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Onúmero um da renovada
«newsletter» do Sindicato

dos Jogadores Profissionais de
Futebol, reportado a Fevereiro
de 2005, correspondeu às
expectativas criadas, sobre-

tudo porque veio ocupar um
espaço informativo indis-
pensável ao estreitamento
do relacionamento da
estrutura representativa
da classe com os seus
associados.

Reiteramos a impor-
tância de estabe-

lecer uma comunicação com
os associados e reforçar o

papel institucional co-
mo agente do fu-

tebol.
A «newsletter» é
um veículo de
excelência, permi-

tindo firmar posi-
ções e reportar as
actividades e as

acções do Sindicato
dos Jogadores Profissionais
de Futebol durante um
determinado período de
tempo.   
O mês de Março foi marcado
por dois actos relevantes na

vida do Sindicato dos Joga-
dores Profissionais de Futebol: a

eleição dos corpos gerentes
para o quadriénio 2005-2009 e a

aprovação do Relatório e Contas
referente ao exercício do ano tran-

sacto. Ora, apraz registar
quanto ao primeiro facto

que se

tratou da maior votação dos
últimos vinte anos. Para tanto,
julgo que contribuiu o facto de
entre os candidatos aos órgãos
sociais aparecerem jogadores
que integraram a inesquecível
«Geração de Ouro» do futebol
português, o que garante que
futuros desafios, por mais di-
fíceis que sejam —e serão,
concerteza—, possam ser enca-
rados com optimismo.
A evocação da «Geração de
Ouro» legitima, impõe mesmo,

que, mais uma vez, seja realçado o seu
papel fundamental para a credibilidade e
projecção do profissional e, concomitan-
temente, do  futebol português, em várias
vertentes sobejamente conhecidas.
Esta referência genérica pode e deve ser
complementada, lembrando, sem pre-
tensões de exclusividade e discriminação,
alguns nomes que, com profissionalismo e
dedicação exemplar, honraram a nossa
bandeira, designadamente Luís Figo, Rui
Costa, Fernando Couto, João Pinto, Vítor
Baía, Jorge Costa, Paulo Sousa, Paulo
Madeira, etc...
Neste contexto, o justo OBRIGADO
legitima a certeza de que todos não
deixarão de continuar a dignificar a nossa
classe e, como tal, a sua prestimosa
colaboração, ainda que mais qualitativa
que quantitativa, será uma mais-valia para
todos nós.
O realce dos sucessos não pode esbater as
preocupações com que diariamente o
Sindicato dos Jogadores Profissionais de
Futebol se debate face às dificuldades
inerentes às situações, algumas dramá-
ticas, em que se encontram muitos dos
nossos associados.
Importa, por isso, conjugar esforços no
sentido de superar esses problemas e,
assim, o SINDICATO está a promover as
acções adequadas, esperando que a au-

diência com Sua Excelência o Se-
cretário de Estado da Juventude e

Desporto, Dr. Laurentino Dias,
seja frutífera.
Restará, por último, referir
que o Relatório e Contas do

exercício de 2004, em que se
elencam as actividades que no

período em apreço foram desenvol-
vidas, tendo subjacente o objectivo da

maximização na utilização dos meios
humanos e materiais disponíveis, foi
aprovado por unanimidade.

Joaquim Evangelista
Presidente da Direcção

Editorial

«Geração de Ouro»



Os órgãos sociais do SJPF para o
quadriénio 2005/2009 foram

eleitos pela esmagadora maioria
dos votantes, num acto eleitoral
que registou o maior número de
votantes dos últimos vinte anos. 
A lista liderada por Joaquim
Evangelista integra alguns joga-
dores da «Geração de Ouro» do
futebol português, que, ao serviço
da selecção nacional de sub-20,
conquistaram dois títulos de
campeão mundial, um em Riade e
outro em Lisboa. João Vieira Pinto,
que regressou ao Boavista depois
de Benfica e Sporting, Jorge
Costa, capitão do FC Porto, Tulipa,
actualmente a actuar no Vila-
novense depois de uma aventura
no Salamanca (Espanha), e Emílio
Peixe, que já encerrou um per-
curso que o levou a representar
Sporting, FC Porto e Benfica, são
os estreantes na vida sindical.
Também inscrevem o seu nome
pela primeira vez nos corpos
gerentes da estrutura sindical
Nuno Campos, jogador actual-
mente no Amora que se estreou
no principal escalão português ao
serviço do Farense, e João
Nogueira da Rocha, do depar-
tamento jurídico do SJPF. 
Vítor Baía, guarda-redes do FC
Porto, Paulo Madeira, antigo
internacional de Benfica, Bele-
nenses e Estrela da Amadora, José
Carlos, antigo defesa do clube
benfiquista, e Alfredo Franque,
que actuou com o emblema da
águia na década de 70, transitam
dos anteriores órgãos sociais.
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Os novos órgãos sociais Mesa da Assembleia Geral

A lista liderada por Joaquim Evangelista, que, em Maio do
pretérito ano, foi coaptado para ocupar o lugar deixado vago por
António Carraça, foi sufragada pela maioria dos votantes. João
Nogueira da Rocha, Jorge Costa. João Vieira Pinto, Emílio Peixe,
«Tulipa» e Nuno Campos são os seis novos rostos neste elenco
para o quadriénio 2005/2009. Eis a sua composição:

Paulo
Madeira
Secretário

Jorge
Costa

Secretário

Eleições

J. Nogueira
da Rocha
Presidente

«Geração de Ouro»

CABRAL (Belenenses)

nos corpos gerentes

BRUNO Fernandes (Alverca)

ANTÓNIO Carraça e Alfredo Franque EMÍLIO Peixe



5S J P F

Direcção Conselho Fiscal

Joaquim
Evangelista
Presidente

João Vieira
Pinto

Vice-Presidente

Emilio
Peixe
Vogal

Alfredo
Franque

Vogal

José
Carlos
Vogal

Vítor
Baía

Presidente

«Tulipa»
Vogal

Nuno
Campos

Vogal

No plano de actuação, os novos cor-
pos gerentes do Sindicato dos

Jogadores Profissionais de Futebol vão
pautar-se pelo lema Humanizar, Unir
e Responsabilizar e Reorganizar e
Modernizar.
Humanizar através do fortalecimento
da relação com os associados, não só
legal e estatutariamente, como tam-
bém de uma forma efectiva. Neste
contexto, os novos órgãos sociais
propõem-se a institucionalizar uma
rede de delegados a nível regional,
entre outras tarefas não menos
importantes.
Unir e Responsabilizar mediante a
promoção de uma autêntica soli-
dariedade na classe, visando o reforço
da intervenção do SJPF na defesa
intransigente dos seus filiados, em
matérias que se colocam com acui-
dade, como o regime do Contrato
Colectivo de Trabalho, o regime do
tratamento legal das dívidas aos
jogadores, a alteração fiscal e da
Segurança Social e a revisão do regime
de cálculo de reformas.
Reorganizar e Modernizar para
melhorar a estrutura orgânico/
/funcional da estrutura sindical,
definindo centro de custos e elimi-
nando encargos supérfluos, além do
reforço das parcerias existentes.
Os principais programas vão de-
senvolver-se nas seguintes áreas:
Educação/Formação Profissional e
Académica; Legislativa e Regu-
lamentar; Articulação Institucional;
Saúde; Organização Administrativa e
Financeira e de Recursos Humanos;
Comunicação; e Apoio específico a
sócios.

O programa de acção 
para o quadriénio

Objectivos
• Aproximar o Sindicato dos associados
• Incrementar o apoio aos associados nas áreas da educação e da

formação
• Promover a pedagogia da poupança
• Defender a carreira e o estatuto dos jovens jogadores
• Combater o desemprego
• Combater o «doping»
• Dar continuidade e/ou implementar novos projectos/protocolos 

de colaboração com entidades públicas e privadas tendentes à 
concessão de benefícios

• Promover a alteração da legislação fiscal e da Segurança Social
• Rever o regime do Contrato Colectivo de Trabalho
• Combater o incumprimento salarial
• Reforçar os canais e suportes informáticos
• Promover o mutualismo
• Institucionalizar uma rede de delegados a nível regional
• Realizar conferências/seminários/«workshops»
• Institucionalizar prémios
• Reforçar os contactos internacionais, aumentando a

representatividade do Sindicato
• Promover eventos e torneios na área do lazer
• Consolidar e garantir a funcionalidade ao modelo

estrutura/orgânica institucional existente
• Manter, e se possível aprofundar, a articulação com o Governo,

com a Federação Portuguesa de Futebol e com a Liga Portuguesa
de Futebol Profissiobal

• Exercer activamente a participação nos organismos em que está
integrado
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OSindicato dos Jogadores Profissionais
de Futebol lançou as bases para a cria-

ção do Fundo de Garantia Salarial, um
mecanismo que visa fazer face ao incumpri-
mento salarial por parte das entidades
patronais, uma situação que se coloca com
acuidade no futebol português.
O Fundo de Garantia Salarial tem como
finalidade fazer face aos riscos inerentes à

falta de pagamento atem-
pado da retribuição devida o
SJPF pretende afectar verbas
geradas por acções que
envolvam os jogadores, co-
mo é exemplo o Jogo das
Estrelas.
O incumprimento salarial
constitui uma violação
geradora de situações de
extrema gravidade, quer em
termos profissionais, quer
em termos sociais, pessoas e
familiares. 
Ser retribuído pelo seu tra-
balho atempadamente é um
direito, para que o jogador
possa satisfazer as nece-
ssidades básicas, tanto indi-

vidualmente como integrado em agregado
familiar. 
A verdade é que o jogador de futebol vê-
se impossibilitado de suportar os encargos
comuns a qualquer pessoa ou família
(alimentação, saúde, habitação e edu-
cação), bem como os que assumiu
(aquisição de bens móveis e imóveis).
Podem recorrer a este Fundo de Garantia
Salarial os jogadores filiados no SJPF que se
encontrem vinculados por um vínculo de
trabalho desportivo ou por vínculo de
formação desportiva.
A duração máxima deste mecanismo de
apoio é de cinco meses, sendo o montante

disponibilizado de acordo com o escalão
em que o jogador actua. Se o jogador
estiver inscrito na Superliga Galp Energia, o
montante mensal fixa-se em 1000 euros,
enquanto o valor a disponibilizar ao atleta
da Liga de Honra é de 750 euros. Na II
Divisão B, o jogador que recorrer ao Fundo
de Garantia Salarial recebe 500 euros e os
da III Divisão Nacional um total de 350
euros. A concessão do apoio pecuniário
depende da disponibilidade financeira do

Fundo de Garantia Salarial.
Porque se torna indispensável a intervenção
das instituições que regem o futebol
português, o Sindicato dos Jogadores
Profissionais de Futebol solicitou reuniões
de trabalho com a Federação Portuguesa
de Futebol, com a Liga Portuguesa de
Futebol Profissional e as associações
distritais, para submeter à apreciação o
projcto de regulamento do Fundo de
Garantia Salarial.

O INCUMPRIMENTO salarial é uma situação que se coloca com acuidade no futebol português

o incumprimento

Fundo de Garantia Salarial

Mecanismo para atenuar

O SJPF
pretende
afectar
verbas

geradas por 
acções que

envolvam os
jogadores,

como é
exemplo o
Jogo das
Estrelas
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Visitas

DESDE Novembro do ano passado 
que o SJPF privilegia o contacto com 
os plantéis de clubes e SAD’s de todos 
os escalões do futebol português,
acorrendo-se, também, a situações 
de dificuldade. Esta acção tem um 
âmbito nacional. Até agora, além das
equipas cujos registos fotográficos se
inserem nesta página, o SJPF já 
reuniu com: U. Lamas, Académica,
Belenenses, V. Setúbal, Abrantes, 
E. Amadora, Amora, Vilanovense, 
U. Micaelense, Operário 
e Santa Clara.

com a realidade
Tomar contacto

Na prossecução do programa de visitas
a plantéis, iniciado em Novembro últi-

mo, o Sindicato dos Jogadores Profissio-
nais de Futebol reuniu, recentemente,
com as equipas da União de Leiria, do
Alverca, do Desportivo de Chaves, do
Torreense e do Ac. Viseu, tomando, em
alguns casos, contacto com uma realida-
de bem amarga que grassa no futebol
nacional — os vencimentos em atraso.
Estas visitas de delegações da estrutura
representativa da classe têm o objectivo
de esclarecer, informar e aconselhar os
profissionais de futebol, mas também
acorrer a situações em que os interesses
colectivos e individuais sejam colocados
em causa, originando situações sociais
dramáticas, para as quais se tenta
encontrar soluções e mesmo respostas
para atenuar os problemas, com recurso
ao Fundo de Solidariedade do Sindicato
dos Jogadores Profissionais de Futebol. 
Depois de visitas ao Alverca, Ac. Viseu e
Torreense, jogadores destes clubes re-
correram a este mecanismo de apoio,
sendo-lhes disponibilizada uma deter-
minada verba para que eles pudessem fa-
zer face a despesas e compromissos mais
prementes, quer pessoais, quer do âm-
bito familiar.
Em breve, o Sindicato dos Jogadores Pro-
fissionais de Futebol voltará a estar em
campo pelos jogadores, visitando mais
plantéis de clubes e SAD’s, também com
o propósito de estimular mais e de
reforçar o relacionamento com os atletas
com este espaço de esclarecimento,
informação e aconselhamento de ques-
tões como a fiscalidade, a reforma, o
desemprego e a formação profissional e
as matérias referentes ao contrato de
trabalho colectivo e de formação
desportiva.

U. LEIRA D. CHAVES

ALVERCA AC. VISEU

TORREENSE
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ASecretaria de Estado do Trabalho e do
Emprego aprovou as candidaturas de

cinco cursos que o Sindicato dos Jogado-
res Profissionais de Futebol apresentou no
âmbito do Programa Operacional de
Emprego, Formação e Desenvolvimento
Social (POEFDS).
Os cursos, nas áreas da Informática e da
Gestão de Carreira, abrangem o território
nacional e destinam-se a qualificar jovens
desportistas, no activo ou na condição de
desempregados, habilitando-os técnica e
profissionalmente para a sua integração
futura no mercado de trabalho, com uma
formação específica.
Estas acções estão programadas para
realizarem-se nas diversas capitais de
distrito, sendo a duração dos cursos e a
respectiva carga horária estabelecida por
forma a permitir a frequência por parte

dos jogadores e não prejudicar a sua
actividade.
Os cursos de informática e de gestão de
carreira, com turmas compostas por um
total de doze alunos cada, serão
ministrados no início da próxima época
desportiva de 2005/2006.
O sindicato dos Jogadores Profissionais de
Futebol está a ultimar os pormenores para
a realização destes cursos de Informática e
de Gestão de Carreira no Norte, no
Centro, no Algarve e no Alentejo. Também
para Lisboa está programada a efectivação
de um curso.
No ambito do POEFDS, a estrutura re-
presentativa da classe dos futebolistas
apresentou um total de sete programas de
formação, cinco dos quais para activos e
os restantes dois para jogadores na
condição de desempregados.

Formação profissional

aprovados

A GESTÃO de carreira é uma das acções programadas

Cinco cursos



João Manuel
Força

Muitas têm sido as
acções de solidarie-

dade para com João Ma-
nuel, a lutar contra uma
doença do foro neurológi-
co. A mais significativa
ocorreu no Estádio Cidade
de Coimbra, com o futebol
a unir-se para homenagear
o ex-jogador do Moreiren-
se e da União de Leiria,
entre outros clubes. Joga-
dores de todos os plantéis
da Superliga Galp Energia
associaram-se à iniciativa
promovida pelo Sindicato
dos Jogadores Profissionais
de Futebol. Sucedeu-se a
audiência do Presidente da
República, no Palácio de
Belém, com Jorge Sampaio a
distinguir João Manuel com
o Prémio Carreira do SJPF.
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OPresidente da República, Jorge Sam-
paio, distinguiu João Manuel com o

Prémio de Carreira do Sindicato dos Joga-
dores Profissionais de Futebol.
Numa audiência no Palácio de Belém, João
Manuel, forçado a abandonar o futebol
devido a doença grave do foro neurológico,
acentuou estar  reconhecido pelo gesto de
Jorge Sampaio, que se prontificou a auxiliar
no que for necessário no âmbito do
acompanhamento clínico ao ex-atleta. 
«Foi uma honra muito grande. Já era
admirador do senhor Presidente da
República e agora sou ainda mais», disse o
ex-jogador do Moreirense e da União de
Leiria, entre outros clubes, sensibilizado
com todas as iniciativas de apoio e
solidariedade. «Hoje, sou eu, amanhã
poderá ser outro! Obrigado a todos quan-

tos têm participado», referiu João Manuel,
que, na audiência particular concedida pelo
Presidente da República, fez-se acom-
panhar por Joaquim Evangelista e por Bilro,
seu antigo colega na União de Leiria. 
Na ocasião, o presidente do SJPF, que
observou ter a recepção a João Manuel
«reafirmado o carácter humanista do
Presidente da República», ofertou a Jorge
Sampaio uma serigrafia da autoria do
artista plástico Luiz Costa e uma peça única
em vidro, concebida por este último e
executada pelos artesãos de A Montra do
Vidro. 
Com estas ofertas, o SJPF pretendeu
sublinhar a ligação existente entre a
estrutura sindical e Jorge Sampaio, que,
recorde-se, esteve envolvido, na qualidade
de advogado, na criação do organismo

representativo da classe dos profissionais
de futebol, na primeira metade da década
de 70.
Entretanto, o SJPF criou uma conta so-
lidária, tendo, antes da audiência con-
cedida pelo Presidente da República, en-
tregue a João Manuel um cheque com o
total depositado até então por anónimos,
empresas e agentes do futebol português,
no valor de 9314,68 euros.
Mais tarde, o SPJF entregou a João Manuel
un segundo montante depositado na conta
de solidariedade (ver NIB na página 13).
Desta feita, o total fixou-se em 1942,81 eu-
ros. Recorde-se que o organismo repre-
sentativo da classe dos futebolistas tam-
bém disponibilizou a João Manuel um total
de 5000 euros, verba referente ao seguro
de vida.
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Solidariedade

PRESIDENTE da República, Jorge Sampaio, disponibilizou-se a ajudar João Manuel, ao qual entregou o Prémio Carreira do SJPF

Presidente da República
distingue João Manuel



11

Numa impressionante manifesta-
ção de solidariedade, o futebol

uniu-se no Estádio Cidade de
Coimbra para homenagear João
Manuel. Muitos profissionais de
futebol associaram-se a esta inicia-
tiva do Sindicato dos Jogadores
Profissionais de Futebol, estando
representados todos os plantéis da
Superliga Galp Energia. Mas tam-
bém atletas de outros escalões, diri-
gentes e técnicos manifestaram-se
solidários para com João Manuel,
que deu o pontapé de saída do
encontro de futebol entre duas
equipas, ambas patrocinadas pela
MDSeguros e com o apoio da Jalar-
tesport. O conjunto Amarelo foi
treinado por José Couceiro, en-
quanto Mário Wilson assumiu a
responsabilidade do colectivo
Branco. Ambas as equipas marca-
ram, mas, desta feita, o desfecho
era o que menos importava. 

S J P F

O futebol 

As equipas Amarela,
Branca e de
arbitragem, chefiada
por Duarte Gomes,
entram no Estádio
Cidade de Coimbra

Ricardo, Nuno Assis,
João Vieira Pinto, Rui
Jorge, Pedro Barbosa,
Hugo, Nuno Campos,
Sá Pinto e Douala

Simão Sabrosa entrega
a João Manuel
camisola do Benfica

Vítor Alves, Bilro e
Joaquim Evangelista

Final do jogo entre as
equipas Branca e
Amarela

unido
em Coimbra

1

2

3

4

5

1

2 3

4 5
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Solidariedade

1 2

3 4

65

Maniche e João Manuel

Carlos Brito cumprimenta João Manuel,
com Nuno Valente e Jorge Costa a
observarem

Petit

José Couceiro, João Manuel e filho

Costinha e João Manuel, Vítor Baía 
e a equipa de arbitragem, chefiada 
por Augusto Duarte

Delfim actuou na equipa Amarela 

Mário Wilson e Alfredo Franque no
banco de suplentes da equipa Branca

Banco de suplentes da equipa Amarela

Barroso e Demétrios   

Paulo Costa e Hélio

Marco Paulo e Mário Jorge

Mário Sérgio

Hugo Leal e Ricardo Costa

Fernando Cardozo, Tiago, Paulo Madeira
e Luís Alhandra

1

2

3

4

5

6

7

13

9

8

12

11

14

10
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Conta solidária João Manuel

NIB 0010 0000 28758170003 83

7

8

9 10 14

13

12

11
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Entrevista

PAULETA
A despeito de ser um dos
emigrantes do futebol
português, Pauleta não 
perde o contacto com a
realidade nacional. 
Identifica os problemas 
e defende a implantação
de uma regulamentação
para penalizar os
clubes ou SAD’s com
salários em atraso para
com os jogadores, que
considera serem as
principais vítimas. No
entender do avançado
do Paris Saint-Germain,
que nunca actuou no
nosso principal escalão, 
«o jogador de futebol
não é valorizado» em
Portugal e reconhece que o
seu papel devia ser «mais
interventivo». O capitão da
selecção nacional advoga que
a classe «não é unida», mas
acredita que o possa ser
no futuro, vendo como
sinal positivo a inclusão
de referências da
«Geração de Ouro» 
na vida sindical.
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— Há união no futebol?
— Em França, eu sei que a classe é unida,
mas em Portugal não é.

— Por que diz isso?
— Porque nunca houve essa vontade por
parte dos jogadores portugueses. Sou sócio
do sindicato em França e vejo da parte dos
profissionais de futebol franceses outra
atitude que não se vê em Portugal.
Qualquer problema que existe num jogador,
rapidamente é resolvida, porque há uma
grande união entre os jogadores e isso torna
o sindicato bastante forte. 

— Sente que existe vontade por parte
dos jogadores portugueses em se
unirem?
— O futebol é uma modalidade muito
egoísta. É claro que eu acho que podíamos
nos unir e sermos mais fortes, mas sinto que
não há muita solidariedade entre os
jogadores portugueses.

— Sendo o principal protagonista, o
papel do jogador de futebol não é
reconhecido?
— O jogador em Portugal não é valorizado.
Temos passado ao lado das grandes
questões. E digo isto porque há matérias,
como os calendários, em que o jogador
devia ter uma opinião e contribuir para a
decisão. Tudo o que se pretendesse fazer no
futebol, o jogador teria de ser ouvido.

— Entende ser necessário unir os
jogadores, para que estes tenham um
papel mais interventivo?
— Os jogadores têm de ter uma intervenção
mais forte no futebol português, porque
somos os principais protagonistas.
Devíamos nos preocupar todos com as
questões do futebol. E não me refiro apenas
aos jogadores da Superliga ou da II Liga de
Honra. Falo também da II Divisão B e da III
Divisão Nacional, escalões onde existem os
grandes problemas.
Para essa tarefa de unir, penso que
tinhamos de começar pelos clubes. Cada
plantel devia nomear um ou dois jogadores
para representar todos os jogadores. Nas
reuniões, devia-se discutir os problemas,
tentando encontrar soluções para os
resolver.

— Está identificado com os problemas
do futebol português?
— Eu sei que há muitos clubes em Portugal
com salários em atraso. Por isso é que devia
haver uma penalização para os clubes que
estivessem em falta para com os atletas.
Não é uma regulamentação difícil: um

determinado clube não pagou o que se
comprometeu a pagar a um jogador em
cada mês, automaticamente desce de
divisão no final dessa época. De uma vez
por  todas, devia-se  penalizar aqueles  que

«O jogador em Portugal
não é valorizado»

Em França, eu sei que a classe é 
unida, mas em Portugal não é. Porque 
nunca houve essa vontade por parte 

dos jogadores portugueses

“
”

��
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Entrevista

não cumprem os contratos com os
jogadores, porque é inadmissível estarem os
atletas com dois ou três meses de
ordenados em atraso e os clubes continuam
como se nada fosse. O jogador é sempre a
vítima e o elo mais fraco.
Em França, por exemplo, existe um modelo
diferente. Os clubes descem de divisão
automaticamente. No princípio de cada
época, há um determinado valor estipulado
pelos clubes que tem de ser depositado na
federação como caução. Por que não
podemos copiar este modelo?
Eu sei, também, que há outros problemas
no futebol português, como é o caso da
arbitragem. Ao comparar a situação dos
árbitros portugueses com a dos franceses,
a diferença está em que no nosso país fala-
se demasiado da arbitragem na Comu-
nicação Social. Acho que é tudo uma
questão cultural, que está enraízada.
Vou dar um exemplo: no final de um jogo
em Portugal, assistimos várias vezes um
jogador a queixar-se de um árbitro. Em
França, pode fazê-lo, mas as queixas não
são reproduzidas nos jornais e são cortadas
quando gravadas pelas câmaras de
televisão ou pelos jornalistas de uma
qualquer rádio. Em Portugal, é o contrário,
há outra cultura. Não é por acaso que se
está a investigar muita coisa no «Apito
Dourado».

— Podiam os jogadores fazer algo para
mudar isso, evitando esse tipo de
declarações ?
— Para mim, devia haver mais cuidado, mas
claro que há situações em que se vê que o
erro de arbitragem é flagrante e alguém tem
de ver isso e não ser o jogador, o treinador
ou o dirigente a denunciar. Alguém tem de
ver isso, para que não seja o jogador, o
treinador ou  o dirigente a falar. E digo isto

porque, às vezes, vemos um erro muito grave
num qualquer jogo e o observador desse
árbitro dá depois uma nota muito alta. Isso é
que não é possível.

— Considera que há empolamento
dessas circuntâncias na Comunicação
Social?
— Muitas vezes, os dirigentes aproveitam
para justificar as derrotas e isso é ampliado
depois nos jornais, na televisão e na rádio.

Facilmente se pode ver no próprio dia e no
seguinte as queixas que são feitas e isso não
ajuda.

— Defende a profissionalização dos
árbitros em Portugal?
— Estou de acordo de que tudo o que for
profissional é sempre melhor. Mas penso que
a profissionalização dos árbitros em Portugal
seria uma situação bastante difícil. No
entanto, acho que abriria muitos horizontes.

«Exigência é maior no estrangeiro»

É inadmissível estarem os atletas com 
dois ou três meses de ordenados em atraso
e os clubes continuam como se nada fosse.

O jogador é sempre a vítima

“
”

�

- Actua no estrangeiro há nove anos.
Sente que a exigência é maior?
- Quando se está no estrangeiro, o
jogador tem sempre mais pressão. A
exigência é maior. O próprio plantel onde
ele está integrado exige mais dele. 
Há anos que eu estou em França, que é
um dos melhores países na formação, e
sinto que um jogador estrangeiro tem de
ser uma mais-valia para a equipa e, por
isso, a crítica é diferente. Aliás, também
senti isso em Espanha.
É claro que hoje em dia as coisas não são
como eram há anos atrás. Nessa altura,
sentia-se mais isso, mas acho que a Lei
Bosman veio também contribuir para que

houvesse uma maior abertura também
nesse aspecto.
- Embora ausente no estrangeiro, que
opinião reúne quanto à Superliga
portuguesa?
- A Superliga portuguesa tem melhorado
bastante. De ano para ano, os clubes
estão mais organizados e profissionais e os
estádios melhoraram com o Euro 2004. É
importante a evolução. Quanto maior for
a organização, melhor será o futebol.
- Acha ajustados os quadros compe-
titivos?
- Não estou muito de acordo em reduzir
os clubes na Superliga ou na II Liga de
Honra. Quanto à II Liga de Honra, eu

poderia estar de acordo em dividir em dois
campeonatos, mas o facto é que em toda
a Europa só há uma competição desse
escalão. Então, porque haveríamos de
dividir quando somos um país mais
pequeno? Poderia-se, por exemplo, fazer
descer mais equipas e subirem mais. Isso
traria mais competitividade ao futebol
português. Mas eu acho que há outras
questões a rever, como o preço dos
bilhetes para os jogos. Praticam-se preços
muito caros, porque os clubes têm
necessidade de fazer dinheiro, por causa
dos ordenados altos. É normal que, ao fim
de três ou quatro meses, as coisas não
estejam bem. 
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«Final de carreira
não está longe»

— No Euro 2004, Portugal dispensou
um grande apoio à selecção. Neste
momento, o seleccionado português
está envolvido na campanha para o
Mundial de 2006, na Alemanha. É
importante que todos continuem em
torno da selecção nacional?
— O apoio dos portugueses é impor-
tante. Isso faz-nos ser mais fortes como
os outros. E isso ficou provado no Eu-
ropeu. Na final, perdemos porque o
destino era esse. Toda a gente disse que
Portugal merecia ganhar, não só por ter
organizado o melhor Europeu de futebol,
como pela campanha que fez.
A selecção nacional é o maior clube
nacional e o maior espelho. É a imagem
do futebol português e a qualidade do
futebol português. Por isso, o apoio de
todos é importante. 

— Também por parte de quem tem
responsabilidades?
— Claro. Recebemos já a visita do
Secretário de Estado do Desporto,
Laurentino Dias, uma parte interessada
nas questões do futebol. Estivemos al-
gum tempo a manifestar as nossas
preocupações quanto ao futebol portu-
guês, em particular as penalizações para
os clubes que têm vencimentos em
atraso, e sentimos uma atenção especial. 

«Apoio faz-nos
mais fortes»

— Que aspecto mais o preocupa na sua
carreira?
— Tenho preocupação com a minha
imagem, porque é importante aquilo que
faço e que digo. O profissional de futebol é
um modelo para milhares de pessoas, às
vezes ídolos. Tento ser um modelo, man-
tendo a minha conduta, porque sei que
posso moldar comportamentos, sobretudo
dos mais jovens. No estrangeiro, sempre fui
bastante respeitado pelos outros, mas
também porque sempre respeitei toda a
gente. Isso ajudou-me bastante, mas isso
faz parte da minha educação. Procuro
sempre respeitar os outros. Não admito que
alguém me falte ao respeito ou que me
insulte, porque também não o faço aos
outros. É assim que se pode ser alguém ou
conseguir aquilo que queremos ser.

— O jogador é habitualmente requi-
sitado para acções...
— Não é por ser jogador, como qualquer
pessoa que está na vida como nós estamos,
que é requisitado muitas vezes. Acho que
temos a obrigação de, em qualquer
situação, mesmo que em momentos
difíceis, como as acções de solidariedade
para com João Manuel, em estarmos
presentes e contribuirmos, mais do que não
seja com a nossa imagem, para ajudar.

— Já pensa no final de carreira?

— Sinto que não falta muito para o final de
carreira. Neste momento, tenho o projecto
da minha escola, onde, neste Verão, vão
decorrer muitas actividades. Tenho o
projecto completamente feito para a
construção de um campo de futebol, com
um pavilhão polidesportivo, para criar as
melhores condições para a prática de
futebol e não só. Essa será uma das minhas
ocupações no futebol.

— Para já, admite continuar ligado
apenas ao futebol de formação?
— Tenho algumas outras ideias. Mas não
sou favorável  a ter grandes negócios no
futebol. Para já, quero continuar ligado
especialmente na formação, nos Açores.
Quero tentar transmitir aquilo que eu
aprendi.

— Ser jogador de futebol é uma
profissão de desgaste rápido e de curta
duração. De resto, existem exemplos de
jogadores que sentem dificuldades
depois de abandonarem a prática da
modalidade. É importante o jogador
atentar as alguns aspectos?
— Hoje em dia, ainda há muitos jogadores
que fazem muitas asneiras. Por exemplo, vê-
se que muitos gastam muito dinheiro em
carros de gama alta, porque acham que lhes
dá uma outra imagem. Exageram quando
deviam ter outra atitude, deviam poupar.



A excelência
Em cada mês, o Sindicato dos Jogadores

Profissionais de Futebol, em colaboração
com Holmes Place Health Clubs, premeia a
excelência de jogadores da Superliga Galp
Energia.
O Melhor do Mês resulta da atribuição de
pontos pelos três diários desportivos de
expansão nacional («A Bola», «Record» e «O
Jogo»). O jogador que apresenta o saldo
mais expressivo pelas prestações de atletas
nas jornadas realizadas durante aquele
espaço temporal é o vencedor do prémio,
uma peça em vidro especialmente con-
cebida.
Recentemente, e porque se torna difícil con-

jugar disponibilidades, o
Sindicato dos Jogadores
Profissionais de Futebol
procedeu à entrega dos
prémios relativos aos meses
de Dezembro, Janeiro e
Fevereiro.
No último mês do pretérito

ano, Helton, o guarda-redes brasileiro da U.
Leiria, foi o melhor de entre todos os
jogadores da Superliga Galp Energia. A
entrega do prémio decorreu em A Montra do
Vidro, a empresa que concebeu o galardão
em vidro (ver peça na página ao lado).
«Para mim, esta distinção premeia o trabalho
que tenho desenvolvido na União de Leiria”,
afirmou Helton, que espera voltar a ser
novamente distinguido até ao final desta
temporada.
Em Janeiro, João Alves, uma das revelações
desta edição da Superliga Galp Energia, foi o

Melhor do Mês. O jogador do Sp. Braga
manifestou-se também regojizado por ter
sido premiado. «É importante ter recebido
este prémio do Sindicato dos Jogadores.
Significa que o que tenho feito está a ser
reconhecido”, disse.

Por fim, Geovanni, médio ofensivo do
Benfica, foi o jogador com a pontuação mais
expressiva no somatório dos jogos realizados
durante o mês de Fevereiro. O brasileiro
recebeu o prémio na Holmes Place situada
na Torre Plaza, nas Amoreiras.

Prémios
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««FAIR PLAY» COLECTIVO

BELENENSES SP. BRAGA

HELTON foi o melhor de Dezembro JOÃO Alves recebe troféu de Carlos Pedro
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Registe-se que, no último mês de Março, o
internacional Miguel, também vinculado ao
Benfica, foi o jogador da Superliga Galp
Energia mais pontuado. A entrega da peça
artesanal em vidro realizar-se-á em breve, na
Holmes Place dos Restauradores, em Lisboa

As equipas do Belenenses e do Sp.
Braga foram as vencedoras do «Fair
Play» Colectivo, em colaboração
com o ActivoBank7. As duas
formações da Superliga Galp
Energia foram as que, no conjunto
das jornadas cumpridas no mês de
Março, registaram menos
incidências no capítulo disciplinar.
Recorde-se que, em Fevereiro, o
Benfica foi a equipa mais
disciplinada.

Apeça é vidro do prémio Melhor do
Mês foi concebida pelo artista plás-

tico Luiz Costa e executada pelos artesõ-
es Armindo Martins e Celso Martins, de
A Montra do Vidro, em Maceira (Leiria).
A estética e a originalidade foram as
premissas de Luiz
Costa para a cria-
ção deste galar-
dão, em que a
bola é um elemen-
to dissociável, co-
locada na extremidade de um arco a
transmitir movimento.
«Essa foi a principal ideia, com um arco
a simbolizar o percurso de uma  bola, o
objecto do futebol», sustentou o artista
plástico, que disse ter sido o metal a
primeira escolha para o material a
utilizar.
Depois de idealizada pelo artista co-
nimbricense, A Montra do Vidro enca-
rregou-se da sua concepção, através de
um processo artesanal. Armindo e seu
filho, Celso, moldaram peças únicas em
vidro, destinadas a premiar os melhores
jogadores da Superliga Galp Energia em
cada mês.

Primeiro, num forno com uma tempe-
ratura superior a mil graus centígrados,
os artesãos tiram uma quantidade de
vidro, que depois moldam com uma
destreza impressionante. 
Helton, o contemplado com o prémio

correspondente a
Dezembro, com-
provou isso mesmo,
aquando da en-
trega do galardão
que conquistou,

tendo ele também auxiliado nas tarefas,
completamente extasiado com o pro-
cesso.
«Infelizmente, esta arte de trabalhar o
vidro está a perder-se», lamentou
Armindo Martins, que deu indicações a
Helton na feitura de uma bola em vidro,
com o guarda-redes da U. Leiria a soprar
até o material, com uma temperatura
elevada, tomar a forma esférica.
Depois de concluída, a peça em vidro é
colocada num outro forno para cozer
durante 24 horas. Só depois é que a
peça de arte está pronta, passando-se
então à última fase para as pequenas
operações de aperfeiçoamento.

LUIZ Costa idealizou a peça e Armindo Martins e Celso
Martins trabalharam o vidro e deram-lhe forma

GEOVANNI ladeado por Rebelo e Franque com arte e engenho

Moldar
o vidro
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Dando continuidade à política de parce-
rias com entidades nacionais e interna-

cionais de reconhecido mérito, o Sindicato
dos Jogadores Profisionais de Futebol e o
ActivoBank7 celebraram um acordo muito
recentemente.
A parceria estabelecida entre a estrutura
sindical  e o ActivoBank7 visa apoiar os
profissionais de futebol, por forma a ge-
rirem melhor o seu património financeiro,
através de produtos de poupança es-
pecíficos a curto, médio e longo prazo.
O ActivoBank7 acompanhará de forma

activa e independente a
alocação do património
dos jogadores, disponibi-
lizando serviços de acon-
selhamento na gestão do
património financeiro, a-
través do gestor perso-
nalizado, em acções de
formação focalizadas na

área financeira e na oferta de condições
especiais de acesso aos principais
mercados bolsistas mundias, com in-
formação em tempo real, comentários e
recomendações de especialistas.
O acordo foi subscrito por Joaquim
Evangelista, presidente da Direcção do
Sindicato dos Jogadores Profissionais de
Futebol, e Alexandre Gomes, admi-
nistrador do ActivoBank7, presenciada
por Alcides Costa, administrador  do
BCP/Millenium, e pelos atletas Moreira
(Benfica), Mário Sérgio (Sporting) e
Cabral, Marco Paulo e Sousa (todos do
Belenenses).
Na cerimónia de assinatura do protocolo,
na sede da estrutura representativa da
classe, foi anunciado que o ActivoBank7
vai apoiar com uma verba de15 mil euros
o próximo estágio dos jogadores desem-
pregados promovido pelo Sindicato dos
Jogadores Profissionais de Futebol, cujos
pormenores estão a ser ultimados, para se
realizar muito em breve.

Estas páginas constituem espaço privilegiado dos associados. Além da divul-
gação de acordos e benefícios para os filiados no Sindicato dos Jogadores Pro-
fissionais de Futebol, pretende-se igualmente fomentar a comunicação com
os associados. Apresente as suas questões relacionadas com matérias de inte-
resse para os demais associados, reservando-se ao SJPF o critério de selecção.
Contacte-nos através de carta, fax ou correio electrónico, mencionando
sempre o seu nome, número de associado e clube que representa. 

espaço
dossócios
15 mil euros para estágio de desempregados

acordos

&
benefícios

Acordo com ActivoBank7

Cabral,
Marco Paulo, Mário

Sérgio, Rebelo,
Sousa e Moreira

atentos à
intervenção de

Alexandre Gomes.
Ao lado, Joaquim

Evangelista e 
Alcides Costa
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OS PRÉMIOS DE JOGO

Que regulamentação existe quanto a
prémios de jogo?
JORGINHO (Ac. Viseu)

- O Art.º 34 do Contrato Colectivo de
Trabalho, sob a epígrafe “PRÉMIOS DE
JOGO”, dispõe o seguinte:
«Quando a retribuição compreenda a
atribuição aos jogadores de prémios de
jogos ou de classificação, em função dos
resultados obtidos, consideram-se essas
prestações vencidas, salvo acordo escrito
em contrário, com a remuneração dos mês
seguinte àquele em que esses resultados se

verificarem».
Quer isto dizer que, se o
contrato de trabalho
nada dispuser sobre a
data dos pagamentos
dos referidos prémios de
jogo, estes deverão ser
pagos no mês seguinte
àquele em que se veri-

ficou o facto que deu origem ao prémio
(vitória, empate, etc...). O prazo para
reclamação de tais prémios é de um ano a
contar da cessação do contrato de
trabalho.
Assim, se o prémio de jogo deveria ter sido
pago no mês de Abril de 2004 e o contrato
terminaria em Junho de 2004, o prazo para
reclamação cessaria em Junho de 2005.
Questão controversa que se coloca
relativamente aos prémios de jogo é a de
saber se a mesma faz ou não parte da
retribuição. Um dos pressupostos da
retribuição é que esta tenha carácter
regular e periódico.
Ora, o prémio de jogo não tem esta
característica, pois, naturalmente, está
dependente dos resultados desportivos que
se obtiverem. 
Nesta medida, não estará sujeita ao prazo
de pagamento da remuneração definida no
art.º 36 do C.C.T, ou seja, até ao dia 5 do
mês subsequente àquele a que disser
respeito.
Todavia, temos para nós que, mesmo que

se considere que o PRÉMIO DE JOGO não
constitui elemento integrante da re-
muneração, não está afastada a hipótese
de o jogador profissional de futebol pro-
ceder a rescisão com justa do seu contrato
de trabalho pela falta de pagamento do
dito prémio. 

João Nogueira da Rocha 
(membro do Tribunal Arbitral do
Desporto)

A LICENÇA DE PATERNIDADE

O jogador de futebol tem direito à
licença de paternidade?
PEDRO HENRIQUES (Académica)

- A maternidade e a paternidade cons-
tituem valores sociais eminentes. Desta
forma, a mãe e o pai têm direito à pro-
tecção da sociedade e do Estado na
realização da sua insubstituível acção em
relação aos filhos.

Assim, respondendo à questão, por ocasião
do nascimento de um filho, o jogador de
futebol, à semelhança de qualquer
trabalhador, nos termos do Código do
Trabalho, «...tem direito a uma licença por
paternidade de 5 dias úteis, seguidos ou
interpolados, que são obrigatoriamente
gozados no primeiro mês a seguir ao
nascimento do filho».
Este diploma confere ao pai ainda a
possibilidade de gozar, em vez da mãe, a
licença por maternidade (120 dias con-
secutivos, 90 dos quais necessariamente a
seguir ao parto) ou o que dela restar, nos
seguintes casos: incapacidade física ou
psíquica da mãe, e enquanto esta se
mantiver; morte da mãe; e decisão con-
junta dos pais.
Quer isto dizer que o gozo desta licença
não implica a perda de qualquer direito
para o jogador de futebol, não podendo,
nomeadamente, o clube/SAD proceder ao
seu despedimento.

Joaquim Evangelista

Rua Nova do Almada,
11, 3º Direito
1200-288 LISBOA

21 321 95 90 

21 343 10 61

espacosocios@sjpf.pt

perguntas

&
respostas

�
� @

�
www.sjpf.pt

O gabinete jurídico esclarece
PATROCÍNIO NAS ACÇÕES JUDICIAIS

Acções até 15 mil euros

Custas judiciais GRATUITO

Honorários dos advogados GRATUITO

Acções superiores 15 mil euros

Custas judiciais DA RESPONSABILIDADE 
DO JOGADOR*

Honorários dos advogados DA RESPONSABILIDADE 
DO JOGADOR*

* Verbas liquidadas no final do processo
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Paulo Sousa foi designado embaixador da
Taça UEFA, cuja final realiza-se a 18 de Maio,
no Estádio José Alvalade, outro grande
evento desportivo que se realiza emno nosso
país. O ex-internacional português do
Benfica, do Sporting, da Juventus, do
Borussia Dortmund e do Parma já esteve no

sorteio da derradeira fase da Taça UEFA, em
Nyon, na Suíça. 
Paulo Sousa teve uma carreira recheada de
êxitos, destacando-se a conquista de duas
Ligas de Campeões em anos consecutivos, ao
serviço de dois clubes diferentes (Juventus e
Borussia Dortmund).

Paulo Sousa embaixador da Taça UEFA

Nos dias 19 e 20 de Abril, em Hoofddorp
(Holanda), a FIFPro organiza o seu con-

gresso, destacando-se a eleição dos corpos
dirigentes e do presidente da organismo,
que congrega associações de classe repre-
sentativas de 40 países, entre os quais Por-
tugal.
Joaquim Evangelista e João Nogueira da
Rocha representam o Sindicato dos
Jogadores Profissionais de Futebol no
congresso da FIFPro, em que se vai discutir
o novo Regulamento Internacional de Trans-
ferências da FIFA e vai apresentar-se a Gala
dos Jogadores Mundiais, a realizar-se a 19
de Setembro, em Londres. Paralelamente,
vão decorrer as reuniões dos comités de
«doping», financeiro e técnico, além de
uma apresentação da Jonhan Cruijff Aca-

demics International.
Entretanto, a FIFPro
inaugura a 18 de Abril
a nova sede,  um es-
paço funcional num
edifício de modernas
linhas arquitectónicas
em Hoofddorp, locali-
dade próxima de
Amesterdão.
Eusébio vai estar pre-
sente na cerimónia
em representação do
Sindicato dos Joga-
dores Profissionais de
Futebol, assim como
os jogadores Bruno
Basto, Bernardo Vas-
concelos e Ricardo
Sousa, portugueses a
actuar na Holanda.

Congresso
da FiFPro

Com o propósito de aproximar o Sindica-
to dos Jogadores Profissionais de Fute-

bol dos seus associados, um dos vectores do
actual executivo, a Direcção da estrutura
sindical está a preparar a implantação de
uma rede de delegados no território nacio-
nal.Esta medida visa incrementar uma maior
participação dos jogadores com a asso-

ciação representativa da classe e também o
tratamento personalizado das questões que
possam ser levantadas junto dos delegados,
procurando-se, desta forma, diminuir o
tempo de resposta.
Pretende-se igualmente o acréscimo do
número de associados do Sindicato dos
Jogadores Profissionais de Futebol.

Estar mais
perto dos

associados é
um dos

objectivos da
rede nova de

delegados

Rede nova de delegados
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OSindicato dos Jogadores Profissionais
de Futebol realizou uma visita à princi-

pal selecção nacional, aquando da última
concentração do colectivo às ordens do
técnico brasileiro Luiz Felipe Scolari.
A delegação, composta por Joaquim
Evangelista, presidente da Direcção, e
Alfredo Franque, vogal, contactou com os
jogadores convocados para os encontros
com as selecções do Canadá (encontro
particular, com triunfo de Portugal, por 4-
1) e com a Eslováquia (jogo da fase de
apuramento para o Campeonato do
Mundo de 2006, que terminou com uma
igualdade a um tento). 
Os elementos do Sindicato dos Jogadores
Profissionais de Futebol, que assistiram a
uma das sessões de treino da principal
equipa nacional, dialogaram com o selec-
cionador nacional, Scolari, com Carlos
Godinho e com Carlos Silva, abordando
questões de interesse para os jogadores.

S J P F

O advogado Gonçalvo Alves de Almeida vai
petencer aos quadros da UEFA, integrando a
Comissão do Estatuto do Jogador. O cau-
sídico português realizou, muito recente-
mente, uma visita de cortesia à sede do Sin-
dicato dos Jogadores Profissionais de Futebol,

tendo, na ocasião, trocado impressões com o
presidente da Direcção, Joaquim Evangelista,
sobre as matérias que suscitam maior
preocupação relacionadas com os atletas,
em particular as alterações ao Regulamento
Internacional de Transferências da FIFA.

Gonçalvo Alves de Almeida na UEFA

AAssembleia Geral do Sindicato dos Jogadores Pro-
fissionais de Futebol, reunida a 31 de Março, apro-

vou, por unanimidade, o Relatório e Contas referente
ao exercício de 2004.
Os dados constantes no Relatório e Contas do ano
passado demonstram, de forma inequívoca, o empe-
nho do executivo do SJPF em racionalizar os recursos
humanos e financeiros, visando ganhos de eficácia e
eficiência no funcionamento dos serviços.
Por outro lado, constatou-se a melhoria do apoio aos
associados, afectando recursos financeiros nos
domínio do desemprego e do  patrocínio judiciário.

Aprovado o Relatório
e Contas de 2004

O SJPF esteve na 

selecção nacional

e dialogou com 

os jogadores,

seleccionador

nacional e outros

responsáveis

Visita 
à selecção

nacional

NUNO Campos e João Nogueira da Rocha




