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DA GLÓRIA AO SOFRIMENTO



Editorial
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No final de cada temporada, o 
Sindicato dos Jogadores Pro-
fissionais de Futebol constata 
a existência de um número      
preocupante de desemprega-
dos.   É uma realidade incon-
tornável, devido à cessação 
da relação laboral, à rescisão 
promovida pela entidade pa-
tronal ou tão-só porque não há 
mercado de trabalho.
A experiência grangeada pela 
estrutura representativa da 
classe neste domínio repor-
ta--se à época de 2001/2002, 
altura em que se realizou o 
primeiro estágio destinado à 
ocupação de atletas que se 
veêm na contingência de não poderem 

desenvolver a sua activida-
de profissional.
No Verão passado, voltá-
mos a promover esta ini-
ciativa, que visa criar cir-
cunstâncias para que os jo-
gadores nessas condições 
mantenham a forma física 
e o ritmo competitivo, além 
de estes poderem constituir 
uma opção válida para os 
vários clubes interessados 
no reforço dos seus plan-
téis.
A verdade é que as taxas 
de empregabilidade têm 
sido verdadeiramente sa-
tisfatórias. No primeiro es-

tágio, os números rondaram os 70 por 

cento, enquanto na última iniciativa apro-
ximou-se dos 90 por cento. Significativo, 
sem dúvida. E de capital importância, já 
que esta iniciativa reveste-se de um cariz 
social que não pode ser escamoteado de 
forma alguma.
Importa pensar naqueles que não têm clu-
be para trabalhar e, por isso, o Sindicato 
dos Jogadores Profissionais de Futebol 
está empenhado fortemente na realiza-
ção dos estágios para jogadores desem-
pregados, propugnando que tenham um 
carácter permanente e não apenas com 
particular incidência na pré-época e no 
período reservado para as transferên-
cias. 
O nosso esforço vai valer a pena, esta-
mos certos. E os frutos não deixarão de 
aparecer.

Estágio dos jogadores:            

A  pensar nos outros

O jogador de futebol: 
desportista e profissional
O empenho profissional, apa-
nágio do jogador de futebol du-
rante toda  a época desportiva, 
ganha particular acuidade quan-
do se avizinha o fim dos campe-
onatos.
Aplaudir esse empenho é nossa 
obrigação e, como tal, apraz re-
gistar a dignidade dos principais 
protagonistas.
No entanto, um jogo de futebol, 
na verdadeira acepção da pa-
lavra, deve integrar outras ver-
tentes: respeito, solidariedade, 
honestidade, «Fair-Play», ami-
zade, no fundo, desportivismo.
A efectivação concreta des-
tes valores pressupõe a parti-
cipação de todos os agentes 
desportivos, sendo o papel do 
jogador determinante já que 
frente-a-frente estão colegas de 
profissão.

A estrutura sindical está con-
victa que sempre, mas sobre-
tudo nos jogos que falta dis-
putar, por muito importantes 
que sejam  os  resultados, 
os jogadores saber-se-ão 
respeitar mutuamente, não 
concorrendo para situações 
que ponham em causa a in-
tegridade física e a verdade 
desportiva.
Será a melhor forma de 
dignificação da classe que, 
muitas vezes, indevida e in-
justamente se vê envolvida 
em situações para que não 
contribuiu.
Se assim for, vencedores e 
vencidos merecerão o mes-
mo aplauso, aplicando-se 
com inteira propriedade a ve-
lha frase: “Glória aos vence-
dores e honra aos vencidos”.

Joaquim Evangelista
Presidente da Direcção
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A morte, cruel e abrupta, suscita sempre 
sentimentos de injustiça, nunca aceita-
ção. Mesmo alguma raiva desperta em 
nós, incapazes de lutar contra o desti-
no, muitas vezes adverso e cruel. João 
Manuel, de 37 anos, partiu, levado pela 
doença neurológica degenerativa que 
lhe emaciou o corpo nos últimos meses. 
Mas fica a eterna saudade de um amigo 
e de um profissional de futebol de incon-
tornável referência. 
Ao longo de duas décadas, evoluiu com 
as camisolas do Viseu e Benfica, do Ac. 
Viseu, da Académica, da União de Lei-
ria e do Moreirense. Qualquer que fosse 

a cor ou o momento, ele entregou-se 
com o mesmo espírito, sem condições 
e com a mesma exigência e o rigor pro-
fissional a que se impunha diariamente, 
com uma religiosidade verdadeiramente 
impressionante. 
Contra a doença, João Manuel perdeu. 
Foi o jogo mais difícil da sua vida, mas a 
certeza de que, com todas as forças que 
reuniu para agarrar-se à vida, ele lutou 
até ao último átimo, até ao último som 
cavo de respiração. 
Chegou a altura dos adeuses a um ami-
go que recordamos! E que jamais es-
queceremos! 

João Manuel:
eterna saudade

«Nesta hora dolorosa, mais do que as palavras, valem os 
sentimentos. O primeiro é de saudade, do amigo, na verdadeira 
acepção da palavra, altruísta e solidário. Do homem e do profissional 
exemplar, que, até ao último momento, a todos honrou. Partiste, por 
coincidência, num dia de festa do futebol português. Por isso, a par 
da saudade e da tristeza, não posso deixar de invocar o sentimento 
da esperança, pois a tua partida não impede que o teu exemplo 
continue a estar presente na nossa memória».

Joaquim Evangelista
«Na impossibilidade de nos ausentarmos do estágio, quero, 
em nome de toda a equipa, equipa técnica e demais elemen-
tos, prestar esta pequena homenagem ao grande homem e 
futebolista que foste, João. Fica-nos para sempre na memória 
a qualidade e empenho que sempre te esforçaste por colocar 
em cada partida que disputaste. Na saudade, lembramos o 
teu profissionalismo e humanidade, no adeus um exemplo de 
vida para todos».

Comunicado redigido pelo plantel do Benfica e rubricado por 
Simão Sabrosa

«O João, acima de tudo, foi sempre um homem invulgar no mundo 
do futebol, o que o tornou diferente em todos os momentos em que 
nós tivemos o prazer de contactar com ele e estar na sua presen-
ça. Foram meritórias todas as homenagens que o futebol português 
prestou a um homem íntegro e a um ser humano de uma enorme 
elevação que deixa uma saudade enorme».

Bilro

«João Manuel era um profissional exemplar e um homem de bons 
princípios e firmes convicções. Acarinhado por todos, João Manuel 
foi sempre um futebolista-referência nas equipas onde alinhou e só 
não conseguiu ganhar este lance porque a vida, muitas vezes, é 
demasiado cruel».

José Mourinho

João Manuel (na foto, com 
18 anos, quando se sagrou 
campeão distrital da II Divisão 
da AF Viseu) tornou-se num 
profissional de futebol de 
referência

Palavras na hora do adeus



                SJPF  5

Todos 
solidários

Retalhos 
da vida

Desde que a doença minou o corpo 
de João Manuel, as manifestações de 
solidariedade para com o ex-jogador 
do Moreirense sucederam-se, algumas 
verdadeiramente impressionantes e 
demonstrativas da unidade no futebol 
português.
No final de Fevereiro, o Sindicato dos 
Jogadores Profissionais de Futebol 
promoveu um jantar de homenagem a 
João Manuel, em Tentúgal, próximo de 
Coimbra. Foi uma noite diferente para 
o ex-futebolista, que sentiu o apoio e o 
carinho de mais de quatro centenas de 
pessoas.
Além de antigos colegas, como Bilro, 
Reinaldo, Baptista e Emílio Peixe, o 
grupo de trabalho do Moreirense esteve  
presente, enquanto o Sporting fez-se 
representar por Pedro Barbosa, Rui 
Jorge, Ricardo e Mário Sérgio. Toñito, 
Carlos, Éder e Tiago representaram o 
Boavista,Tuck, Sousa e Marco Paulo 
o Belenenses e Silas o Marítimo. João 
Paulo, da U. Leiria, e Pedro Roma, Marcelo 
e Paulo Adriano, todos da Académica, 
também compareceram. A classe dos 
treinadores também disse presente: Vítor 
Oliveira, Vítor Pontes, Paulo Duarte, Vítor 
Manuel, Rui Nascimento, Pedro Barny, 
Vítor Alves e Manuel Cajuda.
Em Março, o futebol voltou a mostrar 
ser uma fonte de solidariedade e uniu-
-se no Estádio Cidade de Coimbra 
para homenagear João Manuel. Todos 
os plantéis da Superliga Galp Energia 
estiveram representados, além de atletas 

de outros escalões do futebol nacional, 
dirigentes e técnicos. E muita gente 
anónima, que deu um colorido especial a 
um dos palcos do Euro 2004.
A mais significativa manifestação de 
solidariedade aconteceu a 21 desse mês, 
na audiência particular que o Presidente 
da República concedeu a João Manuel, 
que recebeu das mãos de Jorge Sampaio 
o Prémio Carreira do Sindicato dos 
Jogadores Profissionais de Futebol.
Antes da audiência, o Sindicato dos 
Jogadores Profissionais de Futebol 
entregou a João Manuel um cheque no 
valor de mais de nove mil euros, produto 
dos depósitos efectuados por anónimos, 
agentes do futebol e empresas na conta 
solidária criada pela estrutura sindical, 
que, antes, já tinha disponibilizado uma 
verba de cinco mil euros referente ao 
seguro de vida. Mais tarde, João Manuel 
recebeu outro montante depositado na 
conta solidária, fixado em 1942,81 euros.
A Federação Portuguesa de Futebol 
(FPF) também se associou à onda de 
solidariedade para com João Manuel e 
decidiu atribuir um apoio excepcional de 2 
500 euros, além de equacionar a hipótese 
de leilão de camisolas de jogadores 
da selecção nacional, para gerar mais 
receitas.
Na última sessão magna extraordinária 
da FPF, o SJPF apresentou um voto de 
pesar pela morte de João Manuel, uma 
proposta votada por unanimidade de 
todos os sócios ordinários que compõem 
a Assembleia Geral.

João Manuel nasceu em Moimenta da Beira, 
localidade perto de Viseu, há 37 anos. Ini-
ciou-se na prática do futebol nas camadas jo-
vens do Viseu e Benfica e, enquanto juvenil, 
era chamado frequentemente para a equipa 
principal daquele clube, que disputava a III 
Divisão Nacional.
Em 1988, ingressou no Ac. Viseu, estreando-
se na I Divisão Nacional, frente ao Marítimo, 
a 28 de Agosto desse ano. Em 1992, trans-
fere-se para a Académica de Coimbra, onde 
permaneceu durante três temporadas.
Depois de passagem pela Académica, transi-
tou para a U. Leiria, sendo o segundo jogador 
mais vezes utilizado pelo clube na Superliga 
Galp Energia, apenas sendo superado por 
Bilro, seu indefectível amigo.
Ao serviço da equipa leiriense, que integrou 
em nove épocas, João Manuel atinge o ponto 
alto da sua carreira na época de 2002/2003, 
com a presença na final da Taça de Portugal, 
no Estádio Nacional, frente ao FC Porto, que 
conquistou o troféu.
Depois de mais de meia década a represen-
tar a União de Leiria, João Manuel transferiu-
-se, no final da última temporada, para o Mo-
reirense. A última vez que actuou reporta-se 
a 11 de Setembro do ano passado, na visita 
do clube de Moreira de Cónegos ao Estádio 
da Luz, em jogo correspondente à segunda 
jornada da Superliga Galp Energia, que o 
Benfica venceu, por 2-0. 
Depois de exames, no início deste ano, foi-lhe 
diagnosticado esclerose múltipla degenerati-
va. Com a doença galopante a tolher-lhe os 
movimentos do corpo, João Manuel rescindiu 
o contrato que o vinculava ao Moreirense.   
No dia 18 de Maio, João Manuel, que conta-
va com 254 jogos no principal escalão por-

tuguês, faleceu, no Hospital Nossa Senhora 
da Oliveira, em Guimarães, vítima de pneu-
monia. 
O funeral realizou-se dois dias depois, em 
Moimenta da Beira, numa manifestação de 
pesar impressionante, com a presença de 
centenas de pessoas. Na despedida, mui-
tos amigos, antigos companheiros e adver-
sários e técnicos que com ele trabalharam 
e que lhe reconheciam o carácter simples.  
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O Sindicato dos Jogadores Profissionais 
de Futebol está a promover, duas vezes 
por semana, o estágio destinado a joga-
dores sem ocupação. Este espaço cons-
titui uma excelente oportunidade de em-
prego, uma vez que, 
em experiências 
anteriores, a taxa 
de empregabilidade 
apresentou valores 
muito satisfatórios.
Este estágio realiza-se às terças e quin-
tas-feiras, das 9.30 às 11.30 horas, nos 
campos 4 ou 5 do Complexo do Jamor, 
com a participação de um total de 26 jo-
gadores que se encontram sem vínculo 
laboral. O SJPF perspectiva que grande 
parte destes atletas possam assumir con-
tratos de trabalho, na próxima época, à 
semelhança do que aconteceu no Verão 
do ano passado, em que 90 por cento dos 

mais de 50 futebolistas que integraram o 
estágio foram colocados.
Já no primeiro estágio realizado pelo 
SJPF, em 2002, as expectativas foram ex-
cedidas. No final deste acção, mais de 60 

por cento dos jogadores participantes lo-
graram assinar vínculos contratuais com 
clubes e SAD’s, facto que atesta, de for-
ma inequívoca, a importância social desta 
iniciativa da estrutura representativa da 
classe dos futebolistas portugueses, reali-
zada com a colaboração do ActivoBank7, 
do Liquid Ice e da Jalartesport (responsá-
vel pelos equipamentos).
Para já sem que estejam agendados en-

contros particulares com equipas inscritas 
nos nacionais, uma possibilidade a con-
cretizar-se, este estágio, que pretende 
privilegiar o emprego, a prática desportiva 
e a inclusão social, vai prolongar-se no 

tempo. 
À semelhança da 
acção realizada 
de 23 de Julho a 
29 de Agosto do 
ano passado, ba-

seada no Colégio Inglês, em Carcavelos, 
os treinos estão a ser ministrados pelo 
técnico Mário Wilson, coadjuvado por 
Joaquim Rebelo e pelo professor Paulo 
Gomes. O departamento administrativo 
é composto por Joaquim Evangelista, por 
Joaquim Rebelo e por Alfredo Franque, 
enquanto a Clínica Fisiogaspar assume o 
acompanhamento clínico, com o fisiotera-
peuta Nuno.

Estágio

Uma nova oportunidade        

para conseguir emprego

A equipa do estágio a decorrer no Estádio Nacional, com carácter bissemanal
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Os participantes
O número de jogadores participantes neste estágio fixa-se em 26, dos quais 15 são de nacionalidade 
portuguesa. Eis a lista dos atletas que integram esta iniciativa do SJPF:

Posição    Nome profissional Nascimento Nacionalidade Anterior clube

Guarda-redes  Bruno Velez  10.05.82  Portuguesa U. Montemor
Guarda-redes  Aguinaldo  18.04.74  Comunitário  Social Lamas
Guarda-redes  Bruno Andrade  26.10.84  Portuguesa Santo António (Açores)
Defesa central  Jonatas   09.05.83  Brasileira Brasilândia
Defesa/médio  Caneco   01.07.78  Portuguesa Comércio e Indústria
Defesa direito  Adeilson  17.02.79  Brasileira -
Defesa direito  Zé Caneco  12.05.82  Portuguesa Alcacerense
Defesa central/«líbero»  Zé Coina  08.11.80  Portuguesa Comércio e Indústria
Defesa esquerdo  Anderson Manuel 08.01.76  Brasileira Olímpia FC (Brasil)
Médio esquerdo/centro  Anderson Cardoso 01.01.80  Brasileira Atlético Paranense (Brasil)  
Médio ofensivo/esquerdo  Riva   21.12.79  Brasileira Anna Unitea (Brasil)
Médio ofensivo/esquerdo  Dudu   26.12.82  Brasileira Resende (Brasil)
Médio direito  Carlos Fernandes  07.11.86  Portuguesa Olivais e Moscavide
Médio esquerdo/centro  Diogo Velez  06.05.78  Portuguesa -
Médio direito/centro  Cunha   22.05.84  Portuguesa Fabril (Barreiro)
Avançado  Leonardo  24.02.83  Portuguesa Portosantense
Extremo direito/ponta-de-lança Giba   16.07.79  Brasileira Ranchariense
Avançado   Marco Cardoso  08.07.77  Portuguesa Rio Frio
Extremo direito/ponta-de-lança Rodrigues  30.07.83    Povoense
Avançado   Mascarenhas  02.05.85  Portuguesa -
Avançado   Alex Castro  21.07.77  Brasileira Ferreirense
 Médio direito/esquerdo  Xavier   30.07.76  Portuguesa Velense (Açores)
Médio centro/ponta-de-lança     Telmo Conceição  22.10.83  Portuguesa Sporting Ideal (Açores)
Médio direito   Marçal   28.11.83  Portuguesa Loures
Avançado   Petit   28.12.81  Portuguesa -
Avançado   Flávio Monteiro  31.05.72  Angolano Atl. Malveira



DELFIM 
Entrevista

Mais de um ano  volvido da trans-
ferência do Sporting para o Marse-

lha, marcada por uma incidên-
cia resultante do acordo 

entre os clubes que 
o agora jogador do 
Moreirense clas-
sifica de «muito 

desagradável», 
Delfim pas-
sou do céu 

ao inferno. 
Uma lesão 

sofrida 
numa 
viagem 
de au-

tocarro, 
após um compromis-

so do clube do sul de França, 
numa altura em que era opção, trans-

formou-lhe a vida num pesadelo de 25 
meses. Foi submetido a várias operações, 

algumas depois de diagnósticos errados, 
como refere, e esteve na iminência de ficar 
paraplégico, mas «o sentimento de revolta» 
deu-lhe forças «para voltar a ser normal». 
Recuperou em Portugal, na Fisiogaspar, e 
voltou a pisar os relvados no Moreirense, por 
empréstimo do Marselha, onde vai apresen-
tar-se em Julho com a incerteza do futuro.

«A minha carreira foi muito afectada 
Eu pensava chegar mais longe»

Delfim: «Estive a milímetros de ficar paraplégico»

    8           SJPF 



                SJPF  9

«A minha carreira foi muito afectada 
Eu pensava chegar mais longe»

- Voltar a jogar era o que mais que-
ria? 
- Primeiro, foi recuperar a minha inte-
gridade física e, em segundo, voltar a 
jogar futebol.
- Agora, é como começar de novo? 
- Estou preparado para novos desa-
fios.
- Foi difícil recuperar a confiança 
e afastar o medo de não conseguir 
voltar a jogar?

- Não, pois sempre senti que iria con-
seguir recuperar e voltar a jogar fute-
bol, que é o que mais gosto na vida.
- Quantos meses esteve a recuperar 
com António Gaspar? Por quê ele?
- Estive com o António Gaspar durante 
11 meses, na clínica dele, em Lisboa. 
Escolhi-o porque é um dos melhores, 
como homem e como grande profis-
sional, que se preocupou, primeiro, 
em compreender tudo o que me tinha 

acontecido e depois dar o melhor de si 
mesmo para me recuperar. Também 
ele saíu vencedor.
- Foi importante também a atenção, 
o humanismo e a amizade que Gas-
par dispensou para a sua recupera-
ção?
- Indiscutivelmente. Foi extraordinário, 
não só ele como também a sua família, 
pois compreenderam que eu tinha em 
lhes «roubar» o António Gaspar. 

«Sempre senti que iria conseguir recuperar»

- Quantos anos esteve lesionado, im-
pedido de jogar e mesmo de gestos 
tão simples como segurar uma crian-
ça ao colo?
- Estive 25 meses nessa terrível situa-
ção,  em que nem sequer podia estar 
com os meus filhos, brincar livremente 
e mesmo pegar neles.
- Consegue transmitir o que sentiu 
durante esse tempo tempo?
- Foi muito doloroso e, acima de tudo, 
frustrante, pela forma como tudo acon-
teceu desde o meu acidente, fora de 
campo. Durante mais de dois anos, es-
teve sempre presente em mim um sen-
timento de revolta.
- Pensou que estaria acabado para a 
prática do futebol?
- Por momentos sim, pois a dor era vio-
lentíssima e incapacitante. E tudo o que 
eu queria era ter uma vida normal.
- A quantas operações foi submeti-
do? 
- Fui operado por quatro vezes. As três 
primeiras a supostas – supostas, repito 
– hérnias inguinais. E foram operações 
realizadas num curto espaço de tempo, 
a primeira em 24 de Outubro de 2002, a 
segunda a 14 de Janeiro 2003 e a ter-
ceira a 24 Janeiro 2003. A última inter-
venção (a quarta) foi à coluna vertebral, 
no dia 29 de Julho de 2003. 
De acordo com os médicos, as três pri-
meiras  operações foram feitas porque 
houve suspeitas  de hérnias inguinais e 
a quarta devido a uma entorse da co-
luna vertebral, que consistiu em fixar 

duas vértebras (artrodese L5 
– S1).
- Com tantas intervenções 
cirúrgicas, algumas supos-
tamente por diagnóstico 
errado, alguém pode ser 
responsabilizado?
- O Olympique de Marselha 
e dois elementos da equipa 
médica da época, além de os 
médicos que me operaram 
individamente às hérnias in-
guinais, em Estrasburgo, no 
Hospital Civil.
- Chegou a recear o pior?
- Sim. Estive a milímetros 
de ficar paraplégico, quer no 
acto do acidente quer um ano 
depois desse mesmo aciden-
te, no acto da operação à co-
luna, onde já me encontrava 
num estado crítico e debilita-
do.
- Pensa que a sua carreira 
foi afectada com este pro-
blema? Pensava que pu-
desse chegar mais longe? 
- A minha carreira foi muito 
afectada, pois cortaram a mi-
nha margem de progressão 
por três anos. Logicamente, 
eu pensava ascender mais 
alto na minha carreira.
-  Foi preciso muita força para supe-
rar a incerteza de voltar a jogar e até 
de ser um homem normal?
- Muita força, espírito de sacrifício e, 

acima de tudo, vontade de demonstrar 
que não sou um inválido, mas, sim, que 
foi algo de muito grave que me provo-
caram. Eu tinha de lutar para voltar a 
ser normal.



«O grande prejudicado 
é sempre o jogador»

- Voltou a jogar na Superliga portugue-
sa, no Moreirense, por empréstimo. 
Por quê o Moreirense?
- Foi uma oportunidade de regressar a 
Portugal.
- Ainda tem contrato com o Marselha. O 
que vai suceder no final desta época?
- Apresentar-me-ei em Julho no Marselha. 
Tenho mais um ano de contrato.
- No regresso ao campeonato portu-
guês, como vê o futebol em Portugal, 

não só dentro do campo como fora? 
Mudou alguma coisa, além de melho-
res estádios?
- Vejo que ainda há muita coisa a mudar 
no futebol português, dentro e fora de 
campo.
- É competitivo o campeonato portu-
guês?
- Sim. 
- Falta afirmação ao jogador em Portu-
gal, num país onde os dirigentes, trei-

nadores e árbitros polarizam a atenção 
dos órgãos de comunicação social?
- No futebol português, quem deveria ter 
mais protagonismo seriam os jogadores e 
não os restantes elementos que vivem do 
futebol. 
- Que diferenças encontra entre França 
e Portugal quanto à classe dos profis-
sionais de futebol?
- Há outro profissionalismo em França 
que não há em Portugal.

«Há muita coisa a mudar no futebol português»

Entrevista

Além disso, senti um forte sentimento de re-
volta por me ter lesionado de uma forma anor-
mal e não num terreno de futebol.
- Onde foi buscar forças?
- Ao sentimento de revolta.
- Quando se prepara para um jogo, vem-
lhe à memória o pesadelo que viveu?
- Não, pois mentalizei-me de que iria sair ven-
cedor e ser ainda mais forte.
- O primeiro ano no Marselha acabou por ser 
marcado por uma questão desagradável re-
lacionada com o acordo de transferência ce-
lebrado entre o Sporting e o clube francês, 
em que não podia realizar mais de 30 jogos, 
para que não fosse pago uma determinada 
verba adicional ao Sporting. Quanto era essa 
verba?
- Era um montante de 1,5 milhões de dólares. 
Foi muito desagradável, porque eu não sabia de 
nada e só fiquei algum tempo antes de comple-
tar 30 jogos.
- Ficou naturalmente revoltado, até porque 
era titular nessa altura no Marselha?
- Claro que fiquei muito revoltado, porque não 
pude efectuar mais jogos, numa altura em que 
estava bem.
- Esse é um dos exemplos em que o jogador 
é transaccionado como se fosse mercadoria, 
acabando o atleta por ser o único a sofrer 
com os interesses superiores dos clubes e 
de intermediários nas negociações?
- Sim, o grande prejudicado é sempre o atleta, 
mas não devia ser assim, porque o jogador é o 
protagonista do futebol.
- Acha por isso que o jogador devia ser pro-
tegido e nada lhe devia ser escondido, para 
que a sua carreira não seja prejudicada?
- Indiscutivelmente. Devia-se proteger mais o 
atleta.
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A UEFA aprovou novo regulamento quanto 
à formação, a partir da época de 2006/07. 
Esta proposta, decidida no decorrer de 
mais um congresso do organismo, rea-
lizado na capital da Estónia, tem como 
propósitos fundamentais «encorajar a for-
mação local» e estimular a protecção do 
desenvolvimento dos jovens futebolistas.
O novo regulamento da UEFA, que tem 
como objectivo esbater a dependência 
exclusiva dos clubes quanto ao merca-
do de transferências na constituição dos 
seus plantéis, estipula que os emblemas 
participantes nas competições europeias 
apresentem nos quadros um número mí-
nimo de jogadores «formados localmen-
te». 

O organismo que superintende o futebol 
europeu estabeleceu que esse número de 
atletas, com contrato com um clube du-
rante um período de três anos e de idade 
compreendida entre os 15 e as 21 
anos, seja progressivamente au-
mentado: quatro na temporada 
de 2006/07, seis em 2007/08 e, 
finalmente, oito em 2008/09. 
«A formação e o desenvolvi-
mento dos jovens jogadores 
é um dos aspectos basilares 
para o futuro do futebol. Vamos 
estudar estas medidas com todos 
os agentes do futebol português, na pro-
cura de um consenso generalizado, que 
também passe pela reorganização dos 

quadros competitivos», referiu Gilberto 
Madaíl, presidente da FPF, presente no 
congresso da UEFA, em Talin. 
A UEFA elaborou estas medidas «introdu-

zindo uma exigência de formação 
local dos atletas» nas competi-

ções, sem que tenha a ver com 
a nacionalidade dos jogado-
res, para a qual não existirá 
qualquer restrição. 
No caso dos clubes participan-

tes nas competições europeias 
não respeitarem o número esta-

belecido de futebolistas «formados 
localmente» na equipa, a UEFA impõe 
uma redução do quadro de jogadores au-
torizado, no máximo de 25 jogadores.

UEFA aprova
novo regulamento 

Formação
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O Congresso da FIFPro, que decorreu em 
meados de Abril, na Holanda, constituiu 
uma importante manifestação de unidade 
entre as 40 estruturas sindicais dos paí-
ses que compõem o organismo mundial, 
entre as quais Portugal.
Nos trabalhos deste congresso, que de-
correram na nova sede da FIFPro, em 
Hoofddorp, localidade próxima de Ames-
terdão, Joaquim Evangelista e João No-
gueira da Rocha representaram o Sindi-
cato dos Jogadores Profissionais de Fute-
bol, à semelhança 
do sucedido em 
Novembro último, 
no conclave reali-
zado na África do 
sul.
O presidente da 
Direcção do SJPF 
integrou o Comité 
Técnico da FIF-
Pro, que abordou o 
sempre controver-
so calendário de 
jogos, a introdução 
de novas tecnolo-
gias em campo, as 
leis de jogo e a jus-
tiça desportiva e a 
implantação da relva artificial.
Quanto a João Nogueira da Rocha, o pre-
sidente da Mesa da Assembleia Geral da 
estrutura sindical portuguesa  participou 
no Comité do «Doping» da FIFPro. O Có-
digo WADA, a responsabilização objectiva 
dos atletas, a separação das substâncias 

dopantes que fazem melhorar o rendi-
mento daquelas drogas consideradas de 
distracção e o dever de informação foram 
as matérias analisadas por este grupo de 
trabalho.
Além da apresentação da FIFPro World XI 
Player Awards, gala que vai realizar-se em 
Setembro, em Londres, e da Johan Crui-
jff Academics International, o congresso 
debruçou-se sobre o novo Regulamento 
Internacional de Transferências da FIFA, 
aprovado a 18 e 19 de Dezembro do ano 

passado, em Zuri-
que.
Neste documento, 
que compreen-
de cinco anexos, 
foram acrescen-
tados alguns ele-
mentos formais 
e materiais, com 
o objectivo de 
melhorar o seu 
conteúdo, como, 
por exemplo, a in-
trodução de uma 
lista de termos 
frequentemente 
utilizados, um títu-
lo para cada arti-

go e a descrição da comissão do Estatuto 
dos Jogadores, bem como da Câmara de 
Resolução de Litígios.
A entrar em vigor a partir do próximo 1 de 
Julho, o novo articulado consagra alíneas 
importantes, entre as quais: a criação do 
passaporte do jogador, com o registo dos 

clubes representados pelo atleta desde 
os 12 anos; o requerimento de registo de 
contrato, que deve acompanhar o contra-
to de trabalho do jogador na transferên-
cia internacional;  o empréstimo de atle-
tas profissionais, equiparando-se a uma 
transferência em termos internacionais; 
a cessação do contrato com justa causa 
desportiva, caso o jogador não seja uti-
lizado em dez por cento dos jogos num 
ano; a nomeação de agente desportivo no 
contrato de trabalho se tiver havido inter-
venção; a protecção de menores; e a re-
dução da competência da FIFA (Câmara 
de Resolução de Litígios).

ELEIÇÕES ADIADAS
Outro dos assuntos que se revestia de 
grande importância para os congressistas 
reunidos em Hoofddorp foi a eleição do 
presidente da FIFPro. 
O acto eleitoral foi adiado inopinadamente 
para o próximo mês de Setembro, altura 
em que vai decorrer outro congresso, em 
Londres, em simultâneo com a realiza-
ção da FIFPro World XI Player Awards, a 
grande gala que reunirá a nata do futebol 
mundial.
Eram candidatos à presidência do orga-
nismo que congregra as representações 
de classe representativas de mais de qua-
tro dezenas de profissionais de futebol o 
francês Philip Piat e o espanhol Gerardo 
Movilla, mas um impasse gerado nas pe-
las candidaturas inviabilizou que o pro-
cesso eleitoral se efectivasse, adiando a 
eleição para a capital britânica.

Eusébio
na plêiade 

de estrelas 

Congresso da FIFPro

Uma manifestação 

inequívoca de unidade

Na Holanda, as estruturas representativas dos jogadores 
profissionais de futebol de 40 países analisaram o Regu-

lamento Internacional de Transferências, que entra em 
vigor a 1 de Julho
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Um dos pontos altos da inauguração da nova sede da FIFPro foi o 
jantar de gala realizado numa unidade hoteleira em Noordwijk, com 
o belga Jean-Marc Bosman como convidado de honra. Na ocasião, 
procedeu-se a uma homenagem aos fundadores da FIFPro, em 1965: 
Karel Jansen, Jim Janssen van Raay, Gerard Kerbum, Michel Hidal-
go, a viúva de Jean-Jacques Bertrand e o belga Roger Blanpain, o 
primeiro presidente eleito pelo organismo, que congrega associações 
representativas dos futebolistas profissionais de todos os quadrantes 
do mundo

O SJPF esteve representado na inauguração da sede da FIFPro por 
Paulo Madeira (secretário da Mesa da Assembleia Geral), Joaquim 
Evangelista (presidente da Direcção), Eusébio e João Nogueira da 

Rocha (presidente da Mesa da Assembleia Geral). António Carraça, 
que exerceu o cargo de presidente da Direcção do SJPF até Maio 

de 2004, também esteve em Hoofddorp, onde durante dois dias 
decorreu o congresso da FIFPro

Eusébio
na plêiade 

de estrelas 
Eusébio  foi uma das estrelas 

do futebol mundial que 
estiveram presentes na 

inauguração oficial da nova sede 
da FIFPro, num moderno edíficio 

de Hoofddorp, localidade que 
dista 20 quilómetros de 

Amesterdão.
O «Pantera Negra», que 

representou o SJPF na 
cerimónia realizada por 

ocasião do 
Congresso da FIFPro,

 juntou-se a nomes sonantes do 
futebol mundial, como o francês 

Michel Platini e o espanhol Emilio 
Butrageño.

Bernardo Vasconcelos e Bruno 
Basto, portugueses a actuarem no 

campeonato holandês, também 
estiveram presentes em 

representação do 
organismo português.

Bernardo VasconcelosBruno Basto
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Rebelo e Franque entregam 
peça em vidro a Miguel

Orgulho e satisfação
O Sindicato dos Jogadores Profisionais 
de Futebol distinguiu Miguel, do Benfica, 
e João Moutinho, do Sporting, com o pré-
mio Melhor do Mês, num acto realizado, 
muito recentemente, no Holmes Place 
Health Clubs.
O internacional benfiquista foi o jogador 
da Superliga Galp Energia que mais pon-

tos recolheu no somatório 
dos encontros realizados 
em Março, enquanto o jo-
vem revelação do Sporting 
apresentou o saldo mais 
expressivo em Abril.
«É motivo de orgulho ver o 
meu trabalho reconhecido. 
Dá sempre vontade de fa-
zer mais pela equipa», refe-

riu Miguel, depois da entrega da distinção, 
não esquecendo os colegas de equipa: 
«O prémio é de todos, pois sem os meus 
companheiros não o teria conseguido ga-
nhar!».
Miguel recebeu das mãos de Joaquim 

Rebelo e Alfredo Franque o prémio Me-
lhor do Mês, uma peça em vidro especial-
mente concebida. Esta obra de arte foi 
idealizada pelo artista plástico Luiz Costa 
e concebida em A Montra do Vidro (locali-
zada na Maceira, em Leiria).
Um dos artesãos da peça em vidro, Ar-
mindo Martins, foi quem entregou o tro-
féu a João Moutinho, que considerou ser 
«gratificante» receber a distinção, «ainda 
mais para quem tem apenas 18 anos». 
Referindo ser um enorme motivo de or-
gulho pertencer ao lote de vencedores do 
prémio atribuído pela estrutura represen-
tativa da classe, João Moutinho realçou 
o colectivismo. «Este prémio é de toda a 
equipa do Sporting», disse, plenamente 
satisfeito por ter recebido a peça concebi-
da numa arte artesanal de moldar o vidro 
que tende a desaparecer.
O jogador do Sporting é o penúltimo ven-
cedor do prémio Melhor do Mês corres-
pondente a esta temporada. João Mouti-
nho sucede aos benfiquistas Miguel e a 

Geovanni, o Melhor do Mês de Fevereiro. 
O bracarense João Alves, outra das re-
velações da Superliga Galp Energia, foi o 
vencedor no primeiro mês deste ano, en-
quanto Helton, o guarda-redes brasileiro 
da União de Leiria, foi o contemplado com 
o prémio referente a Dezembro. 
No mês anterior, Simão Sabrosa, do Ben-
fica, foi o mais pontuado pelas suas actu-
ações durante esse período na Superliga 
Galp Energia. O sul-africano do FC Porto, 
McCarthy, foi o vencedor em Outubro e o 
holandês Van der Gaag, vinculado ao Ma-
rítimo, venceu em Setembro.

NEI É O MELHOR DE MAIO. Nei, do Mo-
reirense, é o jogador da Superliga Galp 
Energia mais pontuado no mês de Maio. 
O atleta somou um total de 53 pontos, 
mais três do que Wesley, do Penafiel. Ri-
cardo Rocha e Petit, ambos do Benfica, 
contabilizaram 49 pontos. Vítor Baía ficou 
separado pela diferença mínima. 

Prémios

Franque, Armindo Martins e Joaquim 
Rebelo distinguem João Moutinho

Manuel Fernandes 
vence Prémio Juventude
Manuel Fernandes foi contemplado com o 
Prémio Juventude referente à época pas-

sada. O 
atleta do 
Ben f i ca 
contabi-
lizou um 

total de 440 pontos pelas suas prestações 

nos jogos realizados na Superliga Galp 
Energia.
Ricardo Quaresma, do FC Porto, ocupou o 
segundo lugar neste prémio anual, instituí-
do pelo Sindicato dos Jogadores Profissio-
nais de Futebol, em parceria com o banco 
Banif. O jovem futebolista terminou a tem-
porada com um saldo de 387 pontos.
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V. SETÚBAL

 MARÍTIMO

 SP. BRAGA

«FAIR PLAY» COLECTIVO
                                        

Nandinho, do V. Setúbal, foi o vencedor 
do «Fair Play» Individual, prémio instituí-
do  pelo Sindicato dos Jogadores Profis-
sionais de Futebol, em colaboração com 
ProBeauté, destinado ao jogador da Su-
perliga Galp Energia que, no final da épo-

ca, apresente 
o menor nú-
mero de ac-
ções discipli-
nares.
O defesa do 

clube setubalense concluiu a temporada 
sem que lhe tenha sido exibido qualquer 
cartão. O mesmo sucedeu a Miguel, do 
Benfica, mas, enquanto este realizou 22 

encontros, Nan-
dinho participou 
em mais três jo-
gos da Superliga 
Galp Energia.
Também Douala 
(Sporting) não 
foi admoestado 
com qualquer 
cartão em 22 jo-
gos da competi-
ção, mas apre-
senta um total 
de minutos em 
campo inferior 
ao de Miguel.

O Sp. Braga, equipa sensação da Superliga Galp Energia, voltou a 
ser o colectivo mais disciplinado no conjunto dos jogos disputados 
durante o mês de Abril. Deste modo, a equipa treinada por Jesualdo 

Ferreira volta a vencer o prémio 
«Fair Play» Colectivo. No mês 
de Maio, as equipas mais disci-
plinadas foram o Vitória de Setú-
bal, vencedor da Taça de Portu-
gal, e o Marítimo. Este prémio, 
instituído pelo Sindicato dos Jo-

gadores Profissionais de Futebol, com a colaboração do ActivoBank7, 
destina-se a distinguir a formação do principal campeonato nacional 
que registar menor índice de incidências disciplinares no decorrer dos 
encontros realizados durante um mês.

Nandinho 
foi o mais disciplinado
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Certo dia, um jornalista perguntou a um desportista americano de 
renome qual a relação que ele tinha com o dinheiro que obtinha 
com a sua actividade profissional. De uma forma muito simples, 
o desportista afirmou: «Acalma-me os nervos!». De facto, dada 
a necessidade de máxima concentração nos objectivos despor-
tivos, os atletas deverão considerar a gestão dos seus investi-

mentos de uma forma ponderada e reflectida, 
através do acompanhamento de profissionais 
experientes, que a cada momento, recomen-
dam e apresentam as melhores soluções. 
Se compararmos o perfil de rendimentos de um 
futebolista com um colaborador de uma em-
presa, verificamos que, enquanto o desportista 
concentra grande parte dos seus rendimentos 
numa fase muito curta da sua vida, o colabora-
dor de uma empresa, normalmente, vê os seus 
rendimentos subirem até à idade próxima da 
reforma. Dado este facto, é de todo relevante 

que os futebolistas equacionem a estrutura dos seus investimen-
tos de forma a ajustarem o ciclo de obtenção do maior nível de 
rendimentos, com o «novo» ciclo de vida que se inicia com o 
abandono da actividade profissional enquanto desportista. 
Em termos gerais, os desportistas profissionais, nomeadamente 
os futebolistas, deverão considerar na constituição das suas car-
teiras de investimento os seguintes aspectos: 

1. É fundamental manter a disciplina do investimento, com 
rigor e com uma rotina certa (mensal, bimestral, trimes-
tral);

 
2. É importante criar duas componentes diferentes na cartei-

ra de investimento: 

• O «fundo de imprevistos» de curto prazo que deve ser 
composto por aplicações de baixo risco e deve ter um 
valor previamente definido (por exemplo três ou quatro 
remunerações mensais); 

• A carteira de «investimento de longo prazo» que deve ser 
definida de acordo com o perfil de risco, devendo integrar 
uma parte significativa em mercados accionistas, em fun-
ção dos objectivos de rendibilidade a longo prazo assumi-
dos pelo investidor. 

   Resumindo e ilustrando de forma gráfica:                                                                                            
                                                   

                                                                                                   
                                                                          

                                                                                                                  
3. Todos os valores devem ser periodicamente acompanha-

dos e revistos, em função da evolução e da valorização 
das carteiras, no sentido de manter a correcta distribuição 
dos activos financeiros.

No entanto, na hora de investir nem sempre é fácil tomar deci-
sões. E porque sabemos que no desporto, como na vida, ambi-
ciona ganhar, encontrámos o parceiro ideal para o ajudar nesses 
momentos – ActivoBank7.

Conheça os produtos financeiros que o ActivoBank7 criou espe-
cificamente para si, que é jogador profissional de futebol, e apos-
te na melhor táctica para conquistar o seu campeonato pessoal.
Ligue já 707 500 700 porque neste Banco todos querem ficar.

Adaptação Newsletter ActivoBank7 Nº 136 de 28 de Junho de 
2004 

Repartição da Carteira de Investimentos 

Investimento Curto Prazo Investimento Longo Prazo

Baixo Risco Médio / Alto risco

A carteira de investimentos 
dos futebolistas

espaço 
dos 

sócios 

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

acordos

 &
benefícios

O gabinete jurídico esclarece
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Tel: 21 321 95 90 
Fax: 21 343 10 61

Rua Nova do Almada, Nº11, 3ºDireito
1200-288 Lisboa

www.sjpf.pt

espacosocios@sjpf.pt

Classificados

Quer vender o seu telemóvel? Pretende trocar de automóvel? 
Deseja transaccionar outros bens? Neste espaço vai ter 
oportunidade de concretizar os seus negócios. Contacte-nos por 
carta, por fax ou por endereço electrónico, indicando sempre 
o nome número de sócio, localidade onde reside e o contacto 
telefónico.

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

perguntas

&
respostas

O gabinete jurídico esclarece

SUBSÍDIO DE DESEMPREGO 
                   
- Quais os casos em que a cessação 
do contrato de trabalho do jogador de 
futebol dá lugar a  subsídio de desem-
prego?
Matias (Amora)

- O Regime Jurídico da Protecção no 
Desemprego, aprovado pelo DL 119/99 
de 14 de Abril restringe a atribuição das 
prestações de desemprego aos casos de 
desemprego involuntário.
Ora, considera o mesmo Diploma desem-
prego involuntário o que resulta da ces-
sação do contrato de trabalho em virtude 
de: 
• Decisão unilateral da entidade emprega-
dora (despedimento pelo Clube)
• Caducidade do contrato (contrato que 
chega ao fim e não é renovado desde que 
o Jogador não recuse, 
de forma injustificada, a 
oferta de renovação do 
Clube)
• Rescisão com justa cau-
sa por iniciativa do Joga-
dor
Assim, se o Jogador se 
encontra numa das situa-
ções descritas tem direito 
ao referido subsídio, sem 
prejuízo do cumprimento das formalidades 
exigidas, nomeadamente, a apresentação 
do impresso (modelo 346) preenchido e 
assinado pela entidade patronal.

Se a entidade patronal recusar 
ou atrasar por mais de cinco dias 
o preenchimento e assinatura do 
referido impresso, o interessado 
deve dirigir-se à delegação do 
IDICT e solicitar a este Instituto 
que carimbe o requerimento. 
Importa, por último, referir que 
o prazo para requerer as presta-
ções de desemprego é de 90 dias 
contados da cessação do contrato 
de trabalho e que o requerimento 
deve ser apresentado no Centro 
de Emprego da área de residência 
do Jogador.

Cristina França

ABDICAR DE SALÁRIOS

- Um jogador que pretenda renovar o 
seu contrato pode assinar um docu-
mento a abdicar de meses de salá-
rios?
Martelinho (Boavista)

O direito ao recebimento ao salário por 
um trabalhador, durante a vigência do 
contrato de trabalho, é um direito do qual 
ele não pode dispor.
Significa isto que não lhe é possível renun-
ciar, total ou parcialmente, ao vencimento 
que aufere enquanto estiver ao serviço da 
sua entidade patronal.
Assim, as declarações subscritas pelos 
trabalhadores referindo que abdicam de 
determinados créditos laborais são nulas, 
mantendo o trabalhador direito ao recebi-
mento de tais montantes.
Sucede com frequência que os jogadores 
profissionais de futebol, durante a época 
desportiva, assinam declarações em que 
abdicam do recebimento de alguns meses 
de salários, como forma, muitas vezes, de 
procederem a renovações dos seus con-

tratos de trabalho para a época seguinte.
Ora, tal declaração é nula, mantendo o 
jogador direito a receber integralmente os 
salários que declarou prescindir.
Devemos, todavia, chamar a atenção que 
esta declaração apenas tem o regime jurí-
dico descrito se for emitida na vigência do 
contrato de trabalho.
Na verdade, se a declaração for emitida 
após a cessação do contrato de trabalho, 
o que sucede, igualmente, com muita fre-
quência, não pode «beneficiar» do regime 
da nulidade, perdendo o jogador profissio-
nal de futebol, efectivamente direito aos 
créditos laborais que renunciou.

João Nogueira da Rocha
(Membro do Tribunal Arbitral de Despor-
to)      
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Sporting: desilusão na final da Taça UEFA

O V. Setúbal conquistou a Taça de Portu-
gal, depois de ter vencido o Benfica, por 
2-1.
O colectivo sadino, treinado por José Ra-
chão, esteve a perder desde os primei-
ros minutos do encontro (Simão Sabrosa 

converteu uma grande penalidade a favor 
da equipa de Trapattoni), mas conseguiu 
restabelecer o empate antes do intervalo 
através de Manuel José. 
No período complementar, o V. Setú-
bal colocou-se em vantagem, depois de 

Meyong ter aproveitado defesa incomple-
ta de Moreira.
Com esta vitória, muito festejada pelos 
adeptos e simpatizantes do clube setuba-
lense, o V. Setúbal conquistou a terceira 
Taça de Portugal.

V. Setúbal conquista
a Taça de Portugal

O Sporting acabou por experimentar a 
desilusão depois de derrotado na final da 
Taça UEFA, no Estádio José Alvalade, 
pelo conjunto moscovita do CSKA (a pri-
meira equipa russa a conquistar um título 
europeu).
O conjunto português, treinado por José 
Peseiro, esteve a vencer pela diferença 
mínima antes do intervalo (golo de ex-
celente execução por parte de Rogério), 
dominando completamente o adversário 
russo, que apenas dispôs de duas opor-
tunidades soberanas para desfeitear Ri-
cardo.
No entanto, o Sporting permitiu que o 
CSKA reagisse no segundo tempo e a 
equipa portuguesa baqueou (1-3), goran-
do a hipótese de ser a primeira formação 
a vencer o troféu em casa.

Notícias
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O Benfica sagrou-se campeão nacional na 
última jornada da Superliga Galp Energia. 
A equipa encarnada, que disputava com o 
FC Porto o título, quebrou um jejum que 
se prolongava há mais de uma década.
Com a vitória no campeonato (o trigésimo 
primeiro título nacional conquistado pelo 
Benfica), a onda de euforia encarnada 
estendeu-se a todo o país, em múltiplas 
manifestações de regojizo que se prolon-
garam durante a semana seguinte.

O primeiro lugar na Superliga Galp Ener-
gia determina a entrada directa do Ben-
fica na milionária Liga dos Campeões, o 
mesmo sucedendo ao FC Porto. O Spor-
ting vai disputar a terceira pré-eliminatória 
da competição, enquanto Sp. Braga, a 
equipa sensação do último campeonato, 
e o V. Guimarães garantiram a presença 
na Taça UEFA. Nesta prova, vai também 
competir o V. Setúbal, vencedor da Taça 
de Portugal.

SUBIDAS
À SUPERLIGA

Paços de Ferreira 
Naval

Estrela da Amadora

À LIGA DE HONRA
Vizela 

Sp. Covilhã
Barreirense

Á II DIVISÃO B
Portomosense Sandinenses

Aliados de Lordelo Torcatense
Famalicão Rio Maior
U. Coimbra Real

Nelas Silves
Benfica B Imortal

À III DIVISÃO
Mondinense Brito

F. de Algodres Ataense
Vinhais Tarouquense

Correlhã Ferreiras
Futebol Benfica Ouriquense

Arenense Oeiras
Monte Trigo Alcobaça

Fundão Valonguense
Vila Meã Lourosa
Tondela Marialvas

Alcochetense Castrense

Amares

DESCIDAS
À LIGA DE HONRA

Beira-Mar
Estoril

Moreirense

À II DIVISÃO B
Chaves

Gondomar
Sp. Espinho

À III Divisão
Salgueiros Valenciano

Vilanovense Estarreja
Vilafranquense Caldas

Amora U. Lamas
Vasco da Gama Atlético

EV Novas

AOS DISTRITAIS
Neves Ág. Moradal

Fazendense Ponte da Barca
Mogadourense Pedrouços

Canelas SM Penaguião
Poiares Santacombadense

Nazarenos Castro Daire
Lourinhense Seixal

U.S. do Cacém Moura
Capelense Taipas
Os Leões Santa Maria

Os Minhocas Tocha
Cartaxo Torres Novas

Vieirense Malveira

Farense

Benfica vence 
Superliga Galp Energia

Supergala premeia
melhores da época
A LPFP promoveu, na Casa da Música, 
no Porto, a primeira edição da Superga-
la, destinada a distinguir os melhores da 
época. Foram os seguintes os premiados: 
José Peseiro (Melhor Treinador); João 
Moutinho (Melhor Médio Ofensivo, Melhor 
Revelação e Escolha do Adepto); Liedson 
(Melhor Marcador e Melhor Jogador em 

Campo); e Vítor Baía (Melhor Guarda-re-
des). O jogador do FC Porto recebeu ain-
da o Prémio Carreira, enquanto o Benfica 
recebeu o troféu de campeão da Super-
liga Galp Energia.  As equipas do Santa 
Clara («Fair Play») e do Paços de Ferreira 
(campeão da Liga de Honra) também fo-
ram distinguidas. 
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Vítor  Baía  vai receber o ga-
lardão  Saracinesca d’Oro,  
destinado a premiar o melhor 
guarda-redes da Europa, na 
última temporada.
O prémio, instituído por Ste-
fano Tacconi, antigo guar-
da-redes da Juventus e da 
selecção transalpina, vai ser 
entregue ao jogador do FC 
Porto, de 35 anos, numa ce-
rimónia a realizar-se no próxi-
mo dia 30 de Maio, no casino 
de Como, em Itália.
O Saracinesca d’Oro é mais 
um galardão que Vítor Baía 
soma à sua extensa lista de 
prémios. O titular da baliza do 
FC Porto, que, na época tran-
sacta, teve uma actuação de-
cisiva na Liga dos Campeões, 
é o futebolista com mais títu-
los conquistados no mundo. 
Este prémio instituído pelo 
antigo guarda-redes italiano, 
com o apoio do diário italia-
no «Tuttosport», premeia em 
cada ano o melhor guarda-re-
des do Velho Continente e os 
que actuam naquela posição 
na Série A do campeonato 
italiano.
O guarda-redes brasileiro Dinda, compa-
nheiro de equipa do internacional portu-

guês Rui Costa no AC Milan, vai receber 
o prémio referente à edição da época pas-
sada do Calcio .

Baía é o melhor
da Europa

O SJPF condena as atitudes de dirigentes 
de clubes e SAD’s contra atletas e apela 
para que os responsáveis dos clubes «ha-
jam com lisura de procedimentos».
Em conferência de imprensa promovida 
para denunciar as arbitrariedades de di-
rigentes do Sp. Espinho contra o atleta 
Marco Osório, suspenso de toda a activi-
dade sem qualquer fundamento, Joaquim 
Evangelista   referiu que «atitudes como 
as que o jogador é vítima demonstram 
a selvajaria que reina no futebol portu-

guês». 
«Da parte 
do SJPF 
não há in-
tenção de 
prejudicar 
os clubes, 
mas não 
admitimos 
este tipo 
de diri-
g e n t e s , 
com com-
portamen-
tos sem 
qualquer 
tipo de es-
crúpulos, 
que usam 

todos os expedientes e colocam em cau-
sa a dignidade do jogador», sustentou, 
condenando com veemência as atitudes 
abusivas dos dirigentes do Sp. Espinho, 
que instauraram um processo disciplinar 
a Marco Osório por este se encontrar em 
sua casa, perto das duas horas da ma-
drugada.
«Estava a ver televisão e eles entraram 
na minha casa. No dia seguinte, quando 
me preparava para o treino, de tarde, fui 
impedido de treinar», disse Marco Osório, 
que vai avançar com uma queixa crime 
contra os dirigentes, por violação de pro-
priedade e da privacidade. 
Sem conseguir compreender a razão da 
«perseguição» que lhe tem sido movida 
e das práticas difamatórias de que tem 
sido alvo, em particular na imprensa local, 
Marco Osório encontra-se  há cinco me-
ses sem receber o salário. «Não sei  se os 
outros elementos do plantel estão nestas 
condições, mas soube que um compa-
nheiro de equipa, um brasileiro, ficou sem 
electricidade na casa que habita por falta 
de pagamento por parte do Sp. Espinho», 
afirmou.

Condenar
atitudes        

de dirigentes

Peixe na campanha                
de rinite alérgica

Emílio Peixe, que, recentemente, abando-
nou a carreira de futebolista depois de um 
percurso no Sporting, no FC Porto e no 
Benfica, é um dos rostos da campanha de 
informação quanto à rinite alérgica, uma 
doença inflamatória que provoca obstru-
ção e corrimento nasal, ardor nos olhos e 
dificuldades respiratórias nos pulmões.
O antigo internacional português recorda-
se de ter detectado sintomas em 1996, 
no estágio da selecção nacional Olímpica 
para os Jogos Olímpicos de Atlanta, nos 
Estados Unidos. Peixe sentiu dificuldades 

para respirar e o diagnóstico confirmou 
asma induzida pelo esforço e uma rinite 
alérgica cujos sintomas mantinha desde 
os 20 anos, sem que desse importância.
«Pensei que era  o  fim da minha carrei-
ra», esclarecendo, contudo, ter a doença 
controlada através de medicação, o que 
não significa que, se jogasse, o pudes-
se fazer. «É importante que as pessoas 
saibam que é possível competir. A  asma 
ainda é um tabu no futebol», disse Emílio 
Peixe, elemento do  elenco directivo do 
SJPF.

Saracinesca d’Oro



Hélio, do V. Setúbal, decidiu abandonar a 
prática do futebol, depois de 22 anos em 
actividade.
O jogador esteve sempre 
ligado ao clube sadino, ao 
serviço do qual conquis-
tou a Taça de Portugal 
referente à temporada 
que agora findou. A nível 
de selecções, Hélio      sa-
grou-se campeão do mun-
do de sub-20, em Riade.
Também Paulo Alves co-
locou um termo na sua 
carreira de futebolista, 
num percurso que o levou 
a representar a União de 
Leiria, o Sporting e o Gil 
Vicente, entre outros clu-
bes.
Paulo Alves vai     conti-
nuar igualmente ligado ao 
futebol, desempenhando 
a função de director-des-
portivo do Gil Vicente.
Com a incerteza do futu-
ro, Miguel, internacional 
português que jogava no 
Trofense (III Divisão Na-
cional), também optou por 
encerrar a sua carreira, 
aos 41 anos. V. Guima-
rães, Moreirense, Vizela, 

Gil Vicente e Sporting foram alguns dos 
clubes que representou. 
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SJPF solidário 
com Rui Óscar
O SJPF manifestou solidariedade para com 
Rui Óscar, penalizado com uma suspensão 
de seis meses na sequência de um controlo 
em o jogador acusou substância dopante 
na urina. Em comunicado, a estrutura sindi-
cal entendeu que «não houve a celeridade 
e a pena adequadas». «Sendo inquestio-
nável que as infracções merecem censura, 
certo afigura-se, concomitantemente, que a 
dignidade do agente tem de ser respeita-
da à luz dos princípios da proporcionalida-
de, adequação e igualdade», considerou o 
SJPF.

 
 
 

Mauro Gama, atleta do Estrela da Ama-
dora que se encontrava cedido ao Touri-
zense, faleceu num acidente de viação na 
A1. Na viatura seguia também Humberto 
Miranda, atleta que ainda se encontra em 
estado de coma, no Hospital de Leiria. 
Também José Bosingwa (FC Porto), Nél-
son e Edu (ambos do Boavista), Jaime 

Luís Linhares (Ovarense) e Sandro Luís 
(«Os Minhocas») sofreram um violento 
despiste.  
Na A4,  o automóvel de Bosingwa entrou 
em despiste e acabou por cair numa ravi-
na de oito metros. Todos escaparam ile-
sos, à excepção de Sandro Luís, a quem 
lhe foi amputado um pé. 

Atletas de Futsal 
do E. Amadora no SJPF
Nuno Monteiro, João Abrantes, Matias e 
Nuno Conceição, jogadores de Futsal do E. 
Amadora, recorreram ao departamento jurí-
dico do Sindicato dos Jogadores Profissio-
nais de Futebol. Os atletas têm salários em 
atraso e pretendem rescindir o contrato de 
trabalho celebrado com o clube, alegando a 
justa causa.
 

Mauro Gama morre
em acidente de viação

Penhora da receita 
do V. Setúbal
Nélson e Paulo Filipe, ex-jogadores do V. 
Setúbal, avançaram para a penhora da par-
te de receita do final da Taça de Portugal 
que caberá ao clube sadino. Os dois atle-
tas, que foram contratados na gerência do 
elenco directivo presidido por Jorge Goes, 
reclamam o pagamento de um montante de 
250 mil euros.

Hélio abandona carreira
e abraça novo desafio 
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Luís Figo     
candidato
Pela terceira vez consecutiva, Luís Figo 
está entre os dez candidatos ao Golden 
Foot 2005. O vencedor será conhecido a 
29 de Agosto, em Monte Carlo, ficando os 
seus pés moldados no Passeio dos Cam-
peões, num acto em tudo semelhante à 
das estrelas de cinema em Hollywood.
O internacional português do Real Madrid 
foi um dos atletas com pelo menos 29 
anos que foram escolhidos pela imprensa 
desportiva de 25 países europeus, entre 
os quais figura o diário «A Bola». 
Posteriormente, o conjunto de jogadores 
seleccionados foi submetido à votação no 
portal oficial do Golden Foot (www.golden-
foot.com). Os dez jogadores mais votados 
pelos cibernautas constituem o lote de 
nomeados para esta edição deste prémio: 
Luís Figo, Hernan Crespo (Argentina), 
Oliver Kahn (Alemanha), Paolo Maldini 
(Itália), Romário (Brasil), David Beckham 
(Inglaterra), Ronaldo (Brasil), Shevchenko 
(Ucrânia), Zinedine Zidane (França) e Van 
Nisteltooy (Holanda).
De entre estes, também Kahn (Bayern 
Munique), Maldini (AC Milan), Romário 
(Vasco da Gama) e Zidane (Real Madrid) 

inscrevem o nome entre os can-
didatos pela terceira vez conse-
cutiva.
Desde a sua criação, em 
2003, o Golden Foot já 
distinguiu o italiano Rober-
to Baggio e o checo Pavel 
Nedved. 

DE VOLTA À SELECÇÃO. 
Cerca de um ano depois da última 
participação na selecção nacional, 
Luís Figo aceitou voltar a vestir a 
camisola das quinas e integra os 
convocados por Scolari para os 
jogos com a Eslováquia  e com a 
Estónia. 
Depois da final do Euro 2004, em 
que Portugal se sagrou vice-campeã 
europeia, o jogador do Real Madrid 
revelou ser sua intenção realizar 
uma pausa nas convocatórias da 
selecção nacional, não tendo ainda 
realizado qualquer jogo da fase 
de apuramento para o Mundial da 
Alemanha.

A atravessar um período conturbado, 
o plantel do Ac. Viseu, que uma de-
legação do Sindicato dos Jogadores 
Profissionais de Futebol visitou no úl-
timo mês, na tentativa de encontrar 
soluções para atenuar as dificuldades 

financeiras, realizou um jantar destina-
do a angariar fundos.
A ocasião foi aproveitada para home-
nagear João Manuel, ex-jogador do 
Moreirense, da União de Leiria e do Ac. 
Viseu, que se debatia com uma doen-

ça grave do foro neurológico. Entre os 
muitos presentes em mais uma mani-
festação de solidariedade para com o 
ex-jogador do Moreirense e da União 
de Leiria estiveram o técnico Vítor Ma-
nuel, Rui Esteves e Neno. 

Ac. Viseu recolhe fundos 

Quadros competitivos em discussão
A Direcção da FPF reuniu, recentemente, com 
os órgãos sociais da Assembleia Geral, para 
analisar a reformulação dos quadros competiti-
vos.
Neste encontro de trabalho, que sucedeu à   
sessão magna extraordinária da FPF, para abor-
dar questões relacionadas com os quadros de 
observadores de árbitros, ficaram patentes as 
divergências entre a estrutura federativa (preco-
niza a subida de quatro clubes da II Divisão B à 
Liga de Honra) e a Liga Portuguesa de Futebol 

Profissional (defende que devem descer dois 
clubes e subir outros tantos).
Esta matéria assume importância para o SJPF, 
que preconiza uma redução mais profunda que 
a defendida pelo Governo e pelos agentes des-
portivos, tendo, no encontro da FPF, apresenta-
do uma proposta de redução para 12 clubes nas 
competições profissionais e não-profissional. 
O SJPF propôs ainda a criação de uma comis-
são, para realizar um estudo técnico e econó-
mico. 

Golden Foot 2005
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Ac. Viseu recolhe fundos 

Quadros competitivos em discussão

Novo portal     
do SJPF          
acessível
 

Concebida pela USEIT Production Manager, a nova 
página do Sindicato dos Jogadores Profissionais 
de Futebol na Internet já está acessível a todos os 
cibernautas, com um grafismo novo e funcional, 
que possibilita a facilidade na navegação.
Apresentando uma maior rapidez de acesso, o 
novo portal do SJPF, com um interface optimiza-
do, reúne um conjunto de informações sobre a 
estrutura sindical. Além dos contactos e de in-
formações sobre a equipa do sindicato, dispõe 
de uma área quanto a parcerias e às acções 
desenvolvidas na prosecução dos objectivos e 
um sector de completa informação quanto aos 

serviços pres-
tados pelo 
organismo re-
presentativo 

da classe, incluindo mesmo legislação impor-
tante, como é o caso do Contrato Colectivo de 
Trabalho, celebrado com a Liga Portuguesa 
de Futebol Profissional, articulado acessível 
na íntegra, para uma fácil consulta.
Tem também uma área de notícias (com 
arquivo) e um destaque, fornecendo-se in-
formação actualizada, de maneira sucinta 
e complementada com registos fotográfi-
cos.
O sítio do SJPF consagra janelas de re-
cursos para os sócios, que passam a 
desfrutar de uma área reservada para 
actualizar dados, e um espaço para 
possibilitar que os jogadores que dese-
jem aderir à estrutura representativa da 
classe efectuem a sua inscrição como 
sócio através da Internet.
Integra ainda novos mecanismos de in-
teracção com os cibernautas: Voto Se-
manal e Newsletter de consulta «on-
line» (só para subscritores).

www.sjpf.pt




