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CONFIANÇA

Apesar da situação insustentável em que se 
encontra o futebol português, não deixa, salvo 
melhor opinião, de haver uma solução.
Para tanto haverá que discutir tanto o presente 
como o futuro.
Impõe-se, por isso, uma reflexão e partilha con-
junta suscitando um debate crítico junto dos que 
legitimamente representam o futebol português.
Está na hora de aqueles que “riscam” assumi-
rem e darem a conhecer as suas posições. De o 
fazerem directamente e não por interposta pes-
soa; de o fazerem com transparência e não dis-
simuladamente; de o fazerem oportunamente 
e não a reboque dos acontecimentos. Basta 
de conformismo, exigem-se reformas; basta 
de silêncio, exige-se uma voz de comando; 
basta de favores e compadrios, exige-se rigor e 
responsabilidade.
Exige-se uma discussão séria e justa onde os 
que querem possam e devam ir a jogo. Depois 
dos últimos acontecimentos seria inaceitável 
promover um processo eleitoral viciado que mais 
não fosse do que consumação de oportunismos.
A ausência de um projecto e de um líder 
revelou que os actos praticados são inconse-
quentes e fatais.
Apelo, pois, para que aproveitemos a opor-
tunidade e promovamos  um projecto para 
o futebol português cujo líder resulte de um 
processo eleitoral livre e participado e não de 
qualquer imposição.

O Projecto 
Está, assim,  na hora de discutir as ideias, o 
projecto, de eleger o líder e constituir a equipa 
directiva. 
No que respeita ao projecto, entendo, salvo 
melhor opinião, que  deve assentar na re-
forma da Federação Portuguesa de Futebol já 
que é dentro de si que está a “doença”. 
Assim, proponho que se actue em quatro 
grandes áreas: jurídico/administrativa, 
económico/financeira, desportiva, internacio-
nal/promoção.
Concretizando, em termos funcionais mera-
mente enunciativos dir-se-á:
Área Jurídico/Administrativa – gestão de 
recursos humanos, gestão informática, gestão 
jurídica, licenciamento, registos e competições, 
formação/qualificação de jogadores, árbitros, 
treinadores e dirigentes.
Área Económico/Financeira – sustentabilidade 

financeira da Federação, modelo de negócio, 
infra-estruturas (sede e casa das selecções), 
comunicação e marketing, 
Área Desportiva – desenvolvimento da prática 
desportiva/aumento do número de pratican-
tes e modelo de desenvolvimento do futebol, 
revisão dos quadros competitivos profissionais, 
não profissionais e jovens (formação); imple-
mentação efectiva de uma  Direcção Técnica 
Nacional; desenvolvimento do futebol feminino, 
futsal e futebol de praia. Nesta área criaria uma 
direcção para o futebol amador. 
Área Internacional/Promoção – relações 
desportivas internacionais, entre outras, UEFA 
e FIFA. Cooperação com União Europeia e as 
Comunidades Portuguesas no estrangeiro. Orga-
nização e apoio a competições internacionais.

Propõe-se ainda, a médio prazo, a criação de 
uma Fundação, com actuação no plano da 
responsabilidade social e a criação de uma 
Escola Nacional de Futebol, integrada na Casa 
das Selecções

Defendo que se deve apostar numa equipa 
competente cuja escolha deve caber ao líder.
Não é aceitável o recurso ao critério da arbi-
trariedade, das amizades ou dos caprichos.
Deve implementar-se a delegação de com-
petências em termos claros e bem definidos. 
Cada um dos membros da equipa directiva deve 
estar revestido dos poderes necessários para 
promover, na respectiva área, as reformas que 
julgue oportunas assumindo, concomitante-
mente, as suas responsabilidades. Deve existir 
transparência de processos.

     Organigrama

e a Liderança
Quanto ao líder, exige-se determinação, com-
petência e uma visão abrangente do mundo 
do futebol. Exige-se que una e não que divida; 
exige-se que não se deixe instrumentalizar; 
exige-se seriedade no cumprimento dos com-
promissos assumidos. Exige-se respeito pelos 
demais interlocutores; exige-se que esteja 
acima das querelas nacionais; exige-se que 
esteja ao nível dos desafios que nos esperam, e 
não são coisa pequena. Em conclusão, exige-se 
que decida. Podemos concordar ou não com a 
decisão mas exige-se que decida. 
Neste contexto, no próximo acto eleitoral 
impõe-se a escolha de um presidente para um 
mandato de 4 anos e conferir-lhe o apoio e as 
condições necessárias ao exercício das funções.

É certo que muito mais há a dizer e, sobretudo, 
fazer sobre “governo” do futebol. Outras opor-
tunidades não faltarão para analisar o assunto.

É tempo de a Federação falar a mesma 
linguagem.

Federação Portuguesa de Futebol 
- uma visão, um projecto, um futuro 

O Presidente da Direcção
Joaquim Evangelista

Editorial

Presidente

Secretário Geral

Director Técnico 
Nacional

Vice Presidente
Área Jurídico/Administrativa

Vice Presidente
Área Económico/Financeira

Vice Presidente
Área Internacional/Promoção

Vice Presidente
Área Desportiva
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RESPEITO
Imagens que fazem História 
ASF, Agência de serviços fotográficos   |  asf@abola.pt

   Campeões
                              em 1949/50

Esta é a equipa do Benfica que se sagrou campeã nacional de futebol no final da década de quarenta. 
Sessenta anos já passaram e muitos outros títulos foram adicionados à já longa história do clube encarnado.
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ZOOM

África, o longo caminho para a liberdade.

Espanha, um sonho tornado realidade.
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Navegadores, em águas turbulentas.

Forlán, o melhor do mundo.



8

ANTÓNIO

SIMÕES

ntónio Simões Costa nasceu a 14 de 

Dezembro de 1943, em Corroios – lo-

calidade situado no actual concelho do 

Seixal – e começou a dar os primeiros pontapés 

na bola no Almada Atlético Clube. Aos 15 anos – 

um ano após a morte do seu pai – acumulava o 

gosto pelo futebol com o emprego numa casa de 

máquinas de escrever.

O seu virtuosismo não passou despercebido aos 

principais clubes de Lisboa e o Belenenses foi 

o primeiro a chegar à frente. O clube do Res-

telo pagava-lhe o transporte e 15 escudos por 

treino. Tudo apontava para a transferência para 

o emblema da cruz de Cristo quando divergên-

cias financeiras – o Almada queria 50 contos, o 

Belenenses oferecia 15 – inviabilizaram o negócio. 

Surgiu então o Sporting. Os verde e brancos ofer-

eciam a Simões 750 escudos/mês só para treinar 

(ao domingo jogava pelo Almada). Até que apa-

receu o Benfica. O clube encarnado acertou tudo 

com a mão de Simões – D. Palmira –, chegaram 

a acordo com o Almada e o extremo-esquerdo 

assinou pelo Benfica. Seis meses depois de ter 

chegado à Luz, em 1959/60, sagrou-se campeão 

nacional de juniores.   

A estreia “a sério” de águia ao peito surgiu a 3 de 

Janeiro de 1960, frente ao Belenenses (marcou 

um golo na vitória por 3-0). Dividiu a época de 

1960/61, entre os juniores e os seniores. 

Bella Guttmann proporcionou-lhe o arranque para 

a glória. A 18 de Setembro de 1961, a contar para 

a Taça Intercontinental, o Benfica foi goleado pelo 

Peñarol, em Montevideu, por 0-5 – tinha ganho 

por 1-0, na Luz. O técnico, desgostoso com a 

derrota, ordenou que Simões e Eusébio embar-

cassem no avião para jogarem o desempate. Os 

dois jovens fizeram uma exibição de grande nível, 

apesar do desaire por 1-2. No regresso, Simões 

voltou para as reservas mas por pouco tempo. 

A 15 de Janeiro de 1962, defrontou o Sporting, 

num embate que acabou empatado a três. Desde 

então nunca mais saiu da equipa. Foi campeão 

europeu com apenas 18 anos. 

No Benfica, além da Taça dos Campeões Euro-

peus, ganhou ainda 10 campeonatos nacionais e 

cinco taças de Portugal. 

Abandonou o Benfica em 1975 e foi jogar para os 

Estados Unidos da América, onde alinhou nas for-

mações do Boston Minutemen, do San José Earth 

Quakes e do Dallas Tornado (quando o campe-

onato americano parava regressava a Portugal e 

chegou a jogar no Estoril e no União de Tomar). 

Terminou a carreira nos EUA, iniciou a carreira 

de treinador, tornou-se empresário e foi inclusi-

vamente eleito deputado pelo CDS no Círculo de 

Fora da Europa.

A nível de selecção, enquanto jogador, participou 

na histórica caminhada dos magriços no Mundial 

de 66, onde Portugal alcançou o terceiro lugar. 

Com a camisola das Quinas, Simões somou 46 

internacionalizações e marcou três golos.

Desde que pendurou as botas desempenhou 

vários cargos no Benfica, na Federação Portu-

guesa de Futebol e em vários clubes, tanto em 

Portugal como no estrangeiro. Actualmente, 

exerce as funções de seleccionador nacional do 

escalão de sub-23.

No SJPF.

A constituição do Sindicato dos Jogadores Profis-

sionais de Futebol (SJPF) reporta-se a 23 de 

Fevereiro de 1972, em pleno regime fascista. 

António Simões integrou a primeira comissão 

Integrou a histórica linha ofensiva do Benfica 

dos anos 60 e brilhou no Mundial de 1966, 

competição onde inclusivamente marcou um 

golo ao Brasil de Pelé. Falamos de António 

Simões, um driblador por excelência e um dos 

grandes nomes da história do futebol português.

RECONHECIMENTO

A

Velhas Glórias



www.sjpf.pt 9

directiva juntamente com Artur Jorge, Eusébio, 

Fernando Peres, Rolando, Manuel Pedro Gomes e 

João Barnabé, entre outros. 

No primeiro comunicado, exigia-se “justas 

condições (actuais e futuras) a todos os prati-

cantes, quer através das cláusulas dos vários 

contratos, quer através da programação de previ-

dência e assistência obrigatórias relativamente ao 

profissional que venha a necessitar das mesmas”. 

De forma veemente, sublinhava-se que “não se 

poderá manter um regime, como por exemplo o 

relativo à Lei da Opção, em atropelo das leis de 

trabalho vigentes entre nós, e que não tem em 

consideração os mais elementares direitos huma-

nos”. Na altura, eram considerados profissionais 

todos os que auferissem um salário superior a 

dois mil escudos. O valor das quotas situava-se 

entre os 35 e os 50 escudos mensais.

A convite de António Simões, em 1968, Jorge 

Sampaio, ex-presidente da República, foi consti-

tuído como advogado do Sindicato dos Jogadores 

Profissionais de Futebol, com a missão de elaborar 

os estatutos do organismo representativo da classe 

e de discutir a formalização do sindicato com o 

Governo de então, liderado por Marcelo Caetano.
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E
PRESTÍGIO

EDUARDO

Primeiro Plano                            

Aos 27 anos, Eduardo foi uma 

das grandes figuras de Portugal 

no Mundial 2010. O seu brilhante 

desempenho valeu-lhe a transfe-

rência do Sporting de Braga para 

o Génova de Itália, clube pelo 

qual assinou por quatro tempora-

das. Nesta entrevista diz que tem 

uma carreira à feita do trabalho 

e não esconde que representar 

a selecção nacional foi sempre 

o grande objectivo da sua vida.

“O Génova 
é um bom desafio para 
a minha carreira”
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E “Ir à 
selecção 
foi sempre o 
grande 
objectivo da 
minha vida”
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indicato – Como é que está a decorrer a 
adaptação a Génova (clube e cidade)?
Eduardo – Está a correr bem. Todos me 

receberam muito bem, os colegas foram fan-

tásticos comigo, puseram-me à vontade o que 

facilitou a integração. Da cidade ainda conheço 

muito pouco já que estivemos em estágio.   

Sindicato – Acaba de receber Miguel Veloso 
como companheiro de equipa. É bom ter um 
colega português na equipa?
Eduardo – Sim, não só por ser português mas 

também por vir acrescentar mais-valia à equipa já 

que é um excelente jogador. 

Sindicato – O Miguel Veloso ligou-lhe a pedir 
conselhos sobre o clube?
Eduardo – Sim, falámos um pouco. Ele quis con-

hecer a realidade do clube e eu transmiti aquilo 

que encontrei.

Sindicato – Quais são os objectivos do Génova 
para esta temporada?
Eduardo – Passa por fazer melhor do que na 

época passada e garantir o apuramento para as 

competições europeias. O clube tem feito um 

esforço para ter uma equipa bastante competi-

tiva. Sabemos que o campeonato italiano é muito 

difícil, uma das melhores ligas do mundo. Vamos 

com toda a certeza fazer um bom campeonato 

Sindicato – Assinou pelo Génova. Foi a melhor 
proposta que teve?
Eduardo – Acima de tudo gostei da maneira 

como os dirigentes do Génova me abordaram e 

pelo desejo que sempre manifestaram em contar 

comigo. Também foi a única proposta concreta 

que tive ou, pelo menos, a única onde falaram di-

rectamente comigo. Penso que foi bom para mim 

e será um bom desafio para a minha carreira e 

para continuar a crescer. Acima de tudo vim para 

uma das melhores ligas do mundo.

Sindicato – Tem 27 anos. Este foi o momento 
ideal para fazer o contrato da sua vida?
Eduardo – Não foi o contrato da minha carreira, 

foi um salto na mesma. Como tenho feito ao 

longo da minha carreira, não vou estar a pensar 

no futuro, gosto de me dedicar aos desafios e 

este é o que eu tenho agora. Vou dedicar-lhe toda 

a ambição e com muita força. Quero dar o meu 

melhor e o resto logo se vê.

Sindicato – Saiu do Mundial 2010 como o joga-
dor da selecção portuguesa mais idolatrado 
pelos portugueses. Tem essa noção?
Eduardo – Tenho um pouco pela manifestação 

de carinho das pessoas de que fui alvo. O que 

posso dizer é que tentei dar o meu melhor como 

faço sempre. Ir à selecção foi sempre o grande 

objectivo da minha vida e ao estar presente num 

Mundial, tentei desfrutar ao máximo e dar o meu 

melhor. Não fiz mais do que o meu dever e com 

muito prazer. 

Sindicato – Ficou triste com o desempenho de 
Portugal no Mundial 2010?
Eduardo – Todos nós queríamos ter ido mais 

longe. Infelizmente não conseguimos. Per-

demos também frente à selecção que se sagrou 

campeã mundial, não foi contra uma equipa 

qualquer. Saímos de consciência tranquila 

porque demos tudo, agora fica sempre aquele 

desejo de querer mais. 

Sindicato – Geralmente os guarda-redes 
têm mais longevidade do que os outros 
jogadores de campo. Espera jogar até 
que idade?
Eduardo – Ainda não pensei nisso. Estou muito 

feliz com o que tenho alcançado ao longo da 

minha carreira, pelos sonhos que tenho atingido 

e pela maneira como o tenho feito. Tenho orgulho 

no meu trabalho e naquilo que faço. Quando não 

tiver forças, não irei enganar ninguém, serei o 

primeiro a admiti-lo. 

Sindicato – Quem era o seu ídolo como 
guarda-redes?
Eduardo – O Michel Preud’homme, o Vítor Baía e 

o Gianluigi Buffon.

S

“Vim para 
uma das 

melhores 
ligas do 
mundo”

|   PrimeiroPlanoEduardo

Perfil

Eduardo
27 anos

· Natural de Mirandela

· Internacional A por Portugal

· Títulos: Taça da Liga (pelo Vitória de 

  Setúbal) e Taça Intertoto (pelo Sp. Braga)

· Contratado pelo Génova em 2010/11
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Sindicato – Quando é descobriu que queria 
ser guarda-redes?
Eduardo – Desde muito pequeno. Sempre tive 

o gosto pela baliza. Nunca quis jogar à frente e 

também não tinha jeito. 

Sindicato – Quem foi o treinador que mais o 
marcou até ao momento?
Eduardo – Dois: Vital, um dos grandes pilares 

da minha carreira, e Carlos Carvalhal, o grande 

impulsionador e o homem que me deu a 

oportunidade de evoluir na carreira. Ambos me 

marcaram bastante.

Sindicato – Alguma vez se sentiu injustiçado 
pela crítica?
Eduardo – Toda a gente tem o direito de 

criticar agora há formas correctas de fazê-lo. 

Houve algumas que não gostei. Mas encarei 

as mesmas, não digo com normalidade, mas 

com mais uma força. A minha força vem do 

trabalho e não daquilo que dizem. É fácil criti-

car e agora também é fácil elogiar quando as 

coisas correm bem. Acima de tudo é impor-

tante acreditar em nós e no nosso trabalho. 

Sindicato – Qual foi a melhor defesa ou a mais 
importante que fez até ao momento?
Eduardo – O penálti que defendi no final da Taça 

da Liga ao serviço do V. Setúbal e que significou a 

conquista do meu primeiro título. 

Sindicato – E o pior frango?
Eduardo – O golo que sofri pelo Sp. Braga frente 

ao Paris Saint-Germain. Por tudo aquilo que 

representou, pela nossa eliminação da Taça UEFA, 

quando merecíamos ter passado. 

Sindicato – O posto de guarda-redes é o mais 
ingrato numa equipa de futebol?
Eduardo – Acho que sim.

Sindicato – Qual o avançado mais difícil que já 
defrontou?

Eduardo – Já defrontei alguns muito difíceis. Não 

consigo nomear algum em particular.

Sindicato – A Jabulani é mesmo uma bola má?
Eduardo – É realmente muita má, pelas trajec-

tórias que faz e pelo contacto com as luvas. É 

uma bola bastante complicada. O guarda-redes 

é sempre o sacrificado, resta-nos preparar 

sempre melhor.

Sindicato – Qual é a bola que será utilizada no 
campeonato italiano?
Eduardo – Nike.

Sindicato – Quando alinhou pelo Vitória de 
Setúbal, emprestado pelo Sp. Braga, foram 
públicos os casos de salários em atraso. Foi 
abrangido por essa situação?
Eduardo – Felizmente enquanto estive no 

Vitória de Setúbal cumpriram escrupulosa-

mente comigo do primeiro ao último mês. 

Nada posso apontar.

“Saímos de consciência 
tranquila do Mundial 
porque demos tudo”
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Sindicato – Como reage o grupo de trabalho quando há 
salários em atraso?
Eduardo – É bastante complicado. No balneário sente-se a 

frustração dos outros colegas. A desmotivação nos treinos… 

não é a mesma coisa do que se tudo estiver bem. É difícil ao 

jogador abstrair-se desses problemas. 

Sindicato – Os clubes com salários em atraso deve-
riam ser efectivamente 
penalizados?
Eduardo – Penso que sim. As pessoas têm de ser chama-

das à responsabilidade por aquilo que fazem ou deixam 

de fazer. Muitas vezes contratam jogadores sem qualquer 

tipo de responsabilidade e depois batem com a porta e 

quem vier que resolva a situação. Não pode ser assim. 

Têm que ser responsabilizadas por aquilo que fazem. 

Sindicato – Como tem visto a actuação do Sindicato dos 
Jogadores no futebol português?
Eduardo – É obvio que há dificuldades mas acho que o Sindi-

cato tem evoluído, tem procurado estar mais perto dos joga-

dores, apoiá-los e é uma base importante para os jogadores. 

Penso que tem feito um bom trabalho.

Sindicato – Alguma vez teve necessidade de recorrer aos 
serviços do Sindicato?
Eduardo – Felizmente nunca tive essa necessidade.

Sindicato – Qual é o seu clube desde pequenino?
Eduardo – O clube que está presente é obviamente o Sp. 

Braga. Foi onde cresci e é um clube a que devo muito.

“As pessoas 
têm de ser 

chamadas à 
responsabilidade 

por aquilo 
que fazem”

|   PrimeiroPlanoEduardo
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s tumultos entre claques do futebol, 
verificados na última época na final da 
Taça da Liga de Clubes e igualmente 

entre adeptos do Sporting e do Atlético de 
Madrid, tornaram, uma vez mais, visível, um 
dos problemas que, actualmente, mais afecta 
a credibilidade do futebol: A violência entre 
adeptos, com incidência especial entre claques 
organizadas de futebol.
Não é apenas um problema de segurança nos 
estádios, é cada vez mais um problema de 
insegurança, fora deles. Os acontecimentos de 
violência entre as claques do FC Porto e do Ben-
fica começaram ainda longe do estádio, numa 
estação de serviço a caminho do Algarve.
A “Jogadores” entrevistou Salomé Marivoet, uma 
socióloga estudiosa do fenómeno da violência no 
desporto e conselheira do Conselho Nacional do 
Desporto. Para esta especialista, “a violência no 
desporto português é um fenómeno crescente e 
que deve preocupar todos. Não é só um problema 
de legislação, é sobretudo um problema de ati-
tude perante a violência. As autoridades têm que 
se preparar melhor para enfrentar o problema. E 
quando falo em autoridades, não são apenas as 
policiais, mas também as políticas. O problema 
da violência, sobretudo o problema das claques, 
não é apenas uma questão de segurança pública, 
começa por ser um problema político”.
A conselheira do Conselho Nacional do Desporto 
reflecte igualmente sobre o papel dos clubes 
e dos dirigentes: “Tem de ser um papel activo, 
por um lado na prevenção dessa violência e, por 
outro, na denúncia dos exageros das claques. 
O problema situa-se ao nível das claques que 
escapam à vigilância policial, porque não são 
organizadas e por isso não são escrutinadas pela 
polícia. Se ninguém põe termo a isto, a violência 
das claques torna-se incontrolável. Os dirigentes 
dos clubes não podem pactuar com isto, porque 

estão a criar um monstro, que mais tarde, 
torna-se muito difícil de controlar. Os clubes 
não devem ficar reféns das suas claques e não 
basta exigir a sua legalização. Todos sabem que 
os clubes, se quiserem, controlam as claques. 
Através dos fluxos financeiros que desviam para 
essas claques, mas também através de outros 
apoios que prestam a essas organizações. Tem 
de existir maior diálogo com as claques, espe-
cialmente nos casos em que as claques não se 
organizam. Porque não basta exigir às claques 
que se legalizem, se depois é quase impossível 
confirmar as identidades dos adeptos que estão 
nas listas que as claques entregam aos clubes 
para legalização”, explica a especialista.
De acordo com Salomé Marivoet, é urgente um 
debate nacional sobre a violência no desporto, 
em especial, a que é provocada pelas claques: “O 
fenómeno das claques e dos seus comportamen-
tos violentos é que preocupa, pela sua dimensão 
e porque é crescente. Funcionam com códigos 
muito próprios, é tudo muito organizado, já com 
alguma sofisticação. Torna-se, cada vez mais difícil 
controlar a sua actividade e por isso é que digo 
que não é apenas um problema de segurança 
pública. E estamos a falar de uma actividade com 
outro tipo de ramificações, associadas até a outro 
tipo de violência. É uma violência organizada, in-
tencional e gratuita. E tudo começa nos clubes, na 
sua capacidade de as controlar e de as dissuadir 
de causar proble-mas. E, claro, também ajuda, se 
os dirigentes em Portugal conseguirem optar por 
um discurso menos explosivo, mais apaziguador. 
É preciso olhar para o fenómeno das claques 
com vontade política de eliminar o problema da 
violência, de outro modo, ela não vai parar, pelo 
contrário, tende a expandir-se. E depois, já será 
tarde demais”, conclui Salomé Sarivoet.  

Salomé Marivoet

“Violência no 
futebol continua 
              a crescer”
O

FAIR PLAY

Em entrevista à 
revista “Jogadores”, 
a socióloga 
Salomé Marivoet 
conclui que a violência 
no desporto em geral 
e no futebol em 
particular, está a 
aumentar. 
E avisa para o perigo 
crescente das claques 
organizadas.
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Desemprego

A iniciativa do SJPF para jogadores desem-

pregados decorre em Lisboa (Sul) e Vila 

Nova de Gaia (Norte), entre 1 de Julho e 

31 de Agosto

À guisa de caracterização genérica o 

Projecto enquadra-se numa perspectiva 

de emprego integrando duas vertentes: a 

desportiva e a da formação profissional. 

 1. Formação Desportiva: 

Visa assegurar actividade desportiva aos joga-

dores desempregados, com particular incidên-

cia na pré-época e nos período de transferên-

cias, proporcionando-lhes: 

• Condições de treino e jogo que permitam a 

manutenção da forma física; 

• Possibilidade de constituírem uma opção 

válida para os Clubes/SAD interessados em 

contratações. 

 2. Formação Profissional: 

A inquestionável importância da vertente 

desportiva não obsta, antes impõe, que seja 

complementada na perspectiva do pleno 

emprego. Assim sendo, a formação profissional 

ganha aqui foros de particular importância 

traduzindo-se em acções tendentes proporcio-

nar aos desportistas desempregados formação 

específica, atento o programa do Governo 

“Novas Oportunidades”. 

Assim, a vertente desportiva integra: 

• Treinos semanais 

• Jogos de exibição 

• Participação em Torneio Internacional da 

FIFPro 

Concomitantemente, a formação profissional 

será ministrada nos períodos imediatamente a 

seguir aos treinos e versará, essencialmente, 

sobre os seguintes temas: 

• Programa Novas Oportunidades 

• Inglês 

• Animação Desportiva 

À luz do exposto e concretizando, importa 

no que concerne ao VIII ESTÁGIO, referir o 

seguinte: 

 1. Equipa Técnica: 

- Coordenação: Joaquim Evangelista e João 

Vieira Pinto 

- Treinadores Sul: José Carlos e Joaquim Rebelo 

- Treinadores Norte: Antonino Fonseca e Rui 

Ferreira 

 2. Data de Realização: 

De 1 de Julho a 31 de Agosto de 2010 

 3. Treinos: Datas e Locais: 

3.1. Datas: Os treinos semanais terão lugar 

nas manhãs de segunda a sexta-feira, entre as 

9.30 e as 11.30 horas 

3.2. Locais: 

- Estádio do Jamor, em Oeiras 

- Estádio Municipal da Lavandeira – V. N. Gaia 

 4. Torneio Internacional da FIFPro: 

Está assegurada a participação no Torneio In-

ternacional da FIFPro, a realizar na Holanda nos 

dias 17 e 18 de Julho. 

 5. Formação Profissional:

5.1. Áreas: 

- Novas Oportunidades, Inglês, Animação 

Desportiva 

5.2. Datas e Locais 

5.2.1. Datas: No período da manhã a seguir aos 

treinos 

5.2.2. Locais: Nas instalações desportivas e do 

Cambridge School 

5.3. Entidade Formadora: Sindicato dos Joga-

dores Profissionais de Futebol e Cambridge 

School 

 6. Apoios e patrocínios: 

Instituto do Desporto de Portugal 

Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia 

FIFPro 

Federação Portuguesa de Futebol 

Liga Portuguesa de Futebol Profissional 

Treze 

Cambridge School 

Panini 

Apresentação norte
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iguel Garcia, actual jogador do 

Sporting de Braga e que frequentou 

o Estágio do Jogador em 2009 e 

posteriormente assinou contrato com o Olha-

nense, é o padrinho do VIII Estágio do Jogador: 

Uma perspectiva de Emprego, uma iniciativa 

do SJPF que já é uma referência na pré-época 

desportiva nacional.

Além de Miguel Garcia, a cerimónia de apresen-

tação do Estágio contou com as presenças de 

Joaquim Evangelista, presidente do SJPF, João 

Vieira Pinto, vice-presidente do SJPF, e Lauren-

tino Dias, secretário de Estado da Juventude e 

do Desporto. 

Recorda-se que jogadores como Miguel Garcia 

(Sporting Braga), Hugo Morais (Leixões) ou Paulo 

Santos (Estoril), entre outros, aproveitaram este 

evento para projectar as respectivas carreiras. 

O estágio decorre em Lisboa (Sul) e Vila Nova 

de Gaia (Norte), entre 1 de Julho e 31 de Agosto 

e enquadra-se numa perspectiva de emprego 

integrando duas vertentes: a desportiva e a da 

formação profissional. A primeira visa assegurar 

actividade desportiva aos jogadores desemprega-

dos, com particular incidência na pré-época e nos 

períodos de transferências e a segunda traduz-se 

em acções tendentes proporcionar aos desportis-

tas desempregados formação específica, atento o 

programa do Governo “Novas Oportunidades”. 

O SJPF através do seu site – www.sjpf.sapo.pt 

– na sua rubrica “bolsa de jogadores” disponibi-

liza informação individual sobre os jogadores 

participantes nesta edição. 

“Mais uma vez pretendemos minimizar o pro-

blema do desemprego, oferecendo aos jogadores 

condições para se treinarem e jogos onde podem 

mostrar as suas qualidades. Damos igual realce 

à formação profissional e assim os jogadores po-

dem inscrever-se no Programa Novas Oportuni-

dades ou aprender-

em uma língua no 

Cambridge School”, 

explicou Joaquim 

Evangelista. 

O presidente do 

SJPF alertou ainda 

para um cenário 

que continua a 

repetir-se. “É triste 

verificar que, em 

plena crise, os diri-

gentes dos clubes 

passam o Verão na 

América do Sul em 

busca de joga-

dores, enquanto cá 

temos óptimos e livres.” 

Já Miguel Garcia referiu o papel do estágio na 

sua carreira: “Fiquei sem oportunidades de 

mostrar o meu valor e foi por causa do estágio 

que consegui voltar ao futebol.” 

Laurentino Dias, por seu lado, lembrou que 

“esta é uma boa iniciativa, que cumpre os 

deveres do Sindicato e do Governo”. 

Por fim, João Vieira Pinto defendeu que é impor-

tante que as pessoas “estejam conscientes das 

dificuldades desta profissão”. 

PROJECTO

M
Apresentação sul

Apresentação norte
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Os atletas que se encontram actualmente a 

treinar nos estágios organizados pelo SJPF, 

acreditam que podem surgir propostas interes-

santes a qualquer momento.

Segundo o extremo português, Rui Dolores, 

os treinos estão “a correr muito bem” porque 

apesar de tudo “são uma forma de nós (joga-

dores) mantermo-nos em forma e prontos para 

qualquer oportunidade que apareça”. 

Quando questionados sobre como encaram 

estes estágios, cada jogador afirma estar moti-

vado porque o trabalho feito é para o bem de 

cada um para além de ser uma maneira “de 

esquecermos os problemas, a luta em busca 

de um clube”, afirma o médio Emerson. 

No que diz respeito à atribuição das culpas 

quando ao número crescente de desemprega-

dos no futebol, o guarda-redes, José Eduardo, 

é peremptório em afirmar que é um leque 

alargado de factores que fazem com que haja, 

época após época, mais jogadores sem clube. 

“Há que apostar na valorização das estruturas 

nos clubes que têm de melhorar rapidamente 

a juntar a isto há um conjunto forte de inte-

resses que põem o jogador português de 

parte”, diz o guardião formado no porto. 

Quanto ao futuro profissional, todos disseram 

que já existiram contactos mas nada de muito 

concreto, pelo menos para já. O tempo é o 

melhor aliado nesta altura em que há neces-

sidade de agir com muita tranquilidade.

Motivados
Jogadores

|   DesempregoEstágio do Jogador
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Sindicato: Como está a decorrer o estágio? 
José Carlos: Muito bem, alicerçado no facto 

de já termos a estrutura montada de anos 

anteriores com as condições necessárias para os 

jogadores treinarem bem. Porém, em termos de 

número de atletas não há tantos como no ano 

passado, o que pode ser bom, se for sinal que 

eles se encontram empregados. Contudo temos 

sabido que há outros que preferem treinar 

sozinhos. Por curiosidade este ano temos cinco 

guarda-redes e quatro avançados, coisa que 

em anos anteriores não acontecia e, como tal, 

era difícil planear uma equipa. Desta forma, só 

posso dizer bem da forma como o estágio está 

a correr, porém só lamento o número reduzido 

de jogadores este ano porque já tivemos que 

cancelar alguns jogos agendados. 

Sindicato: Quais são as razões para ter pou-
cos jogadores? 
José Carlos: Acho que já não é vergonha, 

embora admite um ou outro caso. Penso que 

é mais a falta de vontade porque até temos, 

por vezes, casos em que há jogadores que já 

têm acordo e não querem começar nesse clube 

do zero e vão ao estágio para ganhar ritmo 

competitivo para assim estarem em forma para 

quando chegar a hora de ingressar no clube. 

Sindicato: Os jogadores estão a nível psi-
cológico? 
José Carlos: Aparecem todos muito motivados, 

o ambiente é muito bom, o que é de assina-

lar, até porque naquelas duas horas de treino 

tentamos que sejam bem trabalhadas com 

o intuito de esquecerem o facto de estarem 

desempregados. Todavia, há alguns que por 

vezes aparecem desmotivados porque nunca 

se encontraram nesta situação tendo feito até 

então uma carreira bastante interessante e 

depois há aqueles casos em que os jogadores 

que se lesionam, algo que no fundo é uma 

situação ingrata. 

Sindicato: Está satisfeito com a qualidade do 
grupo de trabalho? 
José Carlos: Este ano a qualidade é um pouco 

inferior porque também imensos jogadores jo-

vens ou jogadores que ainda não têm uma car-

reira porque só andaram por divisões inferiores 

e ainda têm muito a mostrar. Contudo penso 

ser um naipe de jogadores bastante interes-

sante para um futuro próximo porque com um 

trabalho mais especializado são capazes de 

fazer coisas bonitas no futebol. 

Sindicato: A culpa de haver cada vez mais 
jogadores sem clube no final de cada época 
tem a ver com a aposta em atletas vindos 
de fora e com a má gestão dos dirigentes 
nos respectivos clubes? 
José Carlos: Há um conjunto de situações que 

levam as relações entre empresários, dirigen-

tes e treinadores para caminhos estranhos até 

porque o futebol tornou-se num negócio. Como 

tal, há agentes e empresários que dominam 

todas as divisões e isso torna tudo um pouco 

complicado para aqueles que não têm em-

presário entrar nos clubes e temos muitos aqui 

no estágio nessa situação e até com bastante 

qualidade.

Sindicato: Sente-se realizado quando algum 
atleta assina contrato?
José Carlos: Isso é a maior alegria que me 

podem dar, é muito gratificante até porque es-

tou aqui a fazer aquilo que gosto e com muito 

orgulho. É aquela sensação de dever cumprido, 

e então se for em clubes bons tanto melhor. É 

sinal que de facto o trabalho feito deu frutos. É 

uma missão cumprida. 

ENTREVISTA A JOSÉ CARLOS

“Ainda há quem prefira 
                                treinar sozinho”
O vogal da direcção do SJFP e antigo jogador do Benfica é dos técnicos que está a orientar a equipa do 

Sindicato (em Lisboa) e considera que para já o balanço é positivo.

Formado no clube da Luz e com passagens marcantes em clubes como o Vitória de Guimarães, Be-

lenenses, Atlético, Portimonense e Estrela da Amadora, José Carlos abraça já há algum tempo este 

projecto coordenado pelo Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol.
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Antonino Fonseca, conhecido treinador-ad-
junto em diversos clubes como o Beira-Mar, 
Penafiel ou Sanjoanense, é um dos técnicos 
da equipa do Sindicato (sector norte) que 
juntamente com Rui Ferreira tentam dar um 
novo ânimo aos jogadores que se encontram 
actualmente sem clube.
Enquanto aguarda por um convite para 
prosseguir  a sua carreira como técnico, An-
tonino diz estar neste projecto, organizado 
pelo SJFP, de corpo e alma porque se no 

fim do estágio algum jogador encontrar colocação em algum 
clube, já é grande satisfação por que parte do seu trabalho 
também está aí. 

Sindicato: Como está a decorrer o estágio? 
Antonino: Muito bem porque, ao contrário do ano passado, este 

tem tido mais adesão por parte dos atletas e que por sinal estão a 

evoluir bem aliado a um bom comportamento de cada um o que é 

sempre importante. 

Sindicato: Mais procura significa que os jogadores que estão 
desempregados estão a perder a vergonha por estarem nessa 
situação e procuram ajuda? 
Antonino: É verdade, aos poucos essa situação vai desapare-

cendo. Os atletas sabem que temos boas condições de treino e 

estruturas como nos grandes clubes o que faz com que haja uma 

maior confiança entre todos. 

Sindicato: Em termos de qualidade, este grupo de jogadores é 
superior à do ano passado? 
Antonino: Sem dúvida, no passado abriu-se algumas oportunidades 

a jogadores de divisões inferiores mas este ano isso não acontece. 

Estamos a trabalhar bem, de modo a que essa qualidade, que cada 

um tem, também aumente. 

Sindicato: Como aparecem animicamente os atletas no estágio? 
Antonino: Muito motivados, o que é bom porque assim os joga-

dores com estes treinos esquecem os problemas e outros medos que 

possam ter. Com os treinos de qualidade que estamos a realizar, os 

índices psicológicos estão a subir, o que também é um dos objectivos 

do nosso de trabalho. 

Sindicato: O que é que sente quando algum destes jogadores é 
contratado por algum clube? 
Antonino: Esse é o nosso grande objectivo porque de facto é isto 

que eles querem alcançar depois de realizar este estágio. Fico muito 

contente e satisfeito comigo mesmo porque de alguma forma está ali 

algo que é fruto do meu trabalho. 

Sindicato: Por que é que aceitou este desafio de treinar joga-
dores sem clube? 
Antonino: Sou amigo do presidente do Sindicato há já bastantes anos 

e quando tenho disponibilidade, como neste momento, ajudo. Por 

outro lado, também é importante para mim porque ajuda-me a estar 

perto do campo, a estar motivado e com o objectivo de ajudar estes 

jogadores que bem merecem algo mais.

ENTREVISTA A ANTONINO FONSECA

                  “Estamos a 
                       trabalhar bem”



www.sjpf.pt 21

Sindicato: Por que é que aceitou este desafio? 
Marinho: Aceitei primeiro de tudo por ter con-

sideração pelo senhor presidente do Sindicato 

e também por ser uma actividade ligada ao 

futebol que foi aquilo que sempre fiz. Para 

além disso, quando estava no activo tive muitas 

vezes a percepção de que podemos fazer algo 

para mudar esta situação que não é boa neste 

momento para o jogador no futebol português. 

Sindicato: Quais são as suas funções en-
quanto gestor de carreiras? 
Marinho: Durante o período que dura o está-

gio, os jogadores treinam aqui e como alguns 

já têm empresário quando me chega algum 

contacto falo de imediato com o jogador para 

avisar o seu agente/empresário para tratar do 

seu futuro. Outros há que não têm, e nesses 

casos tento dar o máximo de informação que 

tenho ao meu dispor, um leque alargado de 

clubes que mostraram interesse a fim de ser 

ajudados e encontrarem colocação. 

Sindicato: No seu tempo havia poucas ini-
ciativas deste tipo…

Marinho: Esta é uma iniciativa que gostaria 

que acabasse rapidamente porque era sinal 

que não havia este drama crescente do desem-

prego. No meu tempo sabia-se quem ficava 

sem clube no final da época e as colocações 

eram rápidas mas como actualmente isso não 

acontecesse, penso que estes estágios deviam 

acontecer um pouco por todo o País. 

    

Sindicato: Quais são as razões para o 
crescente número de jogadores desem-
pregados? 
Marinho: Os jogadores estrangeiros com 

qualidade são sempre bem-vindos até porque 

também temos muitos portugueses a jogar lá 

fora. Acho que deve haver uma gestão mais 

equilibrada sem pensar em reduzir o número 

de clubes porque isso reduz o número de 

postos de trabalho e como tal há que criar as 

condições necessárias para que isso aconteça. 

Depois temos a lei de mercado em que no 

caso de igual se deve optar pelo jogador na-

cional. Já se o estrangeiro for superior é tentar 

trazê-lo porque o factor espectáculo também é 

importante no futebol. 

Sindicato: A implantação de medidas como a 
redução do número de jogadores estrangeiros 
por equipa seria um passo para diminuir o 
número de futebolistas desempregados? 
Marinho: Certamente iria beneficiar os joga-

dores nacionais. Por exemplo em Itália, temos 

todas as equipas com muitos jogadores do 

próprio país e no que diz respeito aos es-

trangeiros, eles de facto são muitos bons, de 

grande qualidade que é aquilo que se pretende 

para o espectáculo, os bons têm de jogar. 

Sindicato: Como é a sua relação com os 
jogadores?
Marinho: É a relação mais natural possível, 

tento ser amigo, dar alguns conselhos aos 

jogadores que vou conhecendo nos estágios 

criando por vezes alguns laços de amizade. 

Não tenho o papel de um treinador que tem 

de manter uma certa distância, ter o objectivo 

de os motivar com o intuito de os fazer realizar 

bons desempenhos para assim encontrarem 

colocação. Comigo é mais no sentido de os pôr 

ao corrente dos contactos que se vai tendo e 

as expectativas que há.

ENTREVISTA A MARINHO

“A situação não é boa 
para o jogador português”
Antigo jogador formado no Sporting e com passagens pelo Benfica, Alverca, Campomaiorense e 

Estrela da Amadora, tem agora a seu cargo as funções de gestor de carreira durante os estágios 

organizados pelo SJPF.

Marinho acredita que o futebol português possa mudar para melhor embora tenha de se fazer um trabalho intenso. No que diz 

respeito aos jogadores estrangeiros aconselha os dirigentes a optarem pelos melhores para acrescentar qualidade ao espectá-

culo contudo na dúvida deve-se optar pelo atleta nacional. 
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Com passagens importantes por clubes de renome como 
o Benfica, Estoril, Atlético ou Marítimo, o antigo defesa re-
corda os primeiros estágios e os tempos em que privava 
com figuras ilustres do nosso futebol, como foi o caso de 
Eusébio da Silva Ferreira.  

Sindicato – É um dos rostos do estágio, está presente, inclusiva-
mente, desde a primeira edição. É motivante estar neste projecto?
Franque – É muito motivante. Em primeiro lugar porque tem natureza 

social. Depois porque estou em permanente contacto com os jogadores. 

Finalmente porque se trata de um projecto de continuidade que já vai na 

sua VIII edição.

Sindicato – O que recorda das primeiras edições?
Franque – Ainda me lembro dos jogadores que vinham do Algarve e do 

Norte e ficavam instalados, durante a semana, na Pousada da Juventude, 

aquela ao lado da Ponte 25 de Abril, no Monte da Caparica. Recordo com 

saudade o Mário Wilson, o Vital, o Mariano Barreto (treinadores que pas-

saram pelo estágio). A par das dificuldades existe uma grande vontade 

de que nada falte aos jogadores.

Sindicato – E a nível pessoal, os jogadores desabafam consigo e 
pedem-lhe ajuda quando precisam. Vêem-no como um amigo.
Franque – Sendo um dos mais antigos no Projecto e até pela minha 

maneira de ser o jogadores sabem que apesar das minhas exigências 

no plano organizativo podem contar comigo. A maioria deles tem essa 

abertura comigo. Eles sabem que tenho sempre tempo para eles e fazer 

chegar ao presidente as suas preocupações. Sei que vêem em mim um 

amigo. Isso é gratificante.

Sindicato – Como entrou neste projecto?
Franque – Enquanto membro do Sindicato, na data da primeira edição, 

juntamente com o anterior presidente António Carraça e o actual Joaquim 

Evangelista, sempre estive e estou disponível para defender os joga-

dores. Não me caem os parentes na lama e às vezes temos de arregaçar 

as mangas. Penso, aliás, que isso é uma marca que distingue hoje o 

Sindicato, desde o presidente aos demais funcionários há um grande 

espírito de equipa.

Sindicato – Gosta do que faz?
Franque – Adoro. Sinto que o meu trabalho é reconhecido pelos joga-

dores, pela Direcção, pelo presidente e por todos e isso motiva-me.

Sindicato – Como já referiu, entre outras estrelas do nosso futebol, 
privou com o Eusébio. Quais as diferenças que nota entre os joga-
dores de “ontem” e os de “hoje”?

Franque – Os jogadores de ontem eram humildes e olhavam com respei-

to para os companheiros. Havia referências e códigos de conduta. Hoje a 

actividade é mais mediática. Muitos jogadores só pensam neles e, mais 

grave, acham que nada de mal lhe acontece. Infelizmente esta activi-

dade é muito exigente e os imprevistos acontecem. De qualquer maneira 

posso dizer que sou um privilegiado porque tenho grandes amigos do 

passado e do presente. Uns mais velhos e outros mais novos.

Sindicato – No que diz respeito à qualidade dos jogadores, como é 
que eles aparecem neste estágio?
Franque – Somos surpreendidos todos os anos. Há os que pensam que são 

jogadores sem perceber que não o podem ser, há os que procuram uma 

oportunidade para mostrar as suas qualidades e depois há os jogadores 

profissionais que por circunstâncias do mercado ou da vida estão tempo-

rariamente impedidos de exercer a sua profissão. É, sobretudo, para estes 

que o estágio é dirigido. Mas já passaram bons jogadores pelo estágio. 

Recordo, entre outros, o Miguel Garcia, o Bruno Basto, o Paulo Santos…

Sindicato – E quando um jogador vê jogador partir para um clube, 
qual é o sentimento que impera?
Franque – Para mim o sentimento é de dever cumprido. Basta que um 

jogador arranje emprego para sentir que o nosso trabalho deu frutos. E 

fica sempre a amizade.

Sindicato – E quando chega ao fim o estágio, o que guarda de 
melhor e de pior?
Franque – De melhor é o espírito de equipa. Há uma enorme cumplici-

dade entre mim, o presidente e os treinadores. Depois há a amizade de 

cada um e de todos os jogadores. Há um bom ambiente no estágio. A 

pior parte, reconheço, é saber que apesar do esforço há jogadores que 

não conseguir atingir o objectivo. Mas essa é outra conversa para se ter 

com os nossos dirigentes 

e saber porque não 

apostam nestes jogadores.

ENTREVISTA A ALFREDO RANQUE FRANQUE

Franque 
                “a alma” do estágio 
A antiga glória do nosso futebol, confessa que é gratificante colabo-
rar no estágio do jogador porque de alguma forma transmite a sua 
experiência na ajuda aos jogadores que estão sem clube.
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Sindicato – Como vê esta chamada à selecção 
de Cabo-Verde, ficou surpreendido?
Ernesto – Não fiquei surpreendido na medida 
em que faço parte de um conjunto de jogadores 
que são convocados regularmente e como tenho 
correspondido com qualidade tenho merecido a 
confiança dos seleccionadores. 

Sindicato – Está sem clube, como encara a 
iniciativa do Sindicato que realizador um 
estágio para jogadores desempregados?
Ernesto – Congratulo-me pela oportunidade 
que o Sindicato me dá. Através do estágio 
tenho a oportunidade de manter a forma 
física, realizar jogos de exibição e aparecer 
mostrando o meu valor. 

Sindicato – O que está a achar desta edição?
Ernesto – Estou a gostar muito porque temos um 
bom grupo que gera um bom ambiente. O staff é 
atencioso e disponível para os nossos problemas 

o que torna tudo mais gratificante. Da minha 
parte tenho de agradecer ao Sindicato. 

Sindicato – O presidente do SJPF tem criticado 
a politica de contratações que assenta na 
contratação massiva de jogadores es-
trangeiros, muitos de qualidade duvidosa, 
em detrimento dos jogadores nacionais. 
Concorda?
Ernesto – Em parte. Acho que deveria existir 
uma aposta na qualidade. Por vezes contratam-
-se jogadores por valores muito elevados. O 
critério deverá ser equilibrado. Por outro lado 
deve-se estar mais atento ao mercado nacional. 
Há muitos jogadores com qualidade mas que 
não têm oportunidades. Refiro-me por exemplo 
aos jogadores que integram o estágio. Há mui-
tos que podiam competir numa I Liga.

Sindicato – Os técnicos do estágio, consi-
deram o Ernesto, entre outros, como um 

jogador com qualidade, mais do que sufici-
ente, para actuar num clube da I Liga. Que 
comentário lhe merece?
Ernesto – Fico feliz pelo reconhecimento. É 
sinónimo de que o meu trabalho tem valor. 
Agradeço a confiança do Zé Carlos, do Rebelo e 
do Franque que nos ajudam e respeitam e, sobre-
tudo, nos permitem ultrapassar as dificuldades. 

Sindicato – Sente-se apoiado pelo Sindicato?
Ernesto – Sim, sem dúvida. Sempre que há um 
problema o Sindicato ajuda-me e incentiva-me 
a superá-lo. Sempre que precisei do Sindicato 
fui correspondido. 

Sindicato – E expectativas quanto ao seu 
futuro, já foram contactado por algum clube?
Ernesto – Tem havido contactos. Espero assinar 
contrato de trabalho. Com a ajuda do Sindicato e 
do Marinho – gestor de carreira – estou conven-
cido que o meu trabalho será reconhecido. 

ENTREVISTA A ERNESTO

Ernesto a caminho da Selecção
O guardião Ernesto, que está a frequentar o estágio do SJPF, foi convocado para representar a 

selecção de Cabo Verde.

Ernesto está consciente das suas qualidades. Com passagem por clubes históricos como o Vitória de Setúbal, o 
Barreirense, o Estoril, o Alverca e inclusive o estrangeiro, o guarda-redes está à procura um novo desafio para dar 

continuidade à sua carreira.

Sindicato – Está actualmente sem clube. 
Como encara este oportunidade que é o está-
gio do jogador?
Tiquinho – Para mim é muito positivo. Para 
além de ser uma experiência nova, reconheço 
que permite manter a forma física e o nível 
competitivo. Aliás, a organização do estágio está 
ao nível de alguns clubes da I e II Ligas.

Sindicato: Entrou há poucos dias no estágio, 
como foi a integração?
Tiquinho – Eu já conhecia o Sindicato. Isso ajuda 
e depois reencontrei muitos amigos. O Zé Carlos, 
o Rebelo e o Franque facilitaram a minha integ-
ração. Estou muito satisfeito. 

Sindicato: E que opinião tem sobre este tipo 
de iniciativas protagonizadas pelo Sindicato?
Tiquinho – É uma iniciativa excelente. Revejo-
me neste tipo de acções. Acho que os jogadores 
devem estar agradecidos ao Sindicato. Devem 
associar-se e ajudar o Sindicato a ser mais forte. 
Nesta acção destaco o papel do site na divulga-
ção e promoção dos jogadores. 

Sindicato: Jogou algumas épocas fora de Por-
tugal, o que guarda de melhor e pior dessa 
experiência?
Tiquinho – Passei três anos fora de Portugal. 
Não tenho razões de queixa. É uma etapa dife-
rente na minha vida que me permitiu conhecer 
novas realidades, pessoas e culturas. Sinto que 
cresci como homem e jogador. 

Sindicato: Esteve no Chipre. Actualmente vão 
muitos jogadores nacionais para o campe-
onato desse país. Acha que é uma oportuni-
dade ou uma alternativa?
Tiquinho – É um pouco das duas coisas. Muitos 
jovens com talento não têm a oportunidade de, 
quando terminam a sua formação, progredir para 
as equipas profissionais. Há outros que não vêem 
reconhecido o seu talento em Portugal. A verdade 
é o Chipre já começa a ter equipas competitivas e 
com muita qualidade que participam na Liga dos 
campeões. E também não é menos verdade que 
o jogador português é reconhecido e valorizado 
como são os casos do Hélio Pinto ou do Ricardo 
Fernandes, por exemplo. 

Sindicato: Qual a razão 
para o aumento do 
desemprego?
Tiquinho – Acho que a 
crise económica é um 
dos factores principais. 
Depois a aposta em 
jogadores de fora limita 
as oportunidades. Por 
outro lado não parece 
haver uma política 
desportiva de contratações séria, que valorize 
a qualidade. Preocupo-me, sobretudo, com os 
mais jovens que como disse se vêem obrigados 
a emigrar. 

Sindicato: Quais são as suas perspectivas para 
o seu futuro? Já recebeu alguma proposta?
Tiquinho – Para já só tive duas. Uma veio da Es-
cócia mas as coisas não evoluíram. Agora quero 
ficar em forma, que é o mais importante, treinar 
bem com o grupo de jogadores que adorei con-
hecer e depois, com serenidade, definir o meu 
futuro, sempre com confiança.

Tiquinho confiante no futuro
O internacional angolano está determinado a mudar a sua vida e a encontrar um novo clube. 
Pela primeira na sua carreira, Tiquinho está sem clube. Mas, não deita a toalha ao chão. Procurou o estágio 

do Sindicato para manter a boa forma e ganhar maior ritmo competitivo participando nos jogos agendados para 

os próximos dias.

ENTREVISTA A TIQUINHO
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RESPONSABILIDADE
Torneio FIFPro

O SJPF, representando Portugal, terminou 

na sexta posição o VI Torneio FIFPro – com-

petição destinada a jogadores desemprega-

dos, que decorreu a 17 e 18 de Julho, em 

Rijnsburg, na Holanda. O evento foi ganho 

pela França, que na final bateu a Espanha por 

2-0, e o francês Romain Dedola foi eleito o 

melhor jogador do torneio.

Tal como em edições anteriores, o torneio 

– apoiado pela UEFA – revelou futebolistas 

de bom nível e, por isso, não foi novidade 

o facto de elementos e olheiros de vários 

clubes terem marcado presença no local. 

Recorde-se que em anos anteriores, mais 

de 50 por cento dos jogadores conseguiram 

realmente assinar um novo contrato, no 

seu próprio país ou noutro, por via do 

Torneio FIFPro. 

Para além da nação organizadora, a 

Holanda, participaram na competição, as 

“selecções” de Portugal, França, Itália, 

Espanha, Eslovénia, Suíça e Dinamarca. 

A equipa do SJPF ficou no grupo A, jun-

tamente com Espanha, Itália e Holanda. 

No primeiro encontro, Portugal defrontou 

a formação transalpina e perdeu por 1-0. 

Jogou novamente no mesmo dia, desta feita 

diante da Holanda e ganhou por 1-0 (golo de 

Milton). Com esta conjugação de resultados, 

Portugal já não mediu forças com a Espanha 

e apurou-se para o encontro de decisão do 

quinto e sexto lugares frente à Dinamarca. 

Após um empate a zero no tempo regu-

lamentar, Portugal sucumbiu nas grandes 

penalidades (6-5). Um sexto lugar para o 

currículo mas com um certo sabor a amargo. 

A equipa jogou bem e só por manifesta falta 

de sorte não alcançou uma classificação 

superior. Por fim, de realçar o desempenho 

e o fair-play demonstrado por todos os joga-

dores, treinadores e dirigentes que consti-

tuíram a comitiva. 

 

contra o desemprego
FIFPro
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Resultados da fase final:

Para o 7.º lugar: 

Suíça-Holanda 5-0

Para o 5.º lugar: 

Dinamarca-Portugal 0-0 

(6-5, após as grandes penalidades)

Para o 3.º lugar: 

Itália-Eslovénia 1-0

Final: França-Espanha 2-0

Vencedor: França
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1 ERNESTO da Conceição Soares 
2 DANIEL Carvalho 
3 José Manuel CHEVELA de Sousa 
4 BAFODÉ Carvalho 
5 DIONÍSIO Mendes Fernandes 
6 DORIVAL Thomas Júnior 

7 FELIPE Manuel Nunes CANDIDO 
8 MILTON César Pinto Vaz Moreira 
9 NIMES Miguel Martins Lopes de Pina 
10 RUI Abreu 
11 RUI LOPES 
12 MIGUEL PINTO 

13. RUI Felipe DOLORES Azevedo 
14 RUI Pedro Machado Bandeira 
    RAÍNHO 
15 SUFRIM Lopes 
16 TIAGO Nuno Amaral da Silva LEMOS 
17 ZEZINANDO Gomes Correia

Jogadores: 

A equipa 
           do Sindicato

|   Torneio FIFPro
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Treinadores: José Carlos e Rebelo 

Importa ainda mencionar que a 

coordenação da equipa de Portugal 

esteve a cargo de Joaquim Evangelista, 

presidente do Sindicato de Jogadores 

Profissional de Futebol, com os apoios 

de Marinho nas funções de gestor de 

carreira e ainda de Antonino Fonseca 

e Rui Ferreira. 
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Avançado, 
26 anos, Olhanense

ACÇÃO

PAULO 
SÉRGIO

Música favorita?
Muito à base de House 
e R&B.

Filme Preferido?
Essencialmente de acção.

Bebida preferida? 
Ice Tea de limão.

Carro? 
Audi.

Jogo de PC/Consola? 
Call of Duty.

Marca? 
Adidas.

Prato preferido?
Comida italiana.

Se não fosse jogador de 
futebol, o que seria?
Bombeiro.

Actriz preferida? 
Megan Fox.

Actor preferido? 
Denzel Washington.

Destino de férias?
República Dominicana ou 
o México.

Hobbie? 
Estar com a família, ir 
cinema e ouvir música.

Ídolo? 
Maradona.

AREIAS

Defesa esquerdo, 
33 anos, Leixões

Música favorita?
Shakira com Waka Waka.

Filme Preferido?
Rocky VIII.

Bebida preferida? 
Ice Tea.

Carro? 
Audi A4.

Jogo de PC/Consola? 
FIFA 2010.

Marca? 
Puma.

Se não fosse jogador de fute-
bol, o que seria?
Jogador de futebol.

Actriz preferida? 
Jennifer Lopez.

Actor preferido? 
Tom Cruise.

Prato preferido?
Tripas à moda do Porto.

Destino de férias?
Ibiza.

Hobbie? 
Praia e Viajar.

Ídolo? 
Paolo Maldini.

28
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VERDADE
Entrevista
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pós três anos de empréstimo, primeiro 
ao Varzim e nas duas últimas épocas ao 

Olhanense, Ukra confirmou-se como um 
dos principais talentos do futebol português 
e teve uma “prenda”: regressou ao “seu 
clube”, o FC Porto. Uma entrevista exclusiva 
quando terminou o campeonato e antes de 
voltar ao Dragão.

UKRA “Sou um 
jogador 
à FC Porto”

A
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Sindicato – Estava à espera de uma confir-
mação tão súbita do seu potencial, conside-
rando que foi a primeira vez que jogou na 
Primeira Liga? 
Ukra - Tinha a expectativa de fazer uma boa 
época, de dar nas vistas e de confirmar o meu 
potencial. Conheço-me como jogador, sei fazer 
uma auto-avaliação das minhas características 
e honestamente estava à espera de fazer uma 
época regular. Claro que fui ajudado por uma 
equipa de outros talentos, por um clube que nos 
dá condições de treino e por um treinador ainda 
jovem mas que não tem medo de arriscar na 
aposta que faz em jogadores novos. Sinto que a 
época correu bem, que dei nas vistas, que hoje 
as pessoas conhecem melhor a minha qualidade 
e sobretudo acredito que estou, agora, mais pre-
parado para cumprir o grande sonho que carrego 
comigo, desde o dia em que saí do FC Porto para 
ganhar experiência e rodagem... 

Sindicato – Ou seja, regressar ao FC Porto? 
Ukra - Quero regressar ao meu clube, ao meu 
clube do coração, ao clube que me formou, que 
acreditou em mim, que me fez crescer e que 
me ajudou. Quando dizem que os jogadores, 
hoje em dia, já não jogam por amor à camisola, 
não é verdade. Eu tenho esse amor à camisola 
e, sinceramente, sinto que sou um jogador à FC 
Porto. Porque nasci para o futebol no clube e 
porque aprendi uma série de comportamentos 
que serão muito úteis para a minha carreira 
profissional. 

Sindicato – Sente que valeu a pena que o 
FC Porto tivesse investido três anos no seu 
empréstimo a outros clubes?
Ukra - Valeu a pena, sobretudo, porque os 
clubes onde joguei apostaram em mim. Primei-
ro, no Varzim, foi importante o contacto com a 
Liga Vitalis, na minha primeira época de sénior e 
todos sabem como se perdem muitas carreiras 
quando se passa de júnior para sénior. Gostei 
imenso de jogar no Varzim e estou muito grato 
ao clube ter permitido que eu crescesse como 
jogador e como homem. E depois o Olhanense. 
Será eterna a minha dívida de gratidão a este 
clube. Boas condições de treino, pessoas com-
preensivas e um treinador que apostou em mim 
e em outros jovens como eu. É uma das suas 
principais virtudes como treinador, porque Jorge 
Costa não olha a idades ou a nacio¬nalidades. 
Com ele jogam os melhores, independente-

mente de serem mais novos ou mais velhos. 
Estou, hoje, um jogador diferente e devo-o ao 
Olhanense.

Sindicato – Encontrou um clube diferente do 
que esperava?
Ukra - Sinceramente, sim. Sabe, é um clube 
onde os dirigentes têm uma preocupação muito 
grande com o bem-estar dos jogadores. E esse 
bem-estar e o das famílias dependem muito de 
receber o ordenado a tempo e horas. Uma das 
coisas que mais me impressionou no Olha-
nense é que o salário dos jogadores está nas 
nossas contas, sempre na primeira semana de 
cada mês. E não falha. É um clube que fez uma 
aposta em pagar salários mais baixos, mas que 
cumpre. Os seus dirigentes não prometem o 
que não podem cumprir e por isso os jogadores 
nunca se sentem enganados. 

Sindicato – Para um jogador, pode ser mais 
reconfortante saber com o que conta, do 
que ceder à tentação de aceitar a ilusão 
de receber mais dinheiro, mas depois ser 
confrontado com a impossibilidade do 
clube pagar?
Ukra - Acho que é legítimo que um jogador 
queira sempre ganhar mais. Mas, cada 
vez mais um jogador deve seguir 
o caminho mais seguro. Se 
calhar fazer um con-
trato mais realista, 
mas ter a garantia 
de que vai receber, 
de que não vai 
ter ordenados em atraso. Infelizmente, 
existem dirigentes que prometem 
aquilo que sabem que não conse-
guem cumprir. É um dos problemas 
do nosso futebol. É muito triste 
para um jogador, para um 
trabalhador, chegar ao final do 
mês e não ser recompen-
sado pelo seu trabalho. 
Alguém pensa nas famí-
lias dos jogadores, 
que precisam de ser 
alimentadas. As 
mulheres, os filhos 
que passam 
necessidades. 
Quem é que 
pensa nisto. 

Os ordenados em atraso são uma aberração do 
futebol. A profissão de futebolista, ao contrário 
do que muitos imaginam, já é difícil, exigente. 
Se nos falta o dinheiro para sustentarmos as 
nossas famílias, então é uma tortura.

Sindicato – Já alguma vez passou por essa 
situação de ordenados em atraso?
Ukra - No Varzim. As pessoas que dirigiam o 
clube foram sempre dignas, sempre tentaram 
resolver o problema, mas isso afectou os joga-
dores. Para mim, foi importante esse contacto 
com a realidade mais triste do futebol, ensinou-
-me uma lição de vida. Assisti a casos de pura 
sobrevivência. É muito triste, quando temos 
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No Olhanense o salário dos jogadores 
estava nas nossas contas sempre na 

primeira semana de cada mês

“
“
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família em casa e o dinheiro não aparece. É 
indigno que isto aconteça e gostaria imenso que 
o futebol português desse um passo em frente 
e que os dirigentes não gastassem mais do 
que podem. Todos os clubes gostam de ter os 
melhores jogadores, mas com tantos jogadores 
talentosos em Portugal, é possível contratar bons 
jogadores e não gastar tanto dinheiro.

Sindicato – Seria, igualmente uma forma de 
cuidar melhor no talento nacional, de apos-
tar mais no jovens jogadores portugueses?
Ukra - O caso do Olhanense é sintomático. A 
aposta nos jogadores jovens portugueses resul-
tou. A equipa tem tido um bom comportamento 
no campeonato, joga sempre um bom futebol, 
positivo e os adeptos gostam. Podíamos ter mais 
pontos, podíamos ter conseguido mais vitórias, 
mas o talento que demonstrámos devia ser um 
exemplo para todos em Portugal. Não percebo a 

necessidade dos clubes contratarem tantos joga-
dores estrangeiros, embora não tenha nenhum 
problema com isso. Eu próprio, um dia gos-
taria de jogar em campeonatos diferentes dos 
nossos e, claro, quero ser bem tratado nesses 
países. Mas acho que o número de jogadores 
estrangeiros a jogar em Portugal é um exagero e 
não corresponde a uma necessidade dos clubes, 
porque há bons jogadores portugueses todos os 
anos a sair das camadas jovens.

Sindicato – A selecção principal, depois do 
FC Porto, é uma paragem inevitável na 
sua carreira?
Ukra - Espero que sim. Para já ainda é cedo 
demais e a nossa selecção tem jogadores de 
enorme qualidade que jogam na minha posição. 
Um deles é o melhor jogador do Mundo, o Ro-
naldo. Mas tenho tempo e vou apostar pessoal-
mente no Euro 2012. Acredito que posso jogar 

na selecção A nessa grande competição. Confio 
que posso ser bem sucedido e que posso chegar 
a internacional A nos próximos dois anos. 

Sindicato – Como é que avalia as constantes 
posições do Sindicato na defesa dos inte-
resses dos jogadores?
Ukra - Tem feito um grande trabalho, até mesmo 
na denúncia dos casos de incumprimento dos 
clubes. Os jogadores sabem que podem contar 
sempre com o apoio do Sindicato. Por isso é que 
apelo aos jogadores que paguem as quotas, 
porque é importante ter um Sindicato forte, activo 
e que nos possa defender, quando os clubes não 
cumprem. Como jogador profissional tenho grande 
admiração pelo presidente do Sindicato, porque é 
frontal, porque é corajoso e porque nos defende. E 
é isso que um jogador gosta de ver, um dirigente 
que não se preocupa com a sua imagem, mas 
que se preocupa com o nosso futuro colectivo.

“Os jogadores 
sabem que 
podem contar 
sempre com 
o apoio 
do Sindicato”
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ACTUAL

1ª Jornada (15/08/2010)
Rio Ave – Nacional

Marítimo – V. Setúbal
Braga – Portimonense
P. Ferreira – Sporting

Naval – FC Porto
Beira -Mar – Leiria

Olhanense – V. Guimarães
Benfica – Académica

2ª Jornada (22/08/2010)
V. Setúbal – Braga
Nacional – Benfica

V. Guimarães – Rio Ave
Leiria – P. Ferreira

Académica – Olhanense
FC Porto – Beira-mar

Portimonense – Naval
Sporting – Marítimo

3ª Jornada (29/08/2010)
Rio Ave – FC Porto

Nacional – V. Guimarães
Braga – Marítimo

P. Ferreira – Portimonense
Naval – Sporting

Beira-Mar – Académica
Olhanense – Leiria
Benfica – V. Setúbal

4ª Jornada (12/09/2010)
V. Setúbal – Beira-mar
Marítimo – P. Ferreira

V. Guimarães – Benfica
Leiria – Nacional

Académica – Naval
FC Porto – Braga

Portimonense – Rio Ave
Sporting – Olhanense

5ª Jornada (19/09/2010)
Rio Ave – Académica
Nacional – FC Porto

V. Guimarães – Leiria
P. Ferreira – Braga
Naval – V. Setúbal

Beira-Mar – Marítimo
Olhanense – Portimonense

Benfica – Sporting

6ª Jornada (26/09/2010)
V. Setúbal – P. Ferreira

Marítimo – Benfica
Braga -Naval

Leiria – Rio Ave
Académica – V. Guimarães

FC Porto – Olhanense
Portimonense – Beira-Mar

Sporting – Nacional

7ª Jornada (03/10/2010)
Rio Ave – Marítimo

Nacional – Portimonense
V. Guimarães – FC Porto

Leiria – Académica
Naval – P. Ferreira

Beira-Mar – Sporting
Olhanense – V. Setúbal

Benfica – Braga

8ª Jornada (24/10/2010)
V. Setúbal – V. Guimarães

Marítimo – Naval
Braga -Olhanense

P. Ferreira – Beira-Mar
Académica – Nacional

FC Porto – Leiria
Portimonense – Benfica

Sporting – Rio Ave

9ª Jornada (31/10/2010)
Rio Ave – Braga

Nacional – V. Setúbal
V. Guimarães – Portimonense

Leiria – Sporting
Académica – FC Porto

Beira-Mar – Naval
Olhanense – Marítimo
Benfica – P. Ferreira

10ª Jornada (07/11/2010)
V. Setúbal – Rio Ave

Marítimo – Leiria
Braga – Beira-Mar

P. Ferreira – Nacional
Naval – Olhanense
FC Porto – Benfica

Portimonense – Académica
Sporting – V. Guimarães

11ª Jornada (14/11/2010)
Rio Ave – P. Ferreira
Nacional – Marítimo
V. Guimarães – Braga

Leiria – V. Setúbal
Académica – Sporting

FC Porto – Portimonense
Olhanense – Beira-Mar

Benfica – Naval

12ª Jornada (28/11/2010)
V. Setúbal – Académica
Marítimo – V. Guimarães

Braga – Nacional
P. Ferreira – Olhanense

Naval – Rio Ave
Beira-Mar – Benfica

Portimonense – Leiria
Sporting – FC Porto

13ª Jornada (05/12/2010)
Rio Ave – Beira-Mar

Nacional – Naval
V. Guimarães – P. Ferreira

Leiria – Braga
Académica – Marítimo
FC Porto – V. Setúbal

Portimonense – Sporting
Benfica – Olhanense

14ª Jornada (19/12/2010)
V. Setúbal – Sporting

Marítimo – Portimonense
Braga – Académica
P. Ferreira – FC Porto

Naval – Leiria
Beira-Mar – V. Guimarães

Olhanense – Nacional
Benfica – Rio Ave

15ª Jornada (09/01/2011)
Rio Ave – Olhanense
Nacional – Beira-Mar

V. Guimarães – Nacional
Leiria – Benfica

Académica – Benfica
FC Porto – Marítimo

Portimonense – V. Setúbal
Sporting – Braga

16ª Jornada (16/01/2011)
Nacional – Rio Ave

V. Setúbal – Marítimo
Portimonense – Braga
Sporting – P. Ferreira

FC Porto – Naval
Leiria – Beira-Mar

V. Guimarães – Olhanense
Académica – Benfica

17ª Jornada (23/01/2011)
Braga – V. Setúbal
Benfica – Nacional

Rio Ave – V. Guimarães
P. Ferreira – Leiria

Olhanense – Académica
Beira-Mar – FC Porto

Naval – Portimonense
Marítimo – Sporting

18ª Jornada (06/02/2011)
FC Porto – Rio Ave

V. Guimarães – Nacional
Marítimo – Braga

Portimonense – P. Ferreira
Sporting – Naval

Académica – Beira-Mar
Leiria – Olhanense
V. Setúbal – Benfica

19ª Jornada (13/02/2011)
Beira-Mar – V. Setúbal
P. Ferreira – Marítimo

Benfica – V. Guimarães
Nacional – Leiria

Naval – Académica
Braga – FC Porto

Rio Ave – Portimonense
Olhanense – Sporting

20ª Jornada (20/02/2011)
Académica – Rio Ave
FC Porto – Nacional

Leiria – V. Guimarães
Braga – P. Ferreira
V. Setúbal – Naval

Marítimo – Beira-Mar
Portimonense – Olhanense

Sporting – Benfica

21ª Jornada (27/02/2011)
P. Ferreira – V. Setúbal

Benfica – Marítimo
Naval – Braga

Rio Ave – Leiria
V. Guimarães – Académica

Olhanense – FC Porto
Beira-Mar – Portimonense

Nacional – Sporting

22ª Jornada (06/03/2011)
Marítimo – Rio Ave

Portimonense – Nacional
FC Porto – V. Guimarães

Académica – Leiria
P. Ferreira – Naval

Sporting – Beira-Mar
V. Setúbal – Olhanense

Braga – Benfica

23ª Jornada (13/03/2011)
V. Guimarães – V. Setúbal

Naval – Marítimo
Olhanense – Braga

Beira-Mar – P. Ferreira
Nacional – Académica

Leiria – FC Porto
Benfica – Portimonense

Rio Ave – Sporting

24ª Jornada (20/03/2011)
Braga – Rio Ave

V. Setúbal – Nacional
Portimonense – V. Guimarães

Sporting – Leiria
FC Porto – Académica

Naval – Beira-Mar
Marítimo – Olhanense
P. Ferreira – Benfica

Liga Zon Sagres 
                                                  2010/11

Calendário
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25ª Jornada (03/04/2011)
Rio Ave – V. Setúbal

Leiria – Marítimo
Beira-Mar – Braga

Nacional – P. Ferreira
Olhanense – Naval
Benfica – FC Porto

Académica – Portimonense
V. Guimarães – Sporting

26ª Jornada (10/04/2011)
P. Ferreira – Rio Ave
Marítimo – Nacional
Braga – V. Guimarães

V. Setúbal – Leiria
Sporting – Académica

Portimonense – FC Porto
Beira-Mar – Olhanense

Naval – Benfica

27ª Jornada (17/04/2011)
Académica – V. Setúbal
V. Guimarães – Marítimo

Nacional – Braga
Olhanense – P. Ferreira

Rio Ave – Naval
Benfica – Beira-Mar

Leiria – Portimonense
FC Porto – Sporting

28ª Jornada (01/05/2011)
Beira-Mar – Rio Ave

Naval – Nacional
P. Ferreira – V. Guimarães

Braga – Leiria
Marítimo – Académica
V. Setúbal – FC Porto

Sporting – Portimonense
Olhanense – Benfica

29ª Jornada (08/05/2011)
Sporting – V. Setúbal

Portimonense – Marítimo
Académica – Braga
FC Porto – P. Ferreira

Leiria – Naval
V. Guimarães – Beira-Mar

Nacional – Olhanense
Rio Ave – Benfica

30ª Jornada (15/05/2011)
Olhanense – Rio Ave
Beira-Mar – Nacional
Naval – V. Guimarães

Benfica – Leiria
P. Ferreira – Académica

Marítimo – FC Porto
V. Setúbal – Portimonense

Braga – Sporting

Dia 29/08/2010 – Jornada nº1 (Dia 
06/02/2011 Jornada nº16)

Varzim – Penafiel
Santa Clara – Arouca

Feirense – Freamunde
Sporting da Covilhã – Leixões

Gil Vicente – Trofense
Moreirense – Estoril Praia

Oliveirense – Fátima
Belenenses – Desportivo das Aves

Dia 12/09/2010 – Jornada nº2 (Dia 
13/02/2011 Jornada nº17)

Arouca – Feirense
Penafiel – Belenenses

Fátima – Varzim
Estoril Praia – Sporting da Covilhã
Desportivo das Aves – Oliveirense

Trofense – Moreirense
Freamunde – Gil Vicente

Leixões – Santa Clara

Dia 26/09/2010 – Jornada nº3 (Dia 
20/02/2011 Jornada nº18)

Varzim – Trofense
Penafiel – Fátima

Feirense – Santa Clara
Sporting da Covilhã – Freamunde

Gil Vicente – Leixões
Moreirense – Desportivo das Aves

Oliveirense – Estoril
Belenenses – Arouca

Dia 03/10/2010 – Jornada nº4 (Dia 
27/02/2011 Jornada nº19)

Arouca – Moreirense
Santa Clara – Sporting da Covilhã

Fátima – Belenenses
Estoril – Penafiel

Desportivo das Aves – Gil Vicente
Trofense – Feirense
Freamunde – Varzim
Leixões – Oliveirense

Dia 24/10/2010 – Jornada nº5 (Dia 
06/03/2011 Jornada nº25)
Varzim – Desportivo das Aves

Penafiel – Trofense
Fátima – Estoril

Sporting da Covilhã – Feirense
Gil Vicente – Arouca

Moreirense – Santa Clara
Oliveirense – Freamunde

Belenenses – Leixões

31/10/2010 Jornada nº6 
(Dia 13/03/2011 Jornada nº21)

Arouca – Sporting da Covilhã
Santa Clara – Belenenses

Feirense – Gil Vicente
Estoril – Varzim

Desportivo das Aves – Fátima
Trofense – Oliveirense

Freamunde – Moreirense
Leixões – Penafiel

Dia 07/11/2010 – Jornada nº7 (Dia 
20/03/2011 Jornada nº22)

Varzim – Santa Clara
Penafiel – Freamunde

Fátima – Trofense
Estoril – Desportivo das Aves

Gil Vicente – Sporting da Covilhã
Moreirense – Leixões
Oliveirense – Arouca

Belenenses – Feirense

Dia 14/11/2010 Jornada nº8 (Dia 
03/04/2011 Jornada nº23)

Arouca – Fátima
Santa Clara – Gil Vicente
Feirense – Oliveirense

Sporting da Covilhã – Moreirense
Desportivo das Aves – Penafiel

Trofense – Estoril
Freamunde – Belenenses

Leixões – Varzim

Dia 28/11/2010 Jornada nº9 (Dia 
10/04/2011 Jornada nº24)

Varzim – Feirense
Penafiel – Arouca

Fátima – Freamunde
Estoril – Leixões

Desportivo das Aves – Trofense
Moreirense – Gil Vicente
Oliveirense – Santa Clara

Belenenses – Sporting da Covilhã

Dia 05/12/2010 Jornada nº10 (Dia 
17/04/2011 Jornada nº25)

Arouca – Varzim
Santa Clara – Estoril

Feirense – Moreirense
Sporting da Covilhã – Penafiel

Gil Vicente – Oliveirense
Trofense – Belenenses

Freamunde – Desportivo das Aves
Leixões – Fátima

Dia 19/12/2010 Jornada nº11 (Dia 
01/05/2011 Jornada nº26)
Varzim – Sporting da Covilhã

Penafiel – Santa Clara
Fátima – Feirense
Estoril – Arouca

Desportivo das Aves – Leixões
Trofense – Freamunde

Oliveirense – Moreirense
Belenenses – Gil Vicente

Dia 29/12/2010 Jornada nº12 (Dia 
08/05/2011 Jornada nº27)
Arouca – Desportivo das Aves

Santa Clara – Fátima
Feirense – Penafiel

Sporting da Covilhã – Oliveirense
Gil Vicente – Varzim

Moreirense – Belenenses
Freamunde – Estoril
Leixões – Trofense

Dia 09/01/2011 Jornada nº13 (Dia 
15/05/2011 Jornada nº28)

Varzim – Moreirense
Penafiel – Gil Vicente

Fátima – Sporting da Covilhã
Estoril – Feirense

Desportivo das Aves – Santa Clara
Trofense – Arouca

Freamunde – Leixões
Belenenses – Oliveirense

Dia 16/01/2011 Jornada nº14 (Dia 
21/05/2011 Jornada nº29)

Arouca – Leixões
Santa Clara – Freamunde

Feirense – Desportivo das Aves
Sporting da Covilhã – Trofense

Gil Vicente – Estoril
Moreirense – Fátima
Oliveirense – Penafiel
Belenenses – Varzim

Dia 23/01/2011 Jornada nº15 (Dia 
29/05/2011 Jornada nº30)

Varzim – Oliveirense
Penafiel – Moreirense
Fátima – Gil Vicente
Estoril – Belenenses

Despor. das Aves – Sporting da Covilhã
Trofense – Santa Clara
Freamunde – Arouca
Leixões – Feirense

Liga 2010/11 
Orangina 
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um continente que emerge 
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ano de 2010 fica na história do 

futebol. Foi a primeira vez que África 

recebeu um Mundial de Futebol – 

disputou-se na África do Sul – e foi também 

a primeira vez que Espanha conseguiu 

sagrar-se campeã mundial.

Como em todos os campeonatos do Mundo, 

o de 2010 foi palco de grandes jogos, de go-

los, defesas e jogadas fantásticas. Também 

não faltaram frangos e falhanços incríveis. 

Ou seja, aconteceu futebol. Trinta e duas 

selecções tentaram alcançar o sucesso. Umas 

conseguiram, outras nem por isso.

A glória maior vai indiscutivelmente para a 

Espanha. A equipa orientada por Vicente Del 

Bosque juntou o título mundial ao europeu. 

Com o seu futebol de passe curto e de ele-

vada percentagem de posse de bola encan-

tou e não deu hipóteses à concorrência. 

Portugal, uma das vítimas da “armada es-

panhola”, protagonizou um mundial aquém 

das expectativas. Na fase de grupos apenas 

uma vitória – e que triunfo – por 7-0 ante 

a frágil Coreia do Norte e dois empates a 

zero (com a Costa do Marfim e o Brasil). Nos 

oitavos-de-final apanhou com a Espanha e 

acabou-se: derrota por 1-0 (golo de David 

Villa, precedido de fora-de-jogo). À primeira 

vista parece um resultado aceitável mas a 

verdade é que o futebol praticado por Portu-

gal nunca convenceu. Pelo meio, de registar 

ainda alguns episódios menos felizes com 

alguns jogadores (Nani, Deco e Ronaldo). 

Apesar de tudo, 

realce para os grandes desempenhos de 

Eduardo e de Fábio Coentrão, que conse-

guiram mostrar todo o seu valor. 

Em 2014, no Brasil, há mais.

O
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Positivo.

Suficiente.

|   Mundial 2010

Além da Espanha, outras selecções 

estiveram em muito bom nível durante 

a competição. A Holanda, finalista der-

rotada, fez um excelente torneio e o 

mesmo aconteceu com a Alemanha (ter-

ceira classifica) e o Uruguai (quarto). Já 

o Gana foi a melhor equipa africana em 

prova. Chegou aos quartos-de-final e só 

foi eliminada pelo Uruguai nos penáltis. 

Quem também esteve muito bem foi 

Diego Forlán. O avançado uruguaio foi 

eleito o melhor jogador da competição 

– o quarto sul-americano a obter esse 

reconhecimento, depois do argentino 

Diego Maradona (1986) e dos brasileiros 

Romário (1994) e Ronaldo (1998) – e um 

dos goleadores do torneio.

Quem também esteve muito bem foi 

Olegário Benquerença. O árbitro portu-

guês dirigiu três encontros e em todos 

eles mostrou como se deve apitar. 

A selecção mexicana praticou bom futebol 

porém, quando defrontou a Argentina, 

nos oitavos-de-final, nada pôde fazer 

para evitar a derrota (1-3). Já a equipa 

treinada por Diego Armando Maradona 

chegou a encantar mas não conseguiu 

suster o poderio germânico e foi goleada 

por 4-0 nos quartos-de-final. Quem 

também esteve bem foi a Coreia do Sul 

– eliminada nos oitavos pelo Uruguai. 

Japão, Eslováquia, Chile, Paraguai e Japão 

cumpriram os mínimos. 
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Desilusão.

À margem.

França. O pior desempenho de todos. O com-

portamento dos gauleses foi péssimo, tanto 

nos relvados (eliminados na fase de grupos), 

como fora dele. O grupo de trabalho chegou 

inclusive a cancelar um treino e Anelka foi 

expulso da comitiva. 

A África do Sul. Pela primeira vez na história 

da competição, uma a selecção anfitriã não 

passou a fase de grupos. 

Inglaterra. Apontada como uma das princi-

pais candidatas ao triunfo, passou a fase de 

grupos com grandes dificuldades mas caiu 

aos pés da Alemanha (1-4) nos oitavos. Mas, 

com uma atenuante: foi penalizada com um 

erro de arbitragem incrível nesse encontro. 

Além da França e da Inglaterra, as maiores 

desilusões dão pelo nome de Itália (campeão 

do mundo em 2006) e o Brasil (pentacam-

peão). Ambas fakharam redondamente os 

seus objectivos.

As restantes selecções tais como a Grécia, 

Nigéria, Argélia, Eslovénia, Sérvia, Austrália, 

Camarões, Dinamarca, Itália, Nova Zelândia, 

Costa do Marfim, Brasil, Coreia do Norte, 

Honduras e Suíça nada fizeram de registo.  

Por fim, nota negativa para a arbitragem – er-

ros inadmissíveis a justificar a introdução das 

novas tecnologias – e as barulhentas vuvuzelas.

Fora das quatro linhas, três notas: a 

primeira para Larissa Riquelme, a bela 

paraguaia que espantou o mundo com as 

suas formas e o fervor que demonstrou 

pela sua selecção; a segunda, para o polvo 

Paul. O molusco acertou em todos os 

prognósticos e tornou-se verdadeiramente 

adorado pelos espanhóis e pelas casas de 

apostas; a terceira, para a insegurança. Ao 

longo da competição registaram-se vários 

assaltos a turistas, comitivas oficiais e 

elementos da comunicação social.
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legário Benquerença

“A prestação foi   
                 muito boa” 

SUCESSO

Sindicato - Qual é o balanço que faz da sua pre-
sença no Mundial 2010?
Olegário Benquerença - O balanço não pode deixar 
de ser extremamente positivo. Foi a primeira presen-
ça num Campeonato do Mundo e, tendo em conta 
esse facto, chegar aos quartos de final, é motivo de 
orgulho pessoal e sentimento de dever cumprido. 

Sindicato - Como qualifica a sua prestação?
Olegário Benquerença - Correndo o risco de poder 
ser considerado imodesto, considero-a de muito 
boa. Não dizer com sinceridade o que reflecte o 
nosso pensamento é também um acto de covardia. 
Gostaria, contudo, de afirmar que esta classificação 
não é do meu trabalho, mas sim do labor de uma 
equipa de três elementos, a quem junto um outro, 
que, apesar de ter ficado de reserva, foi também 
preponderante no resultado alcançado. Refiro-me, 
obviamente, aos meus assistentes, José Cardinal 
e Bertino Miranda, peças chave nesta equipa e 
também ao João Santos.

Sindicato - Qual foi o jogo mais difícil de apitar 
e porquê?
Olegário Benquerença - Se tiver que eleger um, 
escolho o Gana-Uruguai, seja porque teve prolon-
gamento, logo mais tempo e mais decisões, seja 
pela forma como terminou, com uma decisão de 
enorme responsabilidade e que, caso fosse errada, 
ficaria na história dos Mundiais pela negativa.

Sindicato - Qual foi o lance que foi mais difícil 
de avaliar?
Olegário Benquerença - A grande penalidade e ex-
pulsão do jogador do Uruguai. O lance é extremamente 
fácil de analisar na TV, mas muito difícil no relvado.

Sindicato - A crítica elogiou o seu trabalho feito 
na África do Sul. Acha que de algum modo 

mudou a visão do público sobre a arbitragem 
portuguesa?
Olegário Benquerença - Infelizmente não. A 
visão do público será sempre negativa, pois essa 
é também uma questão cultural. Um Mundial tem 
um distanciamento emocional e algum sentimento 
patriótico, emoções que desaparecem assim que 
começa a rolar a bola em Portugal. De qualquer 
forma, a nossa participação demonstrou que com 
condições de trabalho, tranquilidade, uma organiza-
ção que proteja os seus representantes e que puna 
severamente os infractores, um futebol jogado 
pela positiva e sem recurso constante à falta, a não 
utilização doentia do vídeo para encontrar hipoté-
ticas falhas de julgamento dos árbitros, mas sim 
promover o bom futebol, os tecnicistas e os golos, 
os árbitros portugueses estão ao nível dos seus 
pares de todo o mundo.
 
Sindicato - Como é vista a arbitragem nacional 
lá fora?
Olegário Benquerença - As constantes chamadas 
para competições internacionais, os recordes de 
nomeações UEFA e FIFA que temos batido ultimam-
ente, o número de árbitros internacionais que temos, 
à frente de alguns países com Ligas mais fortes que 
a portuguesa, são o melhor testemunho da forma 
positiva como somos encarados no estrangeiro.

Sindicato - Daquilo que já viu este ano, como 
está a arbitragem nacional?
Olegário Benquerença - A arbitragem nacional 
continua o seu processo de renovação, resultante 
de uma mudança global de atitude dos árbitros 
e da estrutura dirigente. Embora já comece a ser 
visível no topo, é na base que o trabalho tem que 
ser feito para que, em meia dúzia de anos, exista 
um lote de árbitros mais e melhor preparado para 
as exigências do futebol moderno.

OEntrevista

Olegário Benquerença foi o único árbitro 
português a marcar presença no Mundial 
2010 na África do Sul, acompanhado 
pelos seus assistentes: José Cardinal e 
Bertino Miranda. 
“Uma experiência única e um privilé-
gio”, segundo o juiz natural de Leiria. 
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Sem dúvida que o Futebol como modalidade de 

desporto colectivo é aquela em que cujo resultado 

mais acusa uma imprevisibilidade.

Sabendo-se hoje através de investigações reali-

zadas quais as distâncias percorridas e respec-

tiva repartição dos esforços exercidos, funções 

táctico-técnicas dos jogadores de uma equipa, 

a emoção, o inacessível, o golpe de génio são 

substratos que alimentam a magia que fazem 

implicar um resultado.

Em Futebol quando se diz que 65 por cento dos 

casos a equipa que tem mais posse de bola 

ganha e que a máxima de sucesso em termos de 

finalização as equipas vencedoras necessitam de 

15 a 25 ataques para realizarem 8 a 10 remates 

para obtenção de um golo, o facto é que a eficá-

cia absoluta de um resultado não depende de 

uma combinação aritmética, mas da qualificação 

estrutural da forma de ser e estar da equipa no 

seu todo.

Sabemos que a dinâmica do Futebol moderno 

exige um jogador rápido, forte, inteligente, capaz 

de vencer resistências e manter níveis elevados 

de rendimento na presença da fadiga. Por isso 

é que no âmbito da planificação de programas 

de treino, tem-se assistido ultimamente a uma 

evolução extraordinária de competências e só 

com base no entendimento colectivo se poderão 

atingir óptimos estados de rendimento.

São várias as ciências que “emprestam” ao 

Futebol um contributo extraordinário das suas 

valências – a Fisiologia, a Metodologia de Treino, 

a Estatística, a Medicina Desportiva, a Biomecâni-

ca, a Psicologia, a Nutrição, etc.… que associadas 

a uma programação cuidada em treino conduzirão 

para o sucesso na competição.

No entanto, jamais devemos esquecer que 

tão importante é trabalhar no treino a força, a 

agilidade, a velocidade, a destreza, etc.… como 

o controlo da ansiedade, a atenção e concentra-

ção, a imaginação, a autoconfiança, o espírito de 

coesão, etc.

Quantas vezes vemos jogadores velozes, que 

ultrapassam tudo e todos e falham golos de 

baliza aberta?!

É preciso num planeamento de treino, inserir 

metodologias que promovam a autoconfiança 

no jogador, assegurando e encorajando-o 

relativamente à capacidade de ser bem suce-

dido, organizando bases de treino de forma a 

proporcionar-lhe o sucesso.

É preciso num planeamento de treino treinar 

a motivação – formulando objectivos difíceis e 

desafiadores mas realistas.

É preciso num planeamento de treino pro-

porcionar a obtenção de objectivos positivos 

– os jogadores acabam por se centrarem 

no que pretendem atingir e esquecer o que 

devem evitar.

É preciso num planeamento de treino opera-

cionalizar técnicas de redução do stress com 

intenção de obtenção de níveis óptimos de 

ansiedade, utilizando técnicas de relaxamento 

específicas para jogadores tipo.

É preciso num planeamento de treino, no que 

corresponde à intervenção do treinador, fazer 

com que as prelecções para o jogo tenham em 

conta não apenas a qualidade do adversário 

mas fundamentalmente a competência dos 

seus jogadores, evitando as mensagens com 

carga emotiva elevada…

É preciso num planeamento de treino se vejam 

simuladas as condições adversas que os joga-

dores irão ter no jogo, instrumentalizando-as 

no sentido de poderem ser bem sucedidas.

É preciso que o dito “aquecimento” para o 

jogo se instrumentalize modelos que irão estar 

o mais próximo possível do mesmo, o que 

neste ponto teríamos muito a conversar.

É preciso tudo fazer para que sempre o treino 

esteja próximo do jogo, treinando essa von-

tade de vencer como uma questão de compro-

misso e honra.

É claro que não será fácil este envolvimento 

na preparação da competição, o quanto se 

sabe que quaisquer metodologias que conte-

nham algo de inovador ainda podem constituir 

matéria quase ofensiva, fundamentalmente 

para aqueles que julgam que no Futebol se 

passa o sempre de sempre.

José Neto
(Docente Universitário)

Opinião

Uma nova visão do Treino 
para uma melhor 
qualidade do Jogo

Os seres humanos são mara-
vilhosamente imprevisíveis. 
Quando colocados numa “Are-
na ou Estádio” e as suas espe-
ranças e medos são expostas 
em frente de milhares de 
observadores, eles são capazes 
de fazer coisas extraordinárias 
(Patmore, 1979).

O rendimento óptimo tem 
muitas vezes como primeiro 
obstáculo a incapacidade 
do atleta ultrapassar o seu 
próprio receio para enfrentar 
a competição. Por vezes existe 
uma diferença abismal em 
participações excelentes no 
treino com performances ver-
dadeiramente chocantes nas 
competições realizadas… como 
se tudo fosse desaprendido ou 
esquecido… (Buceta, 1996).

Uma das grandes dúvidas de 
um treinador de hoje é como 
se pode ir mais além na mo-
tivação dos jogadores, como 
ultrapassar a adversidade e 
a grande pressão para altos 
níveis de exigência na obten-
ção de um resultado (Artur 
Jorge, 1997).
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Sindicato – Aos 37 anos, o que é que ainda 
o motiva a procurar mais um desafio na sua 
carreira?
Paulo Santos – Essencialmente jogar futebol que 

é aquilo que mais gosto de fazer. Neste momento 

sinto-me bem, sem problemas físicos e, como tal, 

acho que posso jogar mais uma época.

Sindicato – Que expectativa tem sobre este 
novo desafio?
Paulo Santos – Espero somente jogar na esper-

ança que corra tudo bem, tanto para mim como 

para o Rio Ave.

Sindicato – Jogou se  e em Portugal. Nunca 
recebeu nenhum convite para jogar no es-
trangeiro?
Paulo Santos – Houve uma ou outra oportuni-

dade, em tempos, mas nunca nada de muito 

concreto e como tal, fiquei sempre por cá.

Sindicato – Chegou a ser campeão pelo Ben-
fica, recorda o momento e as emoções?
Paulo Santos – Lembro-me muito bem, foi um 

momento incrível que é impossível de descrever 

em palavras, só mesmo passando por ele, é que 

se sabe como é.

Sindicato – Passou pelos grandes de Portugal, 
o que é que guarda de melhor e de pior de 
cada um deles?
Paulo Santos – Tenho só boas recordações de 

todos esses clubes porque foram passagens im-

portantes e marcantes na minha carreira. Foi onde 

aprendi muito tanto como jogador como homem.

Sindicato – Guarda alguma mágoa da forma 
como saiu do Sp. Braga?
Paulo Santos – Não, nem dos adeptos nem dos 

dirigentes.

Sindicato – Qual foi a sua melhor defesa até hoje?
Paulo Santos – São duas: as minhas duas filhas.

Sindicato – E depois de terminar a sua carreira, 
o que vai fazer, já pensou nisso?
Paulo Santos – Sinceramente ainda não pensei 

muito a sério nisso. Neste momento, estou a 

tirar um curso de treinador de guarda-redes e se 

calhar deve passar por aí o meu futuro depois de 

terminar a minha carreira enquanto jogador.

Sindicato – Gostaria de voltar à selecção?
Paulo Santos – Sim, claro. Só um louco é que não 

gostaria de voltar à selecção.

Sindicato – Que opinião tem sobre a prestação 
de Portugal no Mundial na África do Sul?
Paulo Santos – Foi boa, apesar de só de termos 

perdido com a selecção que foi campeã do 

mundo, penso que a prestação foi boa.

Sindicato – Acha que a imagem que o pú-
blico tinha dos guarda-redes nacionais 

ficou melhorada com a prestação de 
Eduardo no Mundial?
Paulo Santos – Penso que o público não tinha má 

impressão dos guarda-redes nacionais e se dúvi-

das houvesse em relação a isso, acho que ficaram 

completamente dissipadas com a boa prestação 

do Eduardo.

Sindicato – O que pensa da Jabulani?
Paulo Santos – Como espectador é muito má 

porque se não tivermos com atenção perdemos o 

rasto dela. Já a minha opinião como guarda-redes, 

tenho a dizer que é uma bola muito má, muito 

leve, trai muito facilmente quem defende e como 

já alguém disse e bem, parece mesmo daquelas 

bolas que se compram nos supermercados.

Sindicato – Como tem visto a actuação 
do Sindicato dos Jogadores no futebol 
português?
Paulo Santos – Tenho visto uma boa actuação aos 

longos dos anos e desde que entrou o Dr. Joaquim 

Evangelista melhorou bastante porque tem defen-

dido e bem, os interesses dos jogadores sejam 

eles de que clube forem.

Sindicato – Alguma vez teve necessidade de 
recorrer aos serviços do Sindicato?
Paulo Santos – Sim, já usei os serviços 

do Sindicato quando andei a treinar à 

parte no Sp. Braga e só tenho a dizer bem da 

instituição.

PauloSantos
Aos 37 anos, Paulo Santos regressa à I Liga e assi-
nou pelo Rio Ave. Depois ter passado pelos grandes 
de Portugal, o experiente guarda-redes  revela que 
é tempo de pensar mais no seu futuro.

“O SJPF tem defendido e bem os interesses dos 
jogadores sejam eles de que clube forem”



44

   LEONARDO
  JARDIM                          Um treinador        

         de convicções

Leonardo Jardim é um 
dos treinadores mais 
promissores do futebol português. 
Tem um percurso que o prestigia, na 
Liga de Honra e um discurso que o 
confirma. O técnico dos aveirenses, 
de 35 anos, sempre se manteve cau-
teloso no discurso, mas não escondeu 
a personalidade competitiva: “Julgo 
que a equipa cresceu e potenciou-se 
e sempre acreditei neles para vencer 
o campeonato.”
O Beira-Mar liderou a Liga Vitalis 
desde a 14.ª jornada, mas o técnico 
recorda que o percurso não foi isento 
de dificuldades, sublinhando que 
“a principal virtude da equipa é ser 
profissional e competitiva e possuir a 
capacidade de saber sofrer”. 

No final da Liga Vi-
talis, época 2009/10, 
Leonardo Jardim, 
em entrevista ao 
Sindicato dos 
Jogadores, afirmava 
que ambicionava 
trabalhar na Primeira 
Liga na temporada 
que está prestes 
a iniciar-se. 
E conseguiu o seu 
objectivo. Vai orientar 
o Beira-Mar na Liga 
Zon Sagres.
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clube aurinegro viveu uma época 

conturbada, com crises directivas e 

financeiras, que se traduziram em 

atraso no pagamento de salários. No entanto, 

o técnico dos aveirenses diz que essas dificul-

dades foram superadas “com a convicção 

de que a prestação desportiva tinha de ser 

a melhor”. “O plantel demonstrou um rigor 

profissional muito grande e uma vontade 

de querer fazer bem o seu trabalho, inde-

pendentemente das condições externas não 

serem favoráveis”, acrescentou.

Leonardo Jardim chegou a Aveiro 

após cerca de uma temporada a 

meia a treinar o Desportivo de 

Chaves, conduzindo a equipa 

transmontana da Segunda Di-

visão à Honra, e lembra porque 

decidiu aceitar o convite para 

treinar o Beira-Mar. “Decidi-

me pela dimensão do 

clube e também 

pela análise que 

fiz do plantel e 

da estrutura do futebol. 

Acreditava que poderia ser melhor 

rentabilizada e que eventualmente podería-

mos fazer uma boa campanha, mesmo sem 

grandes investimentos”, sublinhou.

O regresso ao escalão principal não foi um 

objectivo traçado inicialmente: “Quando 

trabalhamos com a ambição, o intuito é subir 

de divisão, mas o que procurávamos de início 

era estruturar o clube em termos de futebol e 

tornar a equipa competitiva.”

Leonardo Jardim tem dificuldades para 

se descrever enquanto técnico de 

futebol mas garante que é “um 

profissional a tempo inteiro, 

uma pessoa dedicada à causa” 

e que não está no futebol para 

fazer amigos. “Levo o futebol 

como o meu lema de vida e 

dou-lhe grande importância 

e respeito”, afirmou, acres-

centando que gosta de levar 

este desporto “de forma séria 

e competitiva” e que o encara 

“sempre para ganhar”.

O percurso do Beira-Mar na 

Liga de Honra confirma o po-

tencial da equipa, mas antes 

de tudo, fornece pistas sobre 

a capacidade de Leonardo 

Jardim liderar os processos de 

constituição de uma equipa 

e posterior enquadramento 

táctico e estratégico. É por isso 

que, muitas das pessoas mais 

próximas do treinador, o con-

sideram, já, como uma maiores 

promessas do futebol português 

na área da liderança técnica de 

equipas de futebol.

   LEONARDO
  JARDIM

O
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Sindicato – Esta é a sua sexta época 
consecutiva a jogar no estrangeiro. Assinou 
agora pelo H. Beer-Sheva, de Israel. Como 
está a correr a integração?
Bernardo Vasconcelos – Está a ser lenta visto 
que levo a família para um novo país, onde não 
conheço nada, e como ainda procuro casa torna-
se tudo difícil, mas tenho esperanças de me 
ambientar bem.

Sindicato – Quais são as suas expectativas?
Bernardo Vasconcelos – Essencialmente 
jogar e dar continuidade às boas épocas que 
fiz no Chipre.

Sindicato – O que o motivou a aceitar o 
convite? 

Bernardo Vasconcelos – No Chipre já sou 
conhecido e arranjo clube com facilidade, aqui 
tenho a possibilidade de mudar de ares, conhe-
cer pessoas e novas culturas para além de ser 
um novo desafio para mim.

Sindicato – Gostaria de voltar a jogar em 
Portugal? 
Bernardo Vasconcelos – Nem ponho essa 
hipótese porque os clubes que estão ao meu 
alcance em Portugal, nunca me completaram 
como os clubes no estrangeiro. Aqui vou sendo 
reconhecido e elogiado pelo trabalho que vou 
fazendo e, como tal, vou tendo também um 
preço diferente.

Sindicato – Fica magoado por ser pouco 
reconhecido no seu país?
Bernardo Vasconcelos – Não perco muito 
tempo a pensar nisso, as coisas aconteceram 
assim e aceito. Não me arrependo de nada em-
bora reconheça que gostava de fazer algo mais 
em Portugal.

Sindicato – A emigração surgiu para si como 
uma opção ou como uma oportunidade?
Bernardo Vasconcelos – Foi uma oportunidade 
porque vinha a fazer boas épocas na segunda 
divisão B e sentia-me mal por não me surgir 
uma possibilidade nas divisões superiores. Com 
o tempo surgiu a hipótese Holanda. Arrisquei 

porque gosto de experimentar coisas novas. Não 
me arrependo de nada e por isso é que digo que 
foi uma oportunidade.

Sindicato – Há cada vez mais jogadores 
portugueses em Chipre. Como vê esse fenó-
meno?
Bernardo Vasconcelos – Assim de tudo acho 
que é uma oportunidade porque há muitos bons 
jogadores que nunca têm a possibilidade de 
jogar em Portugal. O Chipre surge em termos 
financeiros como uma opção muito atractiva 
porque não se paga impostos e depois aliado 
ao facto de ser um país muito parecido com o 
nosso, dá gosto de viver lá. 

Sindicato – Como tem visto a actuação do 
SJPF?
Bernardo Vasconcelos – Só posso dizer coisas 
boas do Sindicato porque me fez falta em 
diversas situações no Chipre. Lá um Sindicato 
mas não é muito competente nem unido o 
que torna tudo mais difícil para mim e para os 
outros jogadores.

Sindicato – Alguma vez utilizou os serviços 
do Sindicato?
Bernardo Vasconcelos – Infelizmente tive 
que usar algumas vezes em situações que me 
aconteceram no Chipre. Devo dizer que sempre 
resolveram os meus assuntos com competência.

BERNARDO 
             VASCONCELOS   

  “Emigrar foi uma 
    oportunidade”

Depois de passagens pelo 
Chipre (AEP Paphos, APOP 
e Omonia) e Holanda (RKC 
Waalwijk), aos 31 anos, 
Bernardo Vasconcelos – 
que em Portugal jogou no 
Alverca, Torreense, União 
de Leiria e equipa B do 
Benfica – optou por mudar 
de ares e assinou pelo H. 
Beer-Sheva, de Israel. Des-
tinos diferentes mas 
com sempre com o mesmo 
objectivo: marcar golos. 
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FUTURO
Prolongamento

Ligado ao futebol desde os 13 anos, deixou de 

jogar na temporada de 1996/97 quando ajudou o 

Maia a subir à Liga de Honra. Na época seguinte 

passou a adjunto da técnica liderada por Eduardo 

Luís e na temporada posterior coadjuvou o treina-

dor Jorge Amaro.

Valério recorda com saudade a sua carreira de 

jogador, onde ainda hoje dá por si a “ver anti-

gos álbuns de fotografias desses tempos”. Com 

convicção afirma ter feito uma carreira “bonita”, 

demonstrando um grande profissionalismo e leal-

dade tanto com treinadores como com colegas em 

clubes como o Boavista, o Vitória de Guimarães, o 

Estrela da Amadora ou o Tirsense, entre outros.

Apesar disso, mostra-se triste com a actual 

imagem do jogador de futebol que é muito 

diferente da do seu tempo, onde “havia lealdade 

ao treinador e amizade com o colega do lado”, 

explica, acrescentando que a culpa “é dos meios 

de comunicação e dos salários altos” praticados 

por alguns clubes.

Estreou-se como técnico principal ao serviço do 

Pedrouços na temporada 99/2000, regressando 

depois, em 2003, ao Maia, agora nas funções de 

treinador principal. Diz ter recebido, na altura, 

o convite do então presidente maiato, Francisco 

Vieira de Carvalho, com “grande surpresa mas 

também com grande felicidade porque foi um 

clube onde fui sempre bem tratado”. Contudo não 

foi feliz. “Houve coisas que não correram bem 

que incluem situações extra-futebol que não vale 

a pena recordar”, diz.

Apesar das dificuldades, Valério nunca baixou os 

braços e continuou sempre a apostar na sua car-

reira como treinador. “É uma profissão muito com-

plicada dado o número elevado de funções que se 

tem de desempenhar e que vão pela gestão de 

treinos e pedagogia”, adianta.

Em 2007/08 seguiu-se o Pedras Rubras, clube 

onde “faltou em grande parte dessa época a sorte 

para que os resultados se mantivessem positivos”.

Recentemente foi convidado para treinar o Porto-

santense, onde diz ter “renascido para o futebol”. 

Um projecto difícil mas que apesar das limitações 

financeiras “oferece todas as condições para a 

realização de um bom trabalho”.

Valério
   Pereira

 “O futebol 
está-me no sangue”

O antigo defesa 
central, formado 
no FC Porto, Valério 
Pereira, 48 anos, 
é o actual treinador 
do Portosantense.
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Há uma relação iniludível entre a religião e 

o desporto designadamente o espectáculo 

desportivo. É que tanto a religião, como o 

espectáculo desportivo, não cessam de criar 

deuses. Não surpreende, por isso, que o fute-

bol haja tomado o lugar da religião e tornou-

se, hoje, um espaço que “religa” as pessoas, 

através de novas crenças e de novos deuses. 

Pelé, Garrincha, Maradona, Cruyff, Eusébio, 

Platini, Zidane, Cristiano Ronaldo, Kaká, Figo, 

Leonel Messi, etc. são os novos deuses de 

uma sociedade onde “Deus morreu”. O seg-

redo do sucesso do futebol reside no facto de, 

nele, não se usarem as mãos e bem pouco 

a linguagem e, sem as mãos e a linguagem, 

diminui a consciência, o espírito crítico e liber-

tam-se os instintos mais primitivos. Qualquer 

exemplo acabado do senso comum discute 

futebol, julgando-se sábio, nesta matéria. É 

que, para falar de futebol, ninguém precisa de 

pensar muito. Sem as mãos e a linguagem, 

o futebolista não ultrapassa níveis muito 

baixos de consciência. A sua vida profissional 

é uma verdadeira exaltação dos sentidos. 

Como escreve Álvaro Magalhães, no seu livro 

História Natural do Futebol: “(...) o jogador de 

futebol, privado de consciência e carregado 

de instinto, ganha acesso à intensidade da 

vida pré-humana e experimenta a matéria de 

que éramos feitos, antes de sermos o animal 

evoluído que hoje somos”. Não é verdade 

também que se diz que Deus escondeu aos 

sábios o conhecimento religioso que as pes-

soas ingénuas e simples possuem? Não é 

verdade que o Deus de Abraão, Isaac e Jacob 

não é o mesmo Deus dos filósofos?... 

O futebolista é um ser de puro instinto. Daí 

que seja tão vasta a fauna futebolística. Eu-

sébio era a “pantera negra”! O José Henriques 

era o “gato”! O Yachine era a “aranha negra”! 

O argentino Kempes era a “gazela”! O seu 

compatriota Ardiles era a “formiguinha”! O 

brasileiro Edmundo era o “animal”! Enfim, 

os grandes jogadores parecem animais... 

de “casta”, ou de “classe”. Só que o fute-

bol actual reproduz e multiplica as taras da 

sociedade capitalista, onde o lucro é tudo e o 

ser humano quase nada! Poucos são os que 

se lembram que tem de ser mais importante 

o reconhecimento dos Direitos Humanos, 

nos jogadores de futebol, do que todos os 

campeonatos e taças do mundo. A dopagem, 

a corrupção, os salários em atraso são alguns 

dos mais importantes aspectos do predomínio 

do economicismo, no futebol de hoje. Que 

os futebolistas que dele são vítima passem a 

ser respeitados, não como deuses (que o não 

são), mas como seres humanos. 

Os futebolistas profissionais são 
“criaturas em perigo”, porque a 
sua humanidade está demasia-
das vezes em risco. Mesmo 
quando os adeptos estão diante 
dos seus ídolos como verda-
deiros crentes. Ou os acompan-
ham como autênticos peregri-
nos. Não será de lembrar, neste 
passo, que o futebol profissional 
provoca uma lesão grave de três 
em três anos (dizem as estatísti-

cas) naqueles que o praticam? 
Ou que não são nítidos os crité-
rios económico-financeiros dos 
dirigentes dos clubes? Ou ainda 
que domina, no nosso futebol, 
em estado de aflitiva pelintrice, 
um pseudo-profissionalismo 
que exige tudo aos jogadores, 
embora sejam quase nada os 
vencimentos, sem esquecer que 
é frequente o incumprimento 
salarial por parte dos clubes?

Os futebolistas não são deuses – são pes-

soas! Pessoas só e nada mais! Escreveu Albert 

Camus que “o ser humano é a única criatura 

que se recusa a ser o que é”. De facto, que 

seria do ser humano, se não tivesse utopias, 

sonhos, desejos? Andaria, por aí, amorfo, 

resignado, sem fé e sem esperança. Que os 

futebolistas, eles também, façam suas as 

palavras de Ernst Bloch: “O que é não pode 

ser”. O notável pensador peruano, José Carlos 

Mariátegui afirmou que “devemos não apenas 

conquistar o pão, mas também a beleza”. 

Incluindo, acrescento eu, a beleza moral! O 

futebol não pode continuar a ser uma religião 

onde os deuses não passam de bestas es-

plêndidas. Para proveito de alguns (poucos) 

e alienação de quase todos. Como já o venho 

dizendo, há muitos anos: o desporto de alta 

competição reproduz e multiplica as taras 

da sociedade capitalista. O “torcedor” que 

ainda não viu isto, ainda não viu nada!

Manuel Sérgio
Filósofo do Desporto

Opinião

Futebol 
      e Religião
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Sindicato – Como perspectiva esta época?

Silas – Penso que vamos ter uma Liga que, 

mais vez, me faz sentir frustrado por ter menos 

jogadores portugueses, uma aposta escassa em 

jovens e cada vez mais jogadores estrangeiros 

a jogar nas nossas equipas. Não tenho nada 

contra os jogadores estrangeiros, muito pelo 

contrário até já fui emigrante, mas acho que 

deve haver um critério nas contratações para 

que esses estrangeiros tragam qualidade ao 

nosso futebol e uma maior aposta em joga-

dores nacionais porque, de facto, merecem.

Sindicato – Mais de 50 por cento dos joga-

dores da Primeira Liga são estrangeiros…

Silas – É preocupante, porque sempre fomos 

um país com tradição no futebol e como tal, 

deve-se de facto apostar na formação e até 

acho que muita da culpa dos clubes estar em 

dificuldades financeiras provém daí porque um 

jogador formado sempre que vai para outro 

clube ganha sempre porque há os direitos de 

formação enquanto que num jogador es-

trangeiro isso não acontece.

Sindicato – Como está a União de Leiria a 

preparar-se para a nova época?

Silas – Perspectivo uma temporada como a 

anterior, tranquila, até porque mantivemos 

a maioria dos jogadores da época passada e 

vejo que assim o Leiria pode de facto lutar por 

grandes objectivos como na época passada.

Sindicato – Quais os destaques positivos e 

negativos da última temporada?

Silas – Como destaque negativo, temos, como 

já disse, a excessiva utilização de jogadores 

estrangeiros no nosso campeonato que muitos 

deles não acrescentam qualidade nenhuma, 

enquanto pelo lado positivo, destaco o Sporting 

de Braga porque não é normal um clube desta 

dimensão no nosso campeonato chegar até à 

última jornada a lutar pelo título.

Sindicato – Que opinião tem sobre a 

prestação de Portugal no Mundial da 

África do Sul?

Silas – Não me surpreendeu em nada embora 

pense que podíamos ter ido mais longe, 

apesar da derrota com a Espanha, até porque 

temos grandes jogadores que jogam nos 

melhores campeonatos do mundo. Não foi 

de facto uma prestação positiva, até porque 

devíamos ter jogado melhor e não de uma 

forma tão defensiva.

Sindicato – Como vê os jogadores que 

jogam na sua posição, tem alguma 

referência?

Silas – Cada vez há menos jogadores a jogar 

nesta posição muito culpa também dos siste-

mas tácticos impostos pelos treinadores e lá 

por fora, são também poucos os jogadores com 

estas características, vê-se o Sneidjer e pouco 

mais.

Sindicato – Qual o melhor golo que marcou 

até agora?

Silas – Foi um golo que marquei frente ao FC 

Porto, em pleno estádio do Dragão.

Sindicato – E o defesa mais difícil de 

ultrapassar?

Silas – Há muitos defesas bons com quem já 

joguei e é difícil nomear algum mas talvez o 

Bruno Alves pela sua força e entrega em todos 

os lances que entra porque são para ganhar.

Sindicato – Jogou em Espanha e Inglaterra. 

O que guarda de bom e de mau dessas 

experiências?

Silas – De Espanha, recordo sempre o bom 

futebol praticado – eles lá têm essa preocupa-

ção de dar espectáculo a quem vê futebol não 

basta ganhar há que jogar bem. Enquanto que 

em Inglaterra, admito que acabei por ficar um 

pouco decepcionado, também muito por culpa 

da equipa onde joguei e dada as minhas car-

acterísticas tinha de jogar para não perder. Em 

Inglaterra só há 5 equipas a jogar bem e o resto 

é tudo muito defensivo.

Sindicato – Quando há algum problema 

com um jogador, o Sindicato está sempre 

por perto para ajudar no que for preciso. 

Como avalia a actuação do SJPF?

Silas – De há uns anos para cá, vejo que o Sindi-

cato tem vindo a ter iniciativas bastante positivas 

o que faz com que, actualmente, o jogador 

confie cada vez mais no Sindicato mas acho que 

deve haver uma maior união nos jogadores para 

que o SJPF ganhe mais importância.

Sindicato – Alguma vez teve necessidade 

de recorrer aos serviços do Sindicato?

Silas – Felizmente ainda não, nunca tive 

nenhum problema nos clubes por onde passei 

contudo se algum dia precisar irei usar dado 

que sou sindicalizado e penso que todos os 

jogadores deviam ser associados do Sindicato 

porque é importante.

Silas, 33 anos, promete 
mais uma época de 
bom nível e cheia 
de criatividade ao 
serviço da União de 
Leiria. Preocupado com 
o diminuto número de 
jogadores nacionais a 
na Primeira Liga alerta 
para a aposta na for-
mação porque podem 
ser uma ajuda finan-
ceira para os clubes.

“Todos os 
jogadores 

devem 
associar-se 

ao 
Sindicato”
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Futsal

O internacional português 

Ricardinho vai jogar nas próxi-

mas três temporadas Nagoya 

Oceans, formação que disputa 

o campeonato do Japão. O ex-

jogador do Benfica, de 24 anos, 

parte em busca de novos suces-

sos nesta que é a sua primeira 

aventura fora de Portugal 

depois de sete épocas de águia 

ao peito.

No clube nipónico, Ricardinho 

irá reencontrar Adil Amarante, 

o treinador com o qual já trab-

alhou no Benfica. 

A Federação Portuguesa 

de Futebol anunciou que 

Jorge Braz será o novo 

seleccionador Nacional 

de Futsal. Jorge Braz 

sucede a Orlando Duarte 

no comando técnico da 

selecção, onde já exercia 

funções como adjunto 

na equipa principal. O ex-seleccionador nacional Orlando Duarte foi o treinador 

escolhido pelos responsáveis do Sporting para comandar os 

destinos da equipa de futsal leonina. Depois de uma passagem 

bastante positiva pela Selecção Nacional, o técnico português 

regressa assim a uma casa que bem conhece.

A acompanhar o antigo seleccionador nacional estarão os 

adjuntos Bruno Varandas, Raúl Oliveira e Simão Assunção.

Jorge Braz 
é o novo 

seleccionador 
nacional

Sporting contrata 
Orlando Duarte

Benfica 
escolhe Paulo 
Fernandes

O novo treinador da equipa de futsal do Benfica é 

Paulo Fernandes, técnico que se sagrou campeão 

nacional pelo Sporting na última temporada. O 

substituto de André Lima tem como principais 

objectivos a reconquista do título de campeão e a 

revalidação do título da UEFA Futsal Cup.

Ricardinho 
no Japão
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Manuel de Oliveira, um treinador de fute-

bol que dispensa apresentações, afirmou ao 

“Record” (19/3/2005): “daí que se torne 

complicado falar de técnica e de táctica a 

quem não tiver praticado ou vivido por dentro 

a modalidade a um nível elevado, porque 

não chega ser-se formado pela faculdade se 

faltar a parte prática”. Estamos de acordo com 

Manuel de Oliveira. A prática é fundamen-

tal, até porque sem ela não há teoria como 

fica provado pelo excelente livro “Memórias 

de um Treinador de Futebol” da autoria do 

próprio Manuel de Oliveira. 

Na realidade, se não chega sair das faculdades, 

aos engenheiros, aos advogados, aos escri-

tores, aos professores, aos médicos, aos juízes 

ou aos juristas, porque é que no futebol havia 

de ser diferente? Há um tirocínio a fazer. Uma 

prática a desenvolver. Uma experiência a ad-

quirir, sob pena de não servir para nada aquilo 

que se aprendeu do ponto de vista teórico. 

A experiência prática é de funda-
mental importância porque é ela 
que possibilita a compreensão 
teórica dos problemas. 

Carl von Clausewitz (1780-1831) um dos 

grandes estrategas militares de todos os 

tempos escreveu: “quem não tiver a experiên-

cia pessoal da guerra não pode realmente 

entender em que residem as dificuldades con-

stantemente discutidas, nem as razões pelas 

quais o comandante precisa de possuir brilho 

e qualidades mentais excepcionais. (…) Para 

quem tiver vivido a guerra, todas as coisas se 

tornam compreensíveis embora continue sendo 

muito difícil descobrir o factor invisível, ainda 

que omnipresente, que desencadeia a vitória.”

Todavia, se a experiência prática é de fun-

damental importância, também deve ser 

entendido que ela só por si não é a mãe de 

todas as vitórias. Repare-se que os dez anos 

de experiência de um treinador podem tão 

só significar um ano de experiência repetido 

nove vezes. Assim sendo, devemos atender 

às palavras desse grande estratega que foi 

Bismarke (1815-1898): “só os loucos aprendem 

pela experiência própria. Eu prefiro aproveitar-

me da experiência dos outros.” Ora, aproveitar 

da experiência dos outros, pressupõe que 

alguém tenha sistematizado e reflectido essa 

experiência como o fez Manuel de Oliveira de 

tal maneira que treinadores como Jorge Jesus o 

possam seguir e ultrapassar.

Para Liddell Hart (1895-1990) “a experiência 

prática pode ser directa ou indirecta. Das duas, 

a indirecta é muito mais valiosa na medida 

em que é muito mais ampla”. De facto, a 

experiência prática directa não é potenciadora 

de conhecimento devido à sua incapacidade 

intrínseca para teorizar. Assim, não se trata de 

mais ou menos universidade. Nem se trata de 

prolongar indefinidamente uma determinada 

prática num processo de repetição que se 

limita a dogmatizar aquilo que existe. Trata-se 

de teorizar a prática e praticar a teoria.

 

Quer dizer, se a universidade não 
garante só por si o êxito ao treinador 
ou ao gestor desportivo, o êxito tam-
bém não está garantido só por se ter 
sido jogador da selecção nacional. 

Na realidade, só através da teorização da práti-

ca com o fim de se construírem novas práticas 

e assim sucessivamente é possível a produção 

do conhecimento capaz de garantir o sucesso. 

E o conhecimento, hoje, está disponível para 

quem o quiser adquirir: nos colóquios; nos 

seminários; nos filmes; na internet; e nos livros 

como o de Manuel de Oliveira.

Com o seu livro Manuel de Oliveira 
provou que se, por um lado, não 
existe nada mais teórico do que 
uma boa prática, por outro lado, 
não existe nada mais prático do 
que uma boa teoria. Parabéns. 

Gustavo Pires
Presidente do Fórum Olímpico de Portugal

A Prática e a Teoria 
de Manuel de Oliveira

Opinião
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CORAGEM
Academia Online

Notícias

A 13 e 14 de Julho decorreu na Eslovénia a apresentação do projecto Academia Online 
FIFPro, onde esteve presente Joaquim Evangelista, presidente do SJPF.

Esta iniciativa tem o objectivo de criar me-

canismos para que os jogadores profissio-

nais de futebol de 11 países – Dinamarca, 

França, Holanda, Itália, Finlândia, Eslovénia, 

Suécia, Reino Unido, Roménia, Irlanda e 

Noruega – estejam preparados para uma 

carreira social depois de terminada a 

desportiva. Portugal, com a larga experiên-

cia na educação/formação de jogadores, 

acompanha este projecto como observador.

Clubes com 
situação financeira 
alarmante

Nelo Vingada 
faz história na 
Coreia do Sul
O treinador do FC Seoul tornou-se no primeiro 

português a conquistar um título na Coreia 

do Sul. A equipa orientada por Nelo Vingada 

venceu a Taça da Liga ao derrotar o Jeonbuk 

Hyundai, actual campeão sul-coreano, por 3-0.

“É uma grande vitória para este clube, para 

os seus dirigentes, jogadores e especialmente 

adeptos, porque o FC Seoul atravessou grandes 

dificuldades nas últimas épocas. Estou há oito 

meses no clube e tudo está acontecer muito 

depressa. Tinha o objectivo de recentrar o 

clube entre as maiores potências do futebol 

sul-coreano, mas ninguém estava à espera 

que tudo acontecesse tão depressa. Já ven-

cemos este título, importante, na Coreia do Sul 

e, claro, estou satisfeito porque não conheço, 

no futebol, melhor forma de reconhecimento 

do nosso trabalho do que as vitórias”, afirmou 

Nelo Vingada, à sua assessoria de comunicação 

e imagem.

Para o treinador português este triunfo é mar-

cante para a sua carreira, mas também para o 

prestígio do futebol português.

“Marca a minha carreira, porque todos os títulos 

marcam a carreira de um treinador. Mas tam-

bém é prestigiante para o futebol português e 

espero que abra as portas a outros treinadores 

portugueses. É a prova de que os treinadores 

portugueses têm qualidade, acrescentam valor 

aos clubes onde desenvolvem a sua actividade. 

A Coreia do Sul é um país de oportunidades, 

eu estou a ter a minha, acredito que estou a 

conseguir aproveitá-la”, adiantou.

O Comité de Recursos da UEFA negou provi-

mento ao apelo apresentado pelo Maiorca e 

confirmou a decisão do Comité de Controlo e 

Disciplina da UEFA de não admitir o clube nas 

provas europeias em 2010/11.

O Comité de Controlo e Disciplina da UEFA 

considerou, a 22 de Julho de 2010, que o 

clube não preenche os requisitos necessários 

para admissão (Artigo 2.07 dos Regulamentos 

da UEFA Europa League), já que a licença do 

clube não foi concedida de acordo com os 

Regulamentos de Licenciamento de Clubes da 

UEFA, edição de 2008.

As actuais funções do Painel CFC estão de 

acordo com o futuro papel que vai ter na 

implementação das medidas de “fair play” 

financeiro que recentemente foram aprovadas. 

O clube agora só pode apenas contestar a de-

cisão do Comité de Recursos junto do Tribunal 

Arbitral do Desporto (CAS).

UEFA rejeita recurso do Maiorca

Segundo um estudo realizado pela AT Kearney, uma empresa de consultadoria norte-

americana, o futebol está perto da falência. E são todos os clubes, incluindo os de 

campeonatos de maior nomeada como o inglês, o espanhol ou o italiano.   

As transferências milionárias e a fraca aposta na formação são algumas das causas 

apontadas pelos responsáveis pelo estudo que alertam ainda para as medidas radicais 

que devem ser aplicadas como é o caso da redução dos ordenados dos jogadores.
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Fernando 
Gomes 
preside Liga 
de Clubes
No Porto, Fernando Gomes, foi eleito com 38 

votos a favor e três abstenções (faltaram ao acto 

eleitoral FC Porto, Sporting de Braga, Nacional 

e Carregado). O novo líder da Liga de Clubes 

considerou a presidência da LPFP como o “maior 

desafio” da sua carreira profissional e afirmou 

querer um “futebol no tempo da liberdade”. 

Fernando Gomes defendeu a criação de um 

Tribunal Desportivo e garantiu um “papel 

interventivo” nos quatro anos de mandato, de-

fendeu um “futebol limpo, livre, transparente e 

democrático” e lembrou que a inadaptação dos 

estatutos da Federação Portuguesa de Futebol 

(será vice-presidente) ao novo Regime Jurídico 

das Federações pode prejudicar a candidatura 

de Portugal à organização do Mundial de 2018, 

juntamente com Espanha. 

“Respeitaremos sempre os legítimos anseios de 

cada associado da Federação, mas não podemos 

aceitar que haja um bloqueio permanente de 

um processo que a todos afecta e que há muito 

deveria estar concluído”, afirmou. 

O novo presidente da LPFP quer ainda regular 

o mercado de apostas desportivas, potenciar as 

receitas comerciais e televisivas dos clubes e 

modificar regulamentos em 2011/2012. 

Gabinete 
de comunicação
Sempre com o intuito de desenvolver os projectos 

da classe, de potenciar a relação com os par-

ceiros institucionais e com a comunicação social, 

o SJPF alargou a sua equipa do departamento de 

comunicação com a entrada de Tiago de Abreu, 24 

anos, licenciado em Ciências da Comunicação pela 

Universidade Lusófona, e que estagiou nos diários 

Público e O Jogo. 

Sp. Braga 
faz história
Ao derrotar o Sevilha por 5-3 (no total das duas 

mãos), a formação bracarense alcançou a fase 

de grupos da Liga dos Campeões. Um feito 

histórico para o clube minhoto. Além do Sport-

ing de Braga, a principal competição de clubes 

da UEFA contará ainda com a participação de 

mais uma equipa portuguesa: o Benfica. 

O Sp. Braga disputará o Grupo H junta-

mente com o Arsenal (Inglaterra), Shakhtar 

Donetsk (Ucrânia) e Partizan (Sérvia). Já 

o Benfica ficou incluído no Grupo B com o 

Lyon (França), o Schalke 04 (Alemanha) e o 

Hapoel Telavive (Israel).

Por sua vez o FC Porto – Grupo L com 

Besiktas (Turquia), CSKA Sófia 

(Bulgária) e Rapid Viena (Áustria) 

– e o Sporting – Grupo C com 

Lille (França), Levski Sófia 

(Bulgária) e Gent (Bél-

gica) – jogarão a fase 

de grupos da Liga 

Europa – o Marítimo 

foi eliminado.
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Após a derrota do Belenenses em Freamunde (1-5), os 

jogadores do clube do Restelo foram duramente criticados 

por responsáveis do clube de Lisboa. 

Joaquim Evangelista lamentou as afirmações do presidente 

e do treinador feitas aos atletas do Belenenses consideran-

do-as prematuras e atentatórias da dignidade profissional 

dos jogadores.

Mais relembrou, a situação difícil em que o clube se encontra 

neste momento afirmando que “toda a gente sabe a situação 

que o Belenenses atravessa e os recursos humanos que tem”, 

concluindo que o clube contratou “os jogadores que lhe foi 

possível contratar, pelo que é seu dever ter mais tolerância e 

compreensão nestas circunstâncias”. 

Para Joaquim Evangelista, “vergonha é roubar”, pelo que a ac-

tual direcção deve é imputar responsabilidades aos dirigentes 

anteriores que não souberam gerir os recursos que tiveram”. 

O presidente do SJPF criticou ainda a atitude do técnico Rui 

Gregório, que disse que os seus jogadores não tinham nível para 

jogar no Belenenses. “Também poderia dizer que há muitos 

treinadores que não têm categoria para orientar certas equipas, 

mas não o faço por respeito aos técnicos portugueses”. 

Joaquim Evangelista apelou à calma dos dirigentes do Bele-

nenses referindo que “para voltar a ser o que era tem de saber 

lidar com os momentos menos bons”, acrescentando ainda 

que “não é com esta atitude que se conquista um grupo”.

SJPF 
solidário com 
jogadores do 

Belenenses

CORAGEM
Notícias

SJPF e LPFP traçam cooperação de futuro 
Pela primeira vez desde que assumiu funções como 

presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profis-

sional (LPFP), Fernando Gomes reuniu com o SJPF 

que esteve representado no encontro por Joaquim 

Evangelista e João Nogueira da Rocha.

Na reunião de 6 de Julho foram abordados vários 

temas da actualidade do futebol português em par-

ticular os que se prendem com o contrato colectivo 

de trabalho, tendo sido estabelecido metodologias 

de trabalho e mecanismos de resolução de conflitos.

Terminada o encontro, Joaquim Evangelista, presi-

dente do Sindicato, declarou-se optimista face ao 

futuro e disponibilizou-se para cooperar com a Liga, 

exigindo para tal rapidez no tratamento, deixando, 

por fim, votos para que os objectivos da nova 

direcção sejam alcançados e que as relações entre 

clubes e jogadores, apesar de divergentes, possam 

efectuar-se num clima de dialogo e cooperação.

Sindicato apoia 
              Izmailov juridicamente
O jogador Marat Izmailov tomou conhecimento da 

decisão final do processo que lhe foi instaurado pelo 

Sporting e pretende recorrer da decisão. 

O atleta, que desde a primeira hora está a ser apoiado 

pelo Sindicato, manifestou a sua vontade de impugnar 

essa decisão porque a leitura dos factos feita pela 

Sporting SAD é divergente da sua. De referir ainda que a 

multa aplicada excede os limites legais.

 O presidente do SJPF, Joaquim Evangelista, reconhece a 

legitimidade da Sporting SAD na instauração do processo 

disciplinar mas também reconhece a mesma legitimidade 

que assiste ao jogador em discordar daquela decisão. 

Evangelista lamenta ainda que a decisão não tenha sido 

tomada mais cedo na medida em que ao ser conhecida 

agora no inicio da época permita interpretações que 

afectam a imagem do clube e do jogador. 

Da parte do Sindicato ainda existe disponibilidade para 

resolver o assunto de forma consensual cabendo agora 

à Sporting SAD mostrar a mesma vontade ou não. Por 

fim, Joaquim Evangelista, apela aos dirigentes para que 

haja plataformas de diálogo mais eficazes para ambas as 

partes. O presidente do SJPF adiantou que é só no campo 

jurídico que o Sindicato patrocina o jogador. As notícias 

relacionadas com as condições psicológicas do jogador e 

a  sua saída  terão de ser apuradas junto do jogador, do 

seu empresário e do clube.

Evangelista esclareceu ainda que sempre que um joga-

dor interpela o Sindicato para o apoiar num determi-

nado caso, é da responsabilidade do Sindicato, face aos 

factos concretos, aceitar ou não a defesa do jogador. A 

partir desse momento, no plano jurídico, compete ao 

Sindicato  e só a este definir a estratégia de defesa.



www.sjpf.pt 57

Uma das perguntas que as pessoas mais me 

têm colocado ao longo destes 17 anos de prática 

da Psicologia do Desporto é sobre a reacção 

dos jogadores de Futebol à minha intervenção 

ficando, habitualmente, muito admiradas quando 

lhes refiro que são dos seus mais entusiastas 

defensores pois percebem que os pode ajudar a 

melhorar o seu rendimento profissional. 

Neste contexto começo por definir aquilo que 

entendo como Psicologia do Desporto recor-

rendo a uma definição do meu amigo americano 

Daniel Gould (2008): “Psicologia do Desporto e 

da Actividade Física consiste no estudo científico 

do comportamento das pessoas envolvidas no 

desporto e no exercício ou actividade física”. 

É minha firme convicção que, apesar de hoje 

em dia, todos os intervenientes no futebol luso 

(atletas, treinadores, dirigentes, árbitros, etc.) 

recorrerem a aspectos psicológicos quase até 

à exaustão, quer para justificarem os sucessos, 

quer sobretudo os insucessos (basta lermos os 

jornais desportivos ou ouvirmos as declarações 

televisivas) a psicologia enquanto ciência e os 

psicólogos ainda não foram totalmente aceites 

no mundo do futebol. 

Talvez porque alguns treinadores insistem que 

também são psicólogos sendo unanimemente 

reconhecido que, apesar do seu papel importante 

como líderes, muito dificilmente dominam as 

técnicas psicológicas que modificam e potenciam 

o rendimento desportivo (também todos nós 

somos treinadores de bancada e não é por isso 

que passamos automaticamente a treinadores 

de campo), talvez porque ainda haja muitos “ha-

bilidosos” a intitularem-se psicólogos e a serem 

reconhecidos como tal por dirigentes que coman-

dam o nosso futebol em detrimento de psicólogos 

com formação sólida e reconhecida. 

Talvez porque ainda se partilhe da ideia ultra-

passada de que o psicólogo serve apenas para 

curar patologias quando aquilo de que se trata é 

de adquirir, treinar e melhorar as competências 

psicológicas necessárias a rendimentos desporti-

vos de grande qualidade. Talvez porque antes não 

havia psicólogos, mas se recuarmos mais também 

não havia preparadores físicos nem médicos 

desportivos e se recuarmos ainda mais nem 

treinadores havia... 

Talvez porque se pense que um profissional não 

precisa de psicólogo, mas é precisamente por isso 

que este é necessário. 

Finalmente talvez porque, como dizem alguns 

dirigentes, os psicólogos não marquem golos e a 

sua intervenção não tenha efeitos “milagrosos” a 

curto-prazo. 

Em países onde a Psicologia do Desporto está 

mais disseminada fala-se cada vez com mais 

intensidade da preparação psicológica à qual se 

atribui uma importância ao nível das preparações 

técnica, táctica e física. Se pensarmos, apenas 

um pouco, chegamos à conclusão que é uma 

loucura gastar milhares de horas e consequent-

emente milhões de euros (ainda para mais com 

o peso crescente da economia e das Sociedades 

Anónimas Desportivas) com a preparação técnica, 

táctica e física e descurar a preparação emocional 

e mental que podem deitar todo esse esforço 

“por água abaixo” em instantes. Existem muitas 

áreas onde a Psicologia do Desporto pode ser útil: 

diminuição da ansiedade, aumento da auto-con-

fiança, atenção e concentração, motivação, lide-

rança, relação treinador-atleta, coesão (espírito 

de equipa), esgotamento (burnout), sobre-treino, 

recuperação de lesões, jet-lag (que surge após a 

travessia rápida de fusos horários), imaginação e 

visualização mental, controlo da dor e apoio na 

transição de carreira.

PS: Gostaria de agradecer o convite do presidente 

do SJPF, o meu Amigo Dr. Joaquim Evangelista por 

me propiciar este contacto com aqueles que são 

por excelência os protagonistas de uma modali-

dade da qual tanto gosto: os jogadores!

Jorge Silvério
(Psicólogo; Provedor do Adepto da LPFP)

Opinião

Os jogadores de futebol e 
a Psicologia 
do Desporto 

“Psicologia do Desporto e da 
Actividade Física consiste no 
estudo científico do comporta-
mento das pessoas envolvidas 
no desporto e no exercício ou 
actividade física”
Daniel Gould (2008)
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VISIBILIDADE
Clipping
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HUGO MORAIS

Médio, 
32 anos,
Académica 

Música que o mais marcou?

Black, dos Pearl Jam.

Álbum de eleição? 

Ten, dos Pearl Jam. 

Cantor preferido? 

James Hetfield 

(vocalista dos Metallica).

Cantora? 

Amy Lee 

(vocalista dos Evanescence).
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    O prazer 
    de conduzir

FORA DE JOGO
Lazer

Linhas sedutoras, tecnologia de ponta, segurança e um motor que propor-

ciona emoção são algumas das características do novo BMW 530d. Além 

de tudo isto, apresenta ainda uma caixa de velocidades automática de oito 

velocidades (algo impensável em caixas manuais) de enormes poten-

cialidades. Quando se opta por uma condução mais agressiva, o modo 

Sport diz “presente” e é possível aproveitar ao máximo os 245 cavalos de 

potência do motor 3.0d. Chega a ser arrebatador quando se pisa a fundo o 

pedal do acelerador.

Apesar do seu comprimento (4,89 metros) e peso (1800 quilos), o 530d 

curva eficaz e suavemente. Para isto, em muito contribui a direcção activa 

integral (1815 euros), que faz com as rodas traseiras também virem, num 

ângulo máximo de três graus. Até aos 60 km/h as rodas dianteiras e tra-

seiras viram em sentido contrário, ajudando nas manobras; acima dos 80 

km/h as quatro rodas viram na mesma direcção para aumentar a eficácia 

e a segurança.

No interior, o conforto é a palavra da ordem. Os bancos são verdadei-

ras poltronas e nos bancos traseiros também não se vai nada mal. Já a 

bagageira conta com 520 litros. 

A lista de opcionais é extensa e há para todos os gostos. Alguns exemplos: 

aviso de ângulo morto nos espelhos retrovisores (645 euros); alerta de 

transposição involuntária de faixa (que faz vibrar o volante) ou o alerta 

para aproximação do carro da frente – este sistema acelera e trava, de 

forma automática, consoante a distância (regulável) para o carro da frente 

–, que faz parte do cruise control adaptativo (1613 euros).

BMW 530d

Ficha técnica
Cilindrada (cc) - 2993

Potência (CV) - 245

Binário máximo (N.m) - 540

Velocidade máxima (km/h) - 250

0-100 km/h (s) - 6,3

Consumo médio (l/100 km) - 6,2

Emissões de CO2 (g/km) - 162

Preço (euros) - desde 75 988
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Ficha técnica
Cilindrada (cc) - 2993

Potência (CV) - 245

Binário máximo (N.m) - 540

Velocidade máxima (km/h) - 250

0-100 km/h (s) - 6,3

Consumo médio (l/100 km) - 6,2

Emissões de CO2 (g/km) - 162

Preço (euros) - desde 75 988

Ficha técnica
Cilindrada (cc) - 1560

Potência (CV) - 110

Binário máximo (N.m) - 270

Velocidade máxima (km/h) - 190

0-100 km/h (s) - 10

Consumo médio (l/100 km) - 5

Emissões de CO2 (g/km) - 119

Preço (euros) - 24 500

 Olha para ele 
tão        
   chique!

Design arrojado apela à emotividade dos 

jovens. O tejadilho flutuante, a barbatana de 

tubarão que dinamiza a linha de cintura ou 

as zonas laterais do pára-choques com luzes 

diurnas em LED são alguns apetrechos que 

tornam muito original a ‘cara’ deste utilitário 

da Citroën.

Com 3,95 metros de comprimento e 1,71 met-

ros de largura, as dimensões exteriores do DS3 

colocam-no entre os modelos mais compactos 

do segmento, mas nem por isso deixa de poder 

transportar com conforto quatro passageiros. A 

bagageira, com 285 litros, é razoável.

Para personalizar ao seu gosto existem 38 com-

binações de cores diferentes: 11 de carroçaria 

e 4 de tejadilho. No interior a escolha também 

não tem fim. A face do tablier, que engloba as 

saídas de ar da climatização, embelezador do 

painel de instrumentos e ecrã multifunções, 

constitui a zona de decoração mais generosa, 

com oito acabamentos possíveis. Também o 

punho da alavanca da caixa de velocidades 

pode ser colorido ou de couro. 

Divertido de conduzir, apresenta uma caixa de 

seis velocidades bem escalonada que consegue 

tirar partido do motor 1.6 HDi, de 110 CV. Na 

prática, é um pequeno desportivo Diesel. 

Em equipamento é bem apetrechado. No 

nível Chic Sport conta com sistema Hi-Fi com 

entrada auxiliar e USB, Bluetooth, bancos 

dianteiros desportivos, pedais em alumínio, 

vidros traseiros escurecidos, ESP, cruise control, 

faróis de nevoeiro, seis airbags, ar condicionado 

automático, sensores traseiros de estaciona-

mento, sensor de luz e chuva ou jantes de liga 

leve pretas de 17 polegadas. 

Citroën DS3 
1.6 HDI 110 
Sport Chic
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FORA DE JOGO
Lazer

ADIDAS

MICHAEL 
KORS

CARTIER
Preço sob consulta

DIOR
Preço sob consulta

CHOPARD
Preço sob consulta

OFFICINE PANERAI
Preço sob consulta

REBELLION
Preço sob consulta

Para controlar 
o tempo
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Depois da estreia no cinema do último filme da saga Shrek, aí está 

“Shrek Forever After: The Game”, um jogo que procura seguir a nar-

rativa associada à película.  

Mistura acção e resolução de 

puzzles, mas tudo de uma forma 

muito simplista, sem oferecer 

grandes desafios. O jogador, ou 

jogadores quando se opta pelo 

modo cooperativo, pode escolher 

controlar algumas das personagens 

desta saga, como Shrek, Fiona, 

Burro ou o Gato das Botas. Cada 

uma delas possui poderes espe-

ciais que vão permitir ultrapassar 

os obstáculos que vão surgindo, como resolver enigmas, descobrir 

tesouros ou passar simplesmente para um cenário diferente. 

As dificuldades dos combates aumenta consoante os níveis vão 

evoluindo, a troco de tesouros em locais específicos nos cenários. Já 

os puzzles oferecem desafios mais interessantes, onde a entreajuda 

das diversas personagens é fundamental para resolver os enigmas. O 

aspecto visual é simplista e sem grandes rasgos técnicos.

“Shrek Forever After: The Game” também não oferece modo online, 

permitindo apenas que dois jogadores possam ajudar-se mutua-

mente durante a história. 

O Verão é tempo de ciclismo e das 

grandes provas mundiais. Quem não 

acompanha com paixão o Tour de 

France, a Volta a Portugal ou a Vuelta? 

Por isso é bastante oportuno falarmos 

do “Pro Cycling Manager 2010”, o expo-

ente máximo dos jogos para os adeptos 

desta modalidade. 

Neste título, o que conta é a táctica, 

pois o jogador assume o papel de direc-

tor desportivo e não de ciclista. O jogo 

é composto por vários modos sendo 

Carreira o mais abrangente. Além da 

gestão da equipa, em termos técnicos, é 

necessário gerir contratações e finanças. 

E no ciclismo as finanças são fundamen-

tais para a manutenção das equipas. 

Sem patrocinadores, não há equipa. E 

estes exigem resultados. A preparação 

da época, estágios pré-temporada, 

gestão de provas, treinos e vitórias 

serão factores fundamentais para o 

sucesso. Ao longo da carreira, o director 

desportivo de bancada vai ganhando 

experiência e prestígio, consoante os 

resultados. É sem dúvida o modo mais 

interessante. Há ainda as vertentes 

Época, Etapa e Clássicas. 

“Pro Cycling Manager 2010” tem grá-

ficos interessantes, modos variados e 

uma jogabilidade simples. Para pedalar 

e divertir-se.

     O        encanto 
  de       hrek

Força 
no 
pedal



64

A Semana da Moda de Nova Iorque – que decorreu entre 11 e 18 de Fevereiro – apre-

sentou as colecções Outono-Inverno 2010 de alguns dos mais famosos estilistas mun-

diais. Nos inúmeros desfiles realizados foi possível observar as propostas de dos mais 

consagrados criadores como La Perla, Le Porte, BCBG, L.A.M.B, Nicoll Miller, Michael 

Angel, Georges Chakra, Donna Karan, Catherine Malandrino, Diane von Furstenberg, 

Isaac Mizrahi, Ralph Lauren, Calvin Klein, Marc Jacobs, entre outros. Também Victoria 

Beckham, mulher do futebolista David Beckham, deslumbrou com a sua colecção – a 

quarta, desde que se lançou em Setembro de 2008. 

Durante o evento foi ainda realizado um desfile para arrecadar dinheiro para as vítimas 

no Haiti, patrocinado por Naomi Campbell.

  

De 27 a 29 de Julho, o 

Mundo conheceu o que 

a Colômbia tem de melhor 

para mostrar no mundo fash-

ion. Foi durante a 21.ª edição da 

Colombiamoda, realizada na Plaza 

Mayor, em Medelín, que os 76 estil-

istas desfilaram as suas criações num cer-

tame sob o tema “Transformação criativa”. 

La Colegiatura, Leonisa, Hernan Zajar, Olga 

Piedrahita e muitos outros fizeram das pas-

sarelas da terra de Shakira um espectáculo 

de cores e ousadia em colecções de Verão.

O calor da 
América Latina

LAZER
Moda
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JOSÉ TORRES
Sonha em paz 
      “Bom Gigante”

SAUDADE

Autor da célebre frase “Deixem-me sonhar” – proferida aquando do 
apuramento de Portugal para o Mundial de 1986, no México – José Tor-
res, antiga glória da Selecção Nacional e do Benfica e vítima de doença 
prolongada, morreu a 3 de Setembro. 
O ex-jogador e seleccionador nacional que combatia a doença de Al-
zheimer há vários anos, encontrava-se internado há algumas semanas 
no Hospital dos Lusíadas, em Lisboa. 
José Torres, ou o “Bom Gigante” – alcunha pelo qual ficou conhecido –, 
nasceu a 8 de Setembro de 1938, em Torres Novas. Iniciou a sua a sua 
carreira em 1957, no clube da cidade onde nasceu, e dois anos depois 
transferiu-se para o Benfica, clube onde encantou com o seu futebol 
durante 12 épocas. Nos encarnados foi nove vezes campeão nacional, 
ganhou quatro Taças de Portugal e disputou três finais da Taça dos 
Campeões Europeus. Foi considerado um dos melhores avançados euro-

peus na década de sessenta. Em 1966, ajudou Portugal a conquistar um 
brilhante terceiro lugar no Mundial disputado em Inglaterra.
Em 1971, o avançado transferiu-se para o Vitória de Setúbal, passando 
quatro épocas no Bonfim, rumou posteriormente ao Estoril-Praia, onde 
finalizou a carreira em 1980. 
Como treinador trabalhou no Vitória de Setúbal, Estoril-Praia, Estrela 
da Amadora, Varzim, Boavista e Portimonense. Foi ainda seleccionador 
nacional levando Portugal à fase final do Mundial de 1986, no México – 
competição onde estalou o “caso Saltillo”.
Três de Setembro de 2010. Torres morreu. Tinha 71anos. Descanse em 
paz. Fica a memória de um homem bom. Inigualável.   
À família e amigos de José Torres, a Direcção do Sindicato dos Joga-
dores Profissionais de Futebol e demais colaboradores apresentam as 
mais sentidas condolências. 

Homenagem
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JOSÉ TORRES
Sonha em paz 
      “Bom Gigante”
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