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No pretérito dia 19 de Setembro,
em Londres, realizou-se a Gala
FIFPro World XI Players Awards,
evento destinado à consagração
pública dos melhores jogadores do
mundo em cada posição e, como
tal, integrantes da selecção da
FIFPro 2004/2005. 
Estes jogadores foram eleitos pelos
colegas de profissão de todo o
mundo, tendo Ronaldinho Gaúcho,
do FC Barcelona, sido galardoado
como o Jogador do Ano FIFPro
depois de ter reunido o maior
número dos votos de quase 40 mil
profissionais de futebol. 
Concomitantemente, a Cristiano
Ronaldo foi conferido pelos adeptos
de futebol a distinção de Melhor

Jovem Jogador do Ano da FIFPro.
Apraz registar que, conquanto não
tenham sido eleitos, mereceram a
honra de ser candidatos outros
jogadores portugueses - Figo, Deco
e  Ricardo Carvalho.
Mas, se é certo que a alusão aos
prémios em causa é devida e meri-
tória, atendendo, além do mais, ao
processo subjacente à sua atribui-
ção, não é menos verdade que a
sua importância é directamente
proporcional à entidade promotora,
pelo que, oportuna e justamente, se
afigura traçar breves notas sobre a
FIFPro.
Ora, a  FIFPro foi constituída a 15 de
Dezembro de 1965 pelas associa-
ções representativas dos jogadores
profissionais de futebol de França,

da Escócia, de Inglaterra, da
Itália e da Holanda. O primeiro
congresso da FIFPro realizou-se
em Novembro do ano seguinte,
na Grã-Bretanha, antes do

Campeonato do Mundo de
Futebol, competição em que
Portugal logrou obter o ter-
ceiro posto.

A FIFPro, congregando associa-
ções de classe representativas de

40 países de todos os quadrantes
do globo, entre os quais Portugal,
promove e defende os interesses
colectivos e individuais dos
jogadores, não fazendo dis-

tinção de nacionalidade,
religião, convicções políti-

cas e raça, sendo con-
tra todas as formas

de exploração e

de quaisquer práticas de "doping".
Neste contexto, a FIFPro tem desen-
volvido múltiplas acções na defesa
dos futebolistas profissionais, desta-
cando-se a sua intervenção no
"Caso Bosman" e no Regulamento
Internacional de Transferências,
bem como nos domínios da for-
mação profissional, segurança so-
cial, fiscalidade, relação laboral,
"doping" e medicina desportiva.
Assim, o relevante papel que actual-
mente a FIFPro assume no mundo
do futebol permite-lhe ser uma voz
activa nos mais diversos organismos
internacionais, concretamente FIFA,
UEFA e União Europeia.
Como membro da FIFPro, o Sin-
dicato dos Jogadores Profissionais
de Futebol honra-se em contribuir
para o seu engrandecimento,
vendo, por outro lado,  reconhecido
o seu trabalho, com as recentes
nomeações do Presidente da
Assembleia Geral e do Presidente
da Direcção para dois órgãos jurisdi-
cionais da FIFA (Tribunal Arbitral do
Desporto e Câmara de Resolução
de Litígios).
Importará, por último, referir que,
numa era de globalização em que
a mobilidade de jogadores é cada
vez maior, a articulação do SJPF
com a FIFPro se revela de acresci-
da relevância.
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Luís Costa

A importância da FIFPro
na defesa da classe

Joaquim Evangelista
Presidente da Direcção

Alemanha, cá vamos nós!

PARABÉNS, Adeptos de
todo o mundo

elegeram Cristiano
Ronaldo como o melhor
Jovem Jogador do Ano



Com uma campanha brilhante, a
selecção nacional garantiu o apura-
mento directo para o Campeonato
do Mundo a realizar-se na Alema-
nha, no Verão do próximo ano. 
Na história dos apuramentos para o
Campeonato do Mundo, a qualifi-
cação para o Mundial germânico foi
a mais fácil, tendo-se repetido a
proeza de 1966, com a presença
portuguesa na fase final da com-

petição a confirmar-se
antes da última jor-

nada.
No percurso para
a Alemanha, o
colectivo de Luiz
Felipe Scolari,
v i c e - c a m p e ã o

europeu, cumpriu
os doze jogos sem

qualquer derrota, so-
mando um total de nove vitórias e
consentindo três empates (dos
quais dois registados extramuros). 
A selecção portuguesa converteu
um total de 35 golos e sofreu
somente cinco tentos, terminando
no primeiro lugar do grupo, com
um saldo de 30 pontos,  mais sete
do que as congéneres da Eslováquia
e da Rússia.
Pela segunda vez consecutiva,
Portugal vai estar numa fase final
da mais importante competição de
futebol entre nações, depois da
participação no Campeonato do
Mundo co-organizado pelo Japão e
pela Coreia do Sul, em 2002. 

Recorde-se que a equipa lusa soma
quatro presenças em fases finais de
Mundiais. Em 1966, Portugal, com
Eusébio, António Simões, José
Torres, entre outros, esteve em
Inglaterra, tendo obtido um hon-
roso ter-
ceiro lugar. 
V o l v i d a s
duas déca-
das, a for-
mação das
quinas vol-
tou a ins-
crever o
nome no Mundial do México, com
a participação portuguesa a ficar
manchada pelo "Caso Saltillo".
Depois de um outro longo hiato,
Portugal voltou a uma fase final de
um Mundial apenas em 2002, não
tendo logrado passar da primeira
fase uma vez mais.
Luiz Felipe Scolari, o actual selec-
cionador nacional, levou o Brasil à
conquista do sexto título mundial.
O Mundial da Alemanha vai ter a
particularidade inédita de reunir
três selecções de expressão por-
tuguesa. Assim, aos portugueses
junta-se o seleccionado do Brasil
(detentor do ceptro de campeão
mundial) e de Angola, uma jovem
nação. 
A equipa angolana, que integra
jogadores que actuam nos campeo-
natos portugueses, participa numa
fase final de um Campeonato do
Mundo pela primeira vez.
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O percurso
até à Alemanha

Outra vez
num Mundial

-  Portugal, 2
-  Estónia, 0
-  Portugal, 2
-  Rússia, 1
-  Portugal, 5
-  Portugal, 1
-  Eslováquia, 0
-  Portugal, 1
-  Luxemburgo, 0
-  Portugal, 0
-  Liechtenstein, 1
-  Letónia, 0

Letónia, 0
Portugal, 4

Liechtenstein, 2
Portugal, 7

Luxemburgo, 0
Eslováquia, 1

Portugal, 2
Estónia, 0

Portugal, 6
Rússia, 0

Portugal, 2
Portugal, 3

O Mundial da
Alemanha vai ter
o facto inédito de
reunir três países
a falar português

Portugal em Moscovo: um
empate a zero com a selecção

da Rússia
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Os artífices
Luiz Felipe Scolari utilizou um total de 31 jogadores nesta campanha para o
Campeonato do Mundo da Alemanha. De entre todos eles, três estiveram envolvidos
em todos os encontros da fase de qualificação e sempre na condição de titulares.
Foram eles: Jorge Andrade, Cristiano Ronaldo e Pauleta. Ricardo Costa, Frechaut,
Hugo Almeida e Manuel Fernandes foram os únicos convocados que não contabi-
lizaram quaisquer minutos nos doze jogos realizados pelo seleccionado português.

HUGO VIANA 
Sporting/Valência
Jogos: 3 Titular: 0
Suplente não utilizado: 0

PETIT
Benfica
Jogos: 7 Titular: 2
Suplente não utilizado: 1

DECO
Barcelona
Jogos: 11 Titular: 11
Suplente não utilizado: 0

SIMÃO
Benfica
Jogos: 8 Titular: 6
Suplente não utilizado: 0

CRISTIANO RONALDO
Manchester United
Jogos: 12 Titular: 12
Suplente não utilizado: 0

RICARDO QUARESMA
FC Porto
Jogos: 2 Titular: 0
Suplente não utilizado: 1

LUÍS FIGO
Real Madrid/Inter
Jogos: 6 Titular: 6
Suplente não utilizado: 0

NUNO GOMES
Benfica
Jogos: 3 Titular: 0
Suplente não utilizado: 2

HÉLDER POSTIGA
FC Porto
Jogos: 8 Titular: 0
Suplente não utilizado: 3

LUÍS BOA MORTE
Fulham
Jogos: 4 Titular: 1
Suplente não utilizado: 3

QUIM
Benfica
Jogos: 1 Titular: 1
Suplente não utilizado: 11

PAULO FERREIRA
Chelsea
Jogos: 9 Titular: 9
Suplente não utilizado: 0

RICARDO CARVALHO 
Chelsea
Jogos: 9 Titular: 9
Suplente não utilizado: 0

JORGE ANDRADE
Deportivo Coruña
Jogos: 12 Titular: 12
Suplente não utilizado: 0

NUNO VALENTE 
FC Porto/Everton
Jogos: 5 Titular: 5
Suplente não utilizado: 0

PAULETA
Paris Saint-Germain
Jogos: 12 Titular:12
Suplente não utilizado: 0

RICARDO COSTA
FC Porto
Jogos: 0 Titular: 0
Suplente não utilizado: 1

FRECHAUT
Dínamo de Moscovo
Jogos: 0 Titular: 0
Suplente não utilizado: 1

HUGO ALMEIDA
FC Porto
Jogos: 0 Titular: 0
Suplente não utilizado: 1

MANUEL FERNANDES
Benfica
Jogos: 0 Titular: 0
Suplente não utilizado:2

MARCO CANEIRA 
Valência
Jogos: 4 Titular: 3
Suplente não utilizado:7

RUI JORGE
Sporting/actualm. sem clube

Jogos: 1 Titular: 1
Suplente não utilizado: 0

MIGUEL 
Benfica/Valência
Jogos: 4 Titular: 2
Suplente não utilizado: 2

JORGE RIBEIRO
Dínamo de Moscovo
Jogos: 2 Titular: 2
Suplente não utilizado: 2

FERNANDO MEIRA
Estugarda
Jogos: 3 Titular: 3
Suplente não utilizado: 3

ALEX
Benfica/Wolfsburgo
Jogos: 2 Titular: 2
Suplente não utilizado: 1

COSTINHA
FC Porto/Dínamo de Moscovo
Jogos: 9 Titular: 9
Suplente não utilizado: 0

MANICHE
FC Porto/Dínamo de Moscovo
Jogos: 12 Titular: 12
Suplente não utilizado: 0

JOÃO MOUTINHO 
Sporting
Jogos: 2 Titular: 0
Suplente não utilizado: 0

TIAGO
Chelsea/Lyon
Jogos: 6 Titular: 1
Suplente não utilizado: 3

RICARDO
Sporting
Jogos: 11 Titular: 11
Suplente não utilizado: 0
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Joaquim Evangelista foi designado
pela FIFPro para integrar a Câmara
de Resolução de Litígios da FIFA. O
presidente do SJPF tomou posse a
21 de Setembro, em Zurique. 
A Câmara de Resolução de Litígios
é um tribunal de primeira instância,
presidido por Slim Aloulou. O órgão
paritário é composto por vinte
membros, sendo dez indicados pela
FIFA (em representação dos clubes)
e igual número designados pela
FIFPro (jogadores).
À margem da nomeação dos
novos membros do órgão, a
Câmara de Resolução de Litígios
procedeu à eleição dos dois Juízes
Únicos, com Jean-Marie Philips a
ser indicado pela FIFA e Theo van

Seggelen escolhido pela FIFPro. 
A nomeação dos dois Juízes Únicos
constituiu uma novidade no órgão
da FIFA, que delibera colegial-
mente, salvo nos casos em que é
cometida competência ao Juiz
Único (litígios em que o valor seja
inferior a 100,00 francos suíços,
sobre indemnização por formação e
quanto ao cálculo do mecanismo
de solidariedade). 
De referir que, além de Joaquim
Evangelista, outros dois juristas por-
tugueses integram um tribunal do
organismo mundial. Tratam-se dos
causídicos Nogueira da Rocha,
presidente da Mesa da AG do SJPF,
e Nobre Ferreira, membros do
Tribunal Arbitral do Desporto.

Pauleta tornou-se no melhor mar-
cador de sempre da selecção
nacional, ultrapassando Eusébio. O
jogador açoriano tem agora 42 golos
marcados com a camisola das quinas,
mais um do que o "Pantera Negra".

O atleta açoriano é, também, dos
poucos jogadores que logrou mar-
car quatro golos num só jogo da
selecção. O facto reporta-se a
Novembro do ano passado, na
goleada (8-0) ao Koweit. 

Joaquim Evangelista
em tribunal da FIFA

Pauleta é o melhor
marcador de sempre 

Figo, Deco 
e Ronaldo
candidatos 

Um trajecto sem mácula
nas Esperanças

Figo, Deco e Cristiano Ronaldo
estão nomeados para importantes
prémios no universo futebolístico
de reconhecimento pelas pres-
tações dos atletas em campo du-
rante a última época.
Os três portugueses integram o lote
de candidatos à "Bola de Ouro",
prémio instituído pela revista fran-
cesa "France Football", destinado a
distinguir o melhor jogador da
Europa, que será conhecido a 28 de
Novembro, depois de apurada a
votação de um painel de 52 espe-
cialistas, ou seja, um voto por cada
país membro da UEFA. 
Apenas dois portugueses recebe-
ram este galardão, instituído desde
o longínquo ano de 1956. Eusébio,
o "Pantera Negra", foi distinguido
em 1965 e Luís Figo em 2000. 
Quanto ao galardão Melhor Joga-
dor do Mundo da FIFA, Deco e
Cristiano Ronaldo figuram entre a
excelência candidata ao FIFA World
Player 2004, prémio que foi atribuí-
do a Luís Figo, em 2001. 
O prémio, a entregar ao mais vota-
do de entre os 30 candidatos pelas
mais de duas centenas de federa-
ções filiadas na FIFA, será anun-
ciado e entregue em gala a realizar
a 19 de Dezembro, em Zurique.
Eis a lista de candidatos: Cristiano
Ronaldo (Portugal), Deco (Portugal),
Ballack (Alemanha), Beckham
(Inglaterra), Gerrard (Inglaterra),
Lampard (Inglaterra), Rooney (Ingla-
terra), Maldini (Itália), Nesta (Itália),
Buffon (Itália), Cafú (Brasil), Kaká
(Brasil), Adriano (Brasil), Roberto
Carlos (Brasil), Robinho (Brasil),
Ronaldinho (Brasil), Ronaldo (Brasil),
Drogba (Costa do Marfim), Essien
(Gana), Eto'o (Camarões), Henry
(França), Zidane (França), Ibrahi-
movic (Suécia), Nedved (R. Checa),
Okocha (Nigéria), Raúl (Espanha),
Riquelme (Argentina), Robben
(Holanda), V. Nistelrooy (Holanda) e
Shevchenko (Ucrânia).

Theo van Seggelen e Jean-Marie
Philips

Composição
do órgão

Philippe Diallo - França 
Mário Gallavotti - Itália

Jean-Marie Philips - Bélgica
Wilfried Straub - Alemanha

Peter Friend - Austrália
Mohamed Mecharara - Argélia
Zola Malver Percival Majuvu - 

África Sul
Eissa M. Selah Al-Housaini -

Emirados Árabes Unidos
Paulo Amoretty - Brasil
Ivan E. Gazidis - USA

Theo van Segglen - Holanda
Philippe Piat - França

Gerardo Movilla - Espanha
Joaquim Evangelista - Portugal

Mick McGuire - Inglaterra
Michele Colucci - Bélgica
David Maybi - Camarões
Rinaldo Martorelli - Brasil

Carlos Souto - Chile
John Didulica - AustráliaA selecção nacional de Esperanças,

orientada tecnicamente por Agosti-
nho Oliveira, terminou invicta a fase
de qualificação para o Europeu da ca-
tegoria, a realizar-se no próximo ano.
Nos dez jogos realizados no apura-
mento, o seleccionado português
marcou 29 golos e acabou por sofr-
er apenas três. Portugal somou um
total de 30 pontos, deixando os mais
directos opositores (Rússia e Eslo-

váquia) a 11 pontos de distância.
No "play-off" de acesso ao Europeu,
Portugal vai defrontar a congénere
da Suíça. O primeiro jogo está calen-
darizado para 12 de Novembro, na
Suíça, enquanto a recepção do con-
junto português aos helvéticos ocor-
rerá quatro dias depois.
No final deste ano, a UEFA anuncia
o país que vai albergar o Europeu
de Esperanças. 
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Cristiano Ronaldo foi
o mais votado pelos
adeptos de todo o

mundo como o Melhor Jovem
Jogador de 2004, galardão que foi
entregue ao português do
Manchester United na gala FIFPRo
World XI Player Awards, realizada
na noite de 19 de Setembro, no
Centro de Televisão da BBC.
O jogador português reuniu as
preferências de milhares de entusi-
astas da modalidade, superando os
outros onze concorrentes ao pré-
mio, entre os quais Wayne Rooney
(Manchester United), Robinho (Real
Madrid), Obafemi (Inter) e Bastian
Schweisteiger (Bayern Munique).
"Este prémio dá-me mais von-
tade para continuar a trabalhar
como o tenho feito até aqui",
referiu Cristiano Ronaldo, recordan-
do o seu pai, recentemente desa-
parecido.
O seu companheiro de equipa
Wayne Rooney foi o vencedor do
prémio Melhor Jovem Jogador do
Ano, numa votação promovida pela
FIFPro, em que participaram cerca de
40 mil jogadores de todo o mundo. 
Nesta gala, Ronaldinho Gaúcho, do
Barcelona, foi distinguido com o
prémio Jogador do Ano da FIFPro.
O brasileiro, que, em 2004, foi con-
siderado o Melhor Jogador do
Mundo pela FIFA, recolheu o maior
número de votos de futebolistas de
todo o globo.
Ronaldinho Gaúcho, que disse
"estar encantado por receber
este prémio", era um dos 55 can-
didatos, entre os quais figuravam os

portugueses Cristiano Ronaldo,
Figo, Deco e Ricardo Carvalho.
Os onze mais votados em cada sec-
tor de entre os candidatos foram
premiados por integrar a melhor
equipa da época passada, dominada
pelo AC Milan, com quatro elemen-
tos, e pelo Chelsea de José Mou-
rinho, com três atletas. Nenhum por-
tuguês reuniu votos suficientes para
ganhar um lugar no onze ideal.
Para guarda-redes, o brasileiro
Dida, do AC Milan, foi o eleito,
enquanto as preferências para o
quarteto defensivo recaíram em:
Cafú (Brasil/AC Milan), Alessandro
Nesta (Itália/AC Milan), John Terry
(Inglaterra/Chelsea) e Paolo Maldini
(Itália/AC Milan). O Jogador do Ano

da FIFPro, o brasileiro Ronaldinho
Gaúcho, do Barcelona, é um dos
elementos que se junta a Frank
Lampard (Inglaterra/Chelsea), Clau-
de Makelele (França/Chelsea) e
Zinedine Zidane (França/Real
Madrid) no meio-campo. O camaro-
nês Eto'o (Barcelona) e o ucraniano
Andrey Schevchenko (AC Milan)
foram os avançados mais votados
nesta eleição da FIFPro World XI
Player Awards.

Cristiano Ronaldo eleito
o Melhor Jovem Jogador

Depois de adiada a eleição no Con-
gresso realizado na Holanda, em
meados de Abril último, a FIFPro
tem um novo presidente. Trata-se
do francês Philip Piat, que desem-
penhará o cargo até 2007.
Nessa altura, Piat, presidente do
sindicato francês desde 1969, cede-
rá o lugar ao espanhol Gerardo
Movilla, seu adversário no processo
eleitoral que decorreu no Con-
gresso em Londres, nos dois  dias
seguintes à gala FIFPro World XI
Player Awards. Movilla conduzirá os
destinos do organismo até ao próx-
imo acto eleitoral para eleição do
presidente, em 2009.
Nos trabalhos, em que participaram
Joaquim Evangelista e João Nogueira
da Rocha, em representação do SJPF,
analisou-se o relatório financeiro de
2004/2005 e o orçamento projecta-
do para 2005/2006, além de se
terem dissecado os relatórios elabo-
rados pelos comités financeiro, de
"doping", de reforma do "Board" e
os relatórios emergentes dos "Work-
ing Groups" da UEFA sobre o papel
dos agentes de futebol e os requisi-
tos mínimos do contrato do jogador.
Além da estratégia para os próxi-
mos dois anos e da nova imagem a
conferir ao portal da FIFPro, tam-
bém foi abordada a experiência
piloto do torneio destinado a
jogadores desempregados, realiza-
do em Julho, na França. A equipa
do SJPF, recorde-se, classificou-se
em quarto lugar. 
O vasto elenco e a diversidade das
matérias tratadas demonstra a
importância deste fórum, onde

mereceu especial destaque a
análise do relatório técnico, tendo
ficado decidido a necessidade de
aprofundar a discussão em torno da
relva artificial. 
Nesse sentido, os congressistas
aprovaram uma acção de auscul-
tação junto dos jogadores de cada
um dos 40 países que integram a
FIFPro, possibilitando depois reunir
o máximo de experiências sobre o
desenvolvimento da modalidade
nos pisos sintéticos.

O ADEUS A GORDON. Um dos
momentos mais significativos deste
Congresso da FIFPro que decorreu
em Londres foi a despedida de
Gordon Taylor da presidência do
organismo. Este britânico nascido em
1944, deixou marcas na sua gestão,
de 1992 a 2005, e todos os congres-
sistas dispensaram-lhe uma calorosa
despedida de reconhecimento.
Gordon, que foi futebolista durante
duas décadas (desde 1960 a 1980),
foi convidado para ocupar o cargo
de presidente honorário da FIFPro,
tendo respondido afirmativamente.

Piat é o novo
presidente

Diálogo com Brasil

Evitar que
atletas sejam
“mercadoria” 

O SJPF reuniu com os presidentes
dos sindicatos do Rio de Janeiro e de
São Paulo, Alfredo Sampaio e Rinal-
do Martorelli, respectivamente, para
conjuntamente analisar a situação
dos jogadores brasileiros em Portu-
gal e estudar um conjunto de acções
para evitar que os atletas sejam víti-
mas da relação com alguns empresários.
"Os jogadores brasileiros, o maior
contingente de estrangeiros em
Portugal, são um factor de receitas,
mas, depois, muitos acabam por
serem penalizados", observou
Joaquim Evangelista.
Alfredo Pimenta e Rinaldo Martorelli
sublinharam a importância de estrei-
tar a relação com o SJPF. "O objecti-
vo é melhorar a adaptação dos
brasileiros em Portugal", disse o
presidente da estrutura sindical do
Rio de Janeiro. Por seu lado, Rinaldo
Martorelli afirmou a necessidade
dos atletas brasileiros "se infor-
marem do que vão encontrar antes
de viajarem para Portugal ou para
outro país europeu". 

FIFPro reconheceu génio do internacional por-
tuguês. O Melhor Jogador do Ano também se
expressa na língua de Camões. Ronaldinho
Gaúcho junta a distinção da FIFPo ao título de
Melhor Jogador da FIFA de 2004

Piat com mandato até 2007

Alfredo Pimenta (na foto, à esquer-
da), Joaquim Evangelista e Rinaldo
Martorelli
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Dos amarelos
ao desemprego

Renato Queirós

"Liga deveria estar
ao lado dos jogadores"

Jorginho

"Redução de cartões seria benéfica"

1 Acho que o futebol só sairia
beneficiado em todos os aspectos
com a revisão da regulamentação.
A redução de cartões amarelos era
benéfica para os atletas, porque
iriam pensar duas vezes antes de
fazerem algumas cenas lamentáveis
que se vêem praticamente em
todos os jogos e que não dignificam
em nada a nossa profissão.

2 Não concordo e acho que preju-
dica seriamente o jogador. O nosso
país tem cada vez mais jogadores e,
às vezes, é difícil arranjar clube nos
prazos estipulados pela Liga e pela
Federação Portuguesa de Futebol.
Ou seja, acabando esses prazos, o 

jogador 
vai ter de
e s p e r a r
n o v a -
m e n t e
um longo
pe r í odo
de tempo
para ser
n o v a -
m e n t e
inscr ito,
o que vai
afectar o jogador nos aspectos
financeiro, físico e psicológico.

3 Costuma-se dizer que o jogador
passa e os clubes ficam. Agora, diz-

-se que o jogador passa e o clube não
paga, fecha e abre com outro nome.
Alguém tem de ser responsabilizado.
Para mim, um clube só poderia
participar no campeonato se desse
garantias bancárias para poder
cumprir os contratos que tem com
os jogadores, que é o que acon-
tece com os principais campe-
onatos da Europa. 

4 Concordo plenamente. Se to-
dos os ramos da ciência estão em
constante evolução, então, por
que não o futebol? Todas as tec-
nologias que ponham a verdade
no futebol são sempre bem-vindas
na minha opinião.

1 Não. Penso que a
regulamentação quan-
do aos cartões amarelos
está bem assim. Já
aconteceu que a pe-
nalização seria ao ter-
ceiro amarelo e isso não
veio trazer qualquer
melhoria ao nosso fute-
bol. Penso que a haver
alguma melhoria não é
nesse campo que se
deveria mudar.

2 É um grande erro que a Liga está
a cometer. Está a prejudicar seria-
mente os jogadores, já que são eles
a parte mais importante do espec-
táculo que é o futebol.
Tenho alguns colegas que tão
desempregados neste momento,
que tiveram propostas para estar
num clube e não o estão por causa
dessa lei, que prejudica muito o
jogador.

3 Infelizmente, esse fla-
gelo dos ordenados em
atraso existe e em
muitos lados. É dos
casos maus do futebol.
Devia haver uma
maneira para que os
clubes, em todos os iní-
cios de campeonato,
fossem obrigados a ter
que garantir os ordena-
dos para toda a época.
Se não o fizessem, eram

proibidos de se inscrever nas com-
petiçoes. Essa lei já existe em alguns
campeonatos europeus e é uma
medida bastante justa e correcta.

4 É uma boa solução, já que, este
ano, já o meu clube no momento,
que é o Paços de Ferreira, foi preju-
dicado por uma má decisão do árbi-
tro, numa situação em que a bola
entrou e ele não assinalou o golo.
Foi no Bessa.

Nesta edição, inauguramos espaço
para auscultar a opinião de três
atletas sobre assuntos da actuali-
dade. Renato Queirós (Liga
Betandwin), Rui Baião (Liga de
Honra) e Jorginho (II Divisão B)
respondem a quatro questões:

1 Um jogador é penalizado com
um jogo de suspensão depois de
série de cinco cartões amarelos.
Acha que a regulamentação devia
ser revista? 

2 A Liga recusa-se a permitir a
inscrição excepcional. Concorda? 

3 Já há casos públicos de incum-
primento salarial. O que devia ser
feito?

4 No Mundial de Sub-17, a FIFA
ensaiou a utilização de bola com
"chip". Concorda com o recurso a
novas tecnologias no futebol?

"Clubes devem pagar salários"

Rui Baião

1 Acho que a situação
deveria ser revista. Não
no sentido da redução da
série, mas em termos de
penalização dos joga-
dores, porque, quanto
mais admoestados fos-
sem, mais castigados
seriam. Talvez assim hou-
vesse uma maior respon-
sabilidade e respeito por
parte dos jogadores em
relação aos colegas de
profissão e aos árbitros.

2 Na minha opinião, um jogador
que esteja ou estivesse livre poderia
e deveria ser inscrito em qualquer
altura da época desportiva, pois não
só os atletas são impedidos de
praticar futebol, que é o que mais
gostam de fazer, como não têm

como sustentar a fami-
lia, como em alguns
casos que têm aconte-
cido ultimamente.

3 Aquilo que acho
deveria e deve ser feito
é obrigar os clubes a
cumprirem os acordos
salariais que fizeram
no contrato com os
jogadores. Os clubes
devem pagar salários e

também apostarem mais nos
jogadores jovens portugueses,
sejam das escolas dos clubes ou de
outros clubes portugueses, pois
poupava-se muito dinheiro, em vez
de irem contratar jogadores ao
estrangeiro. Quando chegam cá,
aquilo que se vê é que os jogadores
portugueses são muito superiores e

têm todas as qualidades. Na história
recente do nosso futebol, isso esta
provado...
As exageradas quantias de dinheiro
que os clubes gastam em con-
tratações duvidosas e em elevadas
renumerações para empresários,
deveria-se pensar melhor nas ati-
tudes que os clubes tomam em
função dos seus jogadores, porque,
afinal, quem acaba por sofrer mais
são sempre os jogadores.

4 Eu sou a favor de tudo aquilo
que possa ajudar os jogadores, as
instituições, as equipas de arbi-
tragem e o futebol em si...
Tudo o que vier de novo em ter-
mos tecnológicos ou noutras
áreas para ajudar e melhorar o
futebol, da minha parte será sem-
pre bem-vindo.



Flash interview

A confirmação
de Nuno Gomes

Os meses de Setembro e de
Outubro confirmaram o excelente
momento de forma de Nuno
Gomes. O avançado do Benfica foi
o jogador da Liga Betandwin que
somou mais pontos nos jogos da
competição realizados naqueles
períodos.
Nuno Gomes recebeu, na última
semana de Outubro, a peça em vidro
original destinada a premiar o
Melhor do Mês de Setembro. A
entrega do troféu, efectuada por
Tozé (na foto, gentilmente cedi-
da por A Bola/ASF), delegado do
SJPF,  decorreu no Holmes Place
dos Restauradores. 
O jogador não prestou quais-
quer declarações, apenas reve-
lou satisfação pela distinção que
recebeu.
O prémio Melhor do Mês é insti-
tuído pelo SJPF e tem a colabo-
ração de Holmes Place Health

Clubs. Em cada mês, o jogador mais
pontuado na Liga Betandwin pelos
três jornais desportivos nacionais é
considerado o vencedor e contem-
plado com uma peça em vidro, idea-
lizada pelo artista plástico Luiz Costa
e concebida pelos artesãos Celso
Martins e Armindo Martins, de A
Montra do Vidro (Maceira/Leiria),
num processo de moldar o vidro que
tende a desaparecer.

Nandinho
recebe

"Fair- Play"
Nandinho foi distinguido com o
prémio "Fair Play" relativo à época
passada. O troféu, uma peça em
vidro executada pelo artesão
Armindo Martins, num processo
que tende a desaparecer, foi
entregue, na primeira semana de
Outubro, por Alexandra Rodrigues,
da ProBeauté, o atelier de
cabeleireiro que colabora com o
SJPF na instituição deste prémio.

FC Porto
e V. Setúbal
disciplinados

O FC Porto, em Setembro, e o V.
Setúbal, em Outubro, foram os clubes
mais disciplinados da Liga Betandwin
naqueles meses. O prémio "Fair Play"
Colectivo é instituído pelo SJPF, em
colaboração com o Banif.

Prémios

14      Sindicato dos Jogadores de Futebol



16      Sindicato dos Jogadores de Futebol

Agenciamento
de atletas

Além da Bolsa de Jogadores,
o SJPF presta um apoio
específico ao atleta desem-
pregado, procurando-se solu-
ções no mercado de trabalho.
Este serviço de agenciamen-
to caracteriza-se por um
atendimento personalizado,
por uma análise cuidada da
situação, por contactos com
clubes e SAD's e pelo acom-
panhamento na elaboração
de contratos com que o
jogador venha a ser con-
frontado.
Para infor-
mações de-
talhadas so-
bre o agen-
c i a m e n t o ,
contactar os
serviços do
SJPF.

Atletas
durante está-
gios do SJPF.

- Quais as opções que um
jogador profissional de fute-
bol dispõe na tributação dos
seus rendimentos?

PEDRO HENRIQUES (Sem clube)

- Em conformidade com o  Regime
de Enquadramento dos Agentes
Desportivos (Art. 3º-A do Código
do IRS), e atento o Despacho da
Directora de Serviços da Direcção

de Serviços de IRS, de 12 de Julho
de 2005, o jogador pode optar por:

• ENGLOBAMENTO
(Juntar os rendimentos resul-
tantes da actividade desportiva
com outros);

• TRIBUTAÇÃO AUTÓNOMA
(Separar os rendimentos resultantes
da actividade desportiva para serem
tributados autonomamente).

Se o jogador optar pelo ENGLO-
BAMENTO:

• Retenção na fonte dos rendimen-
tos resultantes da actividade
desportiva, nos termos gerais (DL
42/91, de 22 de Janeiro);

•  Taxa aplicável nos termos gerais;

•  Dedução a 100% de prémios de
seguro de doença acidentes pes-
soais e de vida. 

A opção pelo ENGLOBAMENTO ofer-
ece a vantagem da possibilidade de
dedução a cem por cento dos prémios
de seguro de doença, seguros de aci-
dentes pessoais e seguros de vida que
garantam riscos de morte, invalidez e
velhice. Nos restantes casos, a
dedução é de 25 %.

Se o jogador com contrato de
trabalho optar pela TRIBUTA-
ÇÃO AUTÓNOMA:

• Retenção na fonte: 22%

• Taxa aplicável: 80% da taxa normal

• Não há lugar ao regime de
dedução de prémios de seguros

Se o jogador tem contrato de
prestação de serviços (recibos
verdes) pode optar pelo ENGLO-
BAMENTO:

• Retenção na fonte: 22%

• Taxa aplicável: taxa normal

Se escolher a TRIBUTAÇÃO AU-
TÓNOMA:

• Retenção na fonte: 22%

• Taxa aplicável: 80% da taxa normal

Em resumo:

• O jogador de futebol pode, se
optar, beneficiar do regime de
TRIBUTAÇÃO AUTÓNOMA mais
favorável.

• A opção por um dos dois regimes
possíveis deve ser prévia, uma vez
que difere a taxa de retenção na
fonte.

• A taxa reduzida de 80 % sobe 10
valores percentuais em cada ano.

Assim:

• Em 2006, será de 90% da taxa
normal;

• Em 2007, o regime especial deixa
de oferecer taxa reduzida.

NOTA FINAL IMPORTANTE:

No preenchimento do impresso do
IRS, o jogador deverá inscrever o
montante dos seus rendimentos no
espaço destinado à tributação
autónoma.

Estas páginas constituem espaço privilegiado dos associados. Nelas se divul-
gam benefícios emergentes de acordos para o efeito celebrados, 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 SJPF se reserve o direito de selecção, por escassez de espaço.
Colabora. Contacta-nos através de carta, fax ou correio electrónico, mencio-
nando sempre o nome e o número de associado.

O Sindicato dos Jogadores Profis-
sionais de Futebol disponibiliza aos
seus associados que se encontrem
sem vínculo laboral a possibilidade
de integrarem a bolsa de emprego
do portal.
Com este serviço pretende-se que
os atletas desempregados consti-
tuam uma oferta válida de em-
prego, procurando-se correspon-
der igualmente a necessidades de
clubes e SAD's.
Na Bolsa de Jogadores do portal
(www.sjpf.pt), com um registo
superior a cinco mil "page-views"
por dia,  são incluídos elementos
biográficos sobre o atleta, bem
como o percurso e as características
do futebolista. Dados impres-
cindíveis para a oferta.

Se está na condição de desempre-
gado e pretende integrar a Bolsa
dos Jogadores tem de reunir os se-
guintes elementos: nome comple-
to, com indicação do nome profis-
sional; data de nascimento; nacio-
nalidade; peso; altura; posição
específica que ocupa no terreno de
jogo, podendo inscrever mais do
que uma caso tenha essa facul-
dade da polivalência; clube que
representou na época passada e
respectiva divisão, com o número
de golos convertidos; e percurso
como sénior, com as indicações
dos clubes representados e as
competições em que participou,
bem como o número de golos
marcados.
Depois de reunidos todos estes

dados pessoais, deve
fazê-los chegar ao SJPF,
podendo fazê-lo através
do correio electrónico
(espacosocios@sjpf.pt
ou sjpf@sjpf.pt) ou
através do envio de
sobrescrito fechado para
a Rua Nova do Almada,
11, 3.º Direito, 1200-
288 LISBOA. Pode ainda
enviar por fax, utilizando
o número: 21 343 10 61. 
A Bolsa dos Jogadores
do portal do SJPF tem
actualização permanente.

Espaço
dos 

sócios

Jogadores sem vínculo laboral podem
integrar bolsa de emprego do portal

O gabinete jurídico esclarece

Uma oferta
privilegiada

acordos
benefícios

& Fiscalidade no futebol

perguntas
e respostas

Classificados
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

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 elec-
trónico, indicando sempre o nome número de sócio.
localidade onde reside e o contacto telefónico. 

&
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Delfim voltou
a actuar pelo
Marselha em
jogos oficiais.
O jogador foi
titular no en-
contro da e-
quipa fran-
cesa frente ao
Deportivo Co-
ruña, no Ria-
zor, referente à Taça Intertoto.
Em declarações ao diário "A Bola",
Delfim disse que "foi fantástico"
ter actuado pelo Marselha em
jogos oficiais três anos depois.

Pedro Barbosa
anunciou o
fim de uma
carreira de 21
anos como
prof i s s iona l
de futebol.
"Não foi uma
decisão fácil,
porque foram
muitos anos
de prazer, paixão e dedicação à
profissão", disse, numa conferência
de imprensa realizada numa
unidade hoteleira.
O ex-capitão do Sporting teceu
algumas críticas aos dirigentes
leoninos e referiu que, apesar de
sublinhar ter recebido convites de
clubes nacionais e do estrangeiro,
decidiu acabar com a carreira de
futebolista.

A sinistralidade no mundo do futebol
suscita preocupação, pelo que o
Sindicato dos Jogadores Profissionais
de Futebol entende que o Governo
deve intervir com a fixação de um
quadro normativo que sustente a
implementação das acções concretas
imputadas aos agentes desportivos.
Ultimamente, vários têm sido os
exemplos trágicos quanto à sinis-
tralidade desportiva, quer as  decor-
rentes de acidentes de viação quer
as de doença súbita ou degenerati-
va, vitimando Miklos Féher, Bruno
Baião, João Manuel e Mauro Gama
e incapacitando Sandro, Humberto
Miranda e José António.
As preocupações do SJPF são,
essencialmente, de índole preventi-
va, traduzidas, nomeadamente, na
exigência rigorosa e permanente de
exames médicos, que permitam
detectar anomalias atempada-
mente e, como tal, obviar aos trági-
cos desenlaces. 
Ora, o êxito desta medida pres-
supõe uma congregação de ati-
tudes. Desde logo, dos próprios
atletas na perspectiva da salvaguar-
da de valores inquestionavelmente
superiores aos desportivos, como
são a saúde e a vida.
Concomitantemente, deve caber
aos clubes e SAD´s, à Federação
Portuguesa de Futebol (FPF) e à Liga
Portuguesa de Futebol Profissional
(LPFP) a obrigação de cumprir e
fazer cumprir as normas regulado-
ras da matéria.
O papel do SJPF será o de procurar e
propor soluções tendentes à melhoria
do quadro normativo, sem descurar
uma completa informação aos associ-

ados, alertando-os para a necessi-
dade de não descurarem todos os
aspectos ligados à sua saúde.
Infelizmente, a eficácia das acções
preventivas não foi, é ou será total.
Deste modo, importa cuidar de
saber quais as respostas a adoptar
sempre que a prevenção falha.
Por um lado, os jogadores,
como agentes de uma
actividade de curta
duração e desgaste
rápido, devem acau-
telar, atempada-
mente, o seu
futuro, ade-
rindo a planos
de protecção
da saúde e
segurança social.
Por sua vez, a FPF e
a LFPF, em especial
a primeira entidade
porque beneficiária
da actividade des-
portiva dos jogadores,
devem contribuir para o
financiamento dos fun-
dos destinados a cobrir os
riscos decorrentes do exer-
cício da mesma actividade
desportiva: saúde, desem-
prego, invalidez e morte.
O SJPF está determinado e
empenhado na criação de
mecanismos tendentes a
responder, em várias ver-
tentes, aos problemas em
apreço, apoiando os sinistra-
dos e famílias, através do Fundo
de Solidariedade, de Seguro de
Vida, do Fundo de Pensões e da
assessoria jurídica gratuita.

As inscrições para os cursos do SJPF
de Gestão de Carreira e de Internet
e Correio Electrónico nos distritos
de Coimbra, Évora e Faro, com for-
madores credenciados pelo IEFP,
terminam a 4 de Novembro.
Se pretender inscrever-se num dos

dois cursos promovidos pelo SJPF,
cada um com uma carga horária
de 30 horase com três módulos,
deve contactar  a  estrutura sindical,
através dos telefones 21 321 95 90
e 91 439 33 20 ou dos dois ende-
reços de correio electrónico (espa-

cosocios@sjpf.pt e sjpf@sjpf.pt).
Aos formandos, a que serão dados
certificados de formação no final dos
cursos que frequentarem, o SJPF atri-
bui dois subsídios, um para alimen-
tação (3,83€ por dia) e outro para
deslocação (até 46,84€por mês).

Jorge Costa apresentou o livro que
retrospectiva os vinte anos de per-
curso do jogador do FC Porto no
futebol. A obra intitula-se "Jorge
Costa, O Capitão" e tem co-autoria
dos jornalistas Carlos Pereira Santos
("A Bola") e Rui Cerqueira (RTP).

Na ocasião do lançamento do
livro, Joaquim Evangelista con-
siderou ser "da mais elementar
justiça destacar o Homem e o
Capitão", sublinhando o "exemplo
para todos os desportistas, em
especial os jovens".

O SJPF admite o recurso à FIFA e
aos tribunais caso a Liga Portuguesa
de Futebol Profissional (LPFP) não
tenha "bom senso" e mantenha a
sua intransigência quanto à recusa
na aplicação da norma que permite
a inscrição excepcional de atletas
desempregados ou que tenham
rescindido com fundamento de
justa causa.
"Haja  compreensão por parte da
LPFP, para que a situação, que é uma
violação clara ao direito do trabalho,
seja desbloqueada o mais rapida-
mente possível", pediu Joaquim
Evangelista, em conferência de im-
prensa realizada, a 3 de Outubro, na
sede da estrutura sindical, com a pre-
sença de Cabral (ex-Belenenses), João
Paulo Brito (ex-V. Setúbal), Valente
(ex-Rio Ave), Toni (ex-Servette, Suíça),

Wilson (ex-Belenenses), Nuno Cam-
pos (ex-Amora), Pedro Henriques (ex-
Académica) e Vargas (ex-Estoril).
O presidente do SJPF, que, como
primeira acção tendente a ultrapas-
sar a situação, vai encetar o diálogo
com o presidente da LPFP, Valentim
Loureiro, sublinhou que "a imple-
mentação desta medida mereceu
um tratamento díspar, já que foi
aceite de imediato pela FPF, enquan-
to a LPFP assumiu e assume posição
divergente, que se traduz numa
restrição inaceitável ao trabalho".
Joaquim Evangelista, que vai solic-
itar intervenção da FIFPro, obser-
vou ainda que a recusa da LPFP
"não contribui para a resolução de
situações para que indirectamente
concorre, como é a do incumpri-
mento salarial".

Governo deve intervir
na sinistralidade desportiva

João Manuel, vítima de
doença degenerativa, é um
dos exemplos trágicos da
sinistralidade no desporto

Cursos em Coimbra, Évora e Faro
de Gestão de Carreira e Internet

Jorge Costa apresenta livro
de vinte anos de futebol

SJPF admite recurso
à FIFA e a tribunais

Pedro Barbosa 
encerra carreira

Delfim de novo
em jogo oficial
pelo Marselha

Liga recusa norma de inscrição excepcional



Estágios destinados a atletas sem ocupação
Estágios destinados a atletas sem ocupação
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Metade dos 54 atletas que fre-
quentaram o estágio do SJPF desti-
nado a desempregados conse-
guiram um contrato válido para a
presente época. 
De entre os 27 atletas colocados,
um referencial de empregabilidade
bastante satisfatório, a maioria dos
jogadores (13) celebrou contrato
com clubes concorrentes no
Nacional da III Divisão, enquanto
sete futebolistas rubricaram vínculos
laborais com agremiações desporti-
vas inscritas no Nacional da II Divisão
B e cinco assumiram compromissos
com equipas dos campeonatos
regionais promovidos sob a égide
das associações de futebol.
Apenas um atleta (Ernesto, o ex-
guarda-redes do Alverca) foi con-
tratado para jogar na Liga de Honra
e um outro jogador despertou o

interesse de um clube estrangeiro.
Trata-se de Rodolfo, que, na época
passada, esteve ao serviço da
Académica e que inscreve no seu
palmarés uma Supertaça Cândido de
Oliveira e uma Taça de Portugal, em
representação do FC Porto. O médio
vai prosseguir a carreira num clube
da II Divisão francesa, depois das
exibições produzidas na equipa do
SJPF que participou no Torneio da
FIFPro destinado a jogadores desem-
pregados, que decorreu em meados
de Julho, nos arredores de Paris. 
O número de atletas colocados até
ao momento poderá aumentar em
breve, dado que se encontram à
experiência três jogadores que fre-
quentaram o estágio do SJPF, sob
as ordens da equipa técnica lidera-
da por Mário Wilson, coadjuvado
por Rebelo e por Paulo Gomes. 

Doze jogos 
em Agosto

A equipa do estágio do SJPF desti-
nado a atletas desempregados reali-
zou doze jogos em Agosto. 

Eis os resultados: 
V. Setúbal-SJPF, 3-0; 
Oeiras-SJPF, 4-0;  Tires-SJPF, 0-4; 
Sesimbra-SJPF, 5-0; 
Caldas-SJPF, 0-0;  Maia-SJPF, 3-2; 
Sintrense-SJPF, 0-1; 
Ouriquense (Cartaxo)-SJPF, 1-0;
Louletano-SJPF, 3-0; 
Ol. Moscavide-SJPF, 3-0; 
Ol. Hospital-SJPF,  1-1; 
Pescadores da Costa da Caparica-
SJPF, 4-1.

RELAÇÃO DOS ATLETAS QUE FREQUENTARAM
ESTÁGIO E RESPECTIVA SITUAÇÃO

Nome Posição Clube Actual
Profissional

Metade com contrato

Estágio do SJPF com taxa
de empregabilidade assinalável

AGNALDO
BRUNO VELEZ

TINO
ERNESTO

BRUNO ANDRADE

ADEILSON
CANATO
FUSCO

RUI GUERREIRO
BRUNO MILITÃO

XAVIER
PEDRO NEVES

RENATO
SUBTIL
TONI

ZÉ TAVARES
CANECO

ALEXANDRE
NUNO CAMPOS

DIOGO SILVA
ANDERSON MANOEL

JONATAS
ZÉ CANECO

CUNHA
FLÁVIO
DUDU

TIAGO LOPES
RUI ALVES
EMANUEL
EMILIANO

TELMO CONCEIÇÃO
RODOLFO
MARÇAL

ANDERSON CARDOSO
RIVA

CARLOS FERNANDES
DIOGO VELEZ

CONSTANTINO

LEONARDO
ALEX AMARAL

PETIT
NELSON RODRIGUES

PEDRO
FLÁVIO MONTEIRO

DANI
OSVALDO
RAMIRES

RODRIGUES
CATARINO
RONALDO

GIBA
MARCO CARDOSO

MASCARENHAS
XANA

Guarda-redes
Guarda-redes
Guarda-redes
Guarda-redes
Guarda-redes

Defesa Direito
Defesa Central / Líbero / Trinco

Defesa / Médio Direito
Defesa Direito
Defesa Central

Defesa / Médio Direito / Esquerdo
Defesa Central / Líbero / Trinco

Defesa Central
Defesa Direito / Trinco

Defesa Direito
Defesa Central / Líbero
Defesa Central / Trinco

Defesa Central
Defesa Direito / Trinco

Defesa Central
Defesa Esquerdo
Defesa Central
Defesa Direito

Médio Direito / Centro
Trinco

Médio Ofensivo / Esquerdo
Médio Defensivo / Defesa Direito

Médio Centro
Médio / Trinco / Extremo

Médio Esquerdo
Médio Centro / 2º Ponta de Lança

Médio Defensivo
Médio Direito

Médio Esquerdo / Centro
Médio Ofensivo / Esquerdo

Médio Direito
Médio Esquerdo / Centro
Médio / Extremo Direito

Avançado
Avançado
Avançado

Extremo Direito / Esquerdo
Extremo Direito / Esquerdo

Avançado Centro / Alas
Ponta de Lança / 2º Ponta de Lança

Avançado
Extremo Direito

Extremo Direito / 2º Ponta de Lança
Ponta de Lança

Avançado
Extremo Direito / 2º Ponta de Lança

Avançado
Avançado
Avançado

LUSITANO DE ÉVORA
ESTÁ A TREINAR NO U. MONTENOR
ESTÁ A TREINAR NO C. INDÚSTRIA

ESTORIL
OPERÁRIO (Açores)

OLIVEIRA DO HOSPITAL
SEIXAL

VASCO DA GAMA
CARREGADO

AMORA

ESTÁ A TREINAR NO ODIVELAS B

COMÉRCIO E INDÚSTRIA
AMORA

PORTOSANTENSE

QUINTAJENSE
AMORA

TIRES
FARENSE

MADALENA
ALMADA

CLERMONT FOOT (França)
ORIENTAL

LOUSADA

FUNDÃO
TORRES NOVAS

FARENSE

ERICEIRENSE

IMORTAL

SANTANA
PROCESSO RESCISÃO COM O LEIXÕES

1º DEZEMBRO
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O SJPF está a estudar a possibilidade
da cobrança coerciva dos créditos
dos jogadores do Felgueiras, proce-
dendo à execução do património
pessoal dos dirigentes responsáveis
pela gestão do clube.
A intenção de responsabilizar os pre-

sidentes da Direcção e do Conselho
Fiscal, o director da Área Financeira e
o director do futebol profissional
pela dívida é encarada dada a inexis-
tência de património do Felgueiras.
Uma delegação do SJPF reuniu com
o plantel do Felgueiras a 13 de

Setembro, algumas horas depois da
decisão da Assembleia Geral do
clube em acabar com o futebol
profissional, quando se tinha criado
a expectativa de os jogadores
desenvolverem a sua actividade
profissional nesta temporada.

SJPF defende
garantia bancária

na FPF
O SJPF defendeu, na reunião com a
Direcção da FPF, realizada na tarde
do último dia de Setembro, a
implementação de uma garantia
bancária no início de cada época. 
"Tem de haver uma fiscalização
efectiva. Uma garantia bancária
pode proteger os jogadores desde
que seja implementada junto com
um manual de licenciamento de
clubes. Quem der garantias, está
habilitado a participar na com-
petição; quem não o fizer, terá de
dar lugar a outro clube", referiu
Joaquim Evangelista, que se fez
acompanhar de João Nogueira da
Rocha, presidente da Mesa da
Assembleia Geral do SJPF, na reunião
com Gilberto Madaíl e Ângelo Brou.
No entender do presidente do SJPF,
esta medida permitirá "dar um
passo em frente no futebol por-
tuguês, caso a FPF e a Liga estejam
de acordo, evitando-se problemas
como o que resultou da extinção do
futebol profissional no Felgueiras,
no Ac. Viseu e no Alverca".
Gilberto Madaíl mostrou-se preocu-
pado com a situação. "O panorama
não é optimista e as preocupações
do Sindicato são também as da
FPF”, sublinhou.
Madaíl manifestou-se igualmente
contra a recusa da Liga em aplicar a
norma que permite a inscrição de
jogadores livres.

Os jogadores do V. Setúbal decidiram
aceitar as garantias dos dirigentes da
SAD sadina quanto à liquidação dos
vencimentos em atraso (dois meses) e
de prémios da época passada. 
A decisão dos jogadores do clube
sadino, em vésperas do jogo com
o FC Porto, travou o processo de
rescisão contratual colectiva, deci-
dida unanimemente pelos atletas
quatro dias antes, mesmo depois
do presidente da Liga Portuguesa
de Futebol Profissional, Valentim
Loureiro, ter intervido, remetendo
uma resolução para a Assembleia
Geral do organismo, a realizar-se a

3 ou 4 do próximo mês. 
As cartas de pré-aviso de rescisão
contratual colectiva foram remeti-
das para a SAD do V. Setúbal,
concedendo-se três dias para a
regularização dos débitos, sob pena
de se concretizarem as rescisões.
No último dia do prazo para regu-
larização, antes da viagem da
equipa para o Porto, os jogadores
aceitaram as garantias de paga-
mento dadas pelos dirigentes
setubalenses, aceitando cheques,
mas com a condição de não os
depositarem ou levantarem antes
de ordem expressa da SAD.

Depois da audiência concedida ao
SJPF, realizada a 9 de Agosto, o
secretário de Estado da Juventude e
do Desporto, Laurentino Dias, reco-
nheceu a existência de "dificul-
dades sérias" no futebol português.
O governante, que esteve reunido
durante três horas com a delegação
do SJPF, constituída por Joaquim
Evangelista, João Nogueira da Rocha,
Nuno Campos e Alfredo Franque,
sublinhou a necessidade de todos os
agentes do futebol português reali-
zarem "esforços para que seja pos-
sível ultrapassar as dificuldades",
preconizando mesmo que os clubes e
SAD's devem "aumentar as recei-
tas e diminuir as despesas".
Laurentino Dias referiu que o Go-
verno tem conhecimento das
"preocupações sérias" apresen-
tadas na reunião de trabalho pelos
dirigentes do SJPF, entre as quais o
flagelo do incumprimento salarial, o
aumento do desemprego, a sinis-
tralidade desportiva, a articulação
transparente entre o poder político
e o futebol e a reformulação dos
quadros competitivos.
Joaquim Evangelista mostrou-se agra-
dado pelo facto de o Governo estar

"atento aos problemas dos joga-
dores profissionais de futebol". 

SJPF no IDP. O SJPF reuniu, a 29 de
Setembro, com a recém empossada
Direcção do IDP (Instituto de Des-
porto de Portugal), tendo ficado
vincado pela estrutura sindical que
"se tem perdido a oportunidade
de reformar o futebol por-
tuguês". "Esperamos medidas
positivas após o Congresso do
Desporto que o Governo pre-
tende realizar em breve", disse
Joaquim Evangelista.
No encontro com o elenco presidi-
do por Luís Sardinha, que sucede
no cargo a José Manuel Constan-
tino, foram abordadas questões
que se colocam com acuidade no
futebol português.

Laurentino Dias reconhece
"dificuldades sérias"

no futebol

"Caso Miguel"
resolvido

O diferendo entre Miguel e Benfica
foi ultrapassado com a mediação do
SJPF, com o acordo estabelecido
com o clube benfiquista e a trans-
ferência do jogador para o Valência. 
"Não foi um processo fácil, mas a
solução encontrada foi a melhor
forma de colocar um ponto final no
diferendo. Congratulamo-nos pela
decisão conjunta, que salvaguarda
os direitos do jogador", referiu o
presidente do SJPF, acompanhado
de Rui Cunha, administrador da
Benfica SAD, na conferência de
imprensa após o acordo.

Apoio à ACAPO

O SJPF vai promover, até meados
de Novembro, um leilão de camiso-
las autografadas pelas equipas do
Benfica, do FC Porto e do Sporting.
O produto das licitações reverterá
para a ACAPO (Associação de
Cegos e Amblíopes de Portugal),
que, em finais de Novembro, par-
ticipará no Europeu de Futsal.

Humberto recupera

Humberto Miranda, sinistrado no
acidente de viação que vitimou
Mauro Gama, abandonou o estado
de coma e já se encontra a realizar
alguns exercícios de recuperação,
no Hospital Amadora-Sintra.
Entretanto, está a decorrer uma
campanha de solidariedade, poden-
do os interessados através do NIB
0076 0000 2803 0914 10156 auxi-
liar o jovem neste momento difícil.
De referir que também José Torres,
"Magriço" no Mundial de 66, está
a atravessar uma fase muito difícil
devido a problemas de saúde.

Cerca de duas mil pessoas estive-
ram nas bancadas do Estádio D.
Afonso Henriques, no primeiro
sábado de Setembro, solidarizando-
se com a família de Hugo Cunha.
Antes do encontro de futebol
entre o V. Guimarães e a U. Leiria,
que terminou com vitória dos lei-

rienses (1-0, por Cadú, no final do
jogo), os dois últimos clubes que
Hugo Cunha representou, Vítor
Magalhães, presidente da agre-
miação desportiva vimaranense,
entregou uma salva de prata à
viúva, Mónica Cunha, acompanha-
da da filha, Bruna. 

O SJPF acompanhou, a par e passo,
o caso de Cristiano Ronaldo, que, a
18 de Outubro, submeteu-se a inter-
rogatório na polícia britânica no
âmbito de uma acusação de violação
apresentada por duas mulheres. 
Joaquim Evangelista recolheu todas
as informações possíveis junto de
Gordon Taylor, o presidente do sin-

dicato inglês, para que, em articu-
lação entre os dois organismos, se
pudesse responder às necessidades
do internacional português do Man-
chester United se tal se justificasse.
O jogador apresentou-se voluntaria-
mente para prestar declarações. De-
pois de algumas horas de interrogató-
rio, Cristiano Ronaldo retornou a casa.

O SJPF disponibiliza o apoio, em
particular nas questões jurídicas, a
Abel Xavier, suspenso devido a um
controlo positivo de "doping".
O português do Middlesbrough,
que, em finais de Setembro, após o
jogo com os gregos do Xanthi, da
Taça UEFA, acusou substâncias

proibidas numa despistagem reali-
zada, já solicitou a contra-análise. 
O SJPF elaborou um comunicado,
sublinhando que "assumiu, assume
e assumirá combate permanente ao
"doping", já que, para além da
defesa da saúde dos desportistas,
propugna pela defesa da ética e da

verdade desportiva". O SJPF enten-
de que «devem ser garantidos
todos os direitos de defesa ten-
dentes ao esclarecimento cabal das
circunstâncias, para obviar que o
bom nome, em termos pessoais e
profissionais, seja precipitada e
injustamente posto em causa».

V. Guimarães defronta U. Leiria
em memória de Hugo Cunha

Suspensa a rescisão colectiva
por salários em atraso

Jogadores do V. Setúbal 
aceitam garantias da SAD

SJPF atento a C. Ronaldo

Cobrança coerciva a dirigentes do Felgueiras 
para liquidar as dívidas a jogadores

Disponibilizado apoio a Abel Xavier




