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Joaquim Evangelista
e cinco jogadores
reuniram-se com a FPF
e o secretário de Estado

1

CLAUDIA MARQUES

Ontem foi um dia longo na
discussão do momento conturbado do futebol português. Depois de
ter estado de manhã na Assembleia da República a participar na
conferência `Violênciano Desporto', Joaquim Evangelista reuniuse como presidente da Federação
Portuguesa de Futebol, Fernando
Gomes, e oec retário de Estado da
Juventude e do Desporto, João
Paulo Rebelo, para falar sobre o
clima de suspeição que tem mareado o futebol português.
Para estes encontros o presidente esteve acompanhado por
André Almeida (ojogador do Ben-

RONDA DE APOR:~
Anteontem, o presidente do sindicato, acompanhado por alguns jogadores das competições
profissionais, esteve reunido
com a direção da Liga, na sede
do organismo, no Porto.
fica esteve apenas na Cidade do
Futebol), Tiago Caeiro (Belenenses), Gonçalo Brandão (Estoril),
Edinho (V. Setúbal), Fernando
Alexandre (Académica) e Pedro
Alves (guardião do Cova da Piedade, que só reuniu como secretário

ATIVO. Joaquim Evangelista esteve numa roda-viva
de Estado), e no final fez um balanço positivo.
"Houve total disponibilidade e
solidariedade absoluta. Disponibilidadeparanos apoiar em qualquer ação que entendamos efetuar, registando positivamente o
comportamento dos jogadores.
Foi manifestado aos capitães de
equipa solidariedade pessoal",
vincou Joaquim Evangelista, referindo-se aos três encontros que

teve com as entidades que gerem o
futebol em Portugal.
"Estamos satisfeitos porque
sentimos por parte da família do
futebol, do governo do futebol
preocupação com aquilo que os
jogadores estão apassar. E isso reforça também o nosso papel enquanto agentes desportivos e protagonistas desta atividade que é o
futebol", reforçou.
De resto, o sindicalista conside -

Educar através
da prevenção

EDIN1-10

"Sentimo-nos
indignados"
"Sentimo-nos muito indignados porque este clima de
suspeição não é bom. Esta situação afeta-nos a nós, o nossorendimento e também as nossas famflias. Temos casos graves e tínhamos de tomar uma medida.
Istoéumespetáculo e nós somos
os intervenientes máximos. Há
que tomar uma posição." o

O presidente do sindicato explicou ontem que algumas das medidas que vão ser tomadas têm
uma vertente educativa e osjogadores serão os atores principais. "Entre o final da época e a
decisão da Taça de Portugal vamos reunir com todos os capitàes e discutir algumas medidas que foram aqui apresentadas. Passam por medidas educativas e preventivas, como os
jogadores podem ajudar a contribuir para criar um clima positivo no futebol português",
começou por explicar, acrescentando que serão "campanhas que valorizem os jogadores e passem uma mensagem
junto dos adeptos jovens. Não
vai contra os clubes, instituições, ninguém!". E concluiu: "Se
calhar os nossos filhos dão valor ao que os jogadores dizem,
são mais importantes do que as
medidas disciplinares."

"Ha' muitos
interesses"

rou que há medidas do ponto de
vista regulamentar que podem ser
tomadas para "evitar que comportamentos da família do futebol, aos que têm responsabilidade
concreta no futebol e muitas vezes assumem comportamentos
contra os jogadores, poderem ser
sancionados". "Nomeadamente
aqueles presidentes, diretores ou
treinadores que acusam os jogadores publicamente", frisou. o

"Afeta -nos a todos, o espetáculo, o rendimento, todos
saímos prejudicados. Sentimonos condicionados. Hoje ter a
bola já não é tão bom quanto era
há algum tempo. Há nervosismo quando defrontamos os
grandes, há condicionamento.
Quem contribui para isto é
quem tem exposição e a quem é
dada apalavra. Há muitos interesses envolvidos." o
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André Almeida presente
01 Assim como a presença de que estejam lesionados, que teAndré Almeida foi notada na-Ci- nham treino na parte da tarde ou
dade do Futebol, a ausência de que tenham compromissos desqualquer jogador do Sporting portivos", referiu.
também não passou despercebiAinda assim, o presidente do
da, mas Joaquim Evangelista teve Sindicato dos Jogadores sublinhou
uma explicação para este facto.
que "esta é umaposição unânime,
"São profissionais de futebol, de todos os capitães de equipa".
têm uma agenda desportiva. Que- "Sobre esta matéria não há duvida
ríamos que viessem jogadores da nenhuma", sublinhou. RecordeLiga NOS e da 24 Liga, foi o que se que no encontro de anteontem
aconteceu. O Sporting está envol- na sede da Liga não esteve presenvido nas competições europeias. te qualquer jogador do FC Porto,
SILÊNCIO. André Almeida, à direita. não prestou declarações Não fazia sentido trazer capitães que jogava no Restelo. o

GONÇALO BRANDÃO

"Suspeição sem
fundamento"
"Senão fôssemos sensíveis
a isso, não estávamos aqui a lutar contra este clima de suspei ção sem fundamento. Antes os
grandes jogos eram motivo de
motivação, mas hoje há muitos
jogadores que têm medo de jogar com receio de errar e que
esse seu erro não seja julgado
como um mau gesto técnico,
mas como tendo outros fins." o
FERNANDO ALEXAND RE

PEDRO ALVES

"Fazer ouvir
a nossa voz"
"É importante fazermos
ouvir a nossa voz. São situações
muito desagradáveis, sobretu do nesta fase em que começam
as grandes decisões. Depois há
jogadores que se deixam afetar
menos e outros mais. Temos o
melhor jogador do Mundo, somos campeões da Europa, temos treinadores pelo Mundo
fora e no nosso futebol fala-sede
coisas que não interessam." o

