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Editorial

O início de uma nova época desportiva pode levar a
presumir inovação no campo das ideias, da gestão e
das mentalidades.
Esta presunção, no entanto, só será inquestionáv-
el em alguns aspectos.
Na verdade, novas caras, novos anseios, novas
atitudes se perfilam.
De início perspectiva-se harmonia e partilha
de objectivos entre os vários agentes
desportivos: dirigentes, treinadores e
jogadores.
Mas, como costuma dizer-se, trata-se, infe-

lizmente, de sol
de pouca dura.
Com efeito, a
inovação não
entra, como dev-
eria em
campos em que
a dignidade do
desporto e dos
profissionais de
futebol deveriam
relevar.
Que assim 
é, basta atentar na
crónica repetição,
agravamento 
até, de anomalias 
que urgentemente 

se impunha banir.
Prosseguindo o lema   da maximização dos
resultados desportivos a    
todo o custo, sem respeito, por isso, dos limites
financeiros, não será difícil augurar, oxalá estejamos
errados, a verificação de atropelos já decorrentes à
dignidade profissional dos jogadores: incumprimento
salarial; processos disciplinares abusivos; afastamento
discriminatório da equipas principais; desrespeito pelo
princípio da liberdade de expressão, etc.
Sem pessimismos doentios, antes com pragmatismo
construtivo o SINDICATO não deixará de estar aten-
to, agindo autonomamente ou em colaboração
com outras entidades, procurando que progres-
sivamente o vícios antigos sejam considerados
vícios passados.
Em conclusão, só assim, o SINDICATO defenderá,
intransigentemente, como lhe cabe, os interesses 
dos seus associados e contribuirá para a melhoria 
da qualidade do futebol português.

Joaquim Evangelista
Presidente da Direcção

Nova éépoca
vícios aantigos
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Torneio FIFPro

Prova dde vvitalidade

1.ª Jornada
França 1-Portugal, 3-0
Marcadores: Zaaboub (2) e
Queiros
França 2-Portugal, 2-0
Marcadores: Zrnjevic e Rangdet
Portugal-Inglaterra, 1-1
Marcadores: Leonardo e Ipua
França 1-França 2, 2-0
Marcadores: Zikama e Van
Putten

2.ª jornada 
Portugal-Holanda, 1-1
Marcadores: Leonardo e Michi
França 1-Inglaterra, 3-0
Marcadores: Nicoise, Bourillon e
Devineau
França 1-Holanda, 2-0
Marcador: Custovic (2)
Inglaterra-França 2, 0-1
Marcador: Abalo
Classificação final
1.º França 1, 10 pontos (+8)
2.º França 2, 10 pontos (+5)
3.º Holanda, 4 pontos (-2)
4.º Portugal, 2 pontos (-5)
5.º Inglaterra, 1 ponto (-6)

Resultados

da equipa terem sofrido um acidente
de viação na viagem para Paris.
A comitiva do SJPF no Torneio da
FIFPro para atletas desempregados
fo i composta por Joaquim
Evangelista, coordenador do estágio,
por Alfredo Franque, secretário-técni-
co, por Rebelo e Carlos Gomes,
treinadores (motivos pessoais impossi-
bilitaram a viagem de Mário Wilson), e
pelos atletas: Agnaldo, Bruno Velez,
Caneco, Adeilson, Zé Tavares, Canato,
Diogo Silva, Dudu, Xavier, Telmo
Conceição, Flávio, Rodolfo, Leonardo,
Rodrigues, Petit e Nélson Rodrigues.

A equipa do estágio do Sindicato dos
Jogadores Profissionais de Futebol
competiu na primeira edição do torneio
de desempregados da FIFPro, que
decorreu em Senlis, localidade próxi-
ma de França. Na competição, que
constituíu uma prova de vitalidade,
evoluíram mais de uma centena de
jogadores.
A formação portuguesa, treinada por
Joaquim Rebelo e Carlos Gomes,
classificou-se em quarto lugar. Perdeu
dois jogos, ambos ante as represen-
tações francesas, e averbou outros
tantos empates no confronto com a

Inglaterra e com a Holanda. Leonardo
foi o único jogador português a lograr
marcar na prova da FIFPro, primeiro
contra os britânicos e depois frente
aos holandeses. 
Num torneio em que o mais importante
para a representação do SJPF foi o
facto de Rodolfo ter conseguido um
contrato com um clube francês (ver
peça na página 6), França 1 venceu a
competição, sendo secundada pela
segunda formação do país antifrião.
A equipa representativa da unidade
sindical da Bélgica acabou por não
participar devido a alguns elementos
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Três jogos
no mês
de Julho
Além da participação no Torneio da
FIFPro, a equipa do estágio do SJPF
realizou encontros com as formações
do V. Setúbal (Superliga Galp
Energia), Estoril (Liga de Honra) e
Desportivo de Fátima (II Divisão B).
Frente aos sadinos, treinados por
Norton de Matos, o colectivo de
Mário Wilson, coadjuvado por
Rebelo e Carlos Gomes, baqueou por
5-0, enquanto ante o Estoril, em
Mafra, o conjunto do SJPF soçobrou
por 3-1.
No embate no Estádio Municipal de
Fátima, a equipa do estágio do SJPF
empatou a zero golos com o
Desportivo local.
No mês de Agosto, a planificação de
jogos consagra doze encontros,
todos com equipas dos escalões
secundários.O calendário completo
encontra-se disponível na página do
SJPF na Internet (www.sjpf.pt).
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Torneio FIFPro

Rodolfo
fica em
França
Mais do que a classificação final, para a
delegação do SJPF o mais importante na
participação no Torneio da FIFPro foi o
facto de Rodolfo ter conseguido um con-
trato de trabalho.
O jovem jogador, que, na época passada,
representou a Académica, realizou
exibições em Senlis que despertaram o
interesse do Clermont-foot, clube da Liga
2 francesa. A equipa do estágio do SJPF
acabou por regressar sem Rodolfo, que
ficou em França para a realização dos
exames médicos, após o qual foi rubrica-
do um contrato válido por uma temporada.
Depois do Estrela da Amadora, do FC
Porto e da Académica, Rodolfo prossegue
em França uma carreira com dois títulos:
uma Taça de Portugal e uma Supertaça
Cândido de Oliveira.
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Solidariedade

Homenagem
a Hugo Cunha

O Sindicato dos Jogadores
Profissionais de Futebol, o Fabril, o

Barreirense e a Associação de
Futebol de Setúbal promoveram um
jogo de homenagem a Hugo Cunha,

com atletas da Superliga Galp
Energia e de outros escalões. 

Foi uma impressionante manifes-
tação de solida-riedade e sentimen-

to, no Estádio Alfredo da Silva, no
Barreiro, terra natal do malogrado

jogador. Muitos amigos de Hugo
Cunha estiveram presentes, para
lembrar um atleta de excelência,

desaparecido tragicamente no final
de Junho, num jogo de futebol entre

amigos, em Montemor-o-Novo
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A equipa «Vermelha» era constituída
por ex-companheiros de equipa de
Hugo Cunha: Palatsi, Ruivo, Cléber,
Hugo Carreira, Rogério Matias,
Fernando Meira, Pedro Mendes,
Torrão, Vargas, Nuno Curto e Fábio
Felício. Jogaram ainda pelo conjunto
de José Rachão, padrinho de casa-
mento do malogrado jogador:
Ernesto, Bruno Costa, Varela, Vítor
Manuel e Vitinho.
Na formação adversária actuaram:
Ricardo, Nuno Campos, Beto, Pedro
Vieira, Pedro Henriques, Rui Jorge,
Rui Baião, Sá Pinto, Nandinho, Miran
e Ivo Damas. Jogaram ainda: Marco
Tábuas, Paulo Vida, Rui Filipe, Bruno
Capela, Paulo Elídio, David Martins e
Dani.
Num confronto dirigido pelo árbitro
Hélder Barradas, auxiliado por
Alexandre Quintelas e Duarte
Bandeiras (AF Setúbal), Paulo Vida
festejou o golo por duas vezes,
enquanto pela equipa «Verde» mar-
caram Varela e Fábio Felício.

Mais de um milhar
de pessoas no Barreiro
Mais de um milhar de pessoas esteve
presente no jogo de homenagem a
Hugo Cunha, realizado no Estádio
Alfredo da Silva, no Barreiro, com a
receita a reverter integralmente para
a família do malogrado jogador.
A esta iniciativa do Sindicato dos
Jogadores Profissionais de Futebol,
do Fabril, do Barreirense e da
Associação de Futebol de Setúbal
associaram-se muitos futebolistas da
Superliga Galp Energia e de outros
escalões. Pedro Mendes, Fernando
Meira, Luís Boa-Morte, Sá Pinto,
Ricardo, Beto, Rui Jorge, Palatsi,
Cléber, Rogério Matias, João Paulo,
Fábio Felício, Torrão, Vargas,
Ernesto, Nuno Campos, Pedro
Henriques, Rui Baião, Paulo Vida,
Nandinho, Miran, Fonseca, Ivo
Damas e Marco Tábuas, entre outros
mais, disseram presente.
Antes do encontro entre as formações
«Vermelha» (treinada por José
Rachão) e «Verde» (orientada tecni-
camente por Carlos Manuel), as
muitas pessoas presentes no Estádio
Alfredo da Silva dispensaram uma
forte ovação a Hugo Cunha. 
Joaquim Evangelista entregou à viúva
emocionada, Mónica Cunha, um
cheque no valor de cinco mil euros
referente ao seguro de vida e uma
caricatura do atleta, da autoria do
artista plástico Luiz Costa. Sá Pinto
ofereceu uma camisola do Sporting
assinada por todo o plantel, Rogério
Matias ofertou também o «jersey»
que envergou no All-Stars, com o
nome de Hugo Cunha inscrito nas
costas, e João Paulo, capitão do U.
Leiria, entregou um cheque. Também
o Banif, que se solidarizou com esta
iniciativa, procedeu à entrega de um
cheque de mil euros à viúva de Hugo
Cunha.
No encontro de futebol entre as for-
mações «Vermelha» e «Verde», o
resultado era o que menos importava,
mas ainda assim marcaram-se quatro
golos, dois para cada lado.

1

2

4

5
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Solidariedade



Testemunhos
a revelar
sentimentos
Amigos e adversários de Hugo Cunha
lembram o malogrado jogador, que rep-
resentava a União de Leiria, depois de
passagens pelo V. Guimarães, pelo
Campomaiorense e pelo Barreirense.
Testemunhos que revelam sentimentos:

«Esta foi uma homenagem a um amigo.
Ele vai continuar no meu e no nosso
coração».

Fernando Meira

«Esta é uma maneira simbólica de partic-
iparmos de coração aberto, porque situ-
ações com esta estão a acontecer muitaz
vezes. Não era amigo de Hugo Cunha,
mas tive uma relação de respeito com ele,
pois foi meu adversário desde as camadas
jovens, quando ele estava no Barreirense
e eu no Montijo».

Ricardo

«Estou presente nesta homenagem
porque o Hugo era um grande amigo
meu. Perdi um irmão. Perturba muito que
uma pessoa morra nestas circunstâncias.
Houve uma autópsia e esperemos que o
resultado seja divulgado».

Pedro Mendes

«O Hugo Cunha era um grande atleta e
uma grande pessoa. Por isso, nós estamos
a procurar dar apoio à família, num
momento complicado».

João Paulo

«Apenas conheci o Hugo como adver-
sário e todos temos de fazer um pouquin-
ho por aquilo que não se pode evitar e
devemos tentar minorar os danos causa-
dos».

Rui Jorge

6
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1 A equipa «Vermelha», treinada
por José Rachão

2 Momento em que se guardava
um minuto de silêncio pela alma
de Hugo Cunha, com João Paulo e
Joaquim Evangelista a ladearem
Mónica Cunha

3 Carlos Manuel conforta Mónica
Cunha

4 Sá Pinto oferece à viúva de
Hugo Cunha camisola autografada
pelo plantel do Sporting

5 Rogério Matias e Mónica Cunha

6 A equipa «Verde», orientada tec-
nicamente por Carlos Manuel

7 Sá Pinto e Rogério Matias assis-
tem ao sorteio do árbitro Hélder
Barradas

8 Rui Jorge conduz o esférico

9 Momento de perigo para a bal-
iza da equipa «Vermelha» com
Palatsi a evitar o golo

10 Fernando Meira viajou da
Alemanha para estar presente



Solidariedade

Solidários com Hugo Cunha

NIB 0038 0053 0075 222577135
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13 14

15 16
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11 Cléber disputa a bola
12 Banco de suplentes da equipa
«Verde»
13 Uma fase do jogo que opoôs
«Verdes» a «Vermelhos»

14 Banco de suplentes da equipa «Vermelha»
15 Pedro Mendes, que viajou de Inglaterra expressamente
para partiipar neste jogo de homenagem, e Dani
16 A equipa da União de Leiria também esteve presente
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JOÃO TOMÁS
Entrevista

João Tomás vive um impasse na sua
carreira. Tem mais um ano de contra-
to com o Bétis de Sevilha, mas
desconhece se fica na Andaluzia
ou se vai actuar no Sp. Braga,
onde foi o melhor marcador
na pretérita temporada, ou
em outro clube. Certeza a
de que não quer ser
emprestado a equipas
espanholas de divisões
inferiores. O avançado,
que diz que a parte finan-
ceira não é tudo numa
transferência para o
estrangeiro, admite ser excessi-
va a cláusula de rescisão fixada
um milhão e duzentos mil euros
e sublinha que guarda com tran-
quilidade a definição do seu
futuro. Enquanto isso, diz estar a
desenvolver o seu trabalho na equipa
do Bétis de Sevilha, a estagiar em
Huelva. Depois do Troféu
Internacional do Guadiana, em que
também participam as formações por-
tuguesas do Sporting e do V. Setúbal,
João Tomás saberá onde vai prosseguir
uma carreira com passagens pela
Académica, Benfica, Bétis de Sevilha e
Sp. Braga. 



– Depois de uma temporada em
Portugal, no Sp. Braga, regressa a
Espanha, com o futuro indefinido.
É seu desejo continuar em
Portugal, no Sp. Braga ou em outro
clube? Ou preferia integrar o Bétis
de Sevilha?
- O meu principal desejo é trabalhar
com inteira disponibilidade onde con-
tem comigo a cem por cento. Tanto
pode ser em Portugal como noutro
lado qualquer. O que eu quero é con-
tinuar a jogar, mas, neste momento,
nada posso dizer sobre o meu futuro,
onde vou jogar na próxima época. Eu
desejo um clube que conte comigo a
cem por cento, é a única coisa que
posso afirmar neste momento.
–  Como tem vivido este impasse
gerado pela indefinição da sua
situação?
– Tenho estado tranquilo. Estou sim-

– Ser emigrante torna-se compen-
sador do ponto vista financeiro. É
isso que motiva sair do país?
– É importante, mas a parte financeira
não é tudo.
– É difícil estar longe da família e
dos amigos?
- É dificil, mas ultrapassável.
– É difícil a condição de
estrangeiro?
– Julgo que nao.
– A sua experiênciano estrangeiro
acabou por não ser muito bem
sucedida.
Decerto não esperava? O que fal-
hou?
– No primeiro ano em Sevilha foi bom,
mas no segundo foi diferente. Acabou
por ser uma época marcada por
lesões e fui obrigado a realizar duas
operações cirúrgicas. Tudo dificultou

«Parte fina

«Desejo um
comigo a 

Entrevista
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– Acha que a cláusula de rescisão
que o Bétis fixou – no valor de 1
milhão e 200 mil euros – é excessi-
va e é um obstáculo para o seu
futuro?
– Penso que sim. Mas estou ciente de
que tudo se vai resolver bem.
– Na época passada, foi o segundo
melhor marcador da SuperLiga e o
atleta do Sp. Braga que mais golos
marcou. Foi uma época surpreen-
dente para si?
– De facto, foi uma época muito posi-
tiva, no Sp. Braga, não só indivual-
mente como colectivamente, com a
equipa a fazer um excelente campe-
onato. Foi uma época onde estive
rodeado de pessoas que realmente
confiavam em mim. E isso foi muito
importante.

- O que acha do facto de João
Pinto, Peixe, Jorge Costa, Baía e
outros estarem nos corpos ger-
entes do Sindicato dos Jogadores
Profissionais de Futebol? É uma
mais-valia importante?
- São jogadores de referência do fute-
bol português, que estiveram ligados
a grandes feitos. Acho que eles val-
orizam bastante a entidade sindical e
dão-lhe uma mediatização impor-
tante. É muito positivo ter a Geração
de Ouro no Sindicato.
- Acha que a experiência deles é

fundamental para o Sindicato?
- Tem uma importância enorme. A
experiência que possuem ajuda
muito, como é natural. Eles sabem
como é o futebol, porque vivem nele
há muitos anos.

plesmente a trabalhar e à espera que
os responsáveis do Bétis de Sevilha,
clube com quem tenho contrato,
comunique a decisão tomada quanto
a mim. Nada mais posso fazer do que
continuar o meu trabalho.
– Por que não fica no Bétis de
Sevilha? Acha que tem valor para
integrar equipa ou o problema está
em o técnico, Serra  Ferrer, não
apostar e si?
– Ficarei em Sevilha se o treinador
me comunicar que conta comigo.
Apenas isso.
– Tem mais um ano de contrato
com o Bétis. Recusa o empréstimo
para clubes da II divisão espanho-
la?
– Sim, recuso o emprestimo a clubes
espanhóis. Não quero jogar nas
divisões secundárias de Espanha e
têm de respeitar a minha decisão.

em Portugal. Os processos são muito
semelhantes.
– A mediatização também é difer-
ente?
–É muito diferente em clubes como o
Real Madrid e o Barcelona ou o
Valência, para citar os mais impor-
tantes. Nos outros, como no Bétis de
Sevilha, gira dentro da normalidade.
Não é nada de anormal.
– Interesses dos jogadores são sal-
vaguardados em Espanha?
- Sim, sem dúvida alguma. 
– O sindicato tem força em
Espanha?  
- Bastante força.
– E em Portugal?
– Julgo  que o Sindicato dos
Jogadores Profissionais de Futebol
está no bom caminho.

muito a minha vida desportiva. Daí
que a segunda época tivesse sido má
para mim.
– Se as diferenças no campeonato
são notórias, a atitude dos
jogadores espanhóis é diferente da
dos portugueses? 
– Acho que a diferência entre o fute-
bol em Espanha e em Portugal é
somente na capacidade financeira
dos clubes, que podem ter nos seus
plantéis alguns dos melhores
jogadores do mundo. Os clubes em
Portugal não têm essa possibilidade. 
Quanto aos jogadores espanhóis, não
vejo diferenças comparativamente
com os portugueses. O empenho é o
mesmo e o profissionalismo também.
– Trabalha-se de outra forma em
Espanha? 
– Não se trabalha de outra forma que

anceira não é tudo»
«É  positivo ter
Geração de Ouro
no Sindicato»

m clube que conte 
cem por cento»
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Espaço 
dos 

sócios

Este local constitui espaço privilegiado dos associados.
Nele se divulgam beneficios emergentes de acordos para o efeito cele-
brados, por um lado, servindo, por outro, como «campo» de formulação
de opiniões sobre matérias de interesse, sobretudo colectivo.
Todas as opiniões serão bem acolhidas, embora ao Sindicato, por
escassez de espaço, se reserve o direito de selecção.
Colabora. Contacta-nos atravez de carta, fax ou correio electrónico,
mencionando sempre o nome e o número de associado.

O associado do Sindicato dos Jogadores Profissionais de
Futebol vai ter um novo cartão, com um design mais
atractivo e moderno.
Com o cartão do SJPF, o associado poderá ter acesso
a descontos em determinados serviços e produtos
resultantes das  parcerias estabelecidas com empre-
sas nacionais e internacionais de reconhecido
prestígio, nas  seguintes áreas: medicina e saúde,
banca e seguros, hotelaria e restauração, lazer,

entretenimento e bem-estar e
material desportivo.
Nesse sentido, a Direcção do
SJPF está a desenvolver
esforços para aumentar o
leque de empresas, para
que a oferta de produtos e
serviços seja igualmente alargada,
proporcionando aos sócios múltiplas
vantagens mediante a apresentação do
cartão.

De referir que, além das vantagens  proporcionadas
pelas parcerias, o SJPF disponibiliza um conjunto
de serviços, nomeadamente: a assessoria jurídica,
assegurada por  advogados da estrutura sindical,
no regime gratuito nos  processos de valor inferior
a 15 mil euros; o  seguro  de  vida, por morte ou
incapacidade permanente, sendo atribuída a quan-
tia de cinco mil euros ao associado ou ao benefi-
ciário; a formação profissional,  com cursos para
jogadores no activo e no desemprego; o estágio
para jogadores sem ocupação, com treinos e
jogos de ex ib ição, complementado com  cur-
sos de habilitação específica, designadamente na
gestão da carreira; o Fundo de  Solidariedade
Social,  que consubstancia um apoio socio-
económico aos a s s o c i a d o s e a agregados
familiares  em  situação  gravosa e urgente; e o
Fundo de  Pensões, uma  aplicação aforrista  com
o propósito de  assegurar  rendimentos no final da
carreira.

SJPF14
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Novo cartão de associado



ocorridos.
Importa referir que com a notificação da
nota de culpa a entidade patronal pode
suspender preventivamente o trabalhador (
nº 4 do artigo 16º do CCT em vigor) sem-
pre sem perda da retribuição. O jogador
suspenso preventivamente fica impedido
de prestar trabalho mas não perde o direito
à sua retribuição mensal.
Resposta à nota de culpa – após a
recepção pelo jogador da nota de culpa
este dispõe de 10 dias úteis para respon-
der por escrito, podendo indicar teste-
munhas juntar documentos.
Instrução- nesta fase a entidade patronal
procede às diligencias probatórias requeri-
das na resposta à nota de culpa ou outras
que entenda necessárias.
Decisão- Após as diligências probatórias a
entidade patronal profere a decisão do
processo. Deve fazê-lo por escrito e funda-
mentadamente.
Se na decisão a entidade patronal concluir
pela aplicação de uma sanção ao jogador
esta só poderá ter lugar nos três meses
subsequentes à decisão.

Cristina França

SJPF 15

seu valor exceder um terço da retribuição
mensal do jogador e em cada época a ret-
ribuição correspondente a trinta dias.
Paralelamente, os descontos na ret-
ribuição a título de multa não pode exced-
er um sexto daquela.
Deste modo, e ainda que a multa decorra
da aplicação de regulamento interno do
clube sempre os princípios atrás descritos
deverão ser respeitados.
Distintas das sanções aplicadas pelo
Clube são aquelas que decorrem da com-
petência disciplinar quer das Associações
de Futebol quer da Federação Portuguesa
de Futebol ou da Liga Portuguesa de
Futebol Profissional e dos respectivos reg-
ulamentos restritos ao plano desportivo.
Lembramos que o pagamento das multas
aplicadas por estas entidades é da respon-
sabilidade do jogador. 
Quanto à suspensão do trabalho com
perda de retribuição importa referir que
não pode exceder, por cada infracção,  24
dias e o total de 60 dias em cada época.
Em traços gerais o processo disciplinar
segue os seguintes passos:
Nota de culpa - documento onde a enti-
dade patronal informa o trabalhador do
dever ou deveres supostamente violados
descrevendo as circunstâncias e factos

O PROCESSO DISCIPLINAR

- Como se desenrola um processo
disciplinar?
Rui Baião (Gil Vicente)

Decorre do poder disciplinar da entidade
empregadora a possibilidade de aplica-

ção de sanções disci-
plinares.
Na verdade, a entida-
de patronal pode, no
caso da violação pelo
trabalhador,neste caso
o jogador, de um ou
mais deveres a que
está adstrito, aplicar
uma sançãodiscipli-
nar.

São deveres do Jogador os enunciados no
artigo 13º do Contrato Colectivo de
Trabalho.
Por sua vez, as sanções disciplinares, legal
e contratualmente previstas, são as
seguintes:
Repreensão
Repreensão registada
Multa
Suspensão do trabalho com perda de ret-
ribuição
Despedimento com justa causa
À excepção da mera repreensão e da
repreensão registada, que podem ser
aplicadas com dispensa de processo disci-
plinar mas que implicam a audiência prévia
do jogador, a aplicação das restantes
sanções disciplinares deve ser precedida
de processo disciplinar.
Atente-se que a aplicação da sanção de
multa também deverá sempre ser precedi-
da de processo disciplinar, não podendo o

O gabinete jurídico esclarece

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

Classificados

perguntas

respostas
&

PATROCÍNIO NAS ACÇÕES JUDICIAIS

Acções superiores 15 mil euros

Acções até 15 mil euros
Custas judiciais                             GRATUITO
Honorários dos advogados             GRATUITO

Custas judiciais                              DA RESPONSABILIDADE DO 
JOGADOR

Honorários dos advogados DA RESPONSABILIDADE DO 
JOGADOR

Verbas liquidadas no final do processo

Rua Nova do Almada, Nº11, 3º Direito
1200-288 Lisboa

espacosocios@sjpf.pt

Tel: 21 321 95 90
Fax: 21 343 10 61

www.sjpf.pt



Miguel esclarece
situação profissional
Miguel, que rescindiu o contrato que o
ligava ao Benfica, deslocou-se ao
S i n d i c a t o dos J o g a d o r e s
Pro f i ss iona i s de Futebol, para
esclarecer a sua situação profission-
al.
O jogador internacional reuniu com
Joaquim Evangelista, presidente do
SJPF, que antes, em declarações à
Rádio Renascença, manifestara a
intenção da estrutura sindical prestar
o apoio ao associado Miguel, à
semelhança da que é prestada aos
demais associados.
Após a reunião com Miguel, o SJPF
emitiu um comunicado para a
Comunicação Social, cujo teor se
transcreve, na íntegra:
«O nosso associado Luís Miguel Brito
Garcia Monteiro deslocou-se, na
tarde de hoje, à sede do SINDICATO.
Este facto, irrelevante em outras
ocasiões, ganha particular acuidade
face ao mediatismo que a sua situ-
ação profissional suscita. Assim, para
obviar a falsas interpretações ou abu-
sivas extrapolações, cumpre esclare-

cer: 
Na conversa havida deu
conta, em traços gerais,
do diferendo que tem
com o Sport Lisboa e
B e n f i c a - F u t e b o l ,
SAD.Reiterando uma
posição já expressa, dir-
se-á que o SINDICATO
tem para o Miguel,
como aliás para qual-
quer outro associado,
uma atitude de respeito
e disponibilidade para
análise das questões
referentes aos direitos que lhes assis-
tem. No caso concreto, não cabe ao
SINDICATO emitir qualquer opinião já
que o Miguel mandatou advogado
para patrocinar a sua defesa. Isto não
obsta, porém, a que, se necessário ou
conveniente, o SINDICATO interven-
ha no sentido da procura de solução
adequada para o problema, privile-
giando, sobretudo, a conciliação.Ao
fazê-lo, o SINDICATO entende que
deve intervir, dada a posição privile-

giada que ocupa na estrutura do fute-
bol nacional, sempre que a normali-
dade e a segurança das relações
desportivas sejam postas em causa.
Aproveitando a oportunidade, infor-
ma-se que o SINDICATO entregou ao
Miguel uma caricatura original per-
sonalizada, da autoria do artista plás-
tico Luiz Costa, igual à entregue aos
demais colegas da Selecção
Nacional, do EURO 2004.»

SJPF16
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Fundo dde PPensões

UUmm ccoonnttrraattoo
ppaarraa aa vviiddaa

Artur Fernandes e Joaquim Evangelista selam acordo

O Sindicato dos Jogadores
Profissionais de Futebol apresentou o
Fundo de Pensões, um produto de
aforro com montagem operacional e
gestão do Banif Açor Pensões, com o
«slogan» Um Contrato para a Vida.
Na apresentação do aforro, realizada
no Hotel Dom Pedro, em Lisboa,
Joaquim Evangelista sublinhou a
importância do Fundo de Pensões.
«Este é um momento histórico para
os jogadores profissionais. O Fundo
de Pensões é um passo essencial
que disponibiliza um instrumento de
poupança para os atletas. É uma ped-
agogia para a p o u p a n ç a . É t a m -
b é m uma questão de solidariedade.
Todos descontam para um bolo que
será accionado em caso de necessi-
dade de alguém. É a preparação para

um final de carreira, que é curta e de
risco», disse.
Por seu lado, Artur Fernandes, admin-
istrador do Banif, congratulou-se com
a parceria estebelecida e garantiu,
numa primeira estimativa, que o pro-
duto terá uma rentabilidade entre os
cinco e os seis por cento.
Na cerimónia estiveram presentes
Cabral, Marco Paulo, Pedro
Henriques e jogadores que integram
o estágio de jogadores do SJPF, além
de dirigentes da estrutura sindical e
de Norton de Matos. O técnico do V.
Setúbal recordou ter, na década de
70, sido alertado para produto semel-
hante. «Jogava na Bélgica e nessa
altura alertaram-me para um fundo
destes. É um produto que subscreve-
ria de imediato», afirmou.

Aforro
a pensar 
no futuro
Todos os jogadores profissionais poderão
aderir ao Fundo de Pensões, mesmo aqueles
que são de nacionalidade estrangeira e se
encontram a actuar em Portugal. Também os
atletas com Contrato de Formação podem
beneficiar deste instrumento de poupança.
Este aforro, com montagem operacional e
gestão do produto a cargo do Banif, consiste
no depósito de valores monetários, não
existindo quaisquer limites. Significa que os
subscritores do produto, que têm uma profis-
são de desgaste rápido e de curta duração,
podem proceder a entregas de montantes
inferiores a 100 euros, como também bas-
tante superiores. 
Deste modo, quanto maiores forem os
descontos realizados mensalmente,
maior o benefício para o jogador 
no futuro, quando 
cessar a sua activi-
dade profissional.
Nessa altura, o sub-
scritor do Fundo de
Pensões rece-
berá o seu capial
investido acrescido 
de juros gerados 
pelo investimen-
to efectuado pela 
entidade gestora do 
produto aforrista, cuja 
tarefa será regulada pelo 
Instituto de Seguros de
Portugal, instituição a quem o
Banif terá de 
responder e apresentar contas, para haver a
segurança da garantia do resgaste do capital
e do prémio no final por parte do subscritor. 



Recrutamento
de delegados

tacto ser estabelecido através do tele-
fone (21 321 95 90), do fax (21 343 10
61), do endereço electrónico (espa-
cosocios@sjpf.pt) ou do endereço
postal (Rua Nova do Almada, 11, 3.º
Direito, 1200-288 LISBOA).

A fase de recrutamento de candidatos
a preencher o quadro da nova rede
de delegados do SJPF está a decor-
rer, prolongando-se até ao final do
próximo mês de Setembro.
Os candidatos a integrarem a rede de
delegados, que pretende incrementar
a apoximação do SJPF aos seus
associados e o acréscimo do número
de sócios da estrutura sindical, terão
de ter idades compreendidas entre os
18 e os 35 anos. 
Outro dos requisitos principais neste
processo de recrutamento é o de os
candidatos serem jogadores no activo
ou ex-atletas. Constitui condição pref-
erencial a titularidade de carta de con-
dução.
O SJPF oferece uma possibilidade de

uma actividade aliciante, com contac-
tos privilegiados na área do futebol.
Os seleccionados nesta fase de
recrutamento da nova rede de dele-
gados terão depois acções de for-
mação, com a definição das funções
do delegado sindical e a informação
das áreas de actuação do SJPF, para
que, no terreno, possam dar um trata-
mento adequado e personalizado às
questões, aumentando a capacidade
de resposta.
Depois das acções de formação
serão definidas as áreas geográficas
de intervenção dos delegados, com a
designação dos clubes a visitar peri-
odicamente.
Mais informações encontram-se
disponíveis no SJPF, podendo o con-

Notícias
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Novos delegados para estar mais perto dos atletas
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Benfica estuda apoio a José António

Humberto
Miranda 
em coma
Humberto Miranda ainda se
encontra em estado de coma,
tendo lhe sido amputada uma
perna na sequência da gravidade
dos ferimentos resultantes do aci-
dente de viação e, que faleceu
Mauro Gama, em Maio último.
O SJPF está a acompanhar a
família de Humberto Miranda. A
mãe e a irmã de Humberto
Miranda já reuniram diversas
vezes com o presidente do SJPF,
Joaquim Evangelista, que, a
despeito da situação clínica do
jovem sócio, vai  diligenciar a
aquisição de uma cadeira de
rodas eléctrica para Humberto
Miranda. 
Além da concessão de apoio
financeiro, para fazer face a
necessidades mais prementes, o
SJPF vai patrocinar judicialmente
as acções julgadas necessárias
para salvaguarda dos interesses
de Humberto Miranda.
Entretanto, o FC Porto já se
disponibilizou para a realização
de um jogo particular, com a recei-
ta a reverter integralmente para a
família de Humberto 

Recorde-se que no acidente de
via ªo, registado na A4, seguiam
ainda no autom vel de Bosingwa os
futebolistas NØlson e Edu (ambos do
Boavista) e Jaime Linhares, que
sa ram ilesos do despiste, tendo a

O Sindicato dos Jogadores
Profissionais de Futebol estÆ a dis-
pensar apoio a Sandro, o sinistrado
que maiores consequŒncias f sicas
sofreu no despiste de autom vel de
JosØ Bosingwa, em meados de Maio.
AlØm do apoio jur dico para salva-
guarda dos interesses do jovem, que
actuava em «Os Minhocas», o SJPF
auxiliou financeiramente Sandro, a
quem foi amputado o pØ esquerdo,
incapacitando-o para o futebol e para
o desempenho de muitas actividades
profissionais.
Joaquim Evangelista e o delegado
Carlos Pedro visitaram Sandro, a
viver em casa de terceiros em
Canidelo (Vila Nova de Gaia). AlØm
da falta de ocupa ªo, o jovem de 21
anos vive maritalmente com uma mul-
her e ambos foram pais recente-
mente.
Dada a situa ªo dramÆtica em que se
encontra o associado, o SJPF dirigiu-
se ao major Valentim Loureiro, para
que o presidente da LPFP diligencie,
junto das entidades que julgar apro-
priadas, a oferta de um emprego com-
pat vel com Sandro.
O SJPF estÆ igualmente a desen-
volver esfor os quanto  aquisi ªo de
uma pr tese para Sandro.

SJPF está a apoiar
sinistrado Sandro

O Leixões está a estudar com o
Benfica a realização de um jogo de
solidariedade para com José António,
atleta do clube de M a t o s i n h o s
forçado a abandonar a o futebol devi-
do a esclerose lateral amiotrófica.

Por ocasião da viagem ao norte do
pais para contactar com Sandro,
Joaquim Evangelista também visitou
o jogador do Leixões, inteirando-se
do estado de saúde de José António,
que solicitou a reforma compulsiva

por invalidez, estando a aguardar a
decisão de uma Junta Médica.  
José António apenas conheceu dois
clubes na sua carreira, o Leixões e o
Desp. Aves.




