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O 25 de Abril de 2011 teve, salvo melhor 

opinião, duas notas marcantes: o local das 

comemorações e os intervenientes.

Concretamente: Belém, em vez de S. Bento; 

Presidente e ex-Presidentes da República 

em vez de deputados.

No que toca à mensagem ficou o apelo unâ-

nime de que a superação  dos problemas  

com que o País se debate, em vez de guer-

rilhas partidárias, impõe consensos.

Isto não quer dizer que deixe de haver di-

vergências, pessoais e ideológicas, antes 

significa que o momento  impõe unidade e 

coesão.

Ora, se isto vale para o País vale também  

para o mundo do futebol que daquele faz 

parte integrante.

Ao contrário  do que muitos pensam, o fute-

bol, tal como o País, atravessa graves dificul-

dades. Sendo uma evidência não precisa de 

demonstração.

Neste contexto, se o diagnóstico é o mesmo, 

a terapêutica dever ser semelhante.

Assim sendo também no futebol é indis-

pensável um consenso  entre as diversas 

entidades e protagonistas com responsabi-

lidades especificas.

O Sindicato, conquanto muito vezes adopte 

um discurso  de confronto, nunca se afas-

tou da via do diálogo tendente à procura 

de consensos.

Porto Campeão

Está encontrado o campeão nacional 

2010/2011 - o Futebol Clube do Porto.

Trata-se de um justo vencedor que sustentou 

a sua vitória na qualidade de jogo ao longo 

de toda a época desportiva.

Aos jogadores , treinador e demais membros 

da equipa técnica e aos órgãos dirigentes 

sinceros e merecidos Parabéns.

Raúl Meireles, 

a qualidade do jogador português

Raúl Meireles arriscou e venceu.

A sua qualidade foi reconhecida pelo exi-

gente público inglês. 

Fez-se justiça. Concomitantemente honrou 

o futebol português.

Ao amigo, um abraço do tamanho do teu 

futebol. 

Salários em atraso - Ameaça de greve 

Infelizmente, a par do sucesso de alguns o 

futebol português debate-se com problemas 

estruturais de base. 

Entre eles o do incumprimento salarial 

revela a incapacidade do futebol profissional 

garantir, por um lado o cumprimento das ob-

rigações e, por outro, a verdade desportiva.

O que se passa na União Desportiva de Lei-

ria, não sendo exclusivo deste clube,  ilustra 

esta realidade.

No caso em apreço o incumprimento salarial 

reveste contornos especiais.

Na verdade, o Clube deliberadamente frac-

cionou o salário acordado com os atletas 

em duas partes: uma parte sustentada em 

contrato de trabalho desportivo registado na 

Liga e outra consubstanciada em contrato de 

imagem transferido para uma off shore.

Desta forma, entre outros atropelos, dimi-

nuem-se as garantias dos atletas.

Enfim, quando os clubes entregam na Liga 

documentos comprovativos de terem a sua 

situação salarial regularizada podemos ter 

uma de duas atitudes: ignorar a realidade 

e fingir que são suficientes e comprovati-

vos do pagamento; ou reconhecer que a 

realidade formal não corresponde à reali-

dade material e, consequentemente, agir 

no sentido de evitar estas habilidades, 

aliás recorrentes e bem conhecidas dos 

agentes desportivos.

É, pois, fundamental estabelecer regras de 

controlo e fiscalização que defendam a integri-

dade das competições e os direitos dos atletas.

Consensos 
inadiáveis

+

-

Inédito
Qualificação de três 
equipas nacionais para as 
meias finais da Liga Europa:
Porto, Benfica e Braga. 
Parabéns.

Dramático
A situação de insegurança 
denunciada pelo sindicato 
Romeno (aconselhando 
os jogadores a ter muitas 
cautelas quando assinam com 
clubes romenos) é um passo 
atrás na desejada estabilidade 
contratual.

O Presidente da Direcção
Joaquim Evangelista

Editorial
CONFIANÇA
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Imagens que fazem História 
ASF, Agência de serviços fotográficos   |  asf@abola.pt

Adeptos benfiquistas Amesterdão, 2 de Maio de 1962, Olympich 
Stadion. Final da Taça dos Campeões 
Europeus: Benfica 5, Real Madrid 3 
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FC Porto
campeão nacional 2010/11
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RECONHECIMENTO
Glórias de Portugal    
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ALFREDO
RANQUE
FRANQUE

lfredo Ranque Franque, nasceu em 

Benguela, Angola, a 1 de Setembro 

de 1952. Começou a jogar futebol 

em criança nas ruas perto da sua casa pas-

sando pouco tempo depois por alguns clubes 

pequenos de Angola. 

Aos 17 anos, e depois de ter sido observado, 

viajou para Lisboa para ingressar no Benfica. 

Começou pelos juniores chegando à equipa de 

reservas. Desde logo, criou laços com o clube 

da águia, privando de perto com “monstros 

sagrados” do futebol português como Eusébio 

e Coluna, entre outros. O respeito imperava 

então no futebol. Nesses anos estas “estre-

las”, do Benfica e da Selecção Nacional, eram 

tratados por “senhor”. 

Apesar de nunca ter jogado na equipa princi-

pal, o defesa esquerdo sempre mostrou leal-

dade e profissionalismo. Qualidades que lhe 

valeram uma carreira desportiva honrada. 

Passou por vários clubes como Boavista, Esto-

ril, Marítimo e União de Leiria, entre outros.

Aos 20 anos, é no Boavista que Franque ini-

cia a carreira como sénior mas é no clube 

da Tapadinha (o Atlético) que é mais vezes 

lembrado. Jogou ao longo de três épocas 

(de 1974/75 a 1976/77) durante as quais 

fez 78 jogos e marcou dois golos, sempre na 

Primeira Divisão. Como é sabido, o Atlético 

afundou-se nas divisões secundárias para 

até agora não sair de lá, mas não levou o 

Franque com ele. Continuou a jogar ao mais 

alto nível durante mais alguns anos. 

Seguiu-se o Marítimo. No emblema insular, 

Franque entrou para a história do clube ao 

ter integrado a primeira formação da eq-

uipa maritimista na Primeira Divisão. Pelo 

meio ainda jogou nas categorias mais jo-

vens da selecção portuguesa, sem nunca ter 

sido internacional A. Franque pendurou as 

chuteiras em 1986, ao defender as cores do 

União de Leiria.

Actualmente, Alfredo Ranque Franque faz 

parte da direcção do Sindicato dos Joga-

dores Profissionais de Futebol, organismo 

que ajudou a crescer e a implementar-se no 

panorama do futebol nacional. E é aqui que 

aplica entre outras, as suas qualidades: Leal-

dade e profissionalismo aliado ao espírito de 

luta em honra do futebolista no nosso país, 

incutindo isso mesmo a quem entra e passa 

pela primeira vez na instituição.

A

Um defesa esquerdo 
que jogou ao lado dos 
melhores e que ficou na 
memória de todos pelo 
seu profissionalismo.
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Primeiro Plano
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Aos 27 anos, Danny é 
uma das certezas do fute-
bol português. Eleito duas 
vezes o melhor jogador 
da liga russa, o avançado 
do Zenit não esconde a 
vontade de regressar ao 
futebol português e tem a 
convicção de que Portugal 
estará presente na fase fi-
nal do Euro 2012.

“Gostava 
de voltar 
a jogar em 
Portugal”
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indicato – Está desde 2005 na Rússia. 

Quais foram as maiores dificuldades 

que enfrentou quando chegou ao país?

Danny – Foram muitas, o idioma, a cultura, o 

frio, a falta de profissionalismo no clube [Dí-

namo de Moscovo], mas consegui ultrapassar 

e aguentar tudo isso graças à minha família 

que esteve sempre comigo. Desde que com-

ecei esta aventura na Rússia, ela foi o meu 

pilar e graças a ela consegui ser um jogador 

bastante reconhecido, tanto na Rússia como no 

meu País.

 

Sindicato – Já fala bem russo?

Danny – Sim, já são muitos anos na Rússia, era 

obrigatório saber.

 

Sindicato – Entretanto já foi e é colega de 

outros portugueses na Rússia. Ajudou-os na 

integração?

Danny – Sim, é um factor bastante importante. 

Nós que jogamos fora sabemos que não é nada 

fácil mas se estivermos todos juntos é sempre 

mais fácil a integração na equipa e no país. Por 

isso tento dar o meu apoio e ajudá-los a integra-

rem-se o mais rápido possível.

 Sindicato – Joga no Zenit com o Bruno Alves 

e com o Fernando Meira. Costumam juntar-se 

com as respectivas famílias fora dos treinos e 

dos jogos?

Danny – Sim, muitas vezes. É sempre bom 

porque assim esquecemos que estamos a jogar 

fora de Portugal, e a convivência é boa.

 

Sindicato – Tem saudades de Portugal?

Danny – Muito e mais agora que minha família 

está em Portugal a morar…não tem sido nada 

fácil. Por isso, a saudade agora é muito maior.

 

Sindicato – Começou esta época com o Zenit a 

ganhar a Supertaça. Quais são as suas expec-

tativas para o resto da temporada?

Danny – É verdade, começámos bem a ganhar 

essa taça. Agora é darmos continuidade ao bom 

trabalho que temos vindo a fazer para con-

seguirmos todos os títulos que temos em dis-

puta este ano.

 

Sindicato – O Zenit já foi eliminado da Liga 

Europa [pelo Twente, da Holanda]. Foi uma 

grande desilusão?

Danny – Foi uma grande desilusão, era nosso 

objectivo conseguir ganhar a Liga Europa, não 

conseguimos mas saímos de cabeça levantada, 

fizemos tudo para dar a volta ao resultado… 

Agora é pensar nas outras competições que te-

mos para disputar e tentar ganhá-las.

 

Sindicato – É uma grande desvantagem para 

as equipas russas, em relação às suas congé-

neres europeias, o facto de não estarem com 

ritmo competitivo nesta altura da época?

Danny – É verdade que estamos na pré-tempo-

rada e não estamos ao ritmo competitivo que as 

outras equipas de Europa apresentam e, por esse 

motivo, os nossos atletas não conseguem estar 

ao seu melhor nível.

 

Sindicato – Como vê o facto de estarem três 

equipas portuguesas nos quartos-de-final 

dessa competição?

Danny – Feliz, porque vemos que o campeonato 

português é tão competitivo como outros na Eu-

ropa. Ter três equipas nos quartos-de-final não é 

fácil… Estas três equipas têm feito uma boa Liga 

Europa, com bastante qualidade e com muita per-

sonalidade. Espero que as três consigam chegar às 

meias-finais e que uma delas seja vitoriosa.

S

Primeiro Plano

“Não tive muito 
tempo para 
aproveitar 
o campeonato 
português…”
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Sindicato – Acha que alguma delas é favorita 

para ganhar a Liga Europa?

Danny – Sim, as três são fortes candidatas a 

vencer a competição.

 

Sindicato – Qual é mais competitiva: a liga 

portuguesa ou a russa?

Danny – São duas ligas bastante boas, com ex-

celentes equipas e grandes jogadores.

 

Sindicato – Já foi duas vezes eleito o melhor 

jogador do campeonato russo. Ficou sur-

preendido ou foi um justo prémio para o trab-

alho que tem realizado na Rússia?

Danny – É verdade, já fui duas vezes eleito o mel-

hor jogador da Liga russa. No primeiro ano que 

fui escolhido fiquei um bocado surpreendido, não 

pela forma como me correu a época, porque fiz 

uma época muito boa, mas sim pela posição da 

minha equipa [Dínamo de Moscovo]. Já na se-

gunda vez, a equipa foi campeã e realizei uma 

época muito boa. Se não fosse eu era outro do 

Zenit porque fizemos um campeonato em grande.

 Sindicato – Na Rússia há vários relvados sin-

téticos. Qual prefere: o relvado natural ou o 

sintético?

Danny – A Rússia tem vários relvados sintéticos. 

Eu prefiro a relva natural porque é melhor para 

jogar e não é tão duro.

  

Sindicato – Tem contrato com o Zenit até 2012. 

Planeia continuar no clube ou deseja transfer-

ir-se para outro campeonato?

Danny – Tenho contrato até Junho de 2012, até lá 

é para cumprir e depois veremos o que o futuro 

me reserva.

 

Sindicato – Gostaria de jogar em que campe-

onato?

Danny – Sim, gostaria de jogar em outro campe-

onato mas não sei em qual. São todos muito 

bons, por isso vamos esperar.

 

Sindicato – Considera a hipótese de regressar 

a Portugal?

Danny – Como já disse ainda não sei o que pode 

acontecer no futuro, mas gostava de voltar a 

jogar em Portugal. Não tive muito tempo para 

aproveitar o campeonato português…

Sindicato – Foi colega de Paulo Bento no 

Sporting. Já então previa que Paulo Bento 

tivesse sucesso como treinador?

Danny – Sim, fui colega do mister e já na altura 

Paulo Bento demonstrava que poderia ser treina-

dor. Já se previa um futuro risonho. Desde que é 

treinador, o mister tem feito bom trabalho.

 

Sindicato – Ainda não “explodiu” ao serviço 

da selecção, ao contrário do que já aconteceu 

a nível de clubes. O que tem faltado?

Danny – É verdade as coisas não me têm saído 

tão bem como eu quero ou como jogo no meu 

clube, mas temos que ver que no meu clube eu 

já posso jogar de olhos fechados porque sei onde 

os meu colegas vão estar e o que eles vão fazer. 

Na selecção é um pouco diferente, cada um tem 

a sua forma de jogar, mas já vou demonstrando 

porque lá estou.

“Prefiro a relva natural [ao 
sintético] porque é melhor 
para jogar e não é tão duro”
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Sindicato – A selecção só depende de si 

própria para alcançar a qualificação para o 

Euro 2012. Está confiante de que alcançará 

esse objectivo? 

Danny – Sim só dependemos de nós. Estou 

superconfiante e toda a equipa está convicta 

de que vamos conseguir o apuramento. 

Sabemos que temos qualidade para 

passarmos em primeiro lugar.

Sindicato – A Rússia organizará o 

Mundial de 2018. Pensa que a 

Rússia estará à altura do desafio?

Danny – Tenho a certeza. Os russos 

vão organizar um dos melhores mundiais 

de toda história. Têm capacidade para 

isso, vão estar à altura do desafio.

 

Sindicato – Qual foi o seu melhor golo até 

ao momento?

Danny – O melhor não sei mas o mais im-

portante porque foi o que marquei na final 

da Supertaça Europeia contra o Manchester 

United.

 

Sindicato – E a sua melhor exibição?

Danny – Graças a Deus, na Rússia as coisas 

têm-me corrido muito bem, tenho sido bas-

tante regular… Por isso não é fácil só falar 

de um jogo.

 

Sindicato – Qual é o seu clube desde 

pequeno?

Danny – O Marítimo.

Perfil:
Danny – 27 anos

Naturalidade – Caracas 

                         (Venezuela)

Clubes – Marítimo, Sporting, 

Dínamo de Moscovo e Zenit

Internacional A por Portugal

“Estou super-
confiante e 

toda a equipa 
está convicta 

de que vamos 
conseguir o 

apuramento 
[para o 

Euro 2012]”
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REMATESO
N

ZE

Avançado
23 anos 
Fátima

Defesa
29 anos

Portimonense

Música favorita?
Ferme les Yeux et 

Imagine Toi, de 
Soprano.

Um filme?
A Lista de Shindler.

Uma bebida?
Água.

Carro?
Audi Q7.

Jogo de Pc
/Consola?

PES. 

Marca?
Nike.

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

Uma actriz e um actor?
Camilo de Oliveira e Eunice 
muñoz.

Prato preferido?
Peixe assado ou 
caldeirada.

Destino de férias?
Bora Bora.

Hobbie?
Passear e cinema.

Ídolo?
Sá Pinto.

Música favorita?
Then They Do.

Um filme?
O Campeão.

Uma Bebida?
Coca-Cola.

Carro?
Audi

Jogo de Pc
/Consola?

FM.

Marca?
Diadora.

Se não fosse jogador de 
futebol, o que seria?
Professor de Educação 
Física.

Uma actriz e um actor?
Mel Gibson e Julia Rob-
erts.

Prato preferido?
Pizza.

Destino de férias?
Bora Bora.     

Hobbie?
Passear com a família.

Ídolo?
Javier Zanetti.

ANDRÉMATIAS RICARDOPESSOA
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O melhor marcador da 1ª liga continua em grande no campeonato e o mês de 

Janeiro não foi excepção.

As fortes arrancadas culminadas em golos foram determinantes nas recentes 

conquistas do FC Porto.

Hulk é assim o vencedor do Troféu/BetClic de melhor jogador de Janeiro na 

primeira liga.

Nome: Givanildo Vieira de Sousa 

            “Hulk”

Naturalidade: Campina Grande 

                       (Brasil)

Data de Nascimento: 25/07/1986

Altura: 1,78m 

Peso: 80kg

Posição: Avançado

Clubes: Vitória Bahia (Brasil), 

Kawasaki Frontale (Japão), 

Consadole Sapporo (Japão), 

Tokio Verdi (Japão) e FC Porto 

Internacional pelo Brasil

Hulk
FC Porto

16



www.sjpf.pt 17

O guarda-redes do V. Setúbal, Diego, conquistou o prémio de 

melhor jogador da 1ª Liga do mês de Fevereiro.

As suas importantes defesas na baliza sadina foram impor-

tantes para o seu clube e também a nível pessoal para con-

seguir o maior número de votos por parte dos adeptos no site 

do Troféu dos Campeões

Nome: Diego Costa Silva

Nacionalidade: Brasil

Naturalidade: Itaqui (RS) - Brasil

Data de Nascimento: 11/05/1979

Altura: 1,88m 

Peso: 94 kg

Posição: Guarda Redes

Clubes: Juventude, Atl. Paranense, 

Fluminense, Leixões e V. Setúbal

Prémios: Bola de Prata: 

               Seleção 2002

www.sjpf.pt 17

Diego
V. Setúbal
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Nome: Luís Miguel Afonso 

           Fernandes “Pizzi”

Nacionalidade: Portuguesa

Naturalidade: Bragança 

Data de Nascimento: 06/10/1989

Altura: 1,72 m 

Peso: 66 kg

Posição: Avançado

Clubes: Bragança; Sp. Braga; 

            Ribeirão; Sp. Covilhã e 

            Paços de Ferreira 

O jovem avançado pacense esteve em grande evidencia durante o mês 

de Janeiro.

O camisola 31 do Paços de Ferreira marcou e ajudou a marcar golos que 

fizeram a sua equipa conquistar um lugar de destaque no campeonato.

Desta forma, Pizzi conquista o Troféu/Holmes Place de melhor jovem 

a actuar na primeira liga.

Pizzi
Paços de 
Ferreira

18
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Rui Sampaio recebeu o prémio juventude/Holmes Place 

do mês de Fevereiro.

O médio do Beira-Mar evidenciou-se a bom nível e por 

isso recebeu o maior número votos entre os nomeados.

O seu forte posicionamento bem como o certeiro passe 

foram, de certo, qualidades que não ficaram de fora na 

hora de escolha dos adeptos.

Nome: Fernando Rui Valadares 

           Pinto Sampaio

Nacionalidade: Portuguesa

Naturalidade: Vila Pouca de Aguiar 

Data de Nascimento: 29/05/1987

Altura: 1,86 m 

Peso: 75 kg

Posição: Médio

Clubes: D. Chaves, Penafiel 

            e Beira Mar

www.sjpf.pt 19

Rui Sampaio
Beira-Mar
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A equipa da Ilha da Madeira con-

quistou o Troféu Fair-Play Colec-

tivo/BetClic do mês de Janeiro 

da 1º Liga mostrando uma con-

duta positiva dentro de campo, 

valendo-lhe neste primeiro mês 

de 2011, o menor números de 

cartões visto no campeonato.

A formação vitoriana conquistou o troféu Fair Play Colectivo/Bet Clic do mês de Fevereiro.

Neste mês a equipa da cidade berço mostrou uma boa conduta dentro de campo em todos 

os jogos. 

Mostrando assim um grande espírito de entrega na conquista de triunfos.

Prémios

Vitória de 
Guimarães

Nacional

20
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Galeria
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Bock   |   Freamunde

Prémio melhor Jogador 

da 2ª Liga em Fevereiro 

Pizzi   |   Paços de Ferreira

Prémio melhor jovem na 1ª Liga de Janeiro

Carlitos   |   Oliveirense

Prémio melhor jovem na 2ª Liga de Janeiro

Chico Silva   |   Oliveirense

Prémio melhor Jogador 

da 2ª Liga em Janeiro

Vitória de Guimarães
Prémio FairPlay 1ª Liga de Fevereiro
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Nome: Francisco Miguel Soares Silva 

Nacioalidade: Portuguesa

Naturalidade: Lamego 

Idade: 23 anos (30/5/1987)

Altura: 1,74m 

Peso: 70 kg

Posição: Defesa

Clubes: : Sp. Lamego; Vilanovense; 

Belenenses; Dragões Sandinenses; U. 

Madeira; Trofense; Paços de Ferreira; 

Oliveirense

Um dos melhores jogadores da 2ª Liga é sem dúvida o lateral esquerdo, Chico 

Silva, que no mês de Janeiro mostrou-se em grande nível. 

A sua consistência defensiva aliada a muitas subidas desequilibradores no 

ataque valeram pontos importantes à sua equipa na procura pelo primeiro lugar.

Chico Silva é desta forma o vencedor do Troféu/BetClic de melhor jogador da 

2ª Liga no mês de Janeiro.

Chico Silva
Oliveirense

22
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Nome: Fernando Jorge Tavares 

           de Oliveira

Nacionalidade: Portuguesa

Naturalidade: Vila Nova de Gaia 

Idade: 19/09/1975

Altura: 1,75 m 

Peso: 75 kg

Posição: Avançado

Clubes: FC Porto, Maia, Amarante, 

Lixa, Trofense, FC Marco, Gondomar, 

Leixões, Vizela, Freamunde

O melhor marcador da 2ª Liga exibiu-se a bom nível durante o 

último mês e como tal o Sindicato nomeou e público escolheu 

atribuiu-lhe este troféu.

Os golos e desmarcações do experiente avançado foram impor-

tantes para a subida do Freamunde na classificação e por isto,

este prémio é inteiramente merecido.
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Bock
Freamunde
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Nome: Carlos Miguel Gomes Almeida  

            “Carlitos”

Nacionalidade: Portuguesa

Naturalidade: Vale de Cambra

Idade: 24/09/1988

Altura: 1,83 m 

Peso: 72 kg

Posição: Avançado

Clubes: Oliveirense e Paços de Ferreira

O jovem avançado apesar de não ser titular na formação de Oliveira de Aze-

méis, quando entra mostra serviço.

Foi esse mesmo serviço que lhe valeu este prémio dado pelo Sindicato, as 

suas desmarcações e assistências foram determinantes para a conquista por 

parte da sua equipa num dos lugar cimeiros da sempre competitiva 2ª Liga.

Carlitos conquista assim o Troféu/Holmes Place Juventude referente ao mês 

de Janeiro na 2ª Liga.

Carlitos
Oliveirense

24
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André Carvalhas foi o vencedor do prémio juven-

tude/Holmes Place da 2ª Liga.

A sua forte velocidade e drible foram caracteristi-

cas que não devem ter passado ao lado na altura 

em que os adeptos votaram.

O jovem extremo cedido pelo Benfica ao Fátima 

está a realizar uma época de grande nível,

sendo já apontado como uma das figuras de proa 

da sempre competitiva 2ª Liga.

Nome: André Filipe Silva Carvalhas

Nacionalidade: Portuguesa

Naturalidade: Lisboa

Idade: 07    /03/1989

Altura: 1,65 m 

Peso: 63 kg

Posição: Avançado

Clubes: Benfica, Corroios, Rio Ave, 

Olhanense e Fátima
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André Carvalhas
Fátima
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A formação de Moreira de Cónegos 

depois de ter ganho em Setembro, 

voltou a conquistar o troféu Fair Play 

Colectivo/BetClic da 2º Liga.

O profissionalismo aliado ao bom 

comportamento dentro de campo de 

cada jogador do Moreirense, valeu ao 

clube este prémio dado pelo SJPF.

A formação do Fátima foi a vencedora do prémio Fair Play Colectivo BetClic da 2ª Liga.

A boa atitude competitiva aliada a uma conduta desportiva positiva foram factores pre-

ponderantes para a conquista deste Troféu e disso é exemplo o Fátima,

que apesar da actual má classificação dão o exemplo de que pode jogar sempre de forma 

limpa e honesta.

Prémios

Fátima

Moreirense

26
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VALOR
Workshop

Ao auditório Agostinho da Silva da Universidade 

Lusófona, em Lisboa, recebeu a 28 de Fevereiro, 

um workshop sobre transição para o futebol sénior. 

Neste evento que acolheu muitos interessado do 

mundo do futebol, estiveram presentes para falar 

das suas experiência, o presidente do Sindicato 

dos Jogadores Profissionais de Futebol, Joaquim 

Evangelista, o seleccionar nacional de sub-21, Rui 

Jorge, o director da Academia do Sporting, Pedro 

Mil-Homens, o treinador de futebol, Mitchell van 

der Gaag, e técnico de futebol e director do CEF, 

Jorge Castelo.

Transição para Futebol Sénior
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SENSIBILIDADE
Relvados

Jogadores preferem 
relvado natural

“Não gosto muito 

porque são duros e di-

minuem, em muito, a 

velocidade do jogo e 

alteram várias vezes a 

rota normal da bola.”

Rolando
FC Porto

“Sou contra a utilização 

deste tipo de campo 

porque como são terre-

nos duros são propícios 

a lesões e como já fui 

operado cinco vezes ao 

joelho é mau.”

Ricardo Silva
V. Setúbal

“Não valem nada, 

criam mais lesões por 

serem pisos duros. No 

Inverno é mais fácil 

jogar porque como há 

geralmente mau tem-

po, o piso fica mole e há menos lesões mas de 

resto não têm grandes vantagens.”

Fernando
Marítimo

“Sou totalmente con-

tra, porque são cam-

pos que desvirtuam o 

futebol: há mais lesões 

e menos jogo corrido.”

Marinho
Naval

“Todos associamos o 

futebol ao relvado nat-

ural e não sei até que 

ponto as diferenças 

que há entre sintético 

e natural são benéficas 

e pelo que tenho ouvido não são favoráveis. Vi-

mos recentemente o FC Porto a jogar num cam-

pos com essas características e teve imensas 

dificuldades a fazer o seu jogo por ser um campo 

demasiado duro.”

Ricardo Pessoa 
Portimonense

“O único ponto posi-

tivo desses campos é 

o reduzido custo de 

manutenção. Aliás, se 

esses campos fossem 

implementados, teria 

de haver muitas mudanças que passavam pelo 

tipo de bola, botas, formas de jogo. Depois há 

as lesões que este tipo de relvado provoca por 

haver pouca aderência, principalmente ao nível 

das rotações. O jogo em relva natural é mais 

espectacular.”

Gaspar
Rio Ave

Há uns meses, o Sporting suscitou a questão de 
colocar relvado sintético no seu estádio depois 
dos vários problemas que foi sentindo ao longo 
dos últimos tempos e que levaram a várias mu-
danças de relva.
Em diversos países, esta temática já foi debatida 
e alguns clubes manifestaram a intenção de uti-
lizar relva sintética num futuro próximo mas os 
jogadores rejeitaram prontamente esta hipótese. 
Na verdade, na Europa já se vai falando na questão dadas as 
fortes intempéries que vão fazendo sentir contudo a maioria 
dos jogadores continua a preferir o relvado natural.
Por isso mesmo, o Sindicato dos Jogadores Profissionais de 
Futebol foi ouvir alguns jogadores sobre este tema.
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“Não gosto porque os 

que foram feitos até 

agora não têm a quali-

dade da relva natural. 

Para além disso, o sin-

tético provoca muitas 

lesões por serem campos duros, contudo, no In-

verno, são bons para treino.”

Bruno Miguel
União de Leiria

“Sou contra o uso deste 

tipo de relvados porque 

ao nível de lesões é prej-

udicial. Para quem já foi 

operado ao joelho, como 

eu, o pé prende mais e a 

rotação não é feita em condições. Para além disso, 

estamos bem servidos de relvados em Portugal.”

Miguel Garcia
Sp. Braga

“Nesse tipo de cam-

pos, o futebol é dife-

rente. Causa mais 

lesões por serem cam-

pos duros e para além 

disso a bola salta mais 

o que torna difícil qualquer que seja o estilo de 

uma equipa jogar.”

Rui Duarte
Olhanense

ários estudos publicados ao longo dos 

últimos anos revelam que os relvados 

sintéticos estão a ganhar adeptos um 

pouco por toda a parte. Porém, as suas vanta-

gens limitam-se somente ao nível económico. 

A parte desportiva fica então de fora. E de fora 

porquê? Porque não há a preocupação com os 

atletas dado que são campos duros que para 

além de haver a necessidade do uso de calça-

do apropriado para o dito relvado, impossibilita 

os movimentos repentinos dos jogadores nas 

várias jogadas que acontecem quer nos treinos, 

quer nos relvados. Para além disso a bola tende 

a saltar mais do que é normal num campo de 

relva natural, o que prejudica o controlo correcto 

do esférico por parte do futebolista. Mas o mais 

grave de tudo, é que os relvados sintéticos são 

causadores de lesões.

Desta forma, treinadores e jogadores continuam 

a preferir a relva natural ao piso sintético. 

Depois temos alguns especialistas na matéria, 

sobretudo médicos ligados à área do desporto, 

que dizem já ter detectado malefícios no uso dos 

pisos sintéticos. Estudos de várias entidades in-

dicam que os atletas têm mais de 50 por cento 

de possibilidades de contrair lesões musculares, 

rupturas de ligamentos e queimaduras, uma vez 

que a superfície é mais abrasiva. 

Um estudo do Stanford Reaserch Institute, 

refere mesmo que uma lesão muito comum 

nos atletas que actuam neste tipo de superfí-

cie, que raramente acontece com relva: “Quan-

do o jogador, na disputa de um lance, desliza 

pela relva com um dos pés à frente, a ponta da 

bota pode enterrar-se na relva. Numa super-

fície natural, o terreno cede à força do pé do 

atleta. Num piso artificial isso não acontece, e 

o dedo grande do pé é que suporta todo o peso 

desse movimento. O que por vezes acontece é 

que o dedo não aguenta a pressão e é impe-

lido para dentro do pé, rompendo os tecidos 

que encontra”.

Outro inconveniente, já citado anteriormente, 

é deste tipo de pisos necessitar de um calçado 

adequado. Os pitons de alumínio não podem 

ser utilizados, e mesmo os de borracha não 

são muito aconselhados, porque prendem em 

demasia na relva, limitando os movimentos do 

atleta, e porque se tornam algo desconfortáveis 

ao jogador.

Para a generalidade dos jogadores e treinadores, 

a “relva é relva” e é sempre preferível ao sinté-

V
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“Prefiro somente os 

relvados naturais 

porque são mais ma-

cios e no sintético há 

mais lesões.”

Manuel José
Paços de Ferreira

“Sou contra porque o 

futebol acaba por ser 

diferente. Em termos 

de benefícios só vejo 

os custos da manuten-

ção. São campos onde 

podem acontecer várias lesões.”

Orlando
Académica

tico. Já nos escalões de formação, a realidade é 

outra, o sintético é o ideal. Mas somente no que 

diz respeito à manutenção que quase não tem 

despesas, o que vem compensar o facto de ser 

bastante caro.

No que toca às consequências no físico dos joga-

dores, surgem alertas sobre o aumento de lesões 

musculares mas não altera em muito o tipo de 

treino. Há mais cuidado no treino físico devido 

aos impactos do jogador no solo, mas em termos 

técnico-tácticos trabalha-se da mesma maneira. 

A perfeita adaptação a este tipo de relvados de-

mora mais do que um de relva natural porque 

o impacto e a maneira como a bola rola são 

diferentes, o que obriga os jogadores a outro 

tipo de movimentos. 

Por isso, é preferível o uso de relva natural ao 

sintético dado que a perfeita saúde dos atletas 

de futebol é mais importante do que o dinheiro 

que se pouca com a manutenção.
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ACÇÃO
Direitos

Regime jurídico 
dos acidentes de trabalho

O Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF), representado 

por Joaquim Evangelista, Alfredo Franque, José Carlos e João Nogueira 

da Rocha, foi recebido por todos os grupos parlamentares para debater 

a proposta lei que consagra o regime jurídico dos acidentes de trabalho.

Joaquim Correia, assessor do partido Os Verdes, mostrou abertura para in-

tervir ajudando desta forma os jogadores de futebol “que têm uma carreira 

desportiva curta e por isso merecem uma atenção especial”. 

Por sua vez, o CDS-PP, também demonstrou sensibilidade para a temática 

afirmando prontamente que tudo fará para que a lei vá de encontro àquilo 

que o Sindicato “enquanto entidade que defende a classe dos jogadores de 

futebol pretende”. 

Já do lado do PCP, o deputado Jorge Machado, prometeu “lutar pelos inter-

esses dos jogadores de futebol com propostas feitas no plenário da As-

sembleia da República porque esta lei não tem cabimento na realidade em 

que está inserida”. 

Os deputados do PSD, Paulo Cavaleiro e Maria das Mercês Borges, afirma-

ram que entendem a posição do Sindicato e que vão agora reunir com o 

restante grupo de trabalho para apresentarem propostas quando acontecer 

a discussão na AR.

Por sua vez, a deputada do BE, Mariana Aiveca, referiu que apoia a posição 

do Sindicato nesta matéria prometendo que irá apresentar propostas para 

que a lei fique de acordo com as pretensões do SJPF.

Por fim, o presidente da direcção do SJPF, Joaquim Evangelista e o advo-

gado do SJPF, João Nogueira da Rocha, saíram satisfeitos dos encontros e 

referiram que as reuniões foram produtivas com a certeza de que haverá 

sucesso no futuro imediato. “Espero que das palavras passem aos actos”, 

finalizou Evangelista.
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Foi discutida na generalidade o regime específico relativo à reparação 

de danos emergentes de acidentes de trabalho dos praticantes des-

portivos profissionais.

Face à importância do tema cabe tomar posição: O Governo apresentou 

uma Proposta de Lei para alteração do regime específico relativo à 

reparação de danos emergentes de acidentes de trabalho dos prati-

cantes desportivos, que actualmente se encontra regulado na Lei n.º 

8/2003, de 12 de Maio.

Entendeu o Governo que o regime actualmente em vigor não tem em 

linha de conta a curta carreira do desportista, tomando como princípio os 

alegados elevados salários dos desportistas profissionais. 

A proposta apresentada revela-se absolutamente inaceitável, porquanto 

se traduz numa injustificável discriminação face aos demais trabalha-

dores, dos desportistas profissionais, entre os quais se encontram, natu-

ralmente, os jogadores profissionais de futebol.

Esta proposta de Lei termina com a indemnização após os 35 anos de 

idade e mantêm o regime que vinha da Lei anterior que limita o valor 

indemnizatório a que um desportista profissional com menos de 35 anos 

tem direito por força de um acidente de trabalho que tenha sofrido e que 

o incapacite para a prática da sua profissão habitual.

De acordo com a proposta apresentada, é mantida a redacção que esta-

belece um limite máximo para o valor da indemnização até à data em 

que o praticante desportivo profissional complete 35 anos de idade. Ora, 

não é aceitável a fixação de um limite máximo global para as pensões 

resultantes de um acidente de trabalho durante o período de vida útil 

do desportista profissional. Com efeito o valor da pensão deve depender, 

efectivamente, do montante da retribuição do sinistrado, uma vez que 

esta visa a reparar a perda da capacidade de ganho do sinistrado e esta 

só pode aferir-se tendo em conta o salário que este auferia.

Este regime não encontra paralelismo em mais nenhuma actividade pro-

fissional. Desta forma e desde as funções de subordinação até aos cargos 

de chefia não se encontra no nosso ordenamento jurídico nenhum caso 

de limitação de uma pensão decorrente de acidente de trabalho.

Acresce que, um dos argumentos defendidos para a alteração do regime 

em vigo prende-se com os “encargos desproporcionados no que respeita 

ao custo dos seguros”.

Ora, não se pode de modo algum, por razões de natureza económica, 

cercear um direito a um cidadão como seja a indemnização a receber por 

força de um acidente ao serviço da sua entidade patronal, sendo certo 

que o número de acidentes participados às seguradoras é ínfimo face ao 

número de pessoas seguras.

A presente proposta de Lei representa aquilo a que se tem assistido de há 

uns anos a esta parte e que é o lobby das seguradoras junto do poder polit-

ico anulando e reduzindo os direitos mais elementares de qualquer cidadão. 

Como é bom de ver a proposta apresentada para contém medidas in-

toleráveis, grave e injustificadamente lesivas para os desportivas profis-

sionais e com as quais o SINDICATO DE JOGADORES PROFISSIONAIS DE 

FUTEBOL não se pode, de forma alguma, conformar.

Lisboa, 9 de Março de 2011 

O Presidente da Direcção 

Joaquim Evangelista 
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AMIZADE
Solidariedade

Humberto Miranda 
                indemnizado
O Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF), anunciou em con-

ferência de imprensa que o antigo jogador, Humberto Miranda, que perdeu 

as duas pernas num acidente de viação, vai ter direito uma pensão vitalícia.

Foi a 24 de Maio de 2005 que Humberto Miranda e o seu amigo e colega 

Mauro seguiam em direcção ao Estádio Visconde do Vinhal, local onde iria 

ter lugar mais um treino do Grupo Desportivo Tourizense, quando sofreram 

um violento acidente de viação. Mauro perdeu a vida e Humberto sofreu a 

amputação de uma perna. Mais tarde, teve de amputar a outra. 

Desde a primeira hora que o atleta foi apoiado em termos pessoais, finan-

ceiros e jurídicos. Em 2010, o Tribunal de Trabalho de Sintra condenou o 

Estrela da Amadora ao pagamento de uma pensão 

anual vitalícia no valor de 18 mil euros e um 

subsídio, por causa da incapacidade permanente, 

num valor na ordem dos 5 mil euros. Acontece 

que o emblema amadorense foi judicialmente 

declarado insolvente. Daí que o Fundo de 

Acidentes de Trabalho tenha ficado responsável 

pelo pagamento de todas as pensões devidas a

Humberto, e que se iniciará a breve trecho. 

Na conferência de imprensa, marcada pela 

emoção, para dar conta dos últimos desenvolvimentos, estiveram presen-

tes, para além de Humberto e de sua mãe, o presidente e vice-presidente 

do Sindicato, Joaquim Evangelista e João Vieira Pinto, respectivamente, e o 

advogado do SJPF, João Nogueira da Rocha. 

Joaquim Evangelista mostrou-se satisfeito com o términos da situação que se 

arrastava há mais de cinco anos. O presidente do SJPF aproveitou ainda para 

alertar a classe para que “salvaguardem nos seus contratos este tipo de casos”.

Também João Vieira Pinto se mostrou satisfeito com o resultado. Contudo, 

não deixou de criticar o País por este ser “pouco solidário” e de não dar        

atenção a estes casos que infelizmente vão acontecendo.

                                       Por sua vez o advogado do SJPF, Nogueira da Ro-

                                       cha, relembrou todo o processo e o tempo que

                                     este caso durou salientando que a decisão do 

                            Tribunal e o valor da pensão decretada vai so-

                                  mente servir “para minimizar os estragos que o

                                       acidente provocou”. 

                                       Por fim, Humberto Miranda, acompanhado pela 

                                       mãe, agradeceu todo o apoio prestado pelo sin-   

                                       dicato. “Desde a primeira hora que foram inexce-

                                       díveis, obrigado por tudo”, disse Adília Miranda.

“Desde a primeira 
hora que o SJPF foi 
inexcedível comigo. 
Obrigado por tudo”, 

Adília Miranda



36

Solidariedade

1. O Processo
Em Fevereiro de 2001, Humberto Miranda cele-

brou um contrato profissional com o Clube de 

Futebol Estrela da Amadora, com validade até ao 

final da época desportiva de 2004/2005. 

Na época da 2004/2005, Humberto Miranda foi 

cedido pelo Estrela da Amadora ao GRUPO DES-

PORTIVO TOURIZENSE. 

Até que, no fatídico dia 24 de Maio de 2005, 

Humberto Miranda e o seu amigo e colega Mau-

ro seguiam em direcção ao Estádio Visconde do 

Vinhal, local onde iria ter lugar o treino do Grupo 

Desportivo Tourizense, quando sofreram um vio-

lento acidente de viação.

Em virtude do acidente, Mauro Gama faleceu e 

Humberto Miranda sofreu a amputação de uma 

perna. Mais tarde, viria a ter que ser-lhe amputa-

da a outra perna.

Uma vez que o acidente sofrido configurou um 

acidente de trabalho, porquanto ocorreu no tra-

jecto entre a residência e o local de trabalho, o 

jovem Humberto Miranda participou o acidente 

junto do Tribunal do Trabalho de Sintra.

Foi, então, reconhecido judicialmente que ficou a 

padecer de uma incapacidade permanente par-

cial de 86,5% com incapacidade absoluta para o 

trabalho habitual. 

No passado mês de Abril de 2010, foi, final-

mente, proferida a sentença, que condenou o 

Clube de Futebol Estrela da Amadora a pagar ao 

Humberto uma pensão anual e vitalícia no valor 

de € 18.798,51, bem como um subsídio de el-

evada incapacidade no valor de € 4.496,40. 

Acontece que, o Clube de Futebol Estrela da 

Amadora foi judi-

cialmente declara-

do insolvente. Por 

conseguinte, será o 

Fundo de Acidentes 

de Trabalho a su-

portar o pagamento 

de todas as pensões 

devidas ao Humber-

to, o que se espera 

que comece a acon-

tecer em breve. 

2. A acção 
do Sindicato
No plano jurídico, 

o Sindicato patro-

cinou o Humberto 

através do seu ad-

vogado, Dr. Noguei-

ra da Rocha. 

 Numa área tão 

difícil como é a dos 

acidentes de trab-

alho - onde todos 

procuraram, desde 

a primeira hora, 

declinar responsabi-

lidades – o Dr. João 

Nogueira da Rocha obteve uma sentença fa-

vorável que permite ao Humberto encarar o fu-

turo com mais tranquilidade.

 Mas o Sindicato não se limitou a prestar apoio 

jurídico.

 Com efeito, desde a primeira hora que o Sindi-

cato esteve, está e estará ao lado do Humberto 

Miranda e da sua família.

 Além do apoio moral não deixou de prestar 

Humberto Miranda, 
um caso de vida…

“Os jogadores devem 
salvaguardar nos contra-
tos este tipo de casos”, 
Joaquim Evangelista

“O valor da pensão 
decidida pelo Tribunal 

vai servir para minimizar 
os estragos provocados 
pelo acidente”, João 
Nogueira da Rocha
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apoio material, assegurando os encargos mais 

prementes e a compra das próteses que lhe per-

mitem caminhar.

 

No futebol português existem aqueles que se 

limitam às palavras, nós preferimos as acções.

3. Alerta
Infelizmente, o infortúnio pode suceder a 

qualquer um.

 Numa profissão de desgaste rápido e curta dura-

ção o risco de lesões é enorme.

 Todos os dias somos confrontados com lesões, 

mais ou menos graves. Impõe-se, por isso, aler-

tar a classe para as vicissitudes da profissão e, 

sendo o jogador, profissional ou não, para a ne-

cessidade da existência de seguro que cubra os 

riscos da sua actividade.

Finalmente, numa altura em que as segurado-

ras e os clubes pretendem alterar a lei dos aci-

dentes de trabalho, reduzindo encargos à custa 

do sofrimento dos jogadores a classe deve estar 

unida e saber distinguir o que é importante e o 

que é acessório.

Da nossa parte tudo faremos para que, se suced-

er o imprevisto, os jogadores tenham a protecção 

social adequada.

 

Informações Pessoais
Nome: Humberto Lopes Miranda

Idade: 25 anos

Data de nascimento: 

14 de Setembro de 1983

Naturalidade: 

São Sebastião da Pedreira, Lisboa

Residência: Pendão, Queluz

Informações Escolares
Último ano escolar frequentado: 

10º ano completo

Últimas escola frequentada: Escola 

secundária Stuart Carvalhais

Agrupamento frequentado: Desporto

Informações Profissionais
· Com 10 anos começou a frequentar o Real de 

Massamá por uma época;

· Aos 11 anos foi escolhido por um olheiro do 

Estrela da Amadora para ingressar no clube, 

onde jogou cerca de 8 anos, passando pelas 

camadas jovens: infantis, juvenis, juniores e ai-

nda concluiu a pré-época no seu primeiro ano 

de sénior;

· Com 19 anos no final da pré-época, foi em-

prestado pelo Estrela da Amadora ao Clube 

de Rio Maior, em Santarém, apenas por uma 

época em 2002/3.

· Aos 19 anos regressa ao Estrela da Amadora, 

concluindo novamente a pré-época;

· Com 20 anos, depois da pré-época foi cedido 

ao Sintrense, em Sintra, por uma época, na 

época 2003/4.

· Ainda aos 20 anos regressa ao Estrela da Ama-

dora, onde faz novamente a pré-época;

· No fim da mesma, é cedido ao Tourizense, em 

Touriz, na época 2004/2005.

Informações Especiais
· Com 12 anos o Humberto ingressou na se-

lecção da Associação de Futebol de Lisboa até 

atingir os seus 17 anos, pelo qual todos os anos 

era convocado.

· Aos 18 e 19 anos representou a Selecção Na-

cional “Juniores A”.

“Portugal é pouco 
solidário e vira as costas 
a este tipo de situações”, 

João Vieira Pinto
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PROFISSIONALISMO
Entrevista

José 
Pedro 

José 
Pedro 

José Pedro é um jogador bem 
conhecido de todos. Senhor de 
uma técnica e uma classe in-
vejável luta agora contra as 
lesões que o têm atormentado 
nos últimos tempos em Setúbal. 
Consciente das dificuldades que 
há no futebol português, faz o 
apelo para todos os jogadores 
se juntem em torno do Sindicato 
para um futuro promissor.
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Sindicato – Como começou a sua carreira de 

futebolista?

José Pedro – Iniciou-se por volta dos seis anos 

quando comecei a jogar futebol de 7 em peque-

nos clubes de Setúbal como o Ídolos da Praça e 

os Pelezinhos.

Sindicato – Iniciou a carreira no Benfica mas 

foi no Montijo que concluiu a sua formação. 

Como foram vividos e sentidos estes primei-

ros tempos?

José Pedro – Com toda a ingenuidade e alegria 

daquela idade. Estive no Benfica depois segui 

para o Montijo, onde fui sempre feliz porque es-

tava a começar a fazer aquilo que gosto de forma 

“mais séria”.

Sindicato – Seguiram-se cinco épocas no Bar-

reirense, de onde “saltou” para o Boavista. 

Como foi subir tão rápida ao 1º escalão do 

futebol nacional?

José Pedro – Jogar na 1.ª Liga é sempre o objec-

tivo de qualquer jogador. Confesso que ter ficado 

cinco anos no Barreirense, foi muito tempo mas 

o que está feito, está feito. Fui sempre muito 

feliz nesse clube. Depois cheguei ao Boavista, 

que havia sido campeão recentemente. Desde 

de início que as coisas não correram bem, princi-

palmente para mim que tive de ser emprestado 

numa primeira época à Ovarense e depois numa 

segunda temporada ao Vitória de Setúbal mas 

foi gratificante ter passado por estes clubes que 

me honra ter representado. Marcaram-me muito.

Sindicato – Esteve depois seis anos no Bele-

nenses com altos e baixos. Como foi essa ex-

periência?

José Pedro – Foi no Restelo que atingi o topo 

embora tenha vivido momentos bons e maus 

nos anos que lá estive a jogar. Devo muito ao 

Belenenses, foi um clube que me deu projecção 

e onde joguei nas competições europeias contra 

grandes clubes mundiais. É um clube histórico do 

nosso futebol, onde tive o prazer de jogar e de 

ser feliz apesar de tudo.

Sindicato – Como vê estes clubes, pelos quais 

passou, estarem nesta situação difícil?

José Pedro –  É triste. A culpa é exclusiva-

mente das pessoas que geriram os clubes. É 

como tudo na vida, há quem gere bem e há 

quem gere mal. No Boavista, confesso que foi 

o clube onde encontrei as melhores condições 

para jogar. Já o Belenenses, as coisas foram 

piorando de ano para ano. Cheguei numa tem-

porada a ter três direcções e três treinadores 

diferentes e quando assim é, tudo se torna 

difícil. É triste ver clubes com um historial tão 

grande chegar a este estado. Espero que no 

futuro, voltem a ser o que eram.

Sindicato – Esta época voltou ao Vitória de 

Setúbal. Como está a ser este regresso?

José Pedro –  Do pior. Vinha com outra expecta-

tiva porque na primeira vez que joguei cá, tudo 

correu pelo melhor. O clube estava, na altura, na 

2.ª divisão e conseguimos a subida. Agora nesta 

segunda passagem, vinha com outras ideias: 

jogar mais e estar melhor classificado. As lesões 

também não me estão a ajudar. Operação ao 

joelho por volta da 4.ª jornada, depois quando 

voltei a jogar lesionei-me novamente e agora 

mais uma vez, infelizmente. Comecei também a 

deixar de ser opção e assim é difícil. Vamos lá ver 

esta recta final.

Sindicato – Ainda hoje é elogiado pela críti-

ca como sendo um jogador de grande nível. 

Nunca surgiu um convite para um clube de 

maior nomeada, com objectivos mais ambi-

ciosos?

José Pedro –   Nunca surgiu nenhum convite para 

um chamado grande. A não ser de uma equipa, 

de um campeonato estrangeiro, que lutava por 

não descer. Foi de facto a única proposta que 

recebi que não acabou por se concretizar porque 

não ia de encontro àquilo que desejava.

Sindicato – E nunca ter sido chamado à Se-

lecção, é a única mágoa que guarda?

José Pedro –  Não guardo mágoa. Tenho orgulho 

da carreira que tive e tenho até à data. Uma pos-

sível ida à selecção… acreditei numa época em 

que fui treinado pelo Jorge Jesus, em que tudo 

me correu bem, joguei na Europa, fiz um bom 

campeonato com golos e assistências. Pensei 

que pudesse surgir então a possibilidade de jo-

gar na selecção mas nunca surgiu. Em Portugal, 

é difícil ir à selecção fora dos grandes ou de um 

clube estrangeiro, infelizmente.

Sindicato – O FC Porto é um justo campeão?

José Pedro – Sem dúvida. Uma equipa que não 

perde, justifica inteiramente o título de campeão.

Sindicato – Como tem visto a actuação do Sin-

dicato no futebol?

José Pedro –  O Sindicato tem feito um bom tra-

balho e em crescendo. Está no bom caminho. Há 

situações em que tem de intervir e fá-lo bem. 

Contudo os jogadores têm de estar mais unidos 

nas dificuldades para que o Sindicato se torne 

mais forte e obtenha o peso que deve ter no 

nosso futebol. Apelo para que todos os jogadores 

que se juntem ao Sindicato sem receio porque 

todos nós queremos um futebol português posi-

tivo e melhor.

“Todos os jogadores
devem juntar-se 

ao Sindicato sem receio”

Nome: José Pedro

Data de Nascimento: 

18/10/1978

Naturalidade: Montijo

Posição: Médio

Altura: 1,86 m

Peso: 77 kg

Clubes: 

Montijo, Barreirense, 

Boavista, Ovarense, 

V. Setúbal, Belenenses e 

V. Setúbal
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Assim, os rendimentos auferidos pelo exercício da sua actividade por conta 

de outrem serão englobados e sujeitos a tributação pela aplicação das taxas 

de imposto correspondentes aos respectivos escalões de rendimentos, que 

adiante se discriminam:

     Rendimento Colectável                           Taxas (em percentagens)                    

             (em euros)                                      Normal (A) / Média (B) 

                                                               

     Até 4 898                                                   11,50 / 11,500 

     De mais de 4 898 até 7 410             14,00 / 12,3480 

     De mais de 7 410 até 18 375           24,50 / 19,5990 

     De mais de 18 375 até 42 259         35,50 / 28,5860 

     De mais de 42 259 até 61 244          38,00 / 31,5040 

     De mais de 61 244 até 66 045         41,50 / 32,2310 

     De mais de 66 045 até 153 300        43,50 / 38,6450 

     Superior a 153 300                      46,50 

Quando o rendimento colectável for superior a € 4.898,00, é dividido em 

duas partes para efeitos de tributação: 

a) uma, igual ao limite do maior dos escalões que nele couber, à qual se 

aplica a taxa da coluna (B) correspondente a esse escalão; 

b) outra, igual ao excedente, a que se aplica a taxa da coluna (A) respei-

tante ao escalão imediatamente superior. 

Os rendimentos pagos pelos clubes abrangidos por este regime de tribu-

tação são as prestações com expressão patrimonial descritas no artigo 2º 

do CIRS, de que são exemplos: ordenados, salários, vencimentos, grati-

ficações, percentagens, comissões, participações, subsídios ou prémios, 

senhas de presença, emolumentos, participações em multas e outras 

remunerações acessórias, ainda que periódicas, fixas ou variáveis, de na-

tureza contratual ou não.

Estão ainda abrangidas as remunerações acessórias, tais como subsídio 

de refeição (em parte), subsídios de residência ou a utilização de casa de 

habitação fornecida pela entidade patronal, viagens e estadas, de turismo 

e similares, não conexas com as funções exercidas, ajudas de custo e im-

portâncias auferidas pela utilização de automóvel próprio em serviço da 

entidade patronal, na parte em que excedam os limites legais ou quando 

não sejam observados os pressupostos da sua atribuição, e as verbas para 

despesas de deslocação, viagens ou representação de que não tenham sido 

prestadas contas até ao termo do exercício. 

A entidade empregadora realizará retenções - na fonte – aos pagamentos 

efectuados aos jogadores profissionais de futebol, através da aplicação de 

taxas variáveis, em função da situação pessoal e patrimonial de cada joga-

dor e do local de tributação (Continente, Madeira e Açores). 

As taxas de retenção na fonte aplicáveis aos rendimentos auferidos em 

2011 poderão ser consultadas em: 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/tabela_ret_doclib

Lisboa, 1 de Março de 2011 

Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol

15-03-2011

IMFORMAÇÃO
Impostos

Comunicado 
sobre
o IRS
Determina o código do Imposto 
sobre o Rendimento das pessoas 
Singulares que os jogadores pro-
fissionais residentes em território 
nacional, enquanto trabalhadores 
dependentes, são tributados de 
acordo com as regras aplicáveis 
ao regime geral.
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Os jogadores de futebol profissionais residentes em território português, en-

quanto trabalhadores dependentes, estão sujeitos a tributação a título de 

contribuições e quotizações para a Segurança Social, sendo-lhes aplicável o 

regime especial previsto para os trabalhadores por conta de outrem integra-

dos em categorias ou situações específicas – praticantes desportivos profis-

sionais - previsto no Código Contributivo. Integram esta categoria os des-

portistas profissionais que celebraram contrato de trabalho desportivo e que 

pratiquem uma modalidade desportiva como profissão exclusiva ou principal. 

A protecção social que lhes é conferida abrange as eventualidades de pa-

rentalidade, desemprego, doenças profissionais, invalidez, velhice e morte.

As contribuições e quotizações incidirão sobre um quinto da remuneração 

efectiva de cada jogador, com o limite mínimo de € 419,22. Mediante acor-

do escrito entre o jogador e o clube, a base de incidência poderá ascender 

à totalidade da remuneração mensal efectiva daquele.

A remuneração a ter em conta é a remuneração ilíquida, real ou conven-

cional, entendida como a globalidade de todas as prestações pecuniárias 

ou em espécie previstas no contrato de trabalho, incluindo os montantes 

pagos a título de prémios (seja por assinatura de contrato, por regulamento 

interno do clube ou por qualquer outro contrato em vigor), outros prémios 

que tenham carácter de regularidade, incluindo, exemplificativamente, 

subsídios de Natal, de férias, de refeição, de residência, despesas de re-

presentação, gratificações, ajudas de custo, despesas de transporte e os va-

lores correspondentes às retribuições a cujo recebimento os trabalhadores 

não tenham direito em consequência de sanção disciplinar.

Não fazem parte da remuneração mensal efectiva, os valores compensatóri-

os pela não concessão de férias ou folgas, os complementos de prestações do 

regime geral de segurança social, os subsídios para compensação de encar-

gos familiares (creches, escolas, lares,…) e de saúde, os valores despendidos 

com a constituição de seguros de doença, de acidentes pessoais e seguros de 

vida (com determinados parâmetros) a favor do trabalhador. 

As contribuições para a Segurança Social são suportadas pelas entidades 

empregadoras (clubes), à taxa de 22,3%, e as quotizações ficam a cargo 

dos trabalhadores, à taxa de 11%, perfazendo uma taxa global de 33,3% 

(inferior à aplicável à generalidade dos trabalhadores dependentes que é 

de 34,75%). As quotizações são objecto de retenção na fonte pelos clubes 

que as entregarão directamente à Segurança Social. 

Comunicado sobre as 
contribuições para a Segurança Social
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COMPETÊNCIA
Área Técnica 

RUI 
VITÓRIA
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O actual técnico do Paços de Ferreira iniciou 

a carreira de treinador aos 32 anos de forma 

invulgar. Na altura, estava a jogar no Alcoche-

tense, da III Divisão  e recebeu um convite para 

ir treinar o Vilafranquense, da II Divisão. Termi-

nou num dia a carreira de jogador e 24 horas 

depois já era treinador. Na época seguinte 

seguiu para a formação do Benfica, onde es-

teve duas épocas.

Em 2005/06 foi convidado para treinador do 

Fátima, onde conseguiu a proeza de ficar na 

história do clube “da terra santa”. Venceu duas 

vezes a II Divisão, chegou aos quartos-de-final da 

Taça da Liga – eliminou o FC Porto –  para além 

de ter conseguido a melhor classificação do em-

blema de Santarém na II Divisão, o oitavo lugar.

Agora, na I Liga, ao serviço do Paços de Ferreira, 

com um dos orçamentos mais baixos do campe-

onato e com plantel muito jovem conseguiu o 

feito de estar no topo do campeonato, a jogar 

bem e olhos nos olhos com os grandes.

A sensação
do campeonato

Aos 40 anos, Rui Vitória é o treinador revelação da Primeira Liga, no comando técnico de um Paços de Ferreira com faro para o futebol 

espectáculo. E o segredo do momento é o “trabalho sério e rigoroso”. 

O Paços está na final da Taça da Liga e nos lugares cimeiros do campeonato e, apesar disso, já o presidente do clube da capital do móvel 

veio a público referir que não se inscreveu nas competições europeias por razões financeiras. 

Mas Rui Vitória e seus comandados continuam a praticar um futebol vistoso o que já lhe valeu o reconhecimento do clube com a 

renovação por mais dois anos.

Rui Vitória também foi jogador, começou aos nove anos e acabou aos 32. Refere em várias entrevistas que faltou sempre qualquer coisa 

para chegar mais longe apesar de ter jogado em bons clubes na II Divisão. Licenciou-se em Educação Física, aos 22. 



4444

Aos 33 anos, o experiente 

defesa central, que alinha 

nos cipriotas do Akritas 

Chiorakas, mostra-se pre-

ocupado com o estado do 

futebol português. Orgu-

lhoso do seu percurso pro-

fissional, Marco Almeida, 

que conta com 55 interna-

cionalizações, afirma que 

a emigração do jogador 

nacional é uma forma de 

sobrevivência.

Portugal lá fora

MARCO 
ALMEIDA
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Sindicato - Fez toda a sua formação no 

Sporting e chegou à equipa principal ape-

sar de alguns empréstimos pelo meio. Como 

foram esses primeiros tempos?

Marco Almeida – Muitos bons. Comecei a jogar 

quando tinha 10 anos. Fui à procura de sonho: 

jogar na equipa principal do clube do coração e 

ser campeão. Concretizei-o, graças a Deus.

Sindicato - A primeira aventura no estrangeiro 

foi em Inglaterra. Como surgiu essa possibili-

dade?

Marco Almeida – Tinha 20 anos. Na altura, es-

tava num estágio dos sub-21 e sabia que an-

davam observadores do Southampton atrás de 

mim. Depois de um jogo, falaram comigo e como 

o Sporting não contava comigo, decidir ir por em-

préstimo. Foi uma experiência muito boa, bas-

tante enriquecedora. No final da época acabei 

por voltar a Portugal porque o amor pelo clube 

do coração falou mais alto do que um contrato 

de cinco anos com um clube da 1ª liga inglesa.

Sindicato - Esteve depois no Alverca e no Cam-

pomaiorense, clubes que entretanto desapa-

receram. Como é que é para um jogador ver 

emblemas que representou desaparecerem 

de um momento para o outro?

Marco Almeida – É muito triste. No Campomaio-

rense, no primeiro ano, foi fantástico, cheguei 

à final da Taça de Portugal. Já o segundo, nem 

tanto. Problemas financeiros fizeram o clube cair 

para os escalões secundários e acabar assim. 

Já o Alverca era um clube diferente. Excelentes 

condições, boa gente a trabalhar mas os mes-

mos problemas financeiros fizeram cair o clube. 

É com grande mágoa que olho para estes clubes 

por onde passei e espero que um dia consigam 

voltar àquilo que eram.

Sindicato - Jogou também em Espanha. Como 

correu essa experiência?

Marco Almeida – A minha ida para Espanha es-

teve para não acontecer. Na altura tinha assinado 

um pré-contrato com um candidato à presidên-

cia do Vitória de Guimarães que acabou por não 

ganhar. Surgiu então o convite do Murcia e acei-

tei, arrisquei mas as lesões fizeram-me voltar no 

final da temporada. 

Sindicato - Depois voltou a Portugal. Por al-

guma razão em especial?

Marco Almeida – Como disse antes, foram mui-

tas as lesões que tive, para além de ter havido 

coisas que não gostei muito. Joguei no Maia, que 

foi mais um escape para mim para regressar 

a Portugal apesar de ter encontrado um clube 

com grandes problemas financeiros. Depois fui 

para o Portimonense. Gostei muito de lá jogar. 

Gente boa e profissional para além das óptimas 

condições que ofereciam. Fiquei muito feliz por 

ter representado este emblema.

Sindicato - Está há três anos no Chipre, um 

campeonato que tem muitos jogadores por-

tugueses. É mesmo uma terra de oportuni-

dades?

Marco Almeida – Qualquer convite é sempre 

uma oportunidade e foi com essa ideia que parti 

para o Chipre. Não digo que seja uma terra de 

oportunidades porque o país e o futebol já não 

são o que era apesar de ser um lugar muito 

hospitaleiro. Tem condições boas para se viver 

e para se jogar mas, por vezes, há problemas fi-

nanceiros, onde os clubes não pagam a tempo e 

a horas mas acabam sempre por pagar.

Sindicato - E porque acha que há cada vez 

mais atletas nacionais a emigrarem? A culpa 

é de quem? Dos dirigentes que não apos-

tam na formação e nos jogadores nacionais 

e somente em estrangeiros?

Marco Almeida – É muito por aí. Com a 

aposta excessiva em jogadores estrangeiros, 

muitos deles sem qualidade, actualmente é 

muito difícil para um jogador português jogar 

num clube nacional. Daí seguirem para clubes 

estrangeiros que pagam melhor. É de lamen-

tar esta situação que tem de mudar rapida-

mente. Duvido muito que um jogador que 

jogue fora dos três grande e de um Sp. Braga 

ou um V. Guimarães não aceite uma proposta 

de um clube do Chipre, por exemplo.

Sindicato - O FC Porto é um justo vencedor 

do campeonato da Primeira Liga?

Marco Almeida – Penso que sim, os números 

falam por si e contra isso não há argumentos. 

É merecido embora não fique contente por 

razões óbvias.

Sindicato - E como comenta o actual estado 

do Sporting?

Marco Almeida – É triste, o clube começou 

mal a época e isso nota-se em campo. Ago-

ra acho que quem entrou para presidente 

do clube vai renovar o clube e espero que o 

Sporting volte rapidamente a ser aquilo que 

era e a ocupar o lugar a quem tem direito, 

como grande que é.

Sindicato - Como tem visto a actuação do 

Sindicato no futebol? 

Marco Almeida – O Sindicato tem ainda mais 

ajudado e lutado pelos interesses dos joga-

dores e nós sabemos como isso é importante. 

Espero que continuem assim sempre profis-

sionais e leais.

“ “É difícil um jogador 
português jogar num 

clube nacional””
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FUTURO
Emigração

Cuidado ao assinar 
com um clube romeno
O sindicato romeno de futebol (AFAN) emitiu 

um alerta a todos os sócios membros da FIFPro 

para ter cautela quando algum jogador assinar 

contrato com um clube da Roménia. A medida 

justifica-se porque, actualmente, a grande 

maioria dos clubes profissionais deste país es-

tão a enfrentar enormes problemas financeiros, 

em especial no que toca ao pagamento dos sa-

lários aos atletas. 

Consciente disso, a AFAN adverte que os clubes 

com estes problemas estão a olhar para os 

outros campeonatos em busca de jogadores 

que não tenham conhecimento desta situação. 

Como tal, o sindicato local pediu ajuda à FIFPro 

para alertar todas as suas associações com a ac-

tual situação do futebol romeno. 

Em comunicado a AFAN adiantou que “se 

qualquer um dos jogadores de futebol do seu 

país tem a intenção de se transferir para um 

clube da Roménia (…), nós aconselhamos vi-

vamente a não fazê-lo ou pelo menos a pedir 

garantias para fazer esse contrato”. 

E acrescenta: “Caso contrário, existe o risco do 

jogador, mesmo acompanhado por um agente, 

assinar um contrato com um clube falido ou um 

clube que em breve já não será capaz de pagar 

o salário acordado no acordo estabelecido”. E 

conclui: “Nós, AFAN, queremos evitar estes 

problemas que podem surgir e somos da opi-

nião, de que este aviso é uma obrigação nossa. 

A AFAN estará à disposição em qualquer mo-

mento para esclarecer dúvida e prestar apoio no 

que diz respeito a esta situação”.

A posição do SJPF

O Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF), mais 
uma vez, aconselha os seus associados e demais jogadores a 
obterem esclarecimentos no SJPF antes de se deslocarem para 
um país estrangeiro. Para mais informações contactar: telefone - 
+351 21 321 95 90; Fax: +351 21 343 10 61; Email: sjpf@sjpf.pt

Alerta:
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A FIFPro, a CEA, a EPFL e a UEFA uniram esforços 

para enfrentar os crescentes problemas relativos 

ao incumprimento dos contratos dos jogadores. 

Todas as partes acordaram na criação de um 

grupo de trabalho.

Durante a reunião plenária do diálogo social 

que se realizou a 28 de Fevereiro em Bruxelas, 

a FIFPro mostrou a sua preocupação quanto ao 

número elevado de clubes que não cumprem os 

contratos com os seus jogadores, apresentando 

razões várias como  a dificuldade em pagar sa-

lários a tempo ou simplesmente se recusam a 

pagar. 

A FIFPro também manifestou o seu desagrado na 

descrição da situação em países como Dinamar-

ca, Grécia, Roménia e Espanha. “Em Espanha, 

não são todos os clubes como o Real Madrid ou 

Barcelona”, afirmou Jesús Díaz Peramos, vice-

presidente da AFE, a associação de futebolistas 

espanhóis. 

“Existem 16 clubes das duas primeiras divisões 

que estão com problemas no pagamento dos sa-

lários dos jogadores. Cerca de 120 futebolistas 

profissionais são afectados por esta situação. Eles 

não sabem quanto dinheiro têm a haver, apesar 

de ter um contrato assinado”, acrescentou o líder 

da AFE. 

“Esperamos que possamos resolver este pro-

blema através do diálogo social”, disse Mads 

Öland, porta-voz da FIFPro para o projecto Diálo-

go Social. “O problema agora é que o sistema de 

contratos é posto em causa”, acrescentou.

“Esta situação dos clubes não honrarem os seus 

compromissos com os jogadores tem de acabar e 

se os clubes continuarem com a mesma situação 

deveram ser penalizados porque estão a compe-

tir de forma desigual com clubes que cumprem 

as suas obrigações”, finalizou Öland.

Os representantes do TCE, da EPFL e da UEFA 

estão igualmente determinados a pôr um fim 

neste problema. “Não apoiamos os clubes que 

não cumprem os compromissos com os seus 

jogadores. Estamos empenhados em melhorar 

as normas para que estas situações não ocor-

ram”, disse o director executivo da EPFL, Ema-

nuel Medeiros. O secretário-geral do TCE Michele 

Centenaro acrescentou ainda que os “clubes têm 

de respeitar o contrato da mesma forma que os 

jogadores respeitam aquilo que acordam com os 

clubes.”

Por fim, salientar que todas as partes concorda-

ram em estabelecer um grupo de trabalho, que 

vai investigar as situações relativas à estabili-

dade contratual e no respeito dos contratos. 

VALOR
Debate

Diálogo social Europeu
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Euro 2012: 
Portugal passa a não 
depender de ninguém
Com o empate a um golo entre a Noruega e a 

Dinamarca, Portugal passa a depender apenas 

de si próprio para ficar em primeiro lugar do 

Grupo H e assim alcançar o apuramento directo 

para a fase final final do Euro 2012.

Entretanto a equipa portuguesa realizou dois jo-

gos de carácter particular e averbou um empate 

e uma vitória. Frente ao Chile, em Leiria, a for-

mação treinada por Paulo Bento empatou a uma 

bola com o golo português a ser apontado por 

Varela. Neste encontro, nota para as estreias a 

titular de Rui Patrício e Silvestre Varela.

Três dias depois, Portugal defrontou a Finlândia, 

em Aveiro, e venceu por 2-0 (golos do estreante 

Ruben Micael). Além do médio do FC Porto, tam-

bém o sportinguista André Santos vestiu pela 

primeira vez a camisola da selecção A.

PROMOÇÃO
Selecção

Próximos jogos (4 de Junho): 

Islândia-Dinamarca e Portugal-Noruega

Classificação do Grupo H 

(decorridas quatro jornadas)

1. Noruega - 10 pontos

2. Portugal – 7

3. Dinamarca – 7

4. Chipre – 2

5. Islândia - 1
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O Futebol torna-se nos dias de hoje, como por 

vezes nos dias de ontem, agressivo no trato das 

palavras e das ideias, demente entre as pessoas 

que o consomem e até pré-histórico nas ameaças 

que espreitam o conflito e dele se alimentam.

Quero como nota de reconhecimento para o 

convite formulado para continuar a colaborar na 

“nossa” revista dos JOGADORES, quero aproveitar 

para saudar o AMIGO Presidente do Sindicato e 

através dele todos aqueles que no campo ex-

põem a sua magnitude de fazeres e deveres para 

justificar o contributo que do belo JOGO também 

pode renascer na aliança do espectáculo com a 

vida – UM JOGO SOLIDÁRIO.

O jogo de Futebol é indiscutivelmente nos dias 

de hoje como o tem sido ao longo dos tempos, 

a modalidade desportiva de maior impacto na 

sociedade, capaz de orientar a imagem que a 

mesma representa, sendo quantas vezes influ-

enciado por ela.

A essência do jogo reside no seu carácter lúdico 

transposto para um patamar cultural indispen-

sável na formação duma sociedade, apelando 

ao despertar duma inteligência colectiva numa 

exigente adaptação às regras dum bem entender 

para um bem-fazer.

... e é nessa viagem do tempo que encontramos 

a magia da bola transferida do sinal do sol ou 

da lua feita luz no iluminar dos caminhos do 

progresso, empurrada com o pé no ano 2597 

a.C., mais tarde jogada em templos sagrados, 

que acompanha a história, entretendo, prepa-

rando para a guerra, educando pela dinâmica 

dum jogo, festejado pelo rito da fertilidade de 

um povo.

... essa bola cravada numa época dos finais do 

Séc. XIX, mais propriamente datada de 26/Outu-

bro/1863, quando 11 dirigentes provindos das 

universidades de Eton, Oxford, Cambridge, se 

reuniram na Free Maison´s Tavern e fundaram 

a Football Association – rolou essa bola impos-

sível de parar... e quando a bola rola há como 

que uma labareda de emoções em que o hu-

mano impõe a sua marca. Por isso, a expressão 

de uma prática para o ser em toda a plenitude, 

exige uma solidária capacidade de relação onde 

aparece o homem e o seu aporte físico, biológico, 

social, político, cultural e onde a ciência e a con-

sciência não se limitam à degradação dos gas-

tos energéticos e neuromusculares, apelando ao 

compromisso duma ampla solidariedade.

Um Jogo Solidário – onde as crianças e jovens 

cedo aprendam, pela sua prática a controlar as 

suas emoções, capazes de comungar uma par-

tilha de dar e receber e onde paixão, a alegria e 

a motivação farão coisas admiráveis.

Um Jogo Solidário – como expressão de afectos 

de gente que não vê, gente que não fala, gente 

que não ouve, mas que joga, acumulando vivên-

cias admiráveis, com um sorriso coberto de suor 

e afectos.

Um Jogo Solidário – como expoência do maior es-

pectáculo do mundo e como refere Javier Marias 

“ onde não basta ganhar, mas ganhar sempre. 

Um escritor, um arquitecto, um músico, numa 

obra apenas, podem dormir uma sesta depois de 

criar um grande romance, um maravilhoso edifí-

cio, um disco inesquecível... e adianta: o Futebol 

não aceita o descanso... ter sido ontem o melhor, 

não chega se não continuar a ganhar”!... Mas, 

constata Valdano: “ jogar bem não chega quando 

se não ganha... ganhar também não basta quan-

do não se joga bem e ganhar e jogar bem pode 

não chegar senão houver jogadores de alto nível 

e ao alto nível não se chega, jogando apenas 

bom Futebol”.

Um Jogo que para ser Solidário, terá de mo-

bilizar num permanente e incessante com-

promisso:

OS JOGADORES – que carregam uma cruz duma 

vida virtualmente fácil, abnegada e talvez in-

compreendida!

OS TREINADORES – quando lideram aquela força 

inquebrantável dum saber fazer bem feito!

OS ÁRBITROS – quando usam a competência 

como juízo de valor técnico, a imparcialidade, 

como juízo de valor humano e a autoridade 

como juízo de valor técnico e humano!

OS DIRIGENTES – quando arrancam do seu la-

bor ocasião e forma de protagonizar para o seu 

clube o tesouro dos maiores entre os grandes!

OS ADEPTOS – quando gritam e vibram com o 

peso da sua bandeira numa profunda relação de 

afectos no apoio participativo.

... deste modo estou convicto que do belo JOGO 

sempre sobrariam notícias... notícias de paz e 

generosidade e duma inatacável honestidade 

de processos, podendo ver-se aglutinadas um 

nível superior de relação entre as pessoas, onde 

as noções do belo, do estético e do ético fariam 

os acordos duma admirável existência. 

De facto e se repararmos bem, o jogo de Fute-

bol dispõe de uma magia inigualável – du-

rante 90 minutos é possível condensar mui-

tas histórias e reproduzir muitas das graças e 

desgraças da vida. Daí um dos seus princípios 

e encantos, como diz com frequência o meu 

Estimado e Ilustre Amigo Prof. Doutor Júlio 

Garganta.

Futebol, um Jogo, uma obra 
de arte cuja magnitude social 
muitos pseudo-intelectuais 
ainda não entenderam, ou en-
tendem, mas por muito que 
lhe queiram sugar a seiva que 
lhe dá cor… ficam por aí en-
costados às bilheteiras!

José Neto
(Docente Universitário)

FUTEBOL 
Um Jogo SOLIDÁRIO

Opinião
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DESTAQUE
Futsal

Realizou-se o sorteio da fase final da Taça UEFA 
de Futsal, onde o Sporting e o Benfica ficaram 
a conhecer os adversários que têm pela frente.
Assim sendo, os leões vão medir forças com a 
equipa anfitriã, o Kairat Almaty, enquanto que 
o Benfica vai defender o troféu que conquis-
tou na época transacta frente aos italianos do 
Montesilvano.
O sorteio realizou-se no Cazaquistão, país an-
fitrião da final four, com as meias-finais a esta-
rem agendadas para 29 de Abril. Por sua vez, o 
jogo para atribuir o terceiro lugar e a final estão 
agendados para 1 de Maio.

Portugal apurado 
para o Euro 2012

A selecção portuguesa concluiu da melhor forma a fase de apuramento 
para o Europeu da modalidade em 2012, ao golear a Polónia por 6-0 
naquele que foi o último encontro do grupo 3.
Já no segundo jogo, a formação lusa também goleou a Bielorrússia por 
5-1. Desta forma, a equipa das quinas terminou o apuramento com 

três vitórias em três jogos tendo marcado , no primeiro havia ganho a 
Macedónia por 3-1, por 14 vezes e sofrendo somente dois golos. 
Por fim, referir que Portugal alcança assim a quinta qualificação con-
secutiva para os europeus de futsal, depois das presenças em 2003, 
2005, 2007 e 2010.

Os adversários de 
Benfica e Sporting 
na Taça UEFA
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São muitos os que questionam, por vezes des-

denhosamente: Para quê a Filosofia? Nunca 

lhes passou pela cabeça interrogarem: para quê 

a Geologia, ou a Matemática, ou a Física, ou a 

Geografia?... A Filosofia exige profunda reflexão 

e, nos dias em que vivemos, reflectir parece-nos 

algo de perfeitamente inútil. Imaginemos que 

uma pessoa pergunta: Que horas são? Se substi-

tuir esta pergunta por estoutra: O que é o tempo? 

Só filosofando poderá encontrar o caminho da 

resposta. Suponhamos ainda que uma pessoa é 

habitualmente mentirosa. Se alguém, a propósi-

to, perguntar: o que é a Verdade? 

Também só filosofando poderá 

aproximar-se de uma resposta. Por 

vezes, quando me questionam: 

para que serve a Filosofia? Sou ten-

tado a responder: Para não aceitar 

como óbvias e evidentes todas as 

coisas, todas as ideias, todas as ati-

tudes, sem uma profunda reflexão. 

A fundamentação teórica e prática do Homem, 

da Vida, da Sociedade e da História: eis aí a 

grande função da Filosofia – que não é ciência, 

mas uma reflexão crítica sobre os procedimentos 

e os conceitos científicos; que não é religião, mas 

uma reflexão crítica sobre as origens e as formas 

das crenças religiosas; que não é sociologia nem 

psicologia, mas uma interpretação e avaliação 

crítica dos conceitos e métodos da sociologia e 

da psicologia. É útil, ou inútil, a Filosofia? Num 

tempo, como o nosso, onde não há tempo para 

a reflexão, a Filosofia defende o direito de ser 

inútil. Platão definia a filosofia como o verda-

deiro saber, o qual deverá aplicar-se em bene-

fício dos seres humanos. Descartes afirmava que 

a filosofia é o estudo da sabedoria, para que os 

seres humanos melhor vivam, alcancem a saúde 

e descubram novas artes e novas técnicas. Kant 

ensinou que a filosofia é o conhecimento que 

a razão adquire de si mesma, para saber o que 

pode conhecer, o que deve fazer, visando a felici-

dade humana. Marx declarou que a filosofia ha-

via passado demasiado tempo, contemplando o 

mundo e que era tempo de transformá-lo. Marx 

queria dizer, na sua, que é preciso des-construir 

a sociedade injusta e que, para tanto, as palavras 

não bastam.  Merleau-Ponty referiu que a filoso-

fia é  um despertar, para ver mais e transformar 

para melhor o nosso mundo. Só transformando 

poderemos ser plenamente conscientes de nós 

mesmos. Como se vê, tudo inutilidades...

Os jornais, a rádio, a televisão, a internet, os tele-

fones móveis, as tecnologias digitais proclamam, 

sem cansaço, que estamos no rumo certo, em 

direcção às Sociedades do Conhecimento da 

Idade da Informação. Filosoficamente, nasce a 

dúvida metódica: será que todos se encontram 

no caminho certo, para as Sociedades do Con-

hecimento? A Constituição da UNESCO sublinha 

a nítida ligação entre a dignidade humana e “a 

ampla difusão de cultura e a educação da hu-

manidade, para a justiça, liberdade e paz”. As-

sim, os direitos e as liberdades fundamentais 

situam-se, inevitavelmente, no seio das Socie-

dades do Conhecimento. Foi Peter Drucker que 

criou, em 1969, o termo “sociedade do conheci-

mento” (cfr. The Age of  Discontinuity Guidelines 

to our Changing Society, Harper & Row, Nova 

Iorque). Só que a implementação da “sociedade 

do conhecimento” supõe educação ao longo da 

vida e... para todos! “Interrogar a nossa condição 

humana é (...) interrogar primeiro a nossa situa-

ção no mundo. Uma afluência de conhecimentos, 

nos finais do século XX, permite aclarar de um 

modo completamente novo a situação do ser hu-

mano, no universo”. Daí que não será exagero 

adiantar que a Sociedade do Conhecimento não 

está no horizonte de todas as pessoas, de todos 

os povos. Passo agora a palavra a Edgar Morin: 

“O século XXI deverá abandonar a visão unila-

teral, definindo o ser humano pela racionalidade 

(homo sapiens), ou pela técnica (homo faber), 

ou pelas actividades utilitárias (homo oeco-

nomicus), ou pelas necessidades obrigatórias 

(homo prosaicus). O ser humano é complexo 

(...). O homem da racionalidade é também o da 

afectividade, do mito e do delírio. O homem do 

trabalho é também o homem do jogo. O homem 

empírico é também o homem imaginário. O 

homem da economia é também o do consumo” 

(Os Sete Saberes para a Educação do Futuro, Ins-

tituto Piaget, 2002). 

Para quê a Filosofia? Para que o código genético 

da Sociedade do Conhecimento seja povoado 

de interrogações, na boca de todos; para que 

não seja impossível questionar os ditadores 

(que os há também, na velha democracia em 

que vivemos); para que ninguém falte ao en-

contro marcado com a liberdade, “porque não 

há machado que corte a raiz ao pensamento”. 

Para quê a Filosofia? Para que as palavras voltem 

a ter significado, na práxis de emancipação de 

todos e de cada um! Para que o conhecimento 

científico seja pensado, como merece! Segundo 

Luc Ferry, no seu livro Aprender a Viver (Temas 

e Debates, Círculo de Leitores, Lisboa, 2009, 

pp. 23 ss.) são três as dimensões da filosofia: 

a inteligência daquilo que é (teoria), a sede de 

justiça (ética) e a busca da salvação (sabedoria). 

No caso particular do “desporto-rei”, importa 

perguntar também: o que é o futebol? Trata-se 

de um desporto e, como tal, um aspecto particu-

lar da motricidade humana. Ora, o ser humano 

em movimento intencional há-de distinguir-se 

por uma filosofia, isto é, por uma inteligência, 

por uma ética e por uma sabedoria. Para que 

o futebol tenha sentido – para que o futebol se 

transforme num exemplo de militância cívica. 

Mesmo nos anos fatigados em que as chamas 

do inconformismo começam a esmorecer, é pre-

ciso acreditar que o futebol é uma lição de obra 

colectiva, visando um mundo diferente. 

Manuel Sérgio
Filósofo do Desporto

Para quê a Filosofia?

Opinião
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ACÇÃO
Notícias

O internacional português do Manchester 
United Nani foi eleito para o onze ideal da 
Premier League.

Nani estava nomeado para o troféu de Melhor 
Jogador Jovem do Ano mas foi o atleta do Arse-
nal, Jack Wilshere, quem conquistou o troféu. 
Apesar disto, Nani figura no onze ideal da Pre-
mier League formado pela Associação de Joga-
dores Profissionais.

Eis o onze ideal: 
Guarda-redes: Van der Sar (Manchester United); 
Defesas: Sagna (Arsenal), Cole (Chelsea), Vidic 
(Manchester United) e Kompany (Manchester City); 
Médios: Nani (Manchester United), Nasri (Arse-
nal), Wilshere (Arsenal) e Bale (Tottenham); 
Avançados: Tévez (Manchester City) e Berbatov 
(Manchester United). 
Referir ainda que o português José Fonte, a actuar 
no Southampton, está no onze ideal elaborado 

pela associação de jogadores profissionais refe-
rente à Division One, terceiro escalão do fute-
bol inglês.
Por fim, mencionar que Gareth Bale venceu o 
título de Melhor Jogador do Ano em Inglaterra. 
Pela quarta vez na história, é um jogador galês 
que vence o troféu de melhor jogador da Pre-
mier League. O nome do canhoto figura ao lado 
de nomes como os de Ian Rush, Mark Hughes e 
Ryan Giggs.

Inglaterra: 
Nani integra 
melhor onze 
do ano

O futebolista do Liverpool foi eleito pelos adeptos o Jogador do Ano da Premier 
League. 
Concorreram ao galardão os vencedores de cada mês - Meireles havia sido eleito 
jogador do mês em Fevereiro. Além do ex-jogador do FC Porto, estavam presentes 
na votação Nasri, do Arsenal, que foi o melhor em Outubro, Dezembro e Janeiro, 
Berbatov, do Manchester United, que venceu em Setembro, Fernando Torres, Chel-
sea, ganhou em Novembro e David Luiz, do Chelsea, o preferido em Março. 
Kenny Dalglish, que substituiu Roy Hodgson, nunca poupou nos elogios a Meireles. 
“Ele sempre teve as qualidades que tem mostrado nos últimos tempos. Talvez 
agora esteja mais adaptado e confiante, porque está a jogar bem. É fantástico 
vê-lo a jogar tão bem. Sempre foi um jogador com muito talento, sempre teve as 
capacidades que estão a ver agora, mas agora está mais solto e os golos estão 
a surgir”, referiu o técnico na altura em que Meireles foi eleito jogador do mês.

Raul Meireles 
é o preferido dos adeptos
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Opinião

T’ai Kung, a quem se atribui a autoria do livro ”Os 

Seis Ensinamentos Secretos”, serviu os reis Wen 

e Wu do Estado de Chou da antiga China, en-

quanto estratega e comandante-chefe do exérci-

to. Para garantir a sua sobrevivência o Estado de 

Chou, tal como hoje acontece com os pequenos 

clubes no ambiente de “soma nula” que carac-

teriza os campeonatos de futebol, necessitava de 

uma “grande estratégia” a fim de minar a força 

do inimigo para conseguir sobreviver. Hoje, T’ai 

Kung, com as suas teorias e sofisticados aforis-

mos é considerado o progenitor do pensamento 

estratégico enquanto “paradigma original da sa-

bedoria em acção”. 

Num ambiente em que a sobre-
vivência do mais fraco em confron-
to com o mais forte determinava a 
vida, a arte do pensamento estra-
tégico consistia em dominar a for-
ça do inimigo mais forte sem ter 
de combater, através de soluções 
técnicas, tácticas e estratégicas 
criativas e originais. 

Para o efeito, utilizavam-se todos os recursos, 

todos os estratagemas, todos os golpes que se 

afigurassem necessários à vitória. A finalidade 

suprema do pensamento estratégico consistia 

em determinar o “como vencer”, em quaisquer 

circunstâncias, custasse o que custasse e utilizan-

do todos os meios independentemente das con-

sequências. Todos os métodos eram legítimos 

para obter a vitória: fingir; dissimular; enganar; 

lançar suspeitas; subornar; induzir deslealdade; 

causar caos e consternação. A arte suprema es-

tava em provocar o descontrolo e fraqueza no 

inimigo fornecendo-lhe as ferramentas para a 

sua própria auto-destruição, tais como música, 

vinho, mulheres e presentes fascinante. O seg-

redo devia ser total e, uma vez desencadeada a 

batalha, deixava de haver constrangimentos do 

ponto de vista estratégico. 

Nestas circunstâncias, tal como hoje no futebol, 

o pensamento estratégico alicerçava-se num 

mecanismo psicológico de legitimação do po-

der, consubstanciado numa superioridade moral 

“mandatada do Céu” que se projectava na Terra 

numa hierarquia bem definida através de uma 

administração centrada no bem-estar (alien-

ação) das pessoas (apaniguados). Assim sendo, 

T’ai Kung, dedicou uma atenção especial à se-

lecção dos generais (treinadores). Esperava-se 

que eles fossem: corajosos, sábios, benevolen-

tes, honrados e leais. E que não fossem:  

1. Corajosos, mas lidarem com a morte de for-

ma ligeira. Porque aquele que é corajoso, mas 

que lida com a morte de forma ligeira, pode ser 

destruído pela violência;

2. Apressados e impacientes. Porque aquele que 

é apressado e impaciente, pode ser destruído 

pela persistência;

3. Gananciosos e amantes do lucro. Porque 

aquele que é ganancioso e ama o lucro, pode 

ser subornado;

4. Benevolentes, mas incapazes de infligir so-

frimento. Porque aquele que é benevolente, 

mas incapaz de infligir sofrimento, pode ser 

neutralizado;

5. Sábios, mas temeroso. Porque a aquele que 

é sábio, mas temeroso, pode capitular pelo 

sofrimento; 

6. Honrados, mas confiarem demasiado nos ou-

tros. Porque aquele que é honrado, mas confia 

demasiado nos outros, pode ser enganado;

7. Escrupulosos e incorruptíveis, mas não ama-

rem os homens. Porque aquele que é incorrup-

tível, mas que não ama os homens, pode ser 

insultado;

8. Sábios, mas indecisos. Porque aquele que é 

sábio, mas indeciso, pode ser atacado;

9. Demasiado resolutos e auto confiantes. Porque 

aquele que é demasiado resoluto e auto confiante, 

pode deixar-se confundir pelos acontecimentos;

10. Determinados, mas gostarem de passar a re-

sponsabilidade para outros. Porque aquele que é 

terrivelmente determinado, mas passa a respon-

sabilidade para outros, pode ser iludido. 

Tal como os treinadores de hoje, os generais de 

outrora eram postos em causa quando, no mo-

mento de agir, hesitavam; quando, perante a 

oportunidade, desperdiçavam vantagens; quando, 

no momento decisivo, eram tomados pela dúvida.

T’ai Kung 
e a Arte do Futebol 

Opinião

Gustavo Pires
Presidente do Fórum 
Olímpico de Portugal

Bibliografia:
Ralph D. Sawyer (1993). The Seven Military Classics of Ancient China. USA: Westview Press. 
T’ai Kung (2003). Os Seis Ensinamentos Secretos. Lisboa: Edições Sílabo. Introdução e notas de Francisco Abreu.

“Em primeiro lugar queima as carroças de abastecimento e as provisões, 
depois informa os soldados, de forma clara, que aqueles que lutarem corajosa-
mente viverão enquanto os que se acobardarem morrerão.”
                                                                                          T’ai Kung (séc. XI a.C.)
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ACTUALIDADE
Notícias

Com muito público nas bancadas, Portugal 
venceu a Holanda, por 10-6 (ao intervalo es-
tava 4-2), na última jornada do Mundialito in-
door e ganhou a competição, que decorreu em 
Coimbra.

Rui Barros foi o melhor marcador de Portugal, 
com quatro golos. Depois, surge Rui Costa, com 
três, Sá Pinto, Dominguez e Dani.
Antes de atingir o encontro decisivo, Portugal 
derrotou Angola por 7-2 e a Bulgária por 21-4.

O artista 
Albertino
Fez parte de uma das melhores gerações 

de futebolistas de sempre, com berço na 

famosa equipa dos “bebés” que o Leixões 

passeou por este planeta, e, mais tarde, 

com direito a sucesso no Boavista, no FC 

Porto e na Selecção Nacional.

Eduardo Albertino, 60 anos, deixou o fute-

bol e dedicou-se à pintura – tal como o 

seu pai. A galeria do Ultramarino FC, no 

Porto, foi o palco de 12 peças –  entre o 

óleo e o acrílico, e alguns desenhos – da 

autoria de Albertino.

O Sporting foi derrotado pelo Vasco da Gama por 4-2, na final do Mundialito 
de Clubes de Futebol de Praia que decorreu no Brasil.
A equipa leonina até entrou melhor na partida chegando-se à frente do 
marcador com um golo de Ddi, mas a resposta “vascaína” chegou com 
golos de Bruno Xavier, Rafinha, Pampero e Betinho. Belchior ainda reduziu 
para a equipa de Alvalade mas o título estava entregue.

Os “vice-campeões mundiais” rubricaram uma excelente participação neste 
Mundialito de Clubes de Futebol de Praia nesta sua primeira participação.
“Diziam que éramos favoritos, mas não começamos bem o campeonato. 
Fomos subindo de produção nas fases finais até conquistarmos o título 
contra o Sporting, que é uma grande equipa”, disse Betinho jogador que 
marcou o útlimo golo do Vasco.

Portugal vence 
I Mundialito de futebol indoor

Mundialito de Clubes: Sporting perde na final
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Notícias

Faleceu a 22 de Março o jornalista, locutor e actor 

Artur Agostinho, um rosto que ficará para sempre 

ligado na memória popular à rádio, à televisão, 

ao desporto em geral e ao futebol em particular.

Artur Fernandes Agostinho nasceu a 25 de 

Dezembro de 1920, em Lisboa. Fez o percurso 

profissional na rádio, primeiro como locutor e aos 

25 anos entrou na Emissora Nacional confund-

indo-se o seu trajecto profissional com a própria 

história da rádio. 

Figura das mais marcantes do jornalismo des-

portivo radiofónico, os relatos de jogos de futebol 

e as reportagens da Volta a Portugal em bicicleta 

foram alguns dos seus trabalhos mais marcantes. 

Em Dezembro de 2010 foi condecorado pelo 

Presidente da República com a Comenda da Or-

dem Militar de Sant’Iago da Espada, num dia que 

classificou como “um dos mais felizes” da sua 

vida. No início deste mês tinha apresentado o 

livro “Flashback”, no qual faz o relato na primeira 

pessoa das dificuldades vividas no período revo-

lucionário do pós-25 de Abril. 

Artur Agostinho, também antigo director do jor-

nal Record (1963-1974), morreu aos 90 anos, no 

Hospital de Santa Maria, onde estava internado 

há uma semana.

O Sindicato dos Jogadores Profissionais de Fute-

bol apresenta as mais sentidas condolências à 

família e amigos de Artur Agostinho.

Morreu 
Artur 

Agostinho

Portugal faz história 
na Liga Europa
FC Porto, Sp. Braga e Benfica disputarão as meias-finais da Liga 

Europa. Tal facto significa que pelo menos uma equipa portuguesa 

estará presente na final da competição que decorrerá em Dublin. 

Nas meias-finais, o FC Porto defrontará os espanhóis do Villareal 

enquanto o Benfica medirá forças com o Sporting de Braga.

Para atingir esta fase, a formação azul e branca eliminou o Spar-

tak de Moscovo com um total, nas duas mãos, de 10-3. Já o 

Benfica superou o PSV Eindhoven por 6-3 (nas duas mãos) e o 

Sporting de Braga o Dínamo de Kiev (1-1 nas duas mãos com os 

arsenalistas a terem vantagem pelo golo fora). 
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Falta ainda uma parte importante para que os 
novos estatutos sejam aprovado na totalidade 
para que assim o futebol português passe da ile-
galidade para a legalidade.
Os novos estatutos em sintonia com o regime jurídi-
co das federações foram aprovados na generalidade 
por maioria qualificada e reunião magna da FPF. 
Numa reunião de 475 votos (uma vez que a As-
sociação de Futebol de Braga abandonou a As-

sembleia Geral antes de se iniciar a votação), 
a aprovação contou-se com 384 votos a favor e 
91 contra. Desta forma, a votação traduz-se da 
seguinte forma: 80,8 por cento de votos a favor 
contra 19,2 por cento.
De referir que em comparação à última AG, 
mudaram o sentido de voto: Castelo Branco, Évo-
ra, Coimbra e Portalegre. Estavam contra, mas 
viabilizaram agora os novos estatutos.

Já durante no mesmo dia mas de tarde, a con-
versa foi outra quando se fazia a votação e dis-
cussão na especialidade. Neste âmbito alguns 
pontos foram chumbados, inviabilizando, para já, 
a aprovação total dos Estatutos: a aplicação do 
método de Hondt na eleição dos conselhos de 
Arbitragem, Disciplina, Justiça e Fiscal da fede-
ração portuguesa de futebol e a composição e 
representatividade da Assembleia Geral.

FPF: Novos estatutos aprovados na generalidade

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) falhou a reeleição 

para o comité executivo da UEFA. Gilberto Madaíl, integrava a lista de 

13 candidatos aos sete lugares disponíveis para o comité executivo da 

UEFA e era um dos seis membros do actual elenco que avançavam com 

uma recandidatura. O presidente da FPF recolheu 17 e 10 votos nas duas 

voltas da eleição, quando precisava de 27 na primeira ronda ou de maio-

ria simples dos 53 boletins na segunda.

Entretanto, Michel Platini foi reconduzido como presidente da UEFA, tendo 

a escolha sido feita por aclamação no congresso que se realizou em Paris.

Platini, inicia agora o seu segundo mandato de quatro anos depois de 

ter sido eleito em 2007 – ganhou com quatro votos a mais que o sueco 

Lennart Johansson.

UEFA: 
Gilberto Madaíl 
falha reeleição
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Em mais dois jogos de preparação, a selecção nacio-
nal de sub-21 derrotou, em Águeda, a Irlanda por 
2-0 (golos de Abel e Josué) e empatou a uma bola, 

no Estádio Sérgio Conceição, em Taveiro, frente à 
Dinamarca. Portugal, aos 30 minutos, colocou-se em 
vantagem com um golo de Fredy na conversão de 

uma grande penalidade depois de uma falta sobre 
Abel Camara. Ainda antes do intervalo, a Dinamarca 
empatou por intermédio de Kadhi.

Selecção de sub-21 
ganha e empata
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sjpf contra o que poder 
polÍtico diz ser bom

Evangelista pede mudança 
no dirigismo desportivo em Portugal

sjpf ouvido na 
Assembleia da República

sjpf opõem-se 
contra ao 
limite nas 
indeminizações

A AG da FPF 
sobre os estatutos

Clipping
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  Avançado  27 anos       Nacional da Madeira

Onde ouve música
A maioria das 

vezes no rádio do carro.

Artista preferido
Michael Jackson.

Álbum
Queen

“Greatest Hits”

Música mais marcante
We are the champions, 
dos Queen.

5 Músicas indispensáveis
“We are the Champions”
“Earth Song”
“Anel de Rubi”
“Bed of Roses”
“Don´t Cry”

Anselmo

Cai o carmo e a trindade

1   Amor       
 Electro

A Pop portuguesa tem um novo projecto: Amor Electro. Quem ouvir este 
primeiro cd da banda, vai certamente notar algumas influências da so-
noridade de algumas bandas internacionais como Massive Attack, Muse, 
Zero Seven ou Air. No entanto todas as canções são cantadas em portu-
guês e por acaso por uma voz que tem todas as características daquilo 
que por cá se tem vindo a fazer de melhor, nos últimos anos.
Na sua voz em participações com grandes músicos e cantores como Sim-
one de Oliveira, Paulo de Carvalho, Rui Veloso, Júlio Pereira, Rão Kyao, Vi-
torino, Paulinho Mosca (Brasil) Pedro Luís e a Parede (Brasil) entre outros.

2Guanos 
Apes  

A banda liderada por Sandra Sandra Nasic está de regresso ao disco. 
“Bel Air” é o nome do novo Cd de originais dos Guanos Apes, que mar-
cam o seu regresso em 2011, depois da aventura a solo de Sandra. 
O single de lançamento é “Oh what a night” e já “prende” o ouvido.

3

5

Aurea
Aurea

A nova menina bonita da música 
portuguesa tem a voz do tamanho 

do mundo e a sua música também não conhece fron-
teiras. O talento de Aurea para cantar é inato e é um 
dom que não escolhe qualquer um. A vocação, essa, 
está-lhe nos genes, na vida da sua família que sempre 
foi muito musical.
Com influências que vão de Aretha Franklin a Joss Stone, 
passando por John Mayer e Amy Winehouse, Aurea rec-
lama o seu lugar no mundo da música. 

Scorpions 4Quim Barreiros
O homem que afirmou ser o mestre da cu-
linaria, está de volta e com uma nova voca-
ção: a Pastelaria.
Neste cd, o senhor do bigode mais invejado 
de Portugal trás uma “fornada” de 10 novos 
temas que conseguem superar as melhores 
expectativas a que Quim Barreiros já nos 
habituou.Um disco bem divertido e bem-hu-
morado, que conjuga na perfeição o jogo das 
palavras usadas com mestria nos seus duplos 
sentidos e uma sonoridade popular tão carac-
terística dos bailes e romarias nacionais.

O brioche da Sofia

Acoustica
Em 2001, eles vieram a Portugal fazer um concerto memoravel que 
volta a ser regravado numa nova ropagem e com a assinatura da 
Sony Music. “Acoustica” é o concerto acustico dos Scorpions grava-
do no nosso país em Fevereiro de 2001 no Convento do Beato, onde 
é apresentado um conjunto de sucessos intemporais dos Scorpions.

to
p5
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A carrinha Opel Astra sempre foi uma das 

preferidas dos portugueses num dos segmen-

tos mais influentes do mercado.

Uma das características mais importantes é a 

estética e, nesse campo, os designers da marca 

germânica voltaram a brilhar, idealizando a 

traseira de forma muito elegante. A traseira é 

um atributo bastante relevante numa carrinha, 

ou seja, num automóvel familiar. Nesta nova 

geração a carrinha Opel manteve a capacidade 

da bagageira (500 litros), mas ganhou novas 

funcionalidades: o rebatimento das costas dos 

bancos traseiros pode ser feito apenas através 

de um clique na bagageira.

Na fase de lançamento o motor 1.7 CDTI, com 

125 cavalos de potência, é o principal trunfo – 

para mais tarde fica o 1.3 CDTI, de 95 cavalos 

de potência.

A componente dinâmica mantém-se num bom 

nível nesta nova geração. A Astra tem um pisar 

sólido mas nunca desconfortável. 

A relação preço/equipamento é boa no nível Cos-

mo, contando com travão de mão eléctrico, sen-

sores de luz e chuva, ar condicionado automático 

bizona, cruise control ou jantes de 17’’. O preço 

– 27 850 euros – é um valor muito competitivo.

FORA DE JOGO
Lazer

Opel Astra Sports Tourer 1.7 
CDTi 125 CV Cosmo

Ficha técnica
Cilindrada (cc)                         1686

Potência (CV)                          125

Binário máximo (N.m)             280

Velocidade máxima (km/h)             192

0-100 km/h (s)                           11,7

Consumo médio (l/100 km)             4,5

Emissões de CO2 (g/km)             119

Preço (euros)                              27 850 

Sempre no top
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Ficha técnica
Cilindrada (cc)                1618

Potência (CV)                  190

Binário máximo (N.m)    240

Velocidade máxima (km/h)     215

0-100 km/h (s)                    8,3

Consumo médio (l/100 km)     6,9

Emissões de CO2 (g/km)     159

Preço (euros)                      23 180

Goste-se ou não, o Nissan Juke não deixa ninguém indife-

rente com as suas formas arrojadas. O design musculado 

e de ancas largas é muito equilibrado e os faróis redondos 

de grandes dimensões marcam a cara do pequeno Nissan. 

Os toques de desportivo têm também lugar no interior. 

Este Juke estreia um novo motor turbo a gasolina, com 

injecção directa. A caixa manual de seis velocidades tem 

um escalonamento curto para que a resposta seja sempre 

pronta quando se pede mais ao acelerador. Este motor 

está claramente talhado para casar com a tracção integral 

(o único que pode tê-la).

O Juke conta com um útil sistema dinâmico de controlo, no 

painel da consola central, por baixo da navegação. Uma 

solução muito bem concretizada que permite escolher en-

tre os modos Eco, Normal e Sport.

No interior, o espaço para ocupantes é uma boa surpresa, 

ao contrário da bagageira (apenas 251 litros). No nível de 

equipamento Tekna Premium o recheio é completo e con-

ta, por exemplo, com câmara traseira de estacionamento, 

sistema de navegação, chave inteligente, cruise control, ar 

condicionado automático ou jantes de 17’’.

Nissan Juke 1.6 Turbo 4x2 
Tekna Premium

Um desportivo 
arrojado
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Preços sob consulta
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Just Cavalli

Para controlar o tempo

SECTORRoberto Cavalli
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Entre em “Football Manager 2011”, o melhor 

jogo de estratégia futebolística, e torna-se 

num treinador de topo.

A nível estético continua a não deslumbrar, 

mas este jogo apresenta uma base de da-

dos imprescindível para qualquer olheiro 

que se preze. É uma verdadeira ferramenta 

de trabalho. 

Escolher a táctica, planear os treinos, mo-

tivar os jogadores, comprar e vender joga-

dores, corresponder às expectativas da 

direcção e lidar com a comunicação social 

são todas tarefas da maior importância em 

“Football Manager 2011”. 

Nos treinos, a novidade está no aper-

feiçoamento individual, com 14 itens dife-

rentes para aplicar. Igualmente importante a 

necessidade de preparar três tácticas diferen-

tes para utilizar no jogo. Durante o encontro 

é possível avaliar melhor o desempenho e a 

própria condição mental dos futebolistas. As-

sim, é possível efectuar uma melhor gestão da 

equipa e retirar os atletas que estão a realizar 

exibições mais fracas. 

Por fim, as bolas paradas também estão em 

destaque. Tanto a defender como a atacar, ex-

istem mais opções para colocar a equipa nos 

posicionamentos correctos, tanto para não so-

frer golos, como para marcá-los em situações 

cada vez mais aproveitadas no futebol. 

Prego a fundo

Após o sucesso da fórmula inicial, eis que surge 

“Test Drive Unlimited 2”, revisto e melhorado.

Ao contrário da maioria dos jogos de corrida, 

“Test Drive Unlimited 2” tem uma história cu-

riosa. O protagonista começa no mundo dos 

sonhos, pensando que vai ganhar um 

Ferrari no seu aniversário, mas acorda e 

acaba por descobrir que afinal é motor-

ista de uma senhora que organiza uma 

corrida, a Solar Crown. A oportunidade 

surge quando um dos pilotos desiste de 

participar e a acção começa.

Os cenários continuam a ser 

as ilhas. Desta vez são duas, 

mas só uma está disponível 

inicialmente. A evolução 

do jogo é feita através de 

missões, que podem ir de 

boleias a corridas, e estão 

sinalizadas no GPS.

A nível visual, a qualidade é elevada. 

Os modelos estão detalhados ao por-

menor e bastante realistas, enquanto 

os cenários oferecem paisagens e estra-

das fantásticas. Máquinas como Ferrari, Aston 

Martin, Bugatti, Jaguar ou McLaren estão pre-

sentes com várias versões. O sistema de danos 

não impressiona, mas já os efeitos climatéricos, 

como a chuva ou a condução nocturna oferecem 

desafios suplementares.

A melhor táctica
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Moda

Março foi o mês de moda 

para Portugal. Lisboa – Pá-

teo da Galé – e Porto – na 

Alfândega – receberam re-

spectivamente as edições 

da ModaLisboa e do Portu-

gal Fashion.

Em ambos os certames, os 

criadores nacionais apre-

sentaram as suas colecções 

para o Outono/Inverno 

2011 e os balanços foram 

bastante positivos. Glam-

our, criatividade e belíssi-

mas criações foram as notas 

de maior destaque.
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O melhor 
da moda 

portuguesa



O Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) deu 

razão ao recurso apresentado pelo ex-se-

leccionador de futebol Carlos Queiroz, rela-

tivamente ao castigo que lhe foi aplicado 

pela Autoridade Antidopagem de Portugal 

(ADoP).

A ADoP, recorde-se, tinha suspendido Car-

los Queiroz por seis meses, alegando que o 

ex-seleccionador perturbara uma acção de 

controlo antidoping durante o estágio que 

a selecção realizou antes do Mundial 2010.

Mourinho: 
nove anos sem perder
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A fechar

Em jogo a contar para a 30.ª jornada da Liga 

espanhola, disputado a 2 de Abril, o Real 

Madrid foi derrotado pelo Sporting de Gijon 

por 0-1, no Santiago Bernabéu, e assim José 

Mourinho, treinador dos merengues, viu que-

brada a sua invencibilidade caseira, em com-

petições internas, que durava há nove anos. 

Foi a segunda derrota caseira do técnico 

português em provas nacionais, tendo a 

primeira acontecido há mais de nove anos, 

mais precisamente a 23 de Fevereiro de 

2002, quando o Beira-Mar venceu o FC Porto 

no antigo Estádio das Antas por 3-2, na 24.ª 

jornada da Liga portuguesa de 2001/02. 

Após a sua saída do FC Porto, José 

Mourinho treinou as equipas do Chelsea 

(Inglaterra), Inter de Milão (Itália) e Real 

Madrid (Espanha).

SJPF aprova Relatório de Actividades e Contas
Em reunião magna realizada na 

sede do Sindicato dos Jogadores 

Profissionais de Futebol, em Lis-

boa, foi aprovado por unanimi-

dade o Relatório de Actividades 

e Contas relativo ao ano de 2010. 

O exercício em causa teve um re-

sultado financeiro positivo,  facto 

revelador do rigor e eficiência im-

primida na gestão do Sindicato.

Joaquim Evangelista, presidente 

da direcção do SJPF, realçou o tra-

balho efectuado pelo Sindicato ao 

longo de 2010. Para Evangelista, 

a actuação do SJPF na defesa dos 

interesses dos jogadores foi per-

manente. Paralelamente o SJPF 

marcou a agenda política e des-

portiva. “O SJPF foi uma voz acti-

va, fez-se ouvir e ganha cada vez 

mais crédito junto das instâncias 

desportivas, sejam nacionais ou 

internacionais”, afirmou.

Mais acrescentou que “ É notória 

a relação de confiança entre joga-

dores e SJPF,  decorrente de uma 

relação solidária forte e perman-

ente, de seriedade e transparên-

cia de procedimentos  e  de com-

petência técnica”.

Beckenbauer 
abandona FIFA e UEFA
Franz Beckenbauer anunciou que vai abandonar os cargos 

que ocupa na FIFA e na UEFA.

“Não é fácil para mim abandonar a FIFA e UEFA. Só que tenho 

uma família jovem, duas crianças com 7 e 10 anos, e penso 

que eles precisam mais de mim. Escolhi a minha família face 

ao futebol”, explicou o Kaiser. Franz Beckenbauer foi eleito 

em 2007 para o comité técnico da FIFA e também represen-

tava a UEFA.

TAS dá razão a 
Carlos Queiroz
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Mourinho: 
nove anos sem perder




