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Alerta.
A conjuntura económica, financeira e so-
cial não perspectiva, infelizmente, melho-
rias rápidas.
A crise é global e atinge drasticamente 
os portugueses, qualquer que seja a área 
da sua actividade. Quem assim não pensa 
pode dizer-se que vive na Lua. Não é tempo 
para ilusões.
Assim sendo, o mundo do FUTEBOL não será 
excepção. No entanto, os sinais levam a con-
statar que muitos dirigentes, de forma irre-
sponsável, se esquecem que a crise também 
os atinge.
É inadiável, por isso, que o rigor, o bom 
senso e a responsabilidade imperem pois, 
de contrário, no final da época o drama será 
muito maior. 
Da parte do Sindicato tem havido essa pos-
tura e compreensão, nomeadamente para a 
Liga e para os clubes que preferem dialogar 
e assumir compromissos sérios.

Impasse…
Parece inquestionável que os momentos 
difíceis são também propícios à obtenção de 
consensos. O interesse comum a todos deve-
ria convocar para enfrentar os desafios com 
que nos deparamos.
Ora, a questão que se prende com adequa-
ção dos Estatutos da Federação ao Regime 
Jurídico das Federações Desportivas está a 
evidenciar, pelo contrário, interesses individ-
uais inaceitáveis.
Na verdade, aquilo que se pretende com 
a nova lei – transparência, democrati-
cidade, responsabilidade – não se com-
padece com o ressurgimento de fantas-
mas e vícios do passado.
Ora, nunca, nos últimos tempos como agora 
foi tão evidente a proliferação de “jogos de 

bastidores”, a ausência de propostas sérias 
e a falta de confiança na palavra e nos com-
promissos assumidos. 
O “jogo” do Sindicato pratica-se no campo 
e é interpretado pelos jogadores. Fica claro 
que não entra nesses jogos. Não deixará, 
porém, de intervir na defesa do melhor pro-
jecto para o futebol português.
Haja bom senso para a aprovação estatu-
tária e, consequentemente, responsabi-
lidade na escolha da candidatura que vai 
liderar o futuro. 

Nuno Gomes – Sempre Capitão
Seria fastidioso, aqui e agora, falar exaus-
tivamente sobre o Nuno Gomes e a sua 
carreira desportiva. No entanto, e porque o 
que é evidente vê-se não se demonstra, o 
Nuno é uma referência indelével do fute-
bol português.
Merece, por isso, reconhecimento, gratidão 
e respeito.
Lembrar o Nuno é uma obrigação do Sin-
dicato já que tem, por um lado, pugnado 
pela valorização do jogador português e, por 
outro, promovido os jogadores cujo exemplo 
deve ser seguido.
É aqui que está o Nuno na esteira de outros 
grandes nomes, nomeadamente, Figo, Rui 
Costa, João Vieira Pinto, Fernando Couto, 
Jorge Costa, Pauleta, Paulo Sousa, etc.
Ora, numa altura em que os jogadores es-
trangeiros dominam o nosso futebol e as 
referências nacionais escasseiam, o que se-
ria óbvio era enaltecer e respeitar jogadores 
como o Nuno Gomes.
Uma coisa é certa: independentemente 
dos actos daqueles que teimar em diminu-
ir o valor dos jogadores, eles ficarão na 
nossa memória.
E o Nuno será SEMPRE CAPITÃO. 

2011.  
Ano de sacrifícios, 
exigência e… confiança

+

-

Academia Betclic

Sindicato, Trofense e Betclic 

promovem iniciativa de 

cariz social e garantem 

contrato a jogador. Mais 

uma “pedrada no charco” 

do futebol português.

João Tomás

O avançado português, do Rio Ave, 

teima em estar entre os melhores do 

futebol nacional e vai coleccionado 

os respectivos prémios. Parabéns.

Jorge Mendes

Inteiramente merecido o prémio de 

melhor empresário do ano atribuído 

pela Globe Soccer. O trabalho de va-

lorização de jogadores e treinadores 

portugueses que tem vindo a desen-

volver teve o devido reconhecimen-

to. Parabéns.

Presidente da Assembleia 
Geral da Federação

Numa altura em que deveria 

imperar a ponderação e o bom 

senso, Avelino Ribeiro, de forma 

unilateral, marcou uma assembleia 

eleitoral que está a gerar grande 

controvérsia e a dividir os agentes 

desportivos. Que interesse do fute-

bol defendeu? Dos clubes, joga-

dores, treinadores e árbitros não 

foi certamente…

O Presidente da Direcção
Joaquim Evangelista

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

O “rei”    chegou há 50 anos
O jornalista de A Bola, Cruz dos Santos, recolhe depoimentos de Eusébio no momento em que este, proveniente de Moçam-
bique, aterra no aeroporto da Portela. O destino, após desenvolvimentos novelescos envolvendo o Sporting, era o Benfica. O 
percurso futebolístico do jogador, porém, não oferece dúvidas a ninguém. Seja em Portugal ou noutro ponto do Mundo o nome 
Eusébio estará sempre associado à genialidade e à arte que o futebol no seu patamar mais elevado pode comportar. Foi em 
Dezembro de 1960, o futebol português ganhara um “rei”.
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Viena, 
      23 anos depois

A 27 de Maio de 1987, o FC Porto escreveu uma das mais belas páginas da sua história e do futebol 

português. No Estádio Ernst Happel, em Viena, na Áustria, a equipa portuguesa derrotou o super favorito 

Bayern de Munique por 2-1 e conquistou a Taça dos Clubes Campeões Europeus.

Vinte e três anos depois, Futre, Madjer, Juary, Inácio, Fernando Gomes, João Pinto, Frasco, Sousa, Quim, 

Jaime Pacheco, entre outros, regressaram ao local de tão saborosa vitória. Como é bom recordar!
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Avançado, internacional portu-
guês, treinador, seleccionador 
nacional (de Portugal e não só), 
licenciado em Filologia Germâni-
ca, amante de poesia, coleccio-
nador de arte e ex-presidente 
do Sindicato dos Jogadores Pro-
fissionais de Futebol – é o sócio 
número um. Eis Artur Jorge, um 
homem que um dia ficou conhe-
cido como o “Rei Artur”.

RECONHECIMENTO
Velhas Glórias
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ARTUR       
     JORGE

rtur Jorge Braga de Melo Teixeira nasceu a 13 de Fevereiro de 

1946, no Porto. Desde tenra idade que mostrou talento para o 

desporto. Com apenas 14 anos fundou um clube de futebol, o 

Centro Académico Futebol Clube. Pouco depois extinguiu o clube que 

fundara e dedicou-se ao Clube Académico do Porto. Aos 16 anos, foi 

eleito vogal da direcção – curiosamente José Maria Pedroto (então trei-

nador do FC Porto) era o presidente do Conselho Fiscal. Ingressou nos 

juvenis do FC Porto. Nas Antas trilhou o caminho normal de qualquer 

aspirante a futebolista profissional. Em 1964/65, com Otto Glória como 

técnico, integrou o plantel sénior dos azuis e brancos. Azarado, sofreu 

uma lesão que o afastou da equipa titular. No final dessa época solicitou 

transferir-se para a Académica de Coimbra de forma a conciliar o futebol 

com os estudos.

Nos estudantes “pegou de estaca”. Catorze golos na primeira época, 25 

na segunda, 28 na terceira, cinco na quarta. E transferiu-se para o Ben-

fica. A primeira época na Luz não foi fácil. O serviço militar e o facto 

do plantel dos encarnados ser uma verdadeira constelação de estrelas 

limitaram-lhe o sucesso. No ano seguinte (em 1970/71) tudo mudou. 

Artur Jorge foi o melhor marcador do campeonato (23 golos) e sagrou-

-se campeão nacional. Na época seguinte, o mesmo cenário. Na segunda 

metade da temporada de 1972/73, o infortúnio bateu-lhe à porta. Foi 

operado cinco vezes ao joelho. Em 1974/75 ingressou no Belenenses. 

No Restelo voltou a jogar – teve ainda uma curta incursão pela equipa 

norte-americana do Rochester Lancers –, regressou à selecção (16 in-

ternacionalizações) até que um dia fracturou uma perna num treino, no 

Estádio Nacional. E acabou a carreira.

Como futebolista conquistou quatro campeonatos nacionais e duas taças 

de Portugal.

Sindicalista.
Artur Jorge foi um dos obreiros da fundação do SJPF. A constituição do 

Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol reporta-se a 23 de Fe-

vereiro de 1972, em pleno regime fascista. A primeira comissão direc-

tiva era composta por Artur Jorge, Eusébio, António Simões, Fernando 

Peres, Rolando, Manuel Pedro Gomes e João Barnabé, entre outros. Foi o 

primeiro presidente da direcção do SJPF.

Treinador de elite.
Após a carreira de jogador, Artur Jorge decidiu tornar-se treinador. Passou 

por 18 equipas e três selecções (Portugal, Suíça e Camarões). Começou 

pelo Belenenses e Portimonense e alcançou a glória no FC Porto. No 

clube presidido por Pinto da Costa venceu a Taça dos Clubes Campeões 

Europeus, em 1987, frente ao Bayern de Munique. Foi o primeiro trei-

nador português a fazê-lo. Após este triunfo inesquecível seguiu-se a o 

estrangeiro. Foi para Paris, treinar o Matra. Voltaria ao FC Porto e a Paris 

(agora para o PSG). A convite de Manuel Damásio, em 1994 aceitou 

treinar o Benfica. A partir daí a sua carreira entrou numa fase descen-

dente apesar de ainda ter sido convidado a orientar a Suíça na fase final 

do Europeu de 1996. O seu último clube como treinador foi o Créteil, 

uma equipa das divisões secundárias de França, em 2006/07. Desde 

então deixou o futebol e diz fazer coisas que antes não fazia. “Estar com 

a família, estar em casa, ler livros, ir ao cinema, ter tempo livre.”

A
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PRESTÍGIO

Primeiro Plano

Sempre capitão

Nuno     
Gomes
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té à data destas linhas, permanece na 

incerteza o futuro de Nuno Gomes. A 

única certeza que temos é que se trata 

de um jogador de eleição – independente-

mente da camisola que envergar. 

Numa altura em que o número de jogadores 

portugueses na Primeira Liga diminui de época 

para época – estão inclusive em minoria em 

relação aos futebolistas estrangeiros –, tam-

bém as referências lusas começam a escassear. 

Porém, ainda há excepções e Nuno Gomes é 

um dos sobreviventes. 

Pelo seu valor humano e futebolístico e pela 

carreira que fez até ao momento Nuno Gomes 

é um exemplo a seguir para os mais jovens 

e não só. Não é por acaso que é capitão do 

Benfica e envergou a braçadeira na Selecção 

Nacional. A ele reconhecem-lhe tudo o que é 

necessário a um jogador de elite. Para os joga-

dores, Nuno Gomes é um exemplo de como se 

pode construir uma carreira ao mais alto nível, 

única, no futebol português.

Seja qual for o seu futuro, estamos certos que 

tomará a decisão correcta. Aliás, como sempre.   

Aos 34 anos, é provável que Nuno Gomes feche 

em breve o ciclo como jogador do Benfica. O 

avançado alinhou de águia ao peito durante 12 

épocas – chegou ao Benfica em 1997 vindo do 

Boavista onde permaneceu até 2000. Depois 

de ter feito 101 jogos e 76 golos, rumou à Fio-

rentina. Voltaria ao clube da Luz em 2002, onde 

se mantém até hoje.

No Benfica, tem passado mais momentos bons 

que maus. Capitão e líder de balneário, Nuno 

Gomes foi quase sempre um dos jogadores 

preferidos dos adeptos encarnados. Para isso 

em muito contribuíram as suas provas de amor 

ao clube. 

Em 2002 abandonou a Fiorentina e, apesar 

dos convites de grandes clubes europeus, op-

tou por regressar ao Benfica. No clube não 

teve pejo em baixar o ordenado sempre que 

as condições assim o exigiam. Quando as cir-

cunstâncias o ditavam jogava em posições que 

não a sua. Sempre com espírito competitivo, 

profissional, sem qualquer queixume. É por ati-

tudes como estas, e pelos seus golos, que Nuno 

Gomes tem um espaço garantido nos corações 

encarnados e nos adeptos do futebol em geral.    

Continue ou não a jogar no final da época, 

Nuno Gomes – 77 internacionalizações, 29 

golos, por Portugal – terá um futuro como 

dirigente certamente tão ou mais brilhante 

do que o alcançado como jogador. A sua in-

teligência, o seu discurso ponderado e posi-

tivo, a forma como afasta os holofotes, a ma-

neira como defende os jogadores e a classe 

– é secretário da mesa da Assembleia Geral do 

SJPF –, garantem-lhe um lugar na história no 

futebol português.

A
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Luís Figo

“O Nuno é um excelente 
companheiro, bom amigo, 
que merece tudo de bom. 
É um avançado bom tecni-
camente que joga bem de 
costas para a baliza. É um 
goleador que jogaria sem-
pre na minha equipa.”

Fernando Meira 
(Jogador do Zennit/Rússia)

“Um verdadeiro amigo como homem e um 
jogador com todas as qualidades de um 
verdadeiro avançado.”

Ricardo Rocha (Jogador do Portsmouth/(Inglaterra) 

“É um jogador de equipa, muito bom tecnicamente, nada egoísta já que por vezes prefere dar a mar-
car do que fazê-lo ele próprio. Por tudo isto e muito mais é uma referência no Benfica e na Selecção 
Nacional e idolatrado por milhares de pessoas.”

Toni 
(Ex-treinador do Benfica)

“Jogador fino, inteligente, com feeling 
de golo, é um finalizador nato e julgo 
que a passagem por Itália o fez crescer 
sob o ponto de vista táctico.”

Nuno Gomes visto por...*

Benjamin Clari 
(Ex-presidente da Adidas Ibérica) 

“Para a Adidas, Nuno Gomes é um dos nos-
sos mais importantes símbolos. 
Personifica perfeitamente os valores da 
nossa marca: profissionalismo, coragem e 
honestidade, entre muitos outros.”
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Com a camisola do Benfica

Nome: NUNO Miguel Soares Ribeiro 

“GOMES”

Idade: 34 anos (05/07/1976)

Naturalidade: Amarante

Posição: Avançado

Estreia no Benfica: 

Campomaiorense, 4-0 (24/08/1997)

Primeiro golo: Braga, 1-1 (04/10/1997)

Golos pelo Benfica: 162

Títulos:

Campeonato nacional: 2
Taça de Portugal: 1
Supertaça: 1
Taça da Liga: 2 

Palmarés total:

Os números de    
          Nuno Gomes

14

- Campeão Europeu de Sub-18 (Espanha)
- Campeão nacional de juniores pelo Boavista FC 
- Vencedor Taça de Portugal pelo Boavista FC 
- Vencedor Taça Itália pela AC Fiorentina 
- Vencedor Taça de Portugal pelo SL Benfica 
- 4º lugar nos Jogos Olímpicos Atlanta (1996) 
- Terceiro lugar no Campeonato do Mundo Sub-20  
  (Qatar) 
- Semi-finalista vencido no Euro 2000 (Bélgica/
  Holanda) 
- Finalista vencido no Euro 2004 (Portugal)
- Campeão Nacional 2004/2005 pelo SL Benfica 
- Finalista vencido da Taça de Portugal 2004/2005
- Vencedor da Supertaça Cândido de Oliveira pelo SL 
  Benfica
- 4º Lugar Campeonato do Mundo 2006 (Alemanha)
- 10º jogador português com mais internacionalizações
- 4º melhor marcador de sempre da Selecção 
  Nacional
- Vencedor da Taça da Liga 2009
- Vencedor da Taça da Liga 2010
- Campeão Nacional 2009/2010 pelo SL Benfica
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antendo a tradição, na época 

2010/11, o SJPF vai continuar a 

distinguir os melhores jogadores e 

comportamentos da Primeira e Segunda ligas.

O Sindicato dos Jogadores Profissionais de 

Futebol apresentou o Troféu dos Campeões e 

contou com a presença de Joaquim Evangelista, 

João Vieira Pinto, entre outros, e de respon-

sáveis dos parceiros Betclic e Sapo Desporto.

Acompanhando a evolução dos tempos moder-

nos, o SJPF introduziu mudanças quer ao nível 

de critérios e conteúdos bem como de imagem. 

No que diz respeito aos critérios, estes divi-

dem-se em três partes: 

Na primeira, faz-se a soma das pontuações 

atribuídas a cada jogador pelos jornais desporti-

vos nacionais: A Bola, O Jogo e o Record. Deste 

somatório sairão entre três a cinco candidatos. 

Na segunda fase, os adeptos entram em acção e 

votarão nos jogadores atrás seleccionados. Esta 

é a grande novidade pois o Sindicato pensa que 

o público deve estar perto dos seus ídolos. 

Por fim, na terceira fase, será a vez dos capitães 

de todas as equipas votarem nesses mesmos 

jogadores. 

De salientar que cada fase equivale a um terço 

da pontuação final a fim de se achar o vencedor.

Fica claro que o SJPF continua a distinguir os 

mais importantes no futebol procurando chegar 

a todos, distinguindo de forma igual os atletas 

da Segunda Liga. 

Joaquim Evangelista congratulou-se com o 

apoio da BetClic no projecto e está convencido 

de que a parceria com o Sapo Desporto no pla-

no técnico e comunicacional permitirá projectar 

os troféus. 

Já João Vieira Pinto mostrou-se satisfeito pelo 

Sindicato apostar na distinção dos protago-

nistas porque enquanto atleta e já vencedor 

deste prémio, sabe bem da importância deste 

galardão.

Quanto aos vencedores dos meses de Setem-

bro e Outubro eles foram os seguintes:

Em Setembro, e em relação à Liga Zon Sagres, 

Hulk (do FC Porto) foi eleito o Melhor Jogador 

do Mês/Betclic, Fábio Coentrão (do Benfica) ar-

recadou o Prémio Juventude Holmes Place e o 

Nacional o Prémio Fair Play Colectivo/Betclic.

Já em relação à Liga Orangina, Tiago Costa (do 

Estoril-Praia) foi eleito o Melhor Jogador do 

Mês/Betclic, Celestino (do Belenenses), o Pré-

mio Juventude Holmes Place e o Moreirense 

ganhou o Prémio Fair Play Colectivo/Betclic.

Em Outubro, Hulk (do FC Porto) foi novamente 

eleito o Melhor Jogador do Mês/Betclic, Can-

deias (do Portimonense) arrecadou o Prémio 

Juventude Holmes Place e o Sporting venceu o 

Prémio Fair Play Colectivo/Betclic.

Já em relação à Liga Orangina, André Cunha (do 

Gil Vicente) foi eleito o Melhor Jogador do Mês/

Betclic, Tiago Cintra (do Leixões) arrecadou o 

Prémio Juventude Holmes Place e o Gil Vicente 

venceu o Prémio Fair Play Colectivo/Betclic.

Troféu dos Campeões

Distinção
Prémios

M
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Pela segunda vez, consecutiva, Hulk, voltar a ganhar este troféu visto que 

evidenciou, uma vez mais, a boa forma que tem demonstrado nesta primeira 

parte da época. A sua equipa, neste caso o FC Porto, agradece, estando neste 

momento a liderar destacado o campeonato nacional da primeira liga. 

Hulk é assim o vencedor do troféu/BetClic de melhor jogador do mês de Outu-

bro 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
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Apesar da sua veterania, João Tomás continua a 

mostrar os que de melhor sabe fazer  dentro de cam-

po: jogar bem e marcar golos. Os seus golos foram 

relevantes para a subida de posições da sua equipa e 

demonstração de que é um dos melhores avançados 

do nosso campeonato.

Nome: João Henrique Pataco Tomás

Naturalidade: Oliveira do Bairro

Data de Nascimento: 27/05/1975

Altura: 1,80m 

Peso: 75kg

Posição: Avançado

Clubes: Anadia, Académica, 

Benfica, Bétis (Espanha), 

V. Guimarães, Sp. Brga, 

Al-Arabi (Qatar), Al-Rayyan (Qatar), 

Boavista, Rio Ave, 

Internacional por Portugal

www.sjpf.pt 17

João Tomás
Rio Ave
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O jovem extremo, Candeias, tem evidenciado muita destreza nos lances que 

tem validos alguns golos e pontos importantes ao Portimonense na luta pelos 

seus objectivos.

Apesar das dificuldades que o clube tem tido a nível classificativo, o camisola 22 do 

Portimonense tem estado em boa forma, exibindo-se a um nível elevado.

Candeias é então o vencedor do troféu juventude/Homes Place do mês de Outubro. 

Nome: Daniel João Santos Candeias

Naturalidade: Fornos de Algodres

Data de Nascimento: 25/05/1988

Altura: 1,77m 

Peso: 76kg

Posição: Extremo

Clubes: FC Porto, Varzim, Rui Ave,

 Recreativo (Espanha), Paços de 

Ferreira e Portimonense 

Candeias
Portimonense

18
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O guardião leonino foi eleito pelo SJPF o melhor jogador 

jovem a actuar durante o mês de Novembro na 1ª Liga.

Nome: Rui Pedro dos Santos Patrício

Naturalidade: Regueira de Pontes

Data de Nascimento: 15/02/1988

Altura: 1,92 m 

Peso: 86kg

Posição: Guarda-Redes

Clubes: Leiria e Marrazes, Sporting

www.sjpf.pt 19

Rui Patrício
Sporting
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A formação de Alvalade foi a vence-

dora do prémio Fair-Play Colectivo/

BetClic do mês de Outubro da 1ª Liga 

evidenciando um grande comporta-

mento dentro e fora de campo, va-

lendo-lhe neste mês o menor núme-

ro de cartões visto no campeonato, 

pelo menos para já.. 

A formação de Olhão foi a vencedora do prémio Fair-Play Colectivo7BetClic do mês de 

Novembro da 1ª Liga evidenciando um grande comportamento dentro e fora de campo.

Prémios

Olhanense

Sporting
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Galeria

Tiago Cintra
Leixões
prémio melhor Jovem

Gil Vicente
prémio fairplay

Olhanense
prémio fairplay

André Cunha
Gil Vicente
prémio melhor Jogador

Tiago Costa
Estoril-Praia
prémio melhor Jogador

Celestino
Belenenses
prémio melhor Jovem

Sporting
prémio fairplay

Candeias
Portimonense

prémio melhor Jovem
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O avançado da equipa nortenha foi consid-

erado pelo SJPF como o melhor jogador da 2ª 

Liga durante o mês de Outubro. Os seus go-

los, passes e fintas foram importantes para 

as vitórias alcançadas pelo seu clube. 

O camisola 10 dos gilistas têm-se dado bem 

neste princípio de temporada levando o seu 

clube a lutar pela subida de divisão.

Nome: André Albino Carvalho 

           da Cunha

Naturalidade: Cambeses

Data de Nascimento: 16/02/1978

Altura: 1,84m 

Peso: 83kg

Posição: AD Ninense, Ac. Martim, 

AD Ninense, Fão, Famalicão, FC Marco, 

Sp. Espinho, Ribeirão, Estoril Praia, 

Vizela e Gil Vicente

André Cunha
Gil Vicente
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O avançado da equipa nortenha foi considerado pelo 

SJPF como o melhor jogador da 2ª Liga durante o mês 

de Novembro. Os seus golos foram importantes para as 

vitórias alcançadas pelo seu clube.

Nome: Fernando Jorge Tavares 

            de Oliveira (Bock)

Naturalidade: Vila Nova de Gaia

Data de Nascimento: 19/09/1975

Altura: 1,75m 

Peso: 75kg

Posição: Avançado

Clubes: FC Porto, Maia, Amarante, 

Lixa, Trofense, FC Marco, Gondomar, 

Leixões, Vizela, Freamunde

www.sjpf.pt 23

Bock
Freamunde
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O jovem avançado leixonense sobressaiu-se na segunda liga com boas 

exibições que originaram golos, desmarcações e assistências primoro-

sas para lances de grande perigo na área adversária.

Tiago Cintra é desta forma o vencedor do prémio juventude/Homes 

Place do mês de Outubro.

Nome: Tiago Manuel Pinto Cintra

Naturalidade: Amarante

Data de Nascimento: 05/07/1989

Altura: 1,85m 

Peso: 82kg

Posição: Defesa

Clubes: Padroense, FC Porto, 

Amarante e Leixões

Tiago Cintra
Leixões

24
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O jovem defesa central tem mostrado muita segu-

rança no sector mais recuado do terreno suscitando 

a cobiça de alguns clubes da 1ªLiga. O futebolista do 

Moreirense foi eleito o melhor jovem, a actuar du-

rante o mês de Novembro, pelo SJPF.

Nome: André Micael Pereira

Naturalidade: Vila Nova de Gaia

Data de Nascimento: 04/02/1989

Altura: 1,87 m 

Peso: 80kg

Posição: Defesa

Clubes: Moreirense
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André Micael
Moreirense
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A equipa nortenha conquistou o troféu Fair Play Colectivo/Bet Clic do mês de Outubro. Neste mês a formação de Barcelos 

demonstrou um excelente comportamento em todos os encontros quer dentro e fora de campo. Mostrando assim um grande 

espírito de luta pela conquista de vitórias de forma limpa.

A equipa do arquipélago dos Açores foi a mais disciplinada da 2ª Liga durante o mês 

de Novembro.

Prémios

Santa Clara

Gil 
Vicente

26
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REMATESO
N

ZE

Avançado 
Sport Clube Freamunde
35 anos

Defesa
Desportivo das Aves

34 anos

Música favorita?
Essencialmente 
tudo o que for 

“calminho”

Um filme?
Máscara de zorro

Uma bebida?
Coca-Cola

Carro?
Mercedes

Jogo de Pc
/Consola?

Não jogo

Marca?
Adidas

Se não fosse jogador de 
futebol, o que seria?
Jogador de futebol

Uma actriz e um actor?
Sharon Stone e Steven 
Seagel

Prato preferido?
Feijoada

Destino de férias?
Brasil

Hobbie?
Estar com os amigos 
a jogar sueca

Ídolo?
Nuno Gomes e 
Marc Van Basten

Música favorita?
Qualquer uma da 

Rihanna

Um filme?
Essencialmente 

de acção

Uma Bebida?
Coca-Cola 

“fresquinha”

Carro?
Audi

Jogo de Pc
/Consola?

PES

Marca?
Adidas

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

Uma actriz e um actor?
Julia Roberts e 
Mel Gibson

Prato preferido?
Sopa

Destino de férias?
México

Hobbie?
Futebol de praia

Ídolo?
Fernando Couto

Bock SérgioCarvalho
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O extremo esquerdo Ito, 23 anos, vai jogar até 

final da presente época no Tofense. Ito foi for-

mado no Sporting, chegando a profissional, aos 

20, na Académica de Coimbra mas acabou por 

rescindir. Três anos depois volta assim aos relva-

dos e logo numa iniciativa inédita em Portugal. 

Recorde-se que a Academia Betclic - Emprego 

de Sonho, foi um evento que decorreu entre 

20 e 22 de Dezembro no estádio do Trofense, 

e resultou de uma iniciativa da Betclic em par-

ceria com Trofense e o Sindicato dos Jogadores 

Profissionais de Futebol (SJPF). 

No final, Ito, revelou estar bastante contente 

com o feito. “É uma oportunidade caída do 

céu”, disse. O jovem jogador agradeceu a todos 

os que participaram no evento e finalizou com 

o desejo de que este tipo de “iniciativas têm de 

acontecer mais vezes”.

Recorde-se que a inédita parceria entre o SJPF, 

o Trofense e a BetClic visava oferecer um con-

trato de trabalho no clube nortenho ao melhor 

jogador da Academia Betclic.  

Concorreram ao lugar cerca de duas centenas 

de candidatos com idades compreendidas en-

tre os 18 e os 34 anos. 

Ito, o eleito, foi escolhido pela equipa técnica 

do Trofense, em colaboração com João Vieira 

Pinto e os treinadores do SJPF (José Carlos, 

Joaquim Rebelo, Antonino Fonseca, Alfredo 

Ranque Franque, António José e João Lucas).

No início do evento, João Vieira Pinto recordou 

o caso de Bebé, agora no Manchester United, 

para “espicaçar” os candidatos, garantindo ser 

“possível, o sonho”. Para o vice-presidente do 

SJPF, “é uma oportunidade única para muitos 

que não tiveram a mesma sorte que eu” acres-

centado que “a iniciativa pode ser a concre-

tização de um sonho para muitas pessoas com 

talento que por várias razões da vida ficaram 

pelo caminho”.

O presidente do SJPF, Joaquim Evangelista, 

aplaudiu a iniciativa e disse que os clubes de-

vem estar atentos aos jogadores portugueses 

e aos mais jovens, que “podem constituir uma 

mais valia nestas alturas difíceis”. 

Também Rui Silva, presidente do Trofense, 

assumiu concordar com “esta oportunidade 

de sonho” e revelou a intenção do clube em 

manter a mais estreita colaboração com as 

outras entidades. 

Porfírio Amorim, treinador do Trofense, que teve 

sempre a última palavra em relação ao  jogador 

escolhido, avisou que, além do “valor no rel-

vado, é necessário mostrarem valores na vida”.

Por fim, diga-se que os valores do contrato a 

oferecer serão dentro dos parâmetros salariais 

da Liga de Honra.

Academia Betclic: 
Ito ganha lugar no Trofense

PROMOÇÃO
Iniciativa

emprego de sonho
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vencedor

embaixador
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Academia Betclic
Iniciativa

apresentação

planeamento

dedicação

treino
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Emoção

Alegria

Companheirismo

competência

expectativa

missão cumprida
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COMPETÊNCIA
Entrevista

VENTURA

“Espero 
voltar ao 
FC Porto 
para 
ficar”
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Sindicato - Como é que se iniciou o 
gosto pelo futebol e a entrada no FC 
Porto?
Ventura - Desde muito cedo que sem-
pre joguei futebol. Na rua, na escola, 
em todo o lado. A partir dos 10 anos, foi 
quando comecei a jogar pelo FC Porto. O 
meu avô viu o anúncio no jornal e achou 
que seria bom experimentar. Fui às cap-
tações e consegui entrar. 

Sindicato - E a baliza foi por obrigação 
ou surgiu por acaso?
Ventura - Surgiu por acaso. Quando fui 
as captações fui como jogador de cam-
po mas como já era alto e havia falta 
de guarda-redes, o treinador um dia 
veio falar comigo a pedir para fazer um 
treino de baliza. Fiz o treino e no fim 
desse treino assinei com o clube e como 
guarda-redes.

Sindicato - Já referiu publicamente 
que Vítor Baía era e é uma das suas 
referências em termos de ídolos do 
futebol. Como foi treinar ao lado 
deste que ainda hoje é o jogador com 
mais títulos no mundo?
Ventura - Foi um privilégio trabalhar 
ao lado de um dos símbolos do clube. 
Um grande vencedor e uma pessoa de 
grande carácter. 

Sindicato - Antes de estar estas duas 
épocas emprestado, teve a oportuni-
dade de jogar alguns jogos pela eq-
uipa principal do FC Porto. Como foi 
essa experiência?
Ventura - Para os jogadores da forma-
ção chegar à equipa principal é o grande 
sonho, devido à grande concorrência e 
qualidade que sempre há no plantel. 
Por isso, classifico-o de objectivo con-
cretizado mas espero voltar ao clube 
para ficar.

Sindicato - A época passada esteve 
no Olhanense, sempre a bom nível. 
Esta época, contínua pelo Algarve 
mas com as cores do Portimonense. 
Como é que é vivido o futebol no sul 
do País?

Ventura - Com paixão. As pessoas no 
Algarve são muito próximas do seu 
clube e isso dá um outro “colorido” aos 
jogos.

Sindicato - E em termos pessoais, 
quais são as suas expectativas com 
este novo desafio?
Ventura – Passam basicamente em aju-
dar o clube a alcançar a manutenção e 
crescer cada vez mais como jogador.

Sindicato - Num estudo recente, fei-
to pelo Sindicato, concluiu-se que há 
cada vez mais estrangeiros a jogar 
no nosso campeonato. Sente-se de 
alguma forma vítima dessa politica 
de contratações – isto porque no 
princípio de época era dado como 
certo no plantel do FC Porto tendo 
depois sido emprestado ao Portimo-
nense e para o seu lugar foi contrat-
ado um dos suplentes do Sp. Braga?
Ventura - Não penso que seja mau ha-
ver estrangeiros a jogar no nosso País, 
antes pelo contrário. Apenas penso 
que os estrangeiros deviam trazer mais 
qualidade ao nosso futebol e devido a 
algum excesso em alguns casos isso não 
acontece. Penso que também há muitos 
estrangeiros porque a aposta na forma-
ção no nosso País e muito baixa.

Sindicato - E defrontar o clube ao qual 
ainda se está ligado? Qual é o senti-
mento e o estado de espírito que im-
pera nesses momentos?
Ventura - É o sentimento de felicidade 
de rever alguns amigos e de jogar num 
grande palco como é o dragão.

Sindicato - Como tem visto a actuação 
do Sindicato dos Jogadores no futebol 
português?
Ventura - Na minha opinião penso que 
tem sido uma boa actuação porque está 
cada vez mais próxima dos jogadores.

Sindicato - Alguma vez teve necessi-
dade de recorrer aos serviços do Sin-
dicato?
Ventura - Não.

Jovem promessa do futebol 

português, o guarda-redes, 

Ventura, 22 anos, sonha 

em voltar ao Dragão para 

ser o dono da baliza azul e 

branca. Apesar disso, está 

atento ao futebol nacional 

e acha que devia ser feita 

uma aposta maior na for-

mação para que não haja 

cada mais estrangeiros que 

não acrescentam qualquer 

tipo de qualidade.
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Janeiro
Morreu 
ex-guarda-redes 
Acúrsio
O antigo guardião internacional por-

tuguês, Acúrsio, que jogou no FC Porto 

durante a década de 1950, morreu aos 

78 anos. Acúrsio conquistou dois campe-

onatos nacionais nas épocas de 1955/56 

e de 1958/59.

Acúrsio Freire Alves Carrelo nasceu a 

16 de Março de 1931 e jogava no Fer-

roviário de Lourenço Marques quando o 

FC Porto o ‘descobriu’ e transferiu para o 

continente (1955/56).

Reunião com 
o Vizela
O SJPF reuniu a 15 de Janeiro 

com o plantel do Vizela a fim 

de tratar assuntos relacionados 

com os problemas gerais do 

futebol português que afectam 

jogadores e clubes e perspec-

tivar, em conjunto, soluções 

para os mesmos.

Portugal vice-campeão 
europeu de futsal
A selecção portuguesa de futsal perdeu na 

final do europeu da modalidade com a Es-

panha por 4-2. Desta forma, os espanhóis 

sagraram-se tri-campeões.

SJPF reúne-se com 
Laurentino Dias
A Direcção do Sindicato dos Jogadores Pro-

fissionais de Futebol reuniu com Laurentino 

Dias, secretário de Estado da Juventude 

e do Desporto, a fim de debater os prob-

lemas que afectam os futebolistas e o fute-

bol português.

Mossoró vence Prémio 
“Jogador do Mês / BetClic”
O futebolista do Sporting de Braga foi eleito pelo SJPF 

o melhor jogador da Liga Sagres durante o mês de Ja-

neiro deixando Falcão e Saviola em segundo e terceiro 

lugares, respectivamente.

Castro (Olhanense) ganha 

prémio “Juventude do Mês
/Holmes Place”

O futebolista da equipa 

de Olhão foi eleito 

pelo SJPF o melhor 

jogador jovem a ac-

tuar na Liga Sagres, 

durante o mês de 

Janeiro.
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Fevereiro

Ajuda à Madeira
O presidente do SJPF, Joaquim Evangelista, 

ficou chocado com o temporal na Madeira    

      e alertou para o papel do futebol na 

            ajuda para ultrapassar esta tragédia 

                que assolou a Ilha da Madeira.

Entrega de certificados 
do Programa Novas 
Oportunidades
Foram entregues a 11 de Fevereiro, no café 

Doca de Santo, em Lisboa, os certificados a 

alguns jogadores que concluíram o processo 

formativo no âmbito do Programa Novas 

Oportunidades (no futebol). Entre outras 

individualidades, estiveram presentes o se-

cretário de Estado da Juventude e do Des-

porto, Laurentino Dias, o secretário-geral da 

FIFPro, Theo Van Seggelen e alguns antigos 

jogadores que receberam este diploma como 

foram os casos de Paulo Madeira, Valido, 

Romeu, Zé Carlos e Marinho, entre outros.

SJPF comemora 
38 anos
O Sindicato dos Jogadores profis-

sional de futebol fez 38 anos de 

existência em Fevereiro.

Agência dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia
Joaquim Evangelista, presidente do SJPF, participou numa reunião 

da Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia denomi-

nada “Racism and ethnic discrimination in sport and positive ini-

ciative to combat it” que decorreu entre 18 e 19 de Fevereiro, em 

Viena, na Áustria.

SJPF apoia 
profissionalização 
dos árbitros
O Sindicato dos Jogadores vê com 

agrado a proposta da Liga de Clubes 

iniciar o processo de profissionaliza-

ção de 12 árbitros de futebol a partir 

do início de Março.

Coelho eleito o 
melhor de Fevereiro
O guarda-redes do Paços de Ferreira foi con-

siderado pelo SJPF o melhor jogador da Liga 

Sagres durante o mês de Fevereiro e por isso 

ganhou o Prémio “Jogador do Mês / BetClic”.

Coelho superou Nuno Assis, do Vitória de Gui-

marães, e Falcão, do FC Porto, segundo e ter-

ceiro classificados, respectivamente. 

Cícero 
vence o Prémio 

“Jogador do Mês”
O avançado da Oliveirense foi eleito pelo 

SJPF o melhor jogador da Liga Vitalis durante 

o mês de Fevereiro. Na luta por este troféu, 

Cícero bateu Pires, do Portimonense, e Rui 

Sampaio, do Beira-Mar, segundo e terceiro 

classificados, respectivamente. 
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Liedson ganha prémio 
“Melhor Jogador do 
Mês/Betclic”
A performance do “Levezinho” 

durante o mês de Março 

valeu-lhe ser distinguido pelo 

SJPF como o melhor jogador 

a actuar na Liga Sagres 

durante o mês de Março.

O avançado leonino voltou a 

encontrar o caminho dos golos e 

frente ao Belenenses apontou o 

primeiro póquer da sua carreira. 

Liedson bateu Djalmir, do Olha-

nense, e Luisão, do Benfica, 

segundo e terceiro classifica-

dos, respectivamente. 

Maurício “manda” 
na Liga Vitalis

O defesa da formação 

de Santa Maria da 

Feira foi conside-

rado pelo SJPF o 

melhor jogador da 

Liga Vitalis durante 

o mês de Março.

Na luta por este 

troféu, Maurício 

bateu Garavano, 

do Portimo-

nense, e Bock, 

do Freamunde, 

segundo e ter-

ceiro classifica-

dos, respectiva-

mente. 

Encontro entre    
SJPF e FPF
A Direcção do SJPF reuniu-se no dia 10 de 

Março, na sede da FPF, com Gilberto Madaíl 

a fim de tratar de temas que afectam o 

futebol nacional, como o Incumprimento 

Salarial, O Fair-Play Financeiro, a Sede do 

SJPF, Fundo de Pensões, entre outros.

Benfica vence a Taça da Liga
Os encarnados revalidaram o título na Taça da Liga, ao derrotar o FC Porto por 3-0 na final da ter-

ceira edição da prova, disputada no Estádio Algarve. Os golos foram apontados por Ruben Amorim, 

Carlos Martins e por Óscar Cardozo.

Março

SJPF reúne-se com o 
Estrela da Amadora e Paredes
O SJPF reuniu-se com os planteis do Estrela da Amadora e da União de Paredes para 

analisar e tomar posição sobre a situação dos vencimentos em atraso.

36
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Abril
Di Maria 
vence 
Prémio 
“Jogador 
do Mês / 
BetClic”

O extremo do Benfica 

foi eleito pelo SJPF o 

melhor jogador da 

Liga Sagres durante o 

mês de Abril. O fute-

bolista argentino su-

perou Falcão e Hulk, 

ambos do FC Porto, 

segundo e terceiro 

classificados, respec-

tivamente. 

1.º de Dezembro 
ganha Taça de Portugal 

O 1.º Dezembro conquistou a Taça de Portugal de futebol feminino pela 

quinta vez, ao golear o Boavista, por 6-0, com quatro golos de Carla 

Couto, na final disputada no Estádio Nacional, em Oeiras.

Bruno Conceição 
vence o Prémio 
“Jogador do Mês”

O guarda-redes do 

Beira-Mar foi con-

siderado pelo SJPF 

o melhor jogador 

da Liga Vitalis 

durante o mês 

de Abril. Na 

luta por este 

troféu, Bruno 

Conceição bateu Cícero, 

da Oliveirense, e Pedro Moita, do 

Portimonense, segundo e terceiro 

classificados, respectivamente. 

Benfica ganha Taça UEFA de Futsal

O Benfica conquistou o primeiro título europeu de Futsal, depois de 

vencer na final da Taça UEFA os espanhóis do Interviú Madrid, por 3-2, 

após prolongamento.

Morreu Morais

João Morais, autor do famoso “cantinho de Mo-

rais”, golo que deu ao Sporting a Taça das Taças 

em 1964 frente ao MTK, faleceu aos 74 anos, em 

Vila do Conde, vítima de doença prolongada.

Apresentação do Relatório e 

Contas do Exercício de 2009

Realizou-se no pretérito dia 28 de Abril, pelas 20 

horas, na sede social do SJPF a Assembleia-geral 

para apresentação do Relatório e Contas do Exercí-

cio de 2009, onde se registou a obtenção de um re-

sultado positivo no exercício de 2009, na esteira do 

sucedido desde 2005, data em que a actual Direcção 

assumiu funções. 
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Maio Entrega de certificados no 
âmbito do Programa 
Novas Oportunidades
No dia 12 de Maio, em Coimbra, procedeu-se à en-

trega dos certificados aos jogadores da Associação 

Académica de Coimbra que concluíram o processo for-

mativo no âmbito do Programa Novas Oportunidades.

A cerimónia decorreu na Casa do Forno da Quinta da 

Conraria, em Coimbra, em sessão presidida por Sua Ex-

celência a Secretária de Estado Adjunta e da Reabilita-

ção, Dra. Idália Moniz e com a presença do Presidente 

da Direcção do SJPF, Joaquim Evangelista e ainda a 

presença de vários jogadores da Académica como foi 

o caso de Amoreirinha, Nuno Coelho, Rui Nereu, Paulo 

Sérgio e Cláudio Aguiar.

Benfica sagra-se campeão nacional
O Benfica conquistou o título de campeão nacional pela 32.ª vez, ao der-

rotar o Rio Ave, por 2-1, em jogo da 30.ª e última jornada da 1º Liga. O 

Sp. Braga ficou em segundo lugar, melhor classificação de sempre da sua 

história enquanto que o FC Porto ficou em terceiro, último lugar do pódio.

Cardozo é o melhor 
marcador da 1º Liga
Com 26 golos, o avançado paraguaio 

do Benfica sagrou-se o melhor mar-

cador da Liga Sagres, época 2009/10. 

Deixando para trás Falcao, do FC Por-

to, que marcou 25 golos e Liedson, do 

Sporting, 13.

Liga Vitalis: Beira-Mar e Portimonense sobem, 
Chaves e Carregado descem
Beira-Mar e Portimonense confirmaram o favoritismo e asseguraram o regresso à primeira liga de 

futebol, na última jornada da liga de honra que viu o Desportivo de Chaves juntar-se ao Carregado 

na descida à II divisão.

Futsal: 
Belenenses ganha Taça de Portugal
Os azuis do Restelo conquistaram a 13ª edição da Taça de Portugal em 

futsal, depois de vencer na final o Benfica, por 2-1.

FC Porto 
conquista Taça de Portugal 
O FC Porto revalidou hoje o título de vencedor da Taça de Portugal 

em futebol, ao derrotar na final, disputada no Estádio Nacional, o 

Desportivo de Chaves por 2-1.
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Junho
Mundial 2010: 
Portugal 
eliminado
O sonho mundial de Portugal 

ruiu aos pés da campeã europeia 

Espanha, que avançou para os 

quartos-de-final com golo soli-

tário de David Villa (1-0), num 

jogo de futebol em que fez mais 

por vencer.

Fernando Gomes 
eleito presidente da LPFP
O novo presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional 

(LPFP), Fernando Gomes, exigiu a criação de um tribunal des-

portivo em Portugal, na tomada de posse dos novos órgãos so-

ciais do organismo, que se seguiu às eleições.

VIII Estágio do Jogador 
apresentado
O secretário de Estado, Laurentino Dias e João Vieira Pinto deram o pontapé 

de saída deste evento que já é uma referência na pré-época desportiva 

nacional. O estágio decorreu em Lisboa (Sul) e Vila Nova de Gaia (Norte), 

entre os dia 1 de Julho e 31 de Agosto

Sporting sagra-se 
campeão nacional de futsal
A equipa leonina arrecadou o título depois de bater o Benfica 

no quarto jogo da final, por 3-5 (após prolongamento).

VI Torneio FIFPro apresentado
Nos dias 17 e 18 de Julho, a FIFPro (associação mundial de jogadores) orga-

niza pela sexta vez o Torneio FIFPro, apoiado pela UEFA, para jogadores pro-

fissionais em busca de um novo contrato, desta vez em Rijnsburg, Holanda.
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Julho Portugal em 
sexto no torneio 
da FIFPro
Portugal fez-se representar pela 

equipa da SJPF, constituida por 

atletas profissionais desemprega-

dos, acabando por ficar na sexta 

posição enquanto que a França foi 

a equipa vencedora pela segunda 

vez consecutiva.

Espanha 
sagra-se 
campeã mundial
Ao derrotar a Holanda por 1-0 (golo 

de Andrés Iniesta, aos 116 minu-

tos), a selecção de Espanha con-

quistou pela primeira vez o título 

de campeã mundial.

Arrancou VIII Estágio 
do Jogador (Norte)
O Estádio Municipal da Lavandeira, em Vila Nova de Gaia, 

foi o palco do início do VIII Estágio do Jogador (Norte) para 

jogadores desempregados.

Forlán eleito o 
Melhor Jogador do 

Mundial 2010

A Bola de Ouro do Mun-

dial da África do Sul foi 

atribuída a Diego For-

lán, que conquista as-

sim o título de me-lhor 

jogador da competição.
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Agosto

Sindicato 
vence Famalicão
A equipa Sindicato da zona 
Norte ganhou, no dia 5 de 
Agosto, o Famalicão no seu 
reduto por 1-0.

FC Porto 
ganha Supertaça
Dragões garantem o primeiro troféu da época ao 

levar de vencida o Benfica por 2-0 com golos a 

serem marcados por Rolando e Falcão.

Sindicato 
derrotado 
pelo Atlético

A equipa do SJPF da zona sul 

perdeu por 2-1 com o Atlético 

num jogo realizado no Está-

dio Nacional, campo nº 4.

Evangelista marca 
presença na reunião 
da FIFPro

Joaquim Evangelista, na qualidade de 

Membro da FIFPro - Divisão Europa, deslo-

cou-se a Hoofddrop, na Holanda para par-

ticipar numa reunião onde se abordaram 

os seguintes temas: Dialogo social euro-

peu, Especificidade do desporto, FairPlay 

financeiro, Projecto On Live Academy e 

Torneio FIFPro.

Tribunal Arbitral 
do Desporto
O Governo, através da Secretaria de Estado 

do Desporto, e a Liga Portuguesa de futebol 

reuniram-se para anunciar os primeiros pas-

sos para a criação de um Tribunal Arbitral do 

Desporto e a regulação das apostas online.

Nélson termina carreira
O guardião Nélson Pereira disse “adeus” aos relvados numa conferência de imprensa 

efectuada num restaurante de Lisboa. Entre família, amigos, treinadores, dirigentes e anti-

gos colegas de equipa e profissão, todos quiseram marcar presença neste dia que marcou 

a despedida do internacional português.

Futebol de praia: 
Portugal conquista 
título europeu

A selecção portuguesa conquistou o euro-

peu de futebol de praia ao levar de venci-

da a equipa da Itália, por 3-2, na Superfinal 

da edição realizada na cidade de Lisboa.
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Setembro

Estudo sobre a 
utilização de jogadores 
em 2009/10
O SJPF apresentou um estudo sobre a utiliza-

ção de jogadores portugueses e estrangeiros 

na época 2009/2010, que tem o nome: “Para 

onde caminha o futebol português?”.

Tiago Costa 
com “mais sumo”
O médio do Estoril-Praia não dei-

xou os seus créditos por mãos 

alheias e ganhou o prémio de Me-

lhor Jogador BetClic, na Liga Oran-

gina, durante o mês de Setembro.

Tiago Costa bateu Bruno Madeira, 

do Penafiel, Castro, do Moreirense, 

e Luciano, do Feirense.

Morreu 
“O Bom Gigante”
Faleceu a antiga glória da Selecção Na-

cional e do Benfica, José Torres, vítima de 

doença prolongada.

Futsal: 
Sporting 
ganha 
a Supertaça
O Sporting conquistou, 

naquela que foi a quarta 

vez no seu historial, a Su-

pertaça portuguesa em 

futsal ao levar de vencida o 

Belenenses por 5-2.

Paulo Bento é 
o novo seleccio-
nador nacional
Depois do presidente da 

Federação Portuguesa de 

Futebol (FPF), Gilberto 

Madaíl, comunicar que 

Carlos Queiroz está dispen-

sado das suas funções acres-

centando ainda que haverá 

eleições antecipadas, foi apre-

sentado o novo seleccionador 

nacional que será o antigo inter-

nacional português, Paulo Bento.

SJPF encerra 
VIII Estágio para Jogadores Desempregados
No dia 6 de Setembro realizou-se o encerramento do VIII Estágio para Jogadores 

Desempregados, que decorreu entre 1 de Julho e 31 de Agosto.

Hulk começa época 
a “rebentar”
O avançado do FC Porto iniciou 2010/11 em grande 

estilo. Hulk foi considerado pelo SJPF o melhor joga-

dor da Liga Zon Sagres durante o mês de Setembro. 

Na corrida pelo troféu Jogador do Mês BetClic, o 

brasileiro superou Varela, do FC Porto, Fábio Coen-

trão, do Benfica, e Sougou, da Académica.
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Outubro

Hulk não dá 
hipóteses
Pelo segundo mês consecu-

tivo, Hulk foi eleito o Me-

lhor Jogador BetClic da Liga 

Zon Sagres. Desta feita, o 

poderoso avançado levou a 

melhor sobre Hélder Postiga, 

do Sporting, Aimar, do Ben-

fica, e Luisão, também do 

Benfica.

Homenagem 
e apoio 
a Moinhos
O SJPF entregou em Outubro, um 

cheque no valor de 5 mil euros 

ao antigo internacional português 

Moinhos. Em situação de inactivi-

dade profissional e com problemas 

de saúde que se arrastam há de-

masiado tempo, o antigo jogador 

do Benfica e do Boavista, foi ho-

menageado Sindicato, pelos bons 

serviços prestados ao futebol e pela 

imagem positiva do seu talento.

I Congresso Nacional de 
Inclusão pelo Desporto
Realizou-se em Outubro, em Coimbra, o 1º Congres-

so Nacional de Inclusão pelo Desporto que contou 

com a presença e participação do presidente do Sin-

dicato dos Jogadores Profissionais de Futebol, Joa-

quim Evangelista. 

SJPF marca 
presença num 
colóquio em 
França
O presidente do SJPF, Joaquim Evan-

gelista, juntamente com o advogado 

Nogueira da Rocha marcou presença 

no Colóquio: “A especificidade da 

profissão do futebolista profissional 

na Europa – mito e realidade”.

André Cunha 
eleito o melhor
O futebolista do Gil Vicen-

te foi o vencedor do pré-

mio, “Jogador do Mês” da 

Liga Orangina, referente 

ao mês de Outubro. André 

Cunha bateu Moreira, do 

Santa Clara, João Rodrigues, 

do Freamunde, e Lico, do 

Moreirense. 

Evangelista agradece a 
Simão Sabrosa, Paulo Ferreira, 
Miguel e Deco
Numa mensagem sentida, o presidente do SJPF, Joaquim Evangelista, enaltece 

o brio e o profissionalismo de Simão Sabrosa, Paulo Ferreira, Miguel e Deco 

enquanto jogadores ao serviço da selecção de Portugal.
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Novembro

Bock continua 
a brilhar
O avançado do Freamunde é 

outro exemplo de quem sabe 

nunca esquece. Bock foi elei-

to pelo SJPF o Jogador do Mês 

BetClic, da Liga Orangina, du-

rante o mês de Novembro. 

Na corrida por este galardão, 

Bock superou Pedro Santos, 

do Varzim, e Márcio Ramos, 

do Penafiel.

SJPF presente no congresso anual 
da FIFPro e é distinguido pelo 
seu empreendedorismo social

O Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) marcou pre-

sença no congresso anual da FIFPro em Kuala Lampur. O novo presi-

dente da FIFPro é Leonardo Grosso sucedendo a assim Gerardo Movilla.

Neste mesmo congresso, e no âmbito do projecto Brain Wave Competi-

tion 2010, o SJPF apresentou um projecto que visa a criação de uma 

bolsa de jogadores desempregados a nível nacional e internacional. 

Projecto este que contempla atletas que por esta ou por aquela razão 

ficam sem clube e que numa altura de crise aliada a outros factores, é 

dificil encontrar uma colocação. Esta medida, premiada pela FIFPro, dá 

assim a possibilidade de encontrar um novo desafio desportivo na car-

reira de cada profissional de futebol.
SJPF reúne-se com a Liga
O Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) 

voltou a reunir-se com a Liga Portuguesa de Futebol Pro-

fissional (LPFP) para debater a revisão do Contrato Colec-

tivo de Trabalho.

SJPF apresentou o 
Troféu dos Campeões
O Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol 
(SJPF) apresentou o troféu dos campeões com a pre-
sença de João Vieira Pinto bem como dos parceiros 
BetClic e Sapo Desporto.

João Tomás 
não perdoa

O experiente ponta de lança do Rio Ave continua a não 

dar hipóteses aos guarda-redes adversários. Graças 

ao seu brilhante desempenho, João Tomás foi eleito o 

Melhor Jogador do Mês BetClic durante o mês de No-

vembro. O avançado da formação de Vila do Conde ba-

teu Jaime Valdés, do Sporting, e Hulk, do FC Porto.

Rui Jorge sucede a Oceano Cruz
O novo seleccionador nacional na categoria de sub-21 é Rui Jorge.
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Dezembro

Mundial 2018 fica para a 
Rússia e o 2022 para o Qatar

A FIFA elegeu, em Zurique, os organizadores dos Mun-

diais de 2018 e 2022. Assim, a Rússia vai acolher o 

Mundial 2018 enquanto que a edição de 2022 ficará a 

cargo do Qatar. O Sindicato dos Jogadores Profissionais 

de Futebol (SJPF) marcou presença na cerimónia. 

UEFA Futsal: Benfica 
e Sporting apurados
As duas equipas portuguesas presentes 

em prova garantiram o apuramento para 

a próxima fase da competição, ao con-

seguirem vencer os seus respectivos ad-

versários. Entretanto, a Federação Portu-

guesa de Futebol (FPF), juntamente com o 

Benfica e o Sporting, apresentou a candi-

datura à organização da Final Four da Taça 

UEFA de Futsal. 

Projecto Academia BetClic
Foi apresentada a Academia BetClic, um projecto da 

marca especializada em apostas desportivas, BetClic, em 

parceria com o Trofense e o Sindicato dos Jogadores Pro-

fissionais de Futebol. É uma iniciativa inédita que garante 

ao vencedor um contrato de futebolista profissional no 

Trofense, com duração até ao fim da época.

Jorge Costa 
abandona o futebol
“Por motivos estritamente pessoais que não 
me permitem continuar a actividade profis-
sional que mais me realiza, hoje anuncio 
com grande tristeza que deixarei de treinar 
equipas de futebol. Não deixo apenas de ser 
treinador da Académica, deixo de ser treina-
dor de futebol.”

CND decide suspensão 
ou cancelamento da 
utilidade pública
No plenário do Conselho Nacional do Des-

porto (CND), que se realizou a 21 de Dezem-

bro, em Lisboa, serviu para avaliar as pro-

postas de suspensão ou cancelamento do 

estatuto de utilidade pública desportiva de 

diversas federações desportivas, como a do 

futebol e a da vela.

O Conselho discutiu ainda o projecto diplo-

ma sobre os apoios públicos a atribuir às se-

lecções nacionais, bem como o novo modelo 

de financiamento público ao sistema des-

portivo português.

Para além disto, neste CND foi apreciada a 

proposta de trabalho relativa às competições 

desportivas profissionais no sistema des-

portivo português, para efeitos do disposto 

no artigo 59.º do regime jurídico das federa-

ções desportivas.

Por fim, os últimos temas a serem debatidos 

neste plenário foram o projecto-diploma so-

bre a atribuição de prémios desportivos e a 

aprovação da ata da última reunião.

Dívida dos grandes
“Benfica, FC Porto e Sporting, os três 

maiores clubes do futebol português, de-

vem em conjunto 322,8 milhões de eu-

ros em empréstimos bancários e têm que 

pagar quase metade - 156,2 - no prazo 

de um ano.”

(no ‘diário de notícias’)
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PROFISSIONALISMO
Entrevista

Aos 35 anos, Tiago, 
capitão do Trofense, 
é um exemplo de 
longevidade e en-
trega aos jogos pro-
curando sempre a 
vitória. Formado no 
Trofense e com pas-
sagens importantes 
por clubes como o 
Marítimo, Boavista, 
Benfica, U. Leiria e FC 
Porto, sem esquecer 
as duas épocas em 
Espanha, Tiago sen-
te-se cada vez mais 
motivado para con-
tinuar a jogar. 

TIAGO
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Sindicato - Como está a correr a época 
no Trofense?
Tiago - Felizmente está a correr dentro dos 

objectivos que traçamos. O nosso objectivo é 

claramente subir de divisão.

Sindicato - Está há duas épocas no clube da 
sua terra, onde foi formado, é o capitão de 
equipa. Assim dá mais prazer jogar futebol?
Tiago - Naturalmente que me dá uma motiva-

ção extra jogar no clube da minha terra, onde 

fui formado e onde tenho por perto a família 

e os amigos. Apesar de ter sido sempre um 

grande profissional e um bom companheiro, 

nos clubes por onde passei, defendi sempre até 

ao limite as camisolas que enverguei.

Sindicato - Aos 35 anos, o que ainda o mo-
tiva a jogar futebol?
Tiago - O prazer de jogar e sentir que ainda sou 

útil à equipa. No decorrer da minha carreira, fui 

sempre um jogador com muitos jogos jogados. 

Só isso motiva qualquer jogador a cada semana 

que passa, dar tudo em campo, jogo após jogo. 

Aos 35 anos orgulho-me de nestas últimas 

épocas, ser um dos jogadores com mais minu-

tos de jogo.

Sindicato - E pensa jogar até quando? 
Tiago - Sinceramente ainda não pensei em 

parar. Sinto-me muito bem física e psicologi-

camente e ainda tenho a mesma motivação 

que tinha quando comecei a minha carreira. Os 

meus colegas estão sempre a dizer que pareço 

um jovem de 20 anos. Portanto ainda tenho 

muita força e motivação.

Sindicato - Jogou no Benfica e no FC Porto, 
onde entre outros títulos ganhou a Taça 
UEFA e a Liga dos Campeões. Ainda se lem-
bra desses momentos?
Tiago - São momentos muito especiais. Traz-

nos recordações para toda a vida. Momentos 

inesquecíveis… É com grande orgulho e sau-

dade que me lembro de ter participado nesses 

feitos e ter representado esses dois grandes 

clubes.

Sindicato -  José Mourinho é mesmo 
especial?
Tiago - Muito especial. O currículo fala por si. 

É um treinador que lida de uma forma muito 

especial com os jogadores. Trabalha muito bem 

a equipa psicologicamente, não diferenciando 

qualquer jogador, conseguindo assim conqui-

star e unir o grupo.

Sindicato - Jogou duas épocas em Es-
panha, ao serviço do Rayo Vallecano e do 
Tenerife. O que recorda de melhor e de 
pior dessa altura?
Tiago - Foram duas experiências gratifi-

cantes. No Rayo Vallecano foi uma época 

em grande. No último jogo, e decisivo 

para a subida à Primeira Liga, marquei um 

golo. Após o jogo e a subida de divisão foi 

uma festa e um dia inesquecível. 

Sindicato - Agora está a jogar na Segunda 
Liga que, segundo os especialistas, é um 
campeonato de grande competitividade 
com um público muito “caloroso”. É mes-
mo assim?
Tiago - Há um equilíbrio muito grande entre 

as equipas. Uma vitória ou uma derrota, pode 

alterar muito a tabela classificativa. Há várias 

equipas que se reforçaram com o mesmo 

objectivo, a subida à Primeira Liga. Torna o 

campeonato mais competitivo e interessante 

para os adeptos.  

Sindicato - Como vê os jogadores que jogam 
na sua posição, tem alguma referência?
Tiago - Fui um admirador de Pep Guardiola 

pela qualidade e elegância. 

Sindicato - Como tem visto a actuação 
do Sindicato dos Jogadores no futebol 
português?
Tiago - Tem feito um bom trabalho. Sincera-

mente acho que tem defendido muito bem os 

interesses dos jogadores de futebol.  

Sindicato - Alguma vez teve necessidade de 
recorrer aos serviços do Sindicato?
Tiago - Nunca precisei, mas se um dia precisar 

não tenho dúvidas que vou ser bem tratado e 

que farão tudo para me ajudar na resolução de 

qualquer tipo de problema.

TIAGO

“Defendi sempre até ao limite 
as camisolas que enverguei”
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SAUDADE

Sindicato – Começou a jogar mais a sério 
no Barreirense na época de 1997/98 e um 
ano depois estava em Espanha, ao serviço 
do Desportivo da Corunha. Como surgiu a 
primeira oportunidade de emigrar?
Hugo Carreira – Estava na altura na selecção de 

sub-18, foram ver alguns jogos em que partici-

pei e depois fizeram-me o convite. A proposta 

agradou-me e aceitei.

Sindicato – O que recorda de melhor e pior 
dessa altura?
Hugo Carreira – Foi tudo bom. Não tenho nada 

com que me queixar, porém ia com o objectivo 

de chegar à equipa principal mas tal não veio 

acontecer. Se fosse hoje, pensaria duas vezes 

antes de ir. A grandeza e a oportunidade na 

altura, falaram mais alto.

Sindicato – Por que é que nunca chegou a 
jogar pela equipa principal? 
Hugo Carreira – Basicamente foi porque o 

treinador da equipa na altura só apostava em 

jogadores feitos e não em jovens. Ainda fui 

convocado para alguns jogos no ano em que o 

Desportivo foi campeão mas infelizmente não 

joguei na equipa principal.

Sindicato – Em 2001 regressou a Portugal para 
jogar no Estrela da Amadora, onde esteve cer-
ca de seis anos e meio com uma época pelo 
meio ao serviço do Nacional. Como foi passar 
pela situação de treinar, jogar e não receber?
Hugo Carreira – Não é fácil. Só quem passa por 

elas é que sabe. É muito complicado porque uns 

jogadores aguentam mais facilmente e outros 

não. Há filhos para cuidar, empréstimos a pagar 

e outras despesas e sem receber é complicado. 

As pessoas pensam que ser jogador de futebol 

é sinónimo de ganhar bem. É mentira. Há joga-

dores nas ligas profissionais a ganhar misérias 

dado que é uma profissão de curta duração 

e há que amealhar algum. Nem sei explicar 

como consegui suportar essa situação.

Sindicato – Agora o Estrela da Amadora está 
praticamente fechado…
Hugo Carreira – É triste. Falta organização ao 

futebol nos clubes nacionais. Sei que não é 

fácil arranjar dinheiro, patrocinadores mas as 

direcções sabem, melhor do que ninguém, o 

que podem e devem gastar. Acho que devia 

haver um organismo independente que fiscali-

zasse estas situações para uma maior organiza-

ção e harmonia nos clubes.

HUGO 
                 CARREIRA   

Portugal lá fora

Hugo Carreira, 31 anos, é 

um nome bem conhecido 

do nosso futebol. Defesa 

elegante iniciou a car-

reira no Barreirense mas 

rapidamente foi para Es-

panha. Voltou a Portu-

gal para jogar no Estrela 

da Amadora, onde nem 

sempre foi feliz. Na Chi-

na reencontrou-se com o 

futebol. Agora no Chipre, 

terra de oportunidades 

apesar da crise, tenta re-

cuperar rapidamente de 

algumas lesões que teve 

no início da temporada.
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“Falta 
organização 
ao futebol 
nos clubes 
nacionais”

Sindicato – Em 2008 foi jogar para a China, 
um campeonato desconhecido para quase 
todos. Como aconteceu este convite?
Hugo Carreira – Foi através de uma pessoa 

amiga que conhecia um empresário chinês e 

viu que estava nesta situação no Estrela, falou 

comigo e aceitei. Os números eram bons e como 

estava numa altura difícil, não hesitei e fui.

Sindicato – E conseguiu adaptar-se? Em ter-
mos de futebol praticado, o que é que en-
controu na China?
Hugo Carreira – Ao princípio foi difícil apesar 

de ter sido bem recebido… é um país diferente, 

outra cultura, outra língua, outra comida. É tudo 

diferente. Em termos de campeonato é um bo-

cado diferente do nosso apesar de haver duas 

a três equipas boas e o resto é um pouco fra-

quinho mas marcou-me por ter sido uma opor-

tunidade numa altura difícil para mim. 

Sindicato – Agora está no AEP, do Chipre. 

Como está a correr a época?
Hugo Carreira – A pior de sempre. Quatro 

lesões seguidas são sempre complicadas e para 

ajudar mais depois de ter conseguido recuper-

ar, voltei a jogar e lesionei-me novamente no 

joelho num choque aparatoso. Estou a recuper-

ar, tenho ainda algumas dores, vamos lá ver. O 

que mais quero agora é recuperar desta lesão.

Sindicato – Há muitos portugueses a ir jogar 
para o Chipre. Este país é mesmo uma terra 
de oportunidades?
Hugo Carreira – Pode-se dizer que sim mas 

pelo que vou vendo falta ainda algum profis-

sionalismo. Fica aquém do nosso País. A crise 

há em todos os países e com isso, aqui e ali 

vai havendo ordenados em atraso num ou 

outro clube e com isso, fica-se um pouco com 

o pé atrás. 

Sindicato – A emigração surgiu como uma 
opção ou como uma oportunidade?
Hugo Carreira – Oportunidade. Porque não 

tenho 20 anos e não é fácil ganhar dinheiro 

com 30 e poucos. Há uns seis ou sete anos, um 

jogador disse-me que “quem ganhou em boa 

altura ganhou e quem não ganhou, ganhasse” 

porque nos grandes vai-se continuar a ganhar 

bem quer haja crise ou não. Depois nos outros, 

é mais complicado até porque nem todos os 

jogadores ganham bem.

Sindicato – Como vê actualmente a actuação 
do SJPF no futebol?
Hugo Carreira – Nos últimos tempos o Sin-

dicato tem melhorado e muito. Já o disse 

isso mesmo, pessoalmente, ao dr. Evange-

lista. O SJPF tem ajudado e muito, os joga-

dores nas mais diversas situações que vão 

aparecendo, algo que antes não acontecia. 

Desde a entrada do dr. Evangelista para a 

presidência do Sindicato dos Jogadores, tudo 

tem melhorado e espero que continue por 

muitos e bons anos juntamente com a sua 

equipa que é fantástica.
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CORAGEM
Notícias

José Couceiro é o novo 
director-geral do Sporting
O antigo presidente do Sindicato dos Jogadores Profissionais de 

Futebol (SJPF) é o novo director-geral do clube de Alvalade.

O também ex-treinador de clubes, como o Alverca, V. Setúbal, FC 

Porto, Belenenses, Portugal sub-21, Lituânia, Kaunas e Gaziantep-

spor volta a Portugal para assumir novas funções no Sporting. José 

Couceiro terá a seu cargo, a responsabilidade da gestão de toda a 

estrutura do futebol leonino bem como, assegurar a coordenação 

do Futebol Profissional e de Formação, reportando depois ao Con-

selho de Administração. 

Samuel Eto’o 
eleito o melhor jogador africano
O camaronês Samuel Eto’o, actualmente ao serviço do Inter de 

Milão, voltou a ganhar, pela quarta vez, Jogador Africano do Ano, 

depois de ter conquistado este prémio em 2003, 2004 e 2005 

sendo ainda o primeiro da história a fazê-lo.

Esta decisão foi feita a partir da escolha dos seleccionadores e 

capitães das 53 selecções do continente africano. 

O costamarfinense Didier Drogba, do Chelsea, ficou em segundo 

lugar e o ganês Asamoah Gyan, do Sunderland, em terceiro. 

Platini é o único 
candidato à 
presidência da UEFA

Terminado o prazo para entregar as can-

didaturas à presidência da UEFA, Michel 

Platini será o único candidato às eleições 

marcadas para o dia 22 de Março de 2011.

O antigo capitão da selecção francesa 

deverá ser reconduzido a um novo man-

dato à frente do organismo que rege o 

futebol europeu. 

Platini sucedeu, em 2007, a Lennart Jo-

hansson na presidência da UEFA e com 

este novo mandato de quatro anos, a 

ligação só terminará em 2015. 

“Dos 733 clubes das primeiras divisões euro-

peias, 56 por cento apresentaram prejuízos em 

2009, revela um relatório apresentado nesta 

terça-feira pela UEFA.

A situação piorou em relação a 2008, ano em 

que 48 por cento dos clubes registaram perdas.

Apresentado numa altura em que a UEFA já 

aprovou as novas regras de licenciamento 

de clubes (“fair play” financeiro), o relatório 

demonstra ainda que os clubes da I Divisão de 

53 países tiveram despesas (12,9 mil milhões 

de euros) superiores às receitas (11,7 mil mil-

hões de euros).

Se as novas regras, que serão aplicadas a partir 

de 2013-14, já estivessem em vigor, 11 clubes 

teria sido impedidos de participar nas com-

petições europeias desta temporada, relevou 

Gianni Infantino, secretário-geral da UEFA.

Os nomes dos clubes não foram revelados, mas 

é sabido que o Benfica, por exemplo, apresen-

tou prejuízos superiores a 53 milhões de euros 

nas últimas três temporadas, o que ultrapassa 

o limite fixado para a participação (45 milhões 

de prejuízo).”

fair-play financeiro
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A palavra estratégia, ao fazer parte do discurso 
das mais diversas áreas do saber e ambientes 
contextuais, entre eles o desporto, assume uma 
dimensão polissémica que, em muitas circun-
stâncias, desvirtua a sua própria razão de ser. 
Henry Mintzberg (1994) I defende que a pala-
vra pode ter muitos significados o que, segundo 
ele, permite ajudar aqueles que dela necessitam 
a melhor organizarem o seu pensamento. Para 
o autor, a palavra estratégia pode assumir as 
seguintes suposições: 

 1. Perspective (perspectiva);
 2. Pathern (modelo);
 3. Plan (plano);
 4. Position (posição); 
 5. Ploy (truque, medida).

São os cinco “pês” da estratégia. Vejamos, então, 
o que é que cada um deles em particular pode 
interessar aos treinadores:
• A perspectiva traduz a filosofia que expressa a 
personalidade do treinador, quer dizer, a maneira 
como ele, e através dele a equipa, entendem a 
dinâmica do jogo. Por exemplo, a postura de 
princípios. Quais as componentes desta dinâmi-
ca? É uma das questões que trataremos num dos 
próximos artigos;
• O modelo organiza um dado desenho posicio-
nal que, à partida, esclarece a configuração tácti-
ca da equipa. Entre o 4.4.2 e o 4.3.2.1, passando 
pelo 4.3.3 as diversas configurações tácticas de-
terminam o modelo de jogo da equipa;
• O plano define as linhas e os tempos de acção 
que devem orientar o comportamento da eq-
uipa, de cada um dos seus sectores e de cada 
um dos seus elementos, tanto em situação de 
ataque como de defesa. No fundo, estabelece os 
mecanismos de coordenação, de conjugação e os 
fluxos do jogo;
• A posição está associada ao ambiente onde o 
clube/equipa está a operar num quadro com-
petitivo de concorrência frontal relativamente a 
um ou vários competidores que devem tomar 
posição. Interessa apurar e agir de acordo com 
o posicionamento da equipa não só no que diz 
respeito ao ambiente interno como externo. Isto 
significa que existem vários campeonatos no 
mesmo campeonato;
• O truque é a medida expedita – emergente ou 
deliberada – no domínio do confronto directo, 
onde se utilizam determinados procedimentos a 
fim de enganar, desestabilizar ou comprometer o 

adversário, tais como disfarces, engodos, enga-
nos, dribles, “MacGuffinesII”  e outras manobras 
enganadoras. No fundo, são estratagemas. 
As virtualidades da ideia de Mintzberg, estão 
no facto de, entre especialistas, possibilitarem 
o emprego da palavra estratégia, atribuindo-lhe 
significados que podem ser partilhados. Como 
refere Francisco AbreuIII , muito embora as linhas 
de força essenciais do pensamento estratégico 
não conheçam fronteiras, no que diz respeito aos 
contextos de aplicação, não se pode deixar de 
demarcar o que separa o “estrategicamente rel-
evante” do “estrategicamente irrelevante”. Em 
conformidade, há necessidade de esclarecer as 
condições em que a acção do treinador de fute-
bol é estrategicamente relevante.
Nesta perspectiva, entendemos que a posição de 
Gérard ChalliandIV nos pode ajudar a resolver a 
questão. Segundo Challiand, ao conceito de es-
tratégia deve ser atribuído um sentido extensivo:

É um vasto campo de reflexão aberto ao 
homem quando ele tem de pensar e agir 
no sentido de resolver problemas postos 
pelos conflitos sociais. 

Assim, podemos considerar a estratégia como 
sendo a arte de, num ambiente agónico aonde 
se confrontam diferentes vontades, harmonizar 
no espaço e no tempo os recursos disponíveis 
(humanos, materiais, financeiros, informaciona-
is) a colocar em acção, no sentido de criar uma 
situação de vantagem competitiva a fim de ga-
rantir a vitória. É isto que os treinadores têm de 
ser capazes de fazer. Claro que não é fácil.

Os “Pês” 
         da Estratégia

Opinião

Gustavo Pires
Presidente do Fórum Olímpico de Portugal

I - Mintzberg, Henry (1994). The Rise and Fall of Strategic Planning, New York, The Free Press. 
II - MacGuffin: Técnica de roteiro utilizada por Hitchcock pela primeira vez no filme “Correspondente Estrangeiro” (1940). Na realidade, o que o realizador faz é manter o espectador curioso sobre um determinado 
acontecimento que, quando é revelado, se verifica que não tem qualquer interesse para a resolução do enredo da história. É o que qualquer treinador tem de fazer para “ludibriar” o seu adversário. Deve dar-lhe 
um chamariz qualquer para ele seguir até descobrir que, afinal, não serve para nada.
III - Abreu Francisco (2004). A Relevância da Estratégia Militar nas Políticas Empresariais, Conferência proferida na Academia Militar, no âmbito do seminário final do curso de pós-graduação em “Guerra de Infor-
mação / Competitive Intelligence”, Lisboa, 19 de Fevereiro.
IV - Challiand, Gérar (1990). Anthologie Mondial de la Stratégie. Des Origines au Nucléaire. Paris, Robert Laffont.

A causa 
principal dos 
problemas são 
as soluções. 
Sevareid Eric 

(1912-1992) 

(Jornalista)
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Leonardo 
Grosso 
é o novo presidente da FIFPro

ACÇÃO
Notícias

Leonardo Grosso sucede a Gerardo Movilla na presidência da 
FIFPro.
O SJPF deseja, ao novo líder da FIFPro, os melhores sucessos 
na defesa da classe e por outro lado agradece a Gerardo Mo-
villa todo o trabalho realizado. 

Congresso da FIFPro 
em Kuala Lumpur

Realizou-se em Kuala Lumpur, capital 

da Malásia, mais um Congresso anual 

da FIFPro, onde estiveram reunidos os 

representantes dos 52 sindicatos de 

jogadores profissionais de futebol.

Neste evento vários assuntos mar-

caram a agenda, onde se incluem 

a profissionalização da FIFPro, a sua 

responsabilidade social corporativa, 

o FIFA/FIFPro World XI ou ainda uma 

abordagem às mais recentes decisões 

da FIFA. 

Presentes neste congresso da FIFPro 

estiveram várias personalidades con-

vidadas, com destaque para  David 

Howman, o director-geral da WADA 

(World Anti Doping Agency).

David Howman fez uma apresenta-

ção sobre as regras do doping, mere-

cendo a regra sobre a localização de 

atletas especial atenção.

Durante o Congresso os sindicatos do 

Congo e da Costa do Marfim oficia-

lizarem a sua condição de membros 

definitivos da FIFPro.

Por outro lado, os sindicatos do Gana, 

Namíbia, Ucrânia, e Zimbabwe são os 

novos Candidatos Membros, juntan-

do-se aos da Costa Rica, Malásia, 

Marrocos e Sérvia.
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Gala da FIFA/FIFPro 

Ronaldo

Cristiano Ronaldo foi o único jogador por-
tuguês a ser distinguido com a presença 
no onze ideal da FIFA, no ano de 2010.
Ronaldo avisou tudo e todos em jeito de 
brincadeira ao afirmar que “este ano es-
tive a aquecer no banco e para ano volto 
para ganhar. 

José Mourinho 

Mourinho distinguindo foi o melhor trei-
nador de 2010.
“O prémio faz bem ao ego do portu-
guês. Depois de Eusébio, Figo e Cris-
tiano Ronaldo, tocou-me a mim e já 
somos quatro Bolas de Ouro para Por-
tugal”, afirmou o “Especial”.

O melhor jogador de 2010 voltou a ser o argentino Lionel Messi, deixando para trás os seus 
compa-nheiros, no Barcelona, Xavi e Iniesta.

Onze do ano: 

Ronaldo (Real Madrid/
Portugal); Casillas (Real 
Madrid/Espanha); Maicon 
(Inter/Brasil), Lucio (Inter/
Brasil); Piqué (Barcelona/
Espanha), Villa (Barcelona/
Espanha), Messi (Barcelona/
Argentina), Sneijder (Inter/
Milão), Xavi (Barcelona/Es-
panha), Iniesta (Barcelona/
Espanha), Puyol (Barcelona/
Espanha).
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The same way that, in the XII century, Tem-

plar knights sought the Holy Grail in search 

for happiness, eternal youth and infinite food 

in abundance, some sport organisations have 

cherished the hope that this principle, and its 

consecration in the Lisbon Treaty, would fi-

nally enable them with the ultimate power to 

govern themselves, and govern sport, as they 

deemed fit and without any interference from 

Community Law.

What a myth!

No doubt that Lisbon gave treaty dignity to 

the principle of specificity of sport. No doubt 

that in several previous occasions, the EU in-

stitutions had already acknowledged that 

sport had specific characteristics. …Think of 

the 1999 EC’s Helsinki Report, the 2000 Nice 

Declaration, the 2007 European Parliament’s 

Report on “The future of Professional Football 

in Europe” or the Commission’s White Paper 

on Sport, for example, not to mention the 

long list of ECJ rulings, starting by Bosman and 

ending in the Bernard case.

However, this is far from meaning a blanket 

cheque or an exemption for sport from EU law, 

as sport is neither above nor outside the law.

On the contrary! Sport has achieved an eco-

nomic, social, educational and cultural dimen-

sion throughout the years that have justified 

the growing attention of the EU institutions 

and its Member States. It was only logical that 

Sport, in general, and Professional Football, in 

particular, could not escape from Community 

Law and its fundamental principles.

The status of professional footballers in 

Europe is a mirror of sport’s specific na-

ture. And there are abundant examples to 

prove it. 

Indeed, the establishment, in the players’ 

transfers regulations, of:

- Limited transfer periods per season; 

- Minimum of maximum duration of contracts 

(i.e., 1-5 years);

- Training compensation systems with re-

gard to U-23 players, to encourage and re-

ward the training efforts of clubs, especially 

the smaller ones;

- Solidarity mechanisms, to ensure the re-

distribution of an adequate proportion of 

income to clubs involved in the training and 

education of the player, including amateur 

clubs;

- Rules governing the international transfer 

of minors;

As well as, the consecration of the fundamen-

tal principle of contractual stability, via the 

definition of:

- A special protection for contracts, for a pe-

riod of 3 years for players under 28, and 2 

years thereafter;

- A system of disciplinary sanctions and fi-

nancial compensations, to preserve the reg-

ularity and proper functioning of sporting 

competitions, so that unilateral breaches 

of contracts, either by players or clubs, are 

only possible with just cause; and

- Other special principles which embody the 

agreement of 5 March 2001 between FIFA/

UEFA and the European Commission and un-

derpinned the current FIFA rules regarding 

international transfers…

…are eloquent manifestations of the spe-

cific nature of football, which molds, in-

spires and frames the status of professional 

footballers.

Among the alluded principles there is how-

ever one whose maintenance and protection 

rises major concern for Leagues and clubs 

alike… And, of course, for the EPFL, as the 

largest employers’ representatives in the Pro-

fessional Football sector in Europe. I refer to 

the principle of contractual stability.

We believe that is a vital principle.

This means, in practical terms, that every con-

tract is binding upon the parties and must be 

performed by them in good-faith. It means that 

contractual clauses, including those related to 

the length of the contract, and agreed freely 

and in good faith, constitute “law” between the 

parties and their non-fulfillment is equivalent to 

a breach of contract.

In conclusion, we believe that this is a vital 

principle because, without contractual sta-

bility, there wouldn’t be stability in sporting 

competitions. And, without stability in sport-

ing competitions, Football, as we all know it, 

would inexorably cease to exist.

I am however glad to see that FIFPro also 

shares this concern and has accepted our pro-

posal to include this matter high at the top 

of the European Social Dialogue working pro-

gramme for the season 2010/2011, as agreed 

within the Professional Football Strategy 

Council.

This is indeed a positive and welcome de-

velopment.

I remain convinced that the European Social 

Dialogue, bringing together all members of 

the European football family, in a spirit of 

mutual respect, trust and common sense, will 

prove to be an efficient and constructive plat-

form to reach the most apposite responses to 

meet the challenges facing professional foot-

ball. That was the reason why I, and many 

others like me, have invested so many years 

and made so many efforts to launch the Euro-

pean Social Dialogue. 

Now, it’s time to move from the negotiations 

table to the field of action. Because the need 

for action is, unequivocally, greater than ever. 

And, because, if we don’t grasp this opportu-

nity, it would only be detrimental to all, espe-

cially to football itself.

Emanuel Macedo de Medeiros
EPFL CEO

The Impact of the Specificity 
of Sport on the Status of the 
Professional Footballer

Opinião
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MEMÓRIA
Notícias

O presidente do Sindicato dos Jogadores de Israel, Avi Cohen, 

faleceu a 29 de Dezembro em consequência de um aci-

dente de viação ocorrido Ramat Gan, Israel, no dia 20 do 

mesmo mês. 

Avi Cohen tinha 54 anos, e enquanto jogador profissio-

nal foi internacional por Israel (51 internacionalizações) 

e jogou em diversos clubes como o Maccabi Tel Aviv, o 

Liverpool e o Glasgow Rangers. Avi Cohen, defesa, foi o 

primeiro israelita a actuar na liga inglesa – com a camisola 

do Liverpool venceu o campeonato em 1980 e a Taça dos 

Clubes Campeões Europeus no ano seguinte.  

Desde 2005, que Avi liderava o Sindicato dos Jogadores 

de Israel. 

O Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) 

apresenta as mais sentidas condolências aos familiares e 

amigos de Avi Cohen. 

Avi Cohen 
presidente do Sindicato de Israel
morre em acidente de viação
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Sindicato preocupado 
com a assistência 
médica aos jogadores 
no durante e depois 
dos jogos

Sindicato alerta 
clubes portugueses

A escassa aposta no 
produto nacional

Ito foi o vencedor da 
Academia BetClic

Sindicato 
antecipa os 
efeitos do 
Fair Play 
Financeiro

Clipping
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Meu caro Amigo

Esta carta parece, velada ou declaradamente, o 
resultado do mais puro oportunismo: o André é 
o mais que provável vencedor do Campeonato 
Nacional de Futebol da Primeira Divisão e, digo-o 
sem receio, da Liga Europa; lidera uma das me-
lhores equipas do futebol mundial – e cá estou 
eu a exibir o virtuosismo de um conhecimento 
que já é acessível a qualquer português amante 
do futebol. Ou seja, evitei prudentemente, há 
meses atrás, um prognóstico difícil, sobre o seu 
futuro, como treinador de futebol, e venho agora 
falar, de cátedra, do actual treinador do FC Porto. 
Se assim fosse, as vozes dos profissionais da 
injúria não deixariam de retratar-me como per-
sonagem incómoda ou ridícula. Só que, contra a 
agressividade dos meus críticos, teria o André, ao 
meu lado. De facto, trabalhava o meu amigo na 
Académica de Coimbra, muito antes dos convites 
do Sporting e do Porto, e já eu lhe escrevia, sus-
tentando que, num clube com as condições ne-
cessárias e suficientes, o André surgiria como um 
treinador de excepcional relevo e manifestando 
até insuspeitadas potencialidades. Recordo que 
o surpreendeu o conteúdo da referida carta e foi 
lesto a telefonar-me: “Gostava de saber por que 
me vê com um futuro brilhante, na profissão de 
treinador de futebol?”. E acrescentou ainda: “É 
que eu sinto que tenho tanto para aprender!”.
Libertando-me de uma linguagem esotérica, 
frequentemente exibicionista, respondi-lhe: 
“Porque o meu amigo sabe liderar uma equipa, 
sabe comunicar com os jogadores que a cons-
tituem, sabe ler um jogo e vive de uma tensa 
e intensa vontade de vitória. Está aqui a base 
do êxito de um treinador de alta competição. 
Isto o que se vê, mesmo pela televisão. Com o 
apoio estrutural de um grande clube e com o que 
aprendeu com o José Mourinho, o meu amigo 
decuplicará o talento que mostra”. Há poucos 
dias, numa das nossas conversas telefónicas, o 
André chegou mesmo a dizer-me: “O professor 
até acreditou em mim, antes de eu acreditar!”. 
Não é bem assim. Eu vejo o desporto e os des-
portistas com uma teoria que elaborei e que me 

norteia. Para mim, esta área do conhecimento, 
mais do que uma Actividade Física, é uma Activi-
dade Humana, onde o físico-biológico se encon-
tra integral mas superado. No futebol, portanto, 
o jogador deve desenvolver-se em equipa, sem 
ser reduzido à equipa. E assim o treinador, nos 
seus momentos de reflexão, poderá levantar, no 
mais íntimo de si mesmo, esta questão: qual o 
tipo de pessoa que eu quero que nasça dos joga-
dores que lidero? Reside aqui, no meu modesto 
entender, o momento essencial do treino.
É evidente que os livros de metodologia do treino 
(e são milhares, por esse mundo além) pouco se 
apercebem da intrínseca influência da preparação 
intelectual e moral de uma equipa. E, entre os fac-
tores de rendimento, dão ao físico-biológico lugar 
primacial. Ora, para mim, não só tudo é sistema, 
como só o sistema é real. Portanto, no treino, há 
que distinguir para associar e não separar para 
reduzir. Por isso, antes de tudo o mais, o jogador 
deve acreditar no que faz e transformar-se na 
expressão da fé que anima todo o clube, desde 
o mais humilde associado e funcionário até aos 
membros da Direcção. A crença gera biologia. O 
jogador que acredita que é um dos aspectos fun-
damentais da alma de um clube tem mais força 
e mais velocidade e mais resistência e mais im-
pulsão, etc., etc. Meu querido Amigo, não lhe falo 
de um anseio indefinido ou de uma superstição 
romântica – falo-lhe do espírito que deve animar 
um departamento de futebol profissional. Hoje, o 
próprio conhecimento científico é subjectivo-ob-
jectivo. O futebolista também está todo em tudo 
o que faz, mas o que dele sobrevive é a sua von-
tade de ser mais e de ser melhor. 
Nada de novo lhe escrevi, nesta carta. É verdade! 
Tudo isto o meu amigo sabe, designadamente 
através da sua prática diária. Eu não passo de um 
simples teórico mas que, há 42 anos, vem ensi-
nando filosofia do desporto e aprendendo com o 
André e um ou outro colega seu, que fazem o fa-
vor de tentar dissipar muitas das minhas dúvidas. 
O André está, entre os treinadores que eu conheci 
e conheço, ao lado dos que maior sensibilidade 
manifestam à necessidade de repensar o treino, 
à luz do pensamento complexo. Por isso, tam-

bém no futebol a cultura é o primeiro factor de 
desenvolvimento. Leia um Camus, um Malraux, 
uma Hanna Arendt, uma Clarice Lispector, um 
Jorge Amado, uma Maria Zambrano, um Vergílio 
Ferreira, um Saramago, um Jorge Luís Borges e 
tantos mais; aprenda a saborear a arte de poetas 
como Pessoa, ou Sebastião da Gama, ou Sofia, 
ou Herberto Helder, ou Torga, ou Régio; escute 
atentamente a mensagem dos filósofos e dos so-
ciólogos – e vai começar a saber mais de futebol! 
O maior defeito dos técnicos da FIFA e da UEFA é 
abusarem de uma aturdidora profusão de palavras 
e sentirem-se incapazes das grandes sínteses que 
tentam compreender o humano. Ora, o futebol é, 
repito, uma Actividade Humana e onde, portanto, 
a vida tem mais força do que a lógica. Estudar 
futebol é, sobre o mais, aprender com a vida.
Por isso, meu amigo, se me der essa honra, va-
mos continuar a falar ao telefone. Para eu saber 
mais de futebol? Não sei se em Portugal haverá 
alguém que tenha lido mais obras, sobre futebol, 
do que eu. Só se for o Dr. Jorge Castelo. Na minha 
biblioteca de, em números redondos, 4000 li-
vros, contam-se às dezenas! Eu consigo aprendo 
muito de futebol porque falamos de ciências de 
um novo tipo. Quando um jogo começa, qual a 
ciência que explica o que se está a passar no 
campo? Eu chamo-lhe ciência da motricidade 
humana. Mas há tanta gente que me lança um 
olhar misericordioso, quando me ocupo destes 
assuntos. Resta-me a sua compreensão e a de 
alguns amigos. No meu caso, pode crer, a sua 
compreensão revigora-me: é que eu estou con-
victo que está a nascer, no meu amigo, um dos 
grandes treinadores do futebol português – e, 
neste mundo globalizado, que é o nosso, do 
futebol internacional. Por fim, não escondo que 
o FC Porto de Jorge Nuno Pinto da Costa é o me-
lhor seminário para ampliar e aprofundar o 
muito que o meu amigo sabe e é. Aconteceu o 
mesmo com o Dr. José Mourinho. Parecendo que 
não, a história deste Clube não é carismática, é 
estrutural.

Seu
Manuel Sérgio

Manuel Sérgio
Filósofo do Desporto

Carta Aberta 
ao André Villas-Boas, 
treinador do FC Porto

Opinião
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SENSIBILIDADE
Futebol Feminino

Sindicato - Quando é que começou este gos-
to por jogar futebol?
Filipa Patão - Começou por volta dos três anos, 

quando já na praia adorava dar toques junta-

mente com os meus pais, que desde cedo me 

pegaram este “bichinho” da bola.

Sindicato - Quando é que pensou levar o 
futebol mais a sério?
Filipa Patão - Inicialmente jogava pólo aquáti-

co no Arsenal 72, mas a partir dos 13 anos 

comecei a pensar que o que gostaria mesmo 

de praticar era futebol. A minha paixão e gosto 

pela modalidade fizeram com que procurasse 

clubes na zona com futebol feminino. Foi então 

que cheguei ao 1º Dezembro (em Sintra), onde 

integrei com 13 anos a equipa de sub-18.

Sindicato - E a família apoia-a?
Filipa Patão – A minha família é “viciada” em 

desporto. Qualquer modalidade desperta a 

atenção e faz-nos ficar vidrados na televisão, 

estádios, etc. A minha grande influência foi 

sem dúvida os meus pais. O meu pai foi guarda-

redes e a minha mãe desde nova que gosta de 

fazer o “gosto ao pé” e jogar umas partidinhas 

de futebol. Sempre me apoiaram e incenti-

varam para ingressar na modalidade e tiveram 

sempre presentes em todos os momentos da 

minha vida desportiva (bons e maus). São eles 

a minha grande inspiração sempre que treino 

ou jogo, pois foram eles que permitiram que 

concretiza-se o sonho de fazer o que mais gos-

to na vida… jogar futebol!

Sindicato - Como é ser mulher num desporto 
dominado por homens? 
Filipa Patão - Não diria que é mau, porque ser 

praticante de um desporto “ainda” tão domina-

do pelos homens, só me dá força e vontade de 

praticá-lo cada vez com mais força e empenho, 

para mostrar que nenhuma modalidade de-

sportiva deve ter rótulos ou preconceitos. Até 

hoje, nunca tive qualquer situação constrange-

dora por jogar futebol, mas obviamente que 

sempre ouvi a palavra “Maria-rapaz” ou alguns 

comentários como “as raparigas não jogam à 

bola”. Mas a partir do momento em que estou 

com a bola nos pés e jogar este jogo tão lindo 

que eu tanto gosto, todos esses comentários 

são dissipados. 

Sindicato - O que é que falta ao futebol fem-
inino para saltar para um novo patamar?
Filipa Patão - O futebol feminino só terá o verda-

deiro “boom” em Portugal, a partir do momento 

em que as equipas grandes (Benfica, Sporting 

e Porto) começarem a apostar no futebol femi-

nino. Isso arrastará certamente mais apoiantes 

do futebol feminino e maior mediatismo a nível 

da imprensa. Será então uma bola de neve e 

todo começará a melhorar e a desenvolver-se. 

Sindicato - No futebol feminino, vive-se ou 
sobrevive-se?
Filipa Patão - Sobrevive-se, no que diz res-

peito a apoios e manutenção das equipas nos 

campeonatos nacionais. E vive-se pelo gosto 

e pelo amor que todos os intervenientes têm 

pela modalidade.

Sindicato - Está a terminar o mestrado em 
Desporto, é difícil conciliar as duas coisas?
Filipa Patão - Quem corre por gosto não cansa. 

Quando se gosta mesmo, o difícil torna-se fácil.

Sindicato - Acha que se houvesse mulheres a 
mandar no futebol, tudo seria mais pacífico?
Filipa Patão - Se existirem mulheres em 

posições estratégicas e destaque no dirigismo 

(como por exemplo na federação e na UEFA 

– Ana Caetano) tudo seria mais fácil para o 

futebol feminino.

Sindicato - E o maior sonho é?
Filipa Patão - Chegar à selecção nacional A.

Sindicato - Como tem visto a activação do 
Sindicato em relação aos problemas que 
acontecem no futebol? 
Filipa Patão - Com agrado, no apoio aos 

futebolistas desempregados e na pressão 

aos clubes para cumprirem com os compro-

missos assumidos.

“O “boom” só acontecerá 
quando os grandes 

apostarem no futebol feminino”

FILIPA 
PATÃO

Aos 21 anos, Filipa Patão, do 1.º de Dezembro, é já um dos valores seguros do futebol 
feminino. Consciente das dificuldades a jovem defesa sabe o que quer até porque perto 
dela é proibido dizer que “as raparigas não jogam à bola”.
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Médio
Vitória de Guimarães
34 anos

Onde ouve música
Ipod

Banda
The Cure e Depeche 

Mode 

Artista
Nenhum em especial

Álbum
The Cure

Música mais marcante
Disintegration – The Cure

5 Músicas indispensáveis
- Nurycan Soul 
“Its all right”
- Lionel Richie 
“All ninght long”
- Depeche Mode 
“personal jesus”
- José Gonzalez “Far Way” 
- Michael Jackson “The man”



60

A gama Mégane está diferente. A Renault criou um look desportivo baseado no 

desportivo RS e passou a disponibilizar uma caixa automática de dupla embraia-

gem. Objectivo: cativar um público mais jovem.

A nova caixa chama-se Efficient Dual Clutch (EDC) e, ao ter duas embraiagens as 

trocas de relação são bastante mais rápidas e suaves. A caixa é igualmente uma 

boa aliada do motor 1.5 dCi de 110 CV para manter os consumos baixos – por 

volta dos seis litros a cada 100 km. 

Associado à gama Mégane está a nova ‘roupa’ GT Line. Em particular na car-

roçaria Coupé, fica com um visual muito desportivo e arrojado. Nota-se bem, nos 

pára-choques dianteiro e traseiro redesenhados e mais volumosos. Conta com 

jantes de 17’’ e suspensão Sport, além de os bancos dianteiros terem mais apoio 

lombar e a sigla GT Line gravada. 

São vários os equipamentos disponíveis, como sensores de chuva e luz, cruise 

control, ar condicionado automático, cartão mãos livres, além dos retrovisores, 

jantes e puxadores das portas em cinza metalizado. A inscrição GT Line aparece 

no interior, mas também no exterior, junto à grelha frontal e na tampa da mala.

O nível GT Line está disponível no Coupé, Berlina e Sport Tourer.

FORA DE JOGO
Lazer

Renault Mégane Coupé 
1.5 dCi GT Line EDC

Ficha técnica
Cilindrada (cc)                         1461
Potência (CV)                          110
Binário máximo (N.m)               240
Velocidade máxima (km/h)    190
0-100 km/h (s)               11,7
Consumo médio (l/100 km)    4,4
Emissões de CO2 (g/km)    114
Preço (euros)                         28 600

Pequena
revolução
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Volvo S60 D3 Momentum

Ficha técnica
Cilindrada (cc)                1984

Potência (CV)                  163

Binário máximo (N.m)    400

Velocidade máxima (km/h)     220

0-100 km/h (s)                    9,2

Consumo médio (l/100 km)     5,3

Emissões de CO2 (g/km)     139

Com um estilo arrojado, uma silhueta coupé e um novo 

motor diesel, o Volvo S60 marca posição no mercado e 

assume-se como uma alternativa às propostas da con-

corrência, como o Audi A4, o BMW Série 3 ou o Mercedes 

Classe C. Além disso, na segurança é um Volvo. Mais pa-

lavras para quê?

O Pack Driver Support (um opcional de 2350 euros) con-

templa o aviso da presença de um carro no ângulo morto 

(BLIS); cruise control adaptativo – que trava ou acelera 

para ajustar a velocidade face ao veículo da frente; as-

sistente de transposição involuntária de faixa. 

A novidade mundial é a detecção de peões: através de 

uma câmara montada junto ao espelho retrovisor inte-

rior reconhece peões e consegue travar o automóvel de 

forma automática quando o condutor não actua. Se a ve-

locidade for inferior a 35 km/h consegue parar por com-

pleto o veículo antes do embate; se for superior a este 

valor consegue reduzir drasticamente a força da colisão. 

De série o S60 conta com City Safety, que consegue evitar 

ou atenuar acidentes, desta feita com os carros que se-

guem à frente. Quando a velocidade é inferior a 30 km/h, 

em ambiente citadino, graças à travagem automática. 

O novo motor D3, de cinco cilindros, debita 163 cavalos 

de potência. O rendimento não é muito linear, mas isso 

não compromete o normal funcionamento e a entrega 

de potência que permite boas recuperações. 

Segurança 
mas não só
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FORA DE JOGO
Para controlar o tempo
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REVERSO

Preços sob consulta
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As alterações na jogabilidade são a grande 

novidade de Pro Evolution Soccer 2011

(PES 2011). O controlo dos jogadores é ago-

ra mais fluído, mais realista, menos dado a 

grandes slalons ou toques artísticos. Imitar as 

geniais jogadas de Ronaldo ou Messi parece 

só ao alcance dos originais – apesar do novo 

sistema de fintas, que podem ser facilmente 

seleccionadas a partir de botões configuráveis. 

O jogo obriga a uma atitude mais colectiva e 

para isso é importante aprimorar o novo siste-

ma de passes. A força e a direcção são funda-

mentais. Também a colocação dos jogadores 

em termos tácticos é fundamental. Afinado é 

possível “jogar à Barcelona”. As defesas tam-

bém melhoraram, com melhor colocação em 

campo e maior facilidade no desarme. Foi ai-

nda introduzida uma opção para aumentar ou 

diminuir a velocidade do jogo, de acordo com 

os gostos de cada jogador.

Nota especial para os guarda-redes, bem mais 

competentes e com menos bolas defendidas 

para a frente e mais para os lados.

Nos modos de jogo, realce para as inclusões 

da Taça dos Libertadores e da Supertaça Eu-

ropeia. De resto, tudo igual. Do que está à es-

pera? Calce as chuteiras e entre em campo!

Prego a fundo!

Consegue imitar Ronaldo? 

“WRC” é um dos melhores jogos de corridas da 

actualidade. O menu do jogo é simples e direc-

to. Apresenta os vários modos de jogo e, den-

tro destes, apresentam-se inúmeras opções. 

Existem três níveis de dificuldade, uma para os 

mais inexperientes, outra para os que já têm 

alguns conhecimentos de condução virtual e, 

por fim, outra para os profissionais. Quem optar 

pela dificuldade mínima terá a ajuda de uma 

Academia WRC.

Pode jogar no modo Campeonato, corridas úni-

cas ou os “time attack”. Está ainda dis-

ponível um multiplayer e um on-line, 

onde é possível competir com 16 “pi-

lotos” no máximo. Por fim, o “Road to 

the WRC” mostra antigas máquinas da 

história do Mundial de Ralis, como Lancia 

Delta S4, Ford RS200, Citroen BX4TC, Re-

nault R5 MaxiTurbo ou Peugeot 205 T16.

Nos níveis mais avançados, o erro é algo 

que não é permitido, pois pode levar à 

desistência ou mesmo, um segundo 

perdido, significa um lugar perdido. As 

batidas provocam sérios danos nas má-

quinas e as condições climatéricas influenciam 

em muito a condução. A qualidade gráfica está 

acima da média e os troços portugueses têm 

pormenores brilhantes como as casas típicas do 

Algarve. Em suma, é acelerar e, tentar, ganhar.

Consegue imitar Ronaldo? 
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PRESTÍGIO
Moda

Fashion Business 
Angola

Luz, cor e animação marcaram 

a primeira edição da “Fashion 

Business Angola”, que durante 

quatro dias reuniu em Luanda 

as criações de estilistas de An-

gola, Portugal, Brasil, África do 

Sul, Gana, Zimbabué, Zâmbia, 

Lesotho, Nigéria, Botswana, 

Egipto e Espanha.

Após o certame ficou a certeza 

de que existem bons indicado-

res de negócio e intercâmbio 

profissional entre os estilistas 

participantes dos continentes 

africano, europeu e americano.



A Fechar

Recordar 
Riade 89 e Lisboa 91 
Alguns dos campeões do mundo de Sub-20 (Riade’1989 e Lis-

boa’1991) participaram na Cova da Piedade, no concelho de Almada, 

numa acção de solidariedade em prol da instituição Janela Aberta. As 

duas selecções juntaram-se aos veteranos do Sporting e competiram 

num torneio. O primeiro jogo foi entre as duas equipas nacionais. A 

geração de 1991 venceu por 1-0, com golo de Gil após cruzamento 

de Figo. No segundo encontro, os campeões de Riade venceram o 

Sporting por 2-0, com golos de Xavier e João Vieira Pinto. Na última 

partida, os campeões de Lisboa derrotaram os leões por 1-0, com um 

grande golo de Luís Miguel, na sequência de um livre directo. As duas 

selecções foram orientadas por Nelo Vingada.

Artur Agostinho foi hom-

enageado por Cavaco Silva, 

Presidente da República, com 

a Comenda da Ordem Militar 

de Sant’Iago da Espada, no 

Palácio de Belém, em Lisboa.

O jornalista de 90 anos comem-

ora este ano 72 de carreira. 

Artur Agostinho, emocionado 

agradeceu o gesto referindo 

que é uma homenagem que 

jamais esquecerá. 

Várias personalidades mar-

caram presença na cerimónia 

entre as quais Eusébio, José 

Eduardo Bettencourt, Simone 

de Oliveira, Ruy de Carvalho e 

António Sala, entre outros.

O presidente do comité de árbitros da UEFA anunciou a existência de 
cinco árbitros de campo nos encontros da fase final do Europeu de 2012, 
a ser disputado na Polónia e Ucrânia.
“A experiência está a dar óptimos resultados e a UEFA solicitou ao In-
ternational Football Association Board (IFAB) para que sejam também 
utilizados no Euro2012”, admitiu Pierluigi Collina à imprensa transalpina, 
justificando a aplicação deste sistema impulsionado pelo presidente da 
UEFA, com o facto de os “agarrões” na área terem diminuído drastica-
mente na Liga dos Campeões.

Pierluigi Collina 
quer cinco árbitros de campo no Euro 2012

Eleições a 
5 de Fevereiro
 

O presidente da assembleia 

geral da Federação Portuguesa 

de Futebol (FPF), Avelino da 

Rocha Ribeiro, anunciou que as 

eleições estão marcadas para 

5 de Fevereiro.

Artur Agostinho 
homenageado pelo 
Presidente da República
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