura

do jogador com reconhecimento
presencial.
O Regulamento de Competições da
Liga estabelece, art.º 32, nº 3 "Para
efeitos de inscrição e registo
desportivo, não será válido e eficaz
qualquer contrato de trabalho
desportivo assinado por procurador
do jogador".

8. Quem faz a inscrição do 
jogador? Onde?

O Clube procede à inscrição do
jogador junto da respectiva
Associação distrital ou regional.

9. Jogadores com salários em 
atraso da época passada. Até 
quando podem reclamar os 
seus créditos?

Os jogadores que tenham salários em
atraso da época passada têm um ano
para reclamar os créditos (um ano a
contar da data da cessação do
contrato).

Cristina França
gabinete.juridico@sjpf.pt

Nova época desportiva:
perguntas e respostas
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CARREIRA

Em conferência de imprensa realizada a 22
de Julho na sede do Sindicato de
Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF),
em Lisboa,João Vieira Pinto, 37 anos,
anunciou o fim da carreira como jogador.
Depois de quase 20 anos ao mais alto
nível, o internacional português decidiu
abandonar os relvados. "É impossível
dizer o nome de toda a gente, mas quero
agradecer a todos os colegas que
comigo jogaram e contra mim jogaram,
aos treinadores, aos dirigentes, enfim, ao
futebol", começou por dizer o antigo
jogador do Boavista, Benfica e Sporting,
entre outros.
Segundo o ex-jogador, a decisão tomada
foi bastante ponderada. "Embora tivesse
algumas propostas até à semana que
passou, decidi colocar um ponto final na
minha carreira, porque achei que era o
momento indicado. A minha
disponibilidade física e mental já não é a
mesma. Disse que, assim que sentisse
mais dificuldade em levantar-me de
manhã para ir treinar todos os dias,
parava. E isso aconteceu, também
porque tive um período alargado, desde
Fevereiro, para reflectir".
À excepção do trabalho que desenvolve
como vice-presidente da Direcção do
SJPF, o seu futuro ainda é uma incógnita.
"Vai começar uma outra carreira, ainda
não sei exactamente qual, mas é uma
vida nova que vem aí", afirmou,
acrescentando que, para já, dedicar-se-á
ao Sindicato. "Já faço parte do Sindicato
há alguns anos. Pretendemos continuar
o nosso mandato até novas eleições e
temos questões muito importantes pela
frente", esclareceu.
Emílio Peixe, Paulo Madeira, Valido e
Amaral foram alguns dos antigos
companheiros de selecção de João Vieira
Pinto que assistiram ao anúncio.

Carreira de luxo

João Vieira Pinto participou em 622
jogos do campeonato português e
marcou 151 golos (repartidos por
Boavista, Benfica, Sporting e Sporting
de Braga).
No seu palmarés regista dois
campeonatos nacionais (um pelo
Benfica e outro pelo Sporting), quatro
Taças de Portugal e uma Supertaça
Cândido de Oliveira.
Realizou 81 jogos pela Selecção
Nacional AA (23 golos). Participou nas
fases finais dos Campeonatos da
Europa de 1996 e de 2000 e no Mundial
de 2002 e foi bicampeão mundial de
sub-20, em 1989 e em 1991.

A nova "vida" de João Vieira Pinto
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Vítor Baía e a Ordem do Infante
HOMENAGEM

O antigo guardião, actual director de
relações externas do FC Porto e
presidente do Conselho Fiscal do
Sindicato dos Jogadores Profissionais
de Futebol (SJPF), foi agraciado pelo
Presidente da República, Cavaco
Silva, com a Ordem do Infante, uma

das mais altas distinções nacionais.
A condecoração ocorreu nas
comemorações oficiais do Dia de
Portugal (10 de Junho), realizadas,
este ano, em Viana do Castelo. "Vale a
pena ser sério, ter princípios e ter
lutado por aquilo que sempre achei

que era melhor para mim", afirmou,
no momento da distinção, Vítor Baía.
Recorde-se que Vítor Baía, 38 anos, é
o jogador, a nível mundial, que mais
título conquistou ao longo da sua
carreira de futebolista profissional
(32 troféus).



À semelhança do que tem sucedido em épocas anteriores,
no início de cada temporada, o SJPF procura debater os
principais assuntos e problemas do futebol português com
os jogadores e os dirigentes de todos os clubes ou SAD.
Tal intenção levou a que, nos passados dias 9 e 10 de
Setembro, a Direcção do SJPF se tenha deslocado ao
Algarve para reuniões com os plantéis e dirigentes do
Olhanense e do Portimonense, respectivamente.
Nos encontros com os futebolistas, o presidente do SJPF
alertou os atletas para os problemas dos jogadores e da
classe em particular e quais as medidas que o Sindicato
está a desenvolver. Ambas as reuniões se revelaram
bastante proveitosas. As conversas abordaram a
necessidade da criação de um fundo de pensões, a
formação escolar, os seguros, entre outros temas, e a

preocupação dos futebolistas em não deixarem estas
importantes questões para o final da carreira. Joaquim
Evangelista mostrou-se agradado com a grande
mobilização dos atletas, e a sua envolvência nestas
temáticas, e satisfeito por estes se reverem na política do
Sindicato.

Dirigentes em sintonia.
Também as reuniões com as direcções do Olhanense e do
Portimonense foram muito positivas. Os dirigentes de
ambos os clubes mostraram grande cooperação, sempre
num quadro de enorme seriedade e transparência. "Foi um
encontro de cortesia que serviu para ficarmos a conhecer
as propostas do Sindicato para o futuro do futebol
português, muitas das quais aplaudimos" explicou Isidoro
Sousa, presidente do Olhanense.
O SJPF registou a elevação dos responsáveis do Olhanense
e do Portimonense no debate de alguns dos maiores
problemas do futebol português.
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REUNIÕES

Antecipar as
soluções

Reunião com o Olhanense

Reunião com o Portimonense



Em conferência de imprensa, o Sindicato de Jogadores
Profissionais de Futebol (SJPF) anunciou que vai
denunciar à FIFA, FPF e CBF o comportamento do
empresário-FIFA Nilson Assis.
"Foi a polícia de Esmoriz que nos contactou depois de
Márcio Júnior ter apresentado queixa por agressão contra
o empresário, que abandonou os três jogadores no Porto,
alegando que não os podia sustentar", explicou Joaquim
Evangelista.
A história conta-se em poucas palavras. O empresário-
FIFA trouxe os brasileiros Márcio Júnior, Wagner e Vítor
para Lisboa com a promessa de arranjar-lhes clube e um
bom salário. Os atletas seguiram para a Roménia onde
estiveram uma semana "a dormir mal e sem ver a bola",
contou Márcio. De regresso a Portugal, Márcio teve uma
oportunidade no Pampilhosa, mas não ficou. O jogador
disse que queria voltar ao Brasil, desejo que deixou o
empresário "incomodado". A 3 de Agosto, após uma
conversa, foi agredido por Assis.
Márcio Júnior, 22 anos, diz que foi "tratado como um
cachorro" e admitiu abandonar a carreira.
Na verdade, a sobrevivência do jogador dependeu do
apoio material prestado pelo SJPF que suportou as suas
deslocações, estadia e alimentação. Joaquim Evangelista
adiantou que trouxe o caso a público para encorajar
outros atletas a denunciar os atropelos de que são
vítimas.
Reconhecendo o papel de alguns empresários o
presidente do SJPF referiu que esta figura é prejudicial ao
futebol e responsável pelo estado a que chegou o futebol
actual. Com efeito os clubes e jogadores estão na sua

dependência, com as consequências daqui decorrentes.
O presidente do SJPF alertou finalmente para os
jogadores portugueses no estrangeiro, nomeadamente na
Grécia, Bulgária, Chipre e Roménia que são vítimas de
todo o tipo de atropelos por máfias instaladas,
nomeadamente, retenção de passaportes, ameaças,
treinar à parte, corte de electricidade e contratos
paralelos. A estes jogadores pede mais responsabilidade e
atenção de forma a evitar situações graves, como a
ocorrida recentemente com Vasco Matos, que foi
"proibido de treinar-se e tiraram-lhe o carro".
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FUTSAL

O carismático capitão do Benfica e da
selecção nacional, decidiu pendurar os ténis
e enveredar pela carreira de treinador. André
Lima substituiu Beto Aranha no comando
técnico da equipa de futsal dos encarnados.
Na hora do abandono, o ex-jogador admitiu
que "custou muito deixar de jogar", mas "as
circunstâncias levaram a aceitar o desafio".
André Lima referiu que os 37 anos já se
estavam a "notar dentro do campo" e que
está preparado para o novo desafio. "Só sei
viver assim, com grandes desafios, e estou
satisfeito por entrar nesta nova etapa." 
O antigo futsalista acrescentou que "uma
das razões que me levou a aceitar o cargo
foi o 'feed back' positivo que tive dos meus
ex-companheiros de equipa, que me deu
coragem e mais responsabilidade para
aceitar o desafio". A conquista de um título
europeu é a grande meta de André Lima.
"É algo que quis muito como jogador e não
consegui e agora vou tentar conseguir
como treinador", explicou.
Já os dirigentes do Benfica referiram que
André Lima pertence à "elite de pessoas que
têm a capacidade de, de um dia para o outro,
assumirem novas responsabilidades", à
semelhança de nomes como Rui Costa,
Carlos Lisboa ou Carlos Resende, que
fizeram a transição de jogadores de futebol,
basquetebol e andebol, respectivamente, para

cargos de maior responsabilidade.
"O André é um homem que sabe trabalhar em
equipa, conhece bem o Benfica, tem relação
privilegiada com jogadores, mas sabendo
manter a disciplina, que se conquista, não se

impõe", adiantou, no momento da
apresentação, Fernando Tavares, vice-
presidente dos encarnados. O SJPF deseja a
André Lima as maiores felicidades neste novo
capítulo da sua carreira profissional.

André Lima vira treinador

Portugal ganha Mundialito
A Selecção Nacional confirmou o seu
favoritismo e derrotou a Hungria por 7-0
na final da 3.ª Edição do Mundialito de
Futsal Outdoor. 
No jogo decisivo, Portugal não deu
hipóteses à formação magiar e marcou
seis dos sete golos ainda na primeira
parte. 
Além de ter ganho o torneio (tal como
fez nas duas edições anteriores),
Portugal venceu ainda o prémio Fair
Play (os portugueses não viram qualquer
cartão nos três jogos que disputaram) e
Pedro Costa foi eleito o melhor jogador
da competição. 
Arione Coelho (Angola), com seis golos,
foi o melhor marcador da prova e o líbio
Mohamed Alsahrif foi considerado o
melhor guarda-redes do torneio. 
Em suma, uma vitória sem espinhas de
Portugal já que a equipa comandada por
Orlando Duarte goleou nos três jogos
que disputou (4-0 à Líbia, 18-1 à
Geórgia, 5-0 à selecção de Angola e, na
final, 7-0 à Hungria) na Arena da Praia
de Alagoa/Altura (Castro

Marim/Algarve). 
Notas finais para as primeiras
internacionalizações de Tiago e de
Sandro Azenha e para a 100.ª de
Arnaldo, que se tornou no terceiro
jogador de futsal a atingir tal feito,
depois de André Lima e Ivan. 

Classificação final: 
1.º Portugal 
2.º Hungria 
3.º Angola 
4.º Líbia 
5.º Croácia 
6.º Geórgia 
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GALARDÃO

O internacional português recebeu na Madeira, no passado dia 13 de
Setembro, o troféu que premeia o melhor marcador das ligas europeias
da época 2007/08. 
Na cerimónia realizada no Hotel Savoy, no Funchal, Cristiano Ronaldo
(31 golos na Liga inglesa) recebeu das mãos de Vítor Serpa, director de
A Bola, o galardão, banhado a ouro, que vale 173 mil euros, pesa 10
quilos e consagra o melhor marcador europeu. 
Refira-se que o prémio é instituído pela European Sports Magazines
(ESM), grupo das principais publicações desportivas da Europa. Além

de Cristiano Ronaldo, também os portugueses Eusébio e Fernando
Gomes (ambos em duas ocasiões) já venceram este troféu (ver caixa). 
A Bola de Ouro é o próximo desejo do jogador. O avançado confia que
será coroado pela FIFA como melhor jogador do Mundo de 2008.
"Acho que pelo que fiz, pela regularidade, pelos golos que marquei na
Liga inglesa e na Liga dos Campeões, pelos títulos que obtive, que
mereço, mas isso compete aos treinadores de todo o Mundo decidirem",
referiu. Em Dezembro, saber-se-á se Cristiano Ronaldo vence ou não a
Bola de Ouro. 

1967/68, Eusébio (Benfica), 43 golos
1968/69, Petar Zhekov (CSKA Sófia), 36
1969/70, Gerd Müller (Bayern), 48
1970/71, Josip Skoblar (Marselha), 44
1971/72, Gerd Müller (Bayern), 40
1972/73, Eusébio (Benfica), 40
1973/74, Hector Yazalde (Sporting), 46
1974/75, Dudu Georgescu (Dínamo Bucareste), 33
1975/76, Sotiris Kaiafas (Omonia Nicosia), 39
1976/77, Dudu Georgescu (Dínamo Bucareste), 47
1977/78, Hans Krankl (Rapid Viena), 41
1978/79, Kees Kist (AZ Alkmaar), 34
1979/80, Erwin Vandenbergh (Lierse), 39
1980/81, Georgi Slavkov (Trakia Plovdiv), 31
1981/82, Wim Kieft (Ajax), 32
1982/83, Fernando Gomes (FC Porto, 36)
1983/84, Ian Rush (Liverpool), 32
1984/85, Fernando Gomes (FC Porto), 39
1985/86, Marco van Basten (Ajax), 37

1986/87, Rodion Camataru (Dínamo Bucareste), 44
1987/88, Tanju Colak (Galatasaray), 39
1988/89, Dorin Mateut (Dínamo Bucareste), 33
1989/90, Hugo Sanchez (Real Madrid) e Hristo Stoichkov (CSKASófia), 38
1990/91, Darko Pancev (Estrela Vermelha), 34
1996/97, Ronaldo (Barcelona), 34
1997/98, Nikos Mahlas (Vitesse), 34
1998/99, Mario Jardel (FC Porto), 36
1999/00, Kevin Phillips (Sunderland), 30
2000/01, Henrik Larsson (Celtic), 35
2001/02, Mario Jardel (Sporting), 42
2002/03, Roy Makaay (Deportivo), 29
2003/04, Thierry Henry (Arsenal), 29
2004/05, Diego Forlán (Villarreal), 25
2005/06, Luca Toni (Fiorentina), 31
2006/07, Francesco Totti (Roma), 30
2007/08, Cristiano Ronaldo (Manchester United), 31
Nota: De 1991 a 1996, os melhores marcadores dos campeonatos europeus não foram
oficializados devido a um conflito com a Federação do Chipre.

Ronaldo, o Bota de Ouro

Bota de Ouro - Vencedores:
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O melhor da Europa
Cristiano Ronaldo, principal figura na caminhada do Manchester United rumo à
conquista da Liga dos Campeões em 2007/08, foi eleito o Futebolista do Ano e o
Melhor Avançado da UEFA.
Recorde-se que o internacional português marcou o golo dos "red devils" na final,
disputada no Estádio Luzhniki - naquele que foi o seu 42.º golo da temporada pelo
clube no conjunto de todas as competições - e ajudou a sua equipa erguer o troféu.
Aos 23 anos, Ronaldo sucede assim a Kaká, do AC Milan, na distinção de Futebolista
do Ano em 2007 e tornou-se no segundo português a receber tal distinção, depois de
Deco, em 2004.
Na cerimónia, realizada no Mónaco, Ronaldo afirmou: "É um prazer fazer parte deste
magnífico lote de jogadores. Vencer este prémio é extraordinário e estou muito
orgulhoso. A Liga dos Campeões é uma competição de grande nível e é fantástico ser
considerado um dos seus melhores jogadores".

Kaká vota em Cristiano Ronaldo
Tal como tem acontecido em épocas anteriores, uma vez mais foram vários os
jogadores portugueses a actuarem em diversos campeonatos europeus que se
sagraram campeões nacionais. Em Espanha, a honra coube ao luso-brasileiro Pepe
(Real Madrid). Em Itália, foi a vez de Luís Figo, Maniche e Pelé, ao serviço do Inter de
Milão, erguerem o ceptro. Em Inglaterra, Cristiano Ronaldo e Nani foram coroados
campeões pelo Manchester United e Pedro Mendes, do Portsmouth, ganhou a
mítica Taça de Inglaterra. Na Suíça, foi a vez do Basileia de Carlitos vencer a liga e
na Bulgária, o CKSA de Sófia do português Zé Rui não deixou fugir a vitória. No
Chipre, Paulo Costa sagrou-se campeão pelo Anorthosis e na Sérvia, foi a vez de
Moreira e Ednilson festejarem com as cores do Partizan. Finalmente, na Roménia, o
Cluj, onde alinham oito jogadores lusos, conquistou o título de campeão romeno.

Lucas reforça SJPF
O antigo médio do Estrela Vermelha de
Belgrado é a mais recente aquisição do
Sindicato dos Jogadores Profissionais
de Futebol (SJPF). Lucas, que foi
obrigado a deixar os relvados no
passado mês de Março, devido a um
problema cardíaco, é o novo delegado
do SJPF na região Norte de Portugal. O
ex-futebolista fará equipa com Carlos
Pedro, delegado do SJPF há vários anos
para aquela zona do País.
Após ter regressado a Portugal, Lucas
esteve para abraçar um projecto no
Boavista mas esta oportunidade
gorou-se. Assim, o SJPF decidiu
contratar Lucas, um desportista de
mão cheia e um homem do futebol.
Enquanto jogador e antes de se
transferir para o Estrela Vermelha, na
época 2007/08, Lucas esteve três
temporadas no Boavista.
Anteriormente, representou o Sporting
de Pombal, onde iniciou o seu percurso
profissional, e a Académica de Coimbra
entre 1999/2000 e 2004/2005.

José Couceiro 
brilha na Lituânia
O antigo presidente do SJPF está a dar
cartas no futebol lituano. José
Couceiro acumula as funções de
seleccionador da Lituânia com as de
manager da formação do Kaunas. Ao
serviço da selecção nacional daquele
país, Couceiro tem feito história. Na
fase de qualificação para o Mundial de
2010, a selecção lituana conta por
vitórias os dois jogos efectuados.
Primeiro derrotou a Roménia por 0-3 e
depois bateu a Áustria por 2-0. Graças
a estes resultados, a Lituânia lidera
isolada o Grupo 7.

NOTÍCIAS

UEFA
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DE CÁTEDRA

Em Inglaterra, o futebol começou por ser praticado por
amadores numa perspectiva meramente recreativa em
que ganhar não era o mais importante, por vezes, nem
sequer importante. A partir de 1880, começou a ser
invadido pela classe trabalhadoras e a profissionalizar-se.
Nos clubes, a direcção tratava das questões
administrativas, financeiras, contratação de jogadores e
decidia a equipa que havia de jogar no fim-de-semana.
Mas, como os jogadores de futebol eram vistos como
socialmente inferiores, a direcção do clube servia-se dum
secretário administrativo (secretary manager) como
intermediário nas relações com o balneário.
O secretário administrativo era uma espécie de gestor
intermédio que tratava das questões logísticas do clube e
da equipa sem intervir nem no treino nem nos jogos. O
responsável técnico era o capitão de equipa que podia ser
afastado por maus resultados.
Em Portugal, as coisas aconteciam mais ou menos da
mesma maneira. No jornal "O Sport" de 22 de Janeiro de
1894 pode ler-se: "… o football modifica o jogador, pois
que este, quando bem encaminhado em trainings sérios,
tem que auxiliar os seus companheiros, restringindo-se
para isso à táctica adoptada pelo seu capitão o que o
obriga a excluir o egoísmo e a submeter-se a uma
obediência natural."
Após a Primeira Grande Guerra (1914-1918), as direcções
dos clubes começaram a deixar para o secretário
administrativo o recrutamento e as relações com o
público. Os secretários administrativos, até pela maneira
como andavam vestidos de fato e chapéu de coco,
identificavam-se muito mais como os administradores do
que como treinadores. Quem trabalhava com a equipa
durante a semana era o "trainer" que se dedicava
fundamentalmente ao treino físico.
Depois, em princípios dos anos 30, os antigos jogadores
de futebol começaram a aceder ao cargo de secretário
administrativo. E Herbert Chapman que tinha sido um
deles perguntou: "poderão os directores dos clubes
continuar a gerir o poder sem terem de assumir as
consequentes responsabilidades?" E respondeu: "hoje o
futebol é um assunto demasiado importante para ser um
passa tempo dos directores". Em consequência, o
secretários administrativos começaram a intervir no
treino e nos jogos, assumindo um novo estatuto, o de
"football managers". Com Chapman os "managers"
começam a vestir o "fato de treino" e a trabalhar
directamente com a equipa no quadro da organização do
clube.
Alex Ferguson, de certo modo, ainda representa o modelo
de organização clubista desencadeado por Chapman.

Gustavo Pires
(Presidente do Fórum Olímpico de Portugal)

Director Desportivo





DE CÁTEDRA

Na sequência da carta, tão cheia de lirismo, que o dr.
Joaquim Evangelista lhe escreveu, nesta revista, aqui
estou também a dizer-lhe que, em plena consciência, vejo
futebol, há 69 anos! Tenho 75 anos de idade e o primeiro
jogo de futebol a que assisti, levado pela mão do meu
saudoso pai, foi o Académica 4 - Benfica 3, na primeira
final da Taça de Portugal, que se disputou, em 1939, no
defunto Estádio das Salésias. E, a partir daí,
pouquíssimas foram as semanas em que não vi,
apaixonado e sôfrego, quer em Portugal quer no
estrangeiro, um espectáculo de futebol. Passa agora na
minha mente o inefável cortejo de luminosas sombras dos
futebolistas que foram os heróis da minha infância e da
minha juventude: o Pinga, o Peyroteo, o Travassos, o
Mariano Amaro, o Francisco Ferreira, o Rogério Lantres de
Carvalho, o Araújo, o Félix, o Feliciano, o Pedroto, o Virgílio
Mendes, o Jesus Correia, o Albano, o José Aguas, o
Matateu, o Hernâni, o Germano, etc., etc. Eram todos
grandes jogadores! Mas o nosso futebol ainda vivia a sua
pré-história e nenhum deles usufruía de condições que
lhes permitisse mostrar o muito que valiam. O José
Augusto, o Eusébio, o José Águas, o Coluna, o Simões, o
Vicente, o Futre, o Chalana, o Humberto Coelho, o João
Alves, o Fernando Gomes, o Jordão, o Manuel Fernandes
surgiram mais tarde e ainda se encontram felizmente
vivos...
O Rui Costa está entre os futebolistas criadores de
beleza. Havia em si a helénica serenidade dos que jogam
a pensar e fazem do futebol um culto manifesto da
perfeição artística. Por isso, sou tentado a escrever que
transluz, no Rui Costa, a inteligência de cinco jogadores,
todos eles internacionais portugueses, mas continuados,
senão excedidos por si: o Pinga, o Mariano Amaro, o
Travassos, o Rogério, o Coluna. Permita-me esta nótula:
nunca vi, em toda a minha vida, jogador mais habilidoso
do que o Rogério. E olhe que eu deliciei-me com o futebol
do Di Stéfano, do Pelé, do Maradona, do Falcão, do Zico,
do Sócrates, do Zidane e de alguns mais. Mas... adiante!
Ao Rui Costa segui-o com atenção, porque sempre
admirei a sua inteligência lucidíssima de jogador de
futebol (estou a exagerar, se disser: com a clarividência
do génio?). Inteligência que pode manifestar-se, sem
restrições, como director do futebol benfiquista. Jantei,
há dois meses, com o Jorge Valdano e percebi por que o
Real Madrid é talvez o clube com maior dimensão
sociológica de poder futebolístico. É evidente que, no Real
Madrid, há dinheiro para contratar os melhores jogadores
e, como se sabe, o recrutamento de jogadores é o
primeiro e o mais instante trabalho de um departamento
de futebol. Mas, depois, há o conhecimento e a tecnologia
incorporada nos serviços. Já estamos em plena sociedade
do conhecimento, onde a competência é fundamental. E
repito-lhe uma frase que venho repetindo, de há 40 anos
a esta parte: só sabe de futebol quem sabe mais do que
futebol! Quando escrevo "competência" quero referir-me

a pessoas que saibam de futebol (competência nuclear),
mas também de gestão e de ciências humanas. E pessoas
em permanente aprendizagem...
Perdoe-me a ousadia desta carta, mas o futebol do
Benfica, nas últimas épocas, parece uma procissão de
moribundos e precisa portanto da liderança, da
inteligência organizativa que o meu amigo patenteava,
nos campos de futebol. É bem possível que, o
departamento de futebol do Benfica só tivesse pessoas
que sabem muito de futebol. Ora, quem só sabe de
futebol nada sabe de futebol. Não é por acaso que, entre
os prémios Nobel da Medicina, se encontram cientistas
doutras áreas do saber. É que, hoje, sem conhecimento-
em-rede, não há conhecimento.

Seu,

Manuel Sérgio
(Filósofo do Desporto)

Carta Aberta a Rui Costa
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CARTOON por Henrique Monteiro






