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Luís Costa

A reforma adiada do futebol português



Editorial

O tema nuclear da presente edição
é a sinistralidade, abordado no dis-
curso directo com as principais víti-
mas no ano transacto – Sandro,
José António e Humberto Miranda.
Infelizmente, já nem todos poderão
falar. Isso não significa, porém, que
não deixem de estar presentes.
Lembramos, por isso, com saudade,
o João Manuel, o Hugo Cunha, o
Mauro Gama  e os jovens jogadores
do Inter da Boavista.
A epígrafe dada ao presente edito-
rial ilustra a tónica da intervenção
do SJPF na temática em apreço.
Dir-se-á, sem receio de desmentido,
que procurou efectivar a SOLI-
DARIEDADE. Mas uma soli-
dariedade ACTIVA.
A importância da palavra, sobretu-
do quando esta traduz a linguagem
dos sentimentos, nunca é, nem
poderá ser, contestada.
Tal importância não obsta, porém,
antes impõe, que as palavras sejam
acompanhadas ou complemen-
tadas por actos.
Infelizmente, o discurso
verbal, às vezes elo-
quente, é notório
no futebol, mas
isso é insufi-
ciente.
Na ver-
d a d e ,

falar e agir devem ter uma relação
de concomitância ou, no mínimo,
de consequência.
Ora, no futebol português impera o
silêncio de muitos, a palavra, ape-
nas a palavra, de outros e as acções
de muito poucos.
O SJPF tem procurado adequar os
actos às palavras.
Sabe, no entanto, e para isso tem
constantemente apelado, que, em
muitas matérias de capital
importância para a melhoria do
futebol, a eficácia pressupõe acções
conjuntas.
Espera, por isso, que esse apelo
ganhe valor acrescido com o teste-
munho dos entrevistados, o qual,
com a coragem e determinação que
encerra, não deixará de tocar até os
mais insensíveis e, como tal, servirá
de mola para a efectivação de uma

verdadeira e efectiva
solidariedade.
As duas últimas
palavras vão para
Sandro, José Antó-

nio e Humberto
Miranda. A

primeira de esperança na superação
dos problemas com que se de-
batem. A segunda de compromisso
por parte do SJPF de que conti-
nuará, com palavras e sobretu-
do acções, a
prestar-lhes
todo o apoio
que lhe for
possível.

Acções... não (apenas) palavras

Joaquim Evangelista
Presidente da Direcção
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João Manuel foi vítima de doença
degenerativa, no ano passado
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Depois dos desaparecimentos de
Miklos Féher e Bruno Baião, em
2004,  o ano passado foi ainda mais
trágico quanto à sinistralidade
envolvendo futebolistas. A sucessão
de casos em que o destino driblou a
vida, uns directamente ligados à
prática desportiva e outros decor-
rentes de acidentes de viação, não
podia deixar de suscitar preocu-
pação ao SJPF.
João Manuel desapareceu vitimado
por doença do foro neurológico,
Hugo Cunha sofreu uma paragem
cardio-respiratória num jogo de
amigos, em Montemor-o-Novo, e
Mauro Gama perdeu a vida num
brutal acidente de
viação, na A1, que
deixou ainda Hum-
berto Miranda pre-
so a uma cadeira de
rodas, sem a perna
direita, com a es-
querda ainda sem
vida e com lesões
cerebrais. 
Também em conse-
quência de um des-
piste de automóvel,
na A4, a Sandro foi-lhe amputado
um pé, enquanto José Bosingwa,
Nélson, Edu e Jaime Linhares
escaparam ilesos da queda da viatu-
ra do jogador do FC Porto, numa
ravina de quase oito metros. José
António também foi forçado a
abandonar a carreira depois de lhe
ter sido diagnosticado uma escle-

rose lateral amiotrófica. 
Nestas páginas, Adília Miranda,
mãe de Humberto, José António e
Sandro abordam a mudança abrup-
ta da vida, cerca de um ano depois
dos trágicos sinistros. Revelam o
estado de espírito numa situação
particularmente difícil. Recorda-se,
também, os que partiram deste
mundo, mas que a memória recu-
pera (pág. 9).

SEMPRE PRESENTE. Muito embo-
ra cada caso reúna diferenças e
especificidades, o SJPF respondeu
sempre presente, prestando apoio
financeiro e jurídico, na defesa 

dos interesses dos
jogadores e da
família.  
As situações em
que mergulharam
Humberto Miranda,
José António e
Sandro continuam
a promover a aten-
ção especial do
SJPF, pela gravidade
resultante dos casos
e pela consequên-

cia na vida dos sinistrados e das
suas familias. 
À data do acidente que vitimou
Mauro Gama e que deixou
Humberto Miranda com mazelas
graves, os dois jovens tinham con-
trato de trabalho com o Est.
Amadora e encontravam-se cedidos
ao Tourizense. 

O acidente ocorreu quando os
jogadores se deslocavam para
Touriz, para participar em mais uma
sessão de preparação da equipa.
Por isso, foram efectuadas as
respectivas participações de
Acidente de Trabalho, respectiva-
mente nos Tribunais do Trabalho de
Lisboa e de Sintra. Neste momento,
os dois processos estão em fase
conciliatória, aguardando-se, em
ambos os casos, a marcação da ten-
tativa de conciliação.
No caso de Sandro, com maior
mobilidade depois de aplicada a
prótese, foi accionado o seguro de
ocupantes e a companhia de
seguros tem assumido o pagamen-
to de um valor mensal por conta da
indemnização final a pagar decor-
rente do referido acidente.
Em breve, será decretada a Inca-
pacidade Parcial Permanente, por
força do acidente, sendo, nessa altura,
apresentado à companhia de seguros
o pedido indemnizatório global.

É URGENTE ANALISAR. Já neste
ano, a sinistralidade desportiva
voltou a ser notícia com o despiste
da carrinha do Inter da Boavista.
Quatro jovens, que se dirigiam
para um jogo do Distrital de
Juniores da AF Braga, perderam a
vida (ver página 18) e o SJPF reitera
a necessidade premente de anali-
sar esta matéria.
Além da exigência rigorosa e per-
manente de exames médicos, o

O destino dribla 

A sucessão de casos,
uns directamente
ligados à prática

desportiva e outros
decorrentes 

de acidentes, 
suscita preocupação 

ao SJPF



 a vida
Na actividade desportiva, a cobertu-
ra do seguro tem duas modali-
dades: a destinada aos profissionais,
da responsabilidade do clube/SAD,
e a vocacionada para amadores.
Na primeira modalidade, a cobertu-
ra consagra os seguros de Acidentes
de Trabalho e de Acidentes Pes-
soais, podendo as duas modali-
dades serem cumulativas. 
O seguro de Acidentes de Trabalho
(ver na página 13, o prazo estipula-
do para a participação) configura
uma pensão vitalícia, em função do
salário transferido.
No seguro de Acidentes Pessoais, o
clube/SAD tem de liquidar um
determinado montante. Na Liga
Betandwin, esse valor está fixado
em 75 mil euros, enquanto na Liga
de Honra está estabelecido em 60
mil euros.
Como um futebolista profissional
também desconta para a Segurança
Social, tem direito à pensão de
invalidez, tal como acontece com
José António (ver página 7).
Pode ainda o profissional de futebol
aderir, por iniciativa própria, a out-
ros seguros ou a produtos aforristas.
O Fundo de Pensões do SJPF, em
parceria com o Banif Açor Pensões,
é um dos exemplos de aforro. 
No que concerne aos seguros pes-
soais destinados a amadores, as
coberturas decorrentes da prática
desportiva consagram a morte ou
invalidez permanente (23 650
euros), as despesas de tratamento
(4 300 euros) e as despesas de
funeral (2 400 euros). 
Para os associados, o SJPF tem um
seguro de vida, no valor de 5 mil
euros, com a cobertura de incapaci-
dade ou morte.

Seguro com duas
modalidades

SJPF preconiza que a FPF e a LPFP
possam contribuir para o financia-
mento dos fundos destinados a
cobrir os riscos decorrentes da
actividades desportiva, na saúde,
no desemprego, na invalidez e na
morte.
Considerando que a eficácia das
medidas preventivas não foi, é ou
será total, o  organismo que repre-
senta os futebolistas portugueses
entende ainda que o Governo deve
fixar um quadro normativo, com
acções concretas imputadas aos

agentes desportivos: jogadores,
FPF, LPFP e SJPF.
É o Estado que deve assumir a obri-
gação de adequar normas legais e
regulamentares, introduzindo, sem-
pre que necessário, as alterações
indispensáveis.
O SJPF, para quem a saúde e a vida
são valores inquestionavelmente
superiores, empenhar-se-á na
procura de soluções tendentes à
melhoria do quadro normativo em
vigência, propugnando que haja
uma responsabilidade conjunta.
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Mãe de Humberto Miranda entre a dor e a insuficiência de meios

"O futebol não é solidário!"
Em qualquer palavra sente-se a
angústia e a dor. Não é preciso
ouvir Adília Miranda proferi-las, tão
presentes estão em outras mais
palavras que não aquelas. A
imagem do Humberto preso a uma
cadeira de rodas preenche-lhe a
alma. "Dói muito ver o meu filho,
que foi atleta durante muitos anos,
estar na situação em que está, mas
dói mais saber que ele vai ficar
dependente de mim para toda a
vida", diz, num lamento que se
assemelha a um grito de revolta.
Num jogo desigual, a vida pregou
uma rasteira a Humberto Miranda.
Ele tentou driblá-la e foi projectado
ao chão. O corpo ficou marcado.
"Mas pior que as lesões nos mem-
bros é a cabeça, pois ele perdeu a
memória", refere a mãe, que vive
entre a dor e a insuficiência de
meios para fazer face às despesas.
"Ele era um dos sustentos da
família e ajudava-me muito. Parecia
um marido. Era um bom filho e aju-
dou a criar a irmã. Agora, há um
vazio em mim", declara Adília
Miranda, que mergulhou num jogo
complicado de ultrapassar as despe-
sas. "Vou ter de deixar a casa onde
moro, pois não a consigo aguentar,
porque o Humberto contribuía com
uma metade da renda", salienta,
esperançada que a Câmara Mu-
nicipal da Amadora possa auxiliá-la
com uma habitação de renda baixa.
É o SJPF que está a desenvolver as
diligências.

A voz da mãe de
Humberto Miranda
altera-se quando se
fala de solida-
riedade. "O futebol
não é solidário",
garante, entristecida
pelo Est. Amadora.
"Magoa-me imenso
o Est. Amadora não
ter dito nada. O meu
filho jogava lá há
onze anos, metade
da vida dele. Nem
um telefonema!",
lamenta, lembrando
que o Tourizense,
clube a que estava
cedido Humberto
Miranda, "é um
clube pequeno e tem
ajudado muito".
"Jorge Alexandre, o
presidente do Tou-
rizense, tem sido
impecável e telefona
muitas vezes, além
de vir de Tábua para
estar com o meu
filho. Após o acidente, fez um jogo
que rendeu 3 mil euros. Também
deu a receita do jogo do Tourizense
com o Benfica, da Taça de Portugal,
que foi mais de 10 mil euros. A FPF
acabou por também dar a receita do
jogo da Taça, em Tábua, e o FC
Porto deu 5 mil euros, mas é difícil
combater as muitas despesas", refe-
re a mãe de Humberto Miranda, a

recuperar no Alcoitão. É no Centro
de Medicina de Reabilitação do
Alcoitão que vai estar internado até
final de Abril (será transferido para a
Casa de Saúde do Telhal) e onde o
jovem repete: "Eu tenho de recupe-
rar e quero ser treinador de futebol.
É uma coisa que ando a pensar há
algum tempo", diz, com um sorriso
de criança estampado no rosto. 



Abril

José António vive com uma magra reforma por invalidez

"Os jogadores deviam ter
a preocupação de poupar"

Uma doença degenerativa forçou
José António a abandonar o futebol.
Hoje,  vive com uma reforma por
invalidez no valor de 223 euros.
"Felizmente, eu sempre descontei,
mas a reforma é muito pequena",
lamenta, sentindo-se-lhe a voz afecta-
da pela esclerose lateral amiotrófica.
Os movimentos dos membros do
lado direito do corpo também
denunciam a doença, mas tal não
tolhe o espírito de José António,
que, durante anos, vestiu a camiso-
la do Leixões, inscrevendo no seu
percurso uma final da Taça de
Portugal,e a presença numa alimi-
natória da Taça UEFA.
"Da maneira como a doença veio,
também sei que vai embora",
graceja, esboçando um sorriso a
corroborar com a mentira proferi-
da. Sofre de doença incurável, mas
não perde o humor: "Nesta
doença, para que os médicos não
encontram cura, normalmente, ao
fim de seis a oito meses, o doente
vai para uma cadeira de rodas.
Tenho esta doença há dois anos e
estou a aguentar-me bem e, daqui
a algum tempo, estou a correr
atrás da bola".
Esteve a receber o Fundo de
Desemprego durante um ano e
meio e, não fosse o apoio da família
e o facto de ter "colocado algum
dinheiro de parte ao longo da car-
reira", a vida seria ainda mais amar-

ga. "Fui equilibrando o barco, com
a grande ajuda da minha mulher e
da minha família", acrescenta, sem
deixar de denunciar que o jogador
de futebol não "tem hábitos de
poupança", o que é um traço ca-
racterístico "da grande maioria dos
portugueses, que não têm essa

mentalidade de poupar".
"Os jogadores deviam ter a preocu-
pação de poupar, porque a carreira
é curta e há uma vida depois do
futebol. E pode acontecer a um
jogador o que me aconteceu a
mim, ao João Manuel e ao Hugo
Cunha e a outros. Enquanto estão
em actividade, os jogadores têm de
pensar no amanhã e é um facto que
não fazem isso", diz.
Apesar de muito apregoada, a soli-
dariedade nem sempre é efectiva.
José António recorda que, "na
altura em que se soube da doença,
poucos se preocuparam comigo".
Reconhecendo o "apoio forte do
SJPF", sempre com Joaquim
Evangelista preocupado com a
minha situação", não deixa de
reconhecer que se, "fosse jogador
da I Divisão, seria diferente", obser-
vando, no entanto, que a situação
para que o destino o arrastou "não
deixa de ser um caso humano,
mesmo que fosse um jogador da
Liga de Honra".
"O Leixões não fez nada e disse-
ram que falavam depois comigo.
Chegou-se mesmo a falar num
jogo de solidariedade com o
Benfica, com a receita a reverter
para mim, mas continuo sem
saber mais nada", esclarece,
esperando que uma notícia que-
bre um dia-a-dia marcado pela
agrura da vida. 
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O olhar de Sandro trans-
mite quietude, mas as
palavras soam como gritos
de revolta. "As pessoas não
sabem o que é calçar e
descalçar uma prótese
todos os dias. É um grande
desconforto, porque o aci-
dente vem sempre à
memória. Não se consegue
transmitir o que se sente,
porque só nós é que sabe-
mos", afirma, percebendo-
-se-lhe, com uma inaudita
nitidez, a mágoa que inva-
diu a sua vida.
O despiste do automóvel de
José Bosingwa deixou mar-
cas indeléveis numa existên-
cia de quase 22 anos. A
amputação de um pé alte-
rou a rotina do quotidiano,
com os treinos e os jogos.
Tirou-lhe o sustento. "Desde
os quinze anos que estou no
futebol. Aos 17 anos, deixei
Lisboa para jogar no Boa-
vista. Tentei uma vida, mas,
agora, não posso mais jogar
futebol. Caí num buraco!",
declara Sandro.
Sem poder desenvolver
uma actividade com que sempre
sonhou, os dias são longos e, não
fosse a esposa, o filho Pedro, de
tenra idade, e a família, o vazio era
maior. Com eles, abstrai-se e
encontra a âncora que o segura. "É
na minha família que eu encontro a
força que precisei para sair do bura-
co e para me sentir bem agora. Não
tenho falta de apoio psicológico",
refere, aguardando a possibilidade
de um emprego, que o SJPF solici-
tou a Valentim Loureiro. "Quero
ganhar dinheiro e sustentar a
família, que, se calhar, sofreu mais
do que eu com esta situação",
acrescenta.
Mas Sandro não quer largar o fute-
bol. "Quero tirar um curso de
treinador para ficar ligado à moda-
lidade. Depois, espero que possa ter

a oportunidade de treinar uma
equipa", diz, com um indisfarçável
brilho nos olhos.
É o amor ao futebol que lhe estimu-
la a vontade, mas também guarda
um ressentimento. "Falta muita soli-
dariedade no futebol, quer dos diri-
gentes para com os jogadores, quer
dos jogadores para com os outros
jogadores. Não senti isso apenas
comigo, mas igualmente nos casos
do José António, do Humberto
Miranda e outros até. Podia haver
maior entreajuda na classe e isso
desiludiu-me", observa.
Sente-se o quanto incomoda
Sandro a indiferença a que foi vota-
do por várias pessoas. "De todos os
clubes por onde passei, apenas o
CAC me contactou. Da parte do
Belenenses e do Boavista, clube a

que eu estive ligado
durante muitos anos, nem
um telefonema recebi".
Nem mesmo os dirigentes
de "Os Minhocas", clube
das Flores (Açores), que o
jovem representava antes
do fatídico acidente, o con-
tactou para resolver o
problema de três salários
em atraso de que Sandro
era credor. "Não foram
minimamente sensíveis",
acentua, recordando "a
pior experiência" como
futebolista: "Para ter di-
nheiro para comer, eu
tinha de pedir por favor.
Fui posto na rua e houve
jogadores do continente
que nem dinheiro tinham
para regressarem de avião.
Foi uma situação muito
humilhante para um ser
humano. Mas também
quando estive no Erme-
sinde, por empréstimo do
Boavista, vivi outra situ-
ação complicada, com
cinco meses de ordenados
em atraso".
Logo após o acidente, que

o deixou profundamente angustia-
do, Sandro sentiu-se mesmo desam-
parado. "Fiquei sozinho e a segu-
radora foi lenta a agir. Não fosse o
SJPF e o Bosingwa a adiantarem-me
dinheiro, eu não tinha para comer e
para pagar a renda da casa, numa
fase em que estava ainda em
choque e nem sabia o que ia fazer à
minha vida e do meu filho, que ia
nascer algum tempo depois", lem-
bra. "Até agora, o seguro tem
suportado as despesas. Accionou-se
o seguro de ocupantes e, sempre
que necessito, a seguradora adian-
ta-me dinheiro. O Bosingwa tam-
bém continua a ajudar-me, também
com o apoio psicológico, e o Simão
Sabrosa enviou-me roupa de
bebé", diz, realçando os valores da
solidariedade e da amizade.

Sandro desiludido quanto ao futebol

"Falta muita solidariedade"



Prémios

Os desaparecimentos de João Ma-
nuel e de Hugo Cunha enlutaram o
futebol no ano passado. O mundo
do futebol reconfortou e chorou as
perdas e soube corresponder,
aderindo a acções de solidariedade
com o fim de reunir verbas.
Depois de um jantar de soli-
dariedade realizado em finais de
Fevereiro de 2005, o SJPF voltou a
promover o encontro entre João
Manuel e colegas, dirigentes e ou-
tros agentes do futebol, no Estádio
Cidade de Coimbra, nos primeiros
dias de Março. Todos os plantéis da
Superliga e da Liga de Honra
estiveram representados e realizou-
-se um jogo, com Mário Wilson a
orientar uma equipa e José
Couceiro, na altura técnico do FC
Porto, como treinador da outra. 
A receita reverteu para João
Manuel, que deixou órfão de pai

um jovem na pré-adolescência. A
este proveito juntou-se dois mon-
tantes resultantes da conta solidária
que o SJPF abriu e a verba de cinco
mil euros do seguro de vida atribuí-
do pela estrutura sindical. Semanas
mais tarde, a justa homenagem de
Jorge Sampaio. O Presidente da
República recebeu João Manuel no
Palácio de Belém e distinguiu-o com
o Prémio Carreira do SJPF.
Também com o propósito de reunir
verbas para a família de Hugo
Cunha foi aberta uma conta
solidária e foi realizado um jogo de
solidariedade, no Barreiro, em
princípios de Julho do ano passado,
envolvendo jogadores do principal
escalão. Fernando Meira e Pedro
Mendes, que actuam no es-
trangeiro, viajaram propositada-
mente para Portugal e disseram
presentes a esta iniciativa do SJPF,

que disponibilizou o valor do seguro
de vida a Mónica Cunha, a viúva de
Hugo Cunha, que deixa órfã uma
criança de oito anos.

Mundo do futebol solidário
com João Manuel e Hugo Cunha
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"É bom para o nosso futebol
o êxito nas provas europeias"

Ricardo Pessoa

1 Os profissionais de
futebol são também tra-
balhadores e eu penso
que a legislação devia
ser revista. Nós não
podemos ser distingui-
dos na Segurança Social.

2 Penso que a questão
do racismo no futebol
tem de ser bem estuda-
da. Concordo plena-
mente com a suspensão
de um jogo onde existam estes
casos, porque as pessoas têm de

fazer alguma coisa
para que o fenómeno
pare. Somos todos
iguais e as atitudes
racistas no futebol não
deviam existir de for-
ma alguma.  
Penso que esta reco-
mendação da fede-
ração inglesa ao árbi-
tros podia estender-se
a outros campeonatos.
É uma medida preven-

tiva importante para evitar os casos
de racismo no futebol.

3 Depois de muitos anos em que
os clubes estiveram afastados dos
grandes momentos nas provas da
UEFA, é bom para o nosso futebol o
êxito e estes feitos do FC Porto, do
Sporting e do Benfica nas com-
petições europeias. 
O êxito que estas equipas portugue-
sas têm conseguido nas duas provas
da UEFA, nas últimas temporadas,
tem sido, e é, muito importante
para o futebol português.
Espero que o Benfica consiga elimi-
nar o Barcelona e chegar às meias-
-finais da Liga dos Campeões.

Valdir

1 Concordo. O facto
de os profissionais de
futebol não terem um
regime de Segurança
Social adaptado à reali-
dade da profissão é
preocupante e alar-
mante. A carreira é
curtíssima e não faz
sentido que se tenha de
esperar pela idade da
reforma, cerca de trinta
anos depois do termi-
nus da carreira, para recebermos
aquilo que descontamos. Há necessi-
dade de sensibilizar as entidades
competentes para que, à imagem do
que já acontece noutros países, se
altere a legislação, para que pos-
samos numa altura mais sensata, e
no fundo merecida, receber o que
por lei e direito nos assiste.

2 Acho que era uma medida a
adoptar, porque atitudes dessas
não dignificam em nada o futebol.
Devem haver castigos duros para
que se irradie de vez o racismo do
futebol. Infelizmente, ainda há

alguma passividade em
relação a actos como
esses e assim vão acon-
tecendo casos relaciona-
dos com racismo nos
estádios. Talvez com
uma medida dessas se
pensasse duas vezes
antes de cometer acto
tão feio e irreflectido.

3 O facto de, nos últi-
mos anos, o nome de

Portugal, tanto a nível de clubes
como de selecção, ter estado pre-
sente em várias finais europeias
vem comprovar a competividade e
valor do nosso campeonato e
respectivos jogadores que nele mili-
tam. Penso que, com todos esses
feitos, há mais pessoas atentas ao
nosso futebol, é uma afirmação do
nosso  futebol na Europa e no
Mundo. Queria chamar a atenção
para o facto de, apesar dos êxitos
desportivos, haver ainda alguns
aspectos importantes a mudar no
nosso futebol como, por exemplo,
o incumprimento salarial.

"Devem haver castigos duros
para erradicar o racismo"

Atletas da Liga Betandwin, da Liga
de Honra e da II Divisão B respon-
dem a três perguntas da actuali-
dade. Nesta edição, as opiniões de
Valdir (Est. Amadora), Ricardo
Pessoa (Portimonense) e Frutuoso
(Torreense).

1 O profissional de futebol não
tem um regime de Segurança Social
adequado a uma profissão de curta
duração e de desgaste rápido.
Concorda com a necessidade de
rever a legislação?

2 Em Inglaterra, a federação
recomendou aos árbitros a suspen-
são dos jogos onde se verifiquem
casos de racismo ou xenofobismo.
Acha que esta recomendação devia
ser adoptada em todos os campeo-
natos europeus, para que se
erradique o fenómeno no futebol?

3 O Benfica atingiu os quartos-de-
-final da Liga dos Campeões. No
ano passado, o Sporting disputou a
final da Taça UEFA e, nas épocas
anteriores, o FC Porto conquistou
dois importantes títulos europeus. É
a afirmação do futebol português,
com os clubes a repetirem os come-
timentos da selecção?



Agosto

Frutuoso

"Os profissionais de futebol
deviam ter reforma antecipada"

1 Penso que, de facto, a legislação
quanto à Segurança Social deve ser
revista no caso dos futebolistas,
porque são contribuintes diferentes
de todos os outros.
É que, tendo uma carreira mais
curta e desgastante, e devido ao
facto de termos uma carga tribu-
tária diferente (entenda-se mais
pesada do que a maioria dos traba-
lhadores), os profissionais de fute-
bol deviam ter uma reforma anteci-
pada e não como está estabelecido,
depois dos 60 anos.
Uma carreira futebolística termina,
em média, aos 35 anos, e teremos
que esperar cerca de 30 anos para
obter a reforma. Não faz sentido e
há-que alterar a legislação da
Segurança Social dadas as carac-
terísticas da nossa profissão.

2 Na minha opinião, a federação

inglesa de futebol
está de parabéns
pela medida que
tomou, já que, ao
atribuir plenos po-
deres aos árbitros
para parar um jogo
do campeonato in-
glês quando um
jogador ou mais
jogadores estão a
ser ofendidos por
questões étnicas, é
importante. 
Penso que esta medida da fede-
ração inglesa de futebol acaba por
ser muito positiva e devia ser adop-
tada pelos restantes países da
Europa, incluindo Portugal.

3 O facto de o Benfica estar a ter
um brilhante desempenho na mi-
lionária Liga dos Campeões é, de

facto, demonstrador do
grande dinamismo do
futebol português. 
O Benfica está de pa-
rabéns e também os
restantes clubes que joga-
ram nas competições eu-
ropeias porque, apesar de
não terem chegado tão
longe, dignificaram o
futebol português e o
nome de Portugal. 
Penso que o futebol por-

tuguês a nível de clubes equipara-
-se, ou está, ao nível da principal
selecção nacional. 
E, em vésperas de um Campeonato
do Mundo de Futebol, na Ale-
manha, esperemos que o nome de
Portugal seja idolatrado.
Apesar de tudo isto, eu penso que
ainda há muito que fazer pelo
futebol português. 



No âmbito da política de parcerias
com entidades nacionais e interna-
cionais de reconhecido prestígio, o
SJPF estabeleceu um protocolo de
cooperação com a ASF (Agência de
Serviços Fotográficos), que tem
como principal cliente o jornal
desportivo diário "A Bola".
O acordo entre as duas entidades,
que permite ao SJPF a utilização de

imagens no portal e nesta publi-
cação mensal, foi oficializado por 
Joaquim Evangelista e por Carlos
Marques, responsável pela ASF, na
sede da estrutura representativa da
classe dos futebolistas.
O SJPF e a ASF vão desenvolver
também iniciativas conjuntas na
área da fotografia, estando prevista
a realização de um concurso de
âmbito nacional subordinado ao
futebol e aos variados aspectos
envolventes. Este concurso, com
um júri constituído por personali-
dades da vida portuguesa, algumas
ligadas ao desporto, será dividido
em várias categorias.
Depois de oficializado este acordo
entre o SJPF e a ASF, Joaquim
Evangelista congratulou-se com a
ligação a uma agência fotográfica

de referência na imprensa por-
tuguesa e de reconhecido prestígio
além-fronteiras, enquanto Carlos
Marques aludiu à importância
desta parceria.
"Este protocolo celebrado entre a
ASF e o SJPF significa um início de

uma cooperação que, do ponto de
vista da fotografia, consistirá uma
mais valia e uma promoção dos
nossos repórteres-fotógraficos",
referiu o responsável pela ASF,
que, na foto, sela o acordo com
Joaquim Evangelista.

12      Sindicato dos Jogadores de Futebol

Estas páginas constituem espaço privilegiado dos associados. Nelas se divul-
gam benefícios emergentes de acordos para o efeito celebrados, por um lado,
servindo, por outro, como "campo" de formulação de opiniões sobre matérias
de interesse, sobretudo colectivo. Todas as opiniões serão bem acolhidas,
embora ao SJPF se reserve o direito de selecção, por escassez de espaço.
Colabora. Contacta-nos através de carta, fax ou correio electrónico, mencio-
nando sempre o nome e o número de associado.

Espaço
dos 

sócios

Acordo com ASF permite
a utilização de imagens

Também estão previstas iniciativas na área da fotografia
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– Qual o prazo de partici-
pação de acidente de tra-
balho ?

SÉRGIO PINTO

– O prazo de participação de um
acidente de trabalho é de um ano a
partir da data da alta clínica. 
Significa que o prazo apenas se ini-

cia quando o jogador se encontrar
clinicamente curado. 
Assim, se o jogador tiver tido um

acidente no dia 10 de Janeiro de
2005, e estiver  curado no dia 10 de
Junho do referido ano, a partici-
pação de acidente de trabalho dev-
erá ser efectuada no prazo de um
ano a contar desta última  data. 
Com efeito, só a partir do momen-
to em que esteja definitivamente
estabilizada a incapacidade é que o
jogador se encontra em condições
de reclamar uma determinada ind-
emnização em função dessa mesma
incapacidade que ficou a sofrer por
força do acidente de trabalho. 
A cura clínica – ou a alta clínica,
como também é denominada – sig-
nifica o momento em que a lesão
não terá mais evolução, ou seja, o
jogador não verá a sua situação
clínica evoluir positivamente nem
agravar-se, sendo este o momento

a partir do qual se inicia o prazo
para a participação do seu acidente
de trabalho.

João Nogueira da Rocha

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

espacosocios@sjpf.pt

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

www.sjpf.pt

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

perguntas
e respostas

&

O gabinete jurídico esclarece

Prazo de participação
de acidente de trabalho

O SJPF disponibiliza apoio judiciário
gratuito aos associados que interpon-
ham acções até 15 mil euros. Desta
forma, o organismo representativo
da classe suporta as custas judiciais e
os honorários dos advogados.
Se as acções intentadas forem supe-
riores a 15 mil euros, as custas judi-
ciais são da responsabilidade do
associado, que deve também supor-

tar os honorários dos advogados.
No entanto, o associado apenas li-
quidará as verbas relativas às custas
judiciais e aos honorários dos advo-
gados após a conclusão do processo.
Quanto às acções interpostas na
CAP, o patrocínio do SJPF estende-
se até ao limite de 199,52 euros.
Se o pedido da acção se fixar até 9
975,96 euros, as custas judiciais

também são gratuitas para os
associados.
Este apoio judiciário foi instituído
no ano passado, dado o agrava-
mento da situação de carência
económica dos jogadores, motivada
pelo incumprimento salarial.
Para a concretização deste apoio
judiciário, o SJPF recorre ao Fundo
de Solidariedade.

Apoio judiciário gratuito
nas acções até 15 mil euros



Retrospectiva 
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A satisfação de João Pinto
João Vieira Pinto, vice-presidente do
SJPF, revelou enorme satisfação por
ter recebido o prémio "Jogador do
Mês" de Fevereiro. "É muito impor-
tante e gratificante para mim ga-
nhar este troféu aos 34 anos", disse
o atleta do Boavista, na cerimónia
de entrega da peça em vidro, rea-
lizada no Holmes Place Health Clubs
do Estádio do Bessa.
O atleta do clube axadrezado reve-
lou o desejo de voltar a vencer o
galardão "Jogador do Mês",
galardão que partilhou com os
companheiros de equipa. "Um
jogador não se destaca sozinho se a
equipa não estiver bem", afirmou.
Joaquim Evangelista procedeu à
entrega do troféu a João Pinto com
"enorme prazer", pela "relação de
amizade" e "por ele ser um profis-
sional persistente".
Acompanhado por Tulipa, Alfredo
Franque, José Carlos e Nuno Campos,
outros elementos dos corpos sociais,
o presidente do SJPF aludiu ainda ao
papel de João Pinto "na defesa do

profissional de futebol".
Entretanto, o vencedor de Março
do prémio "Jogador do Mês", insti-
tuído em colaboração com Holmes
Place Health Clubs e A Montra do
Vidro, é Léo, do Benfica, que totali-

zou 68 pontos, mais um do que
Raúl Meireles, do FC Porto.
Quanto ao prémio "Fair-Play"
Colectivo, a equipa da Liga
Betandwin mais disciplinada em
Março foi o FC Porto.

Prémios
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Evangelista entrega troféu
a João Pinto, na presença

de Franque,
Nuno Campos e Tulipa



Notícias

A situação na AD Ovarense contin-
ua a ser preocupante. Os jogadores
apenas receberam dois vencimen-
tos nesta temporada (Agosto e Se-
tembro) e parte da remuneração de
Outubro (25 por cento), não têm
assistência médica e estão impossi-
bilitados de ter uma alimentação
adequada à actividade que
exercem.
A agravar, a equipa viu-se na con-
tingência de não actuar na deslo-
cação ao Portimonense, em jogo da
29.ª jornada da Liga de Honra, uma
vez que o prémio do seguro dos
jogadores estava em dívida. A falta
de comparência foi evitada dois
antes do encontro, depois de li-
quidado o valor em dívida  (cerca de
nove mil euros).
Também o jogo com o Barreirense
esteve na iminência de não se
realizar, porque os atletas exigiram
que os dirigentes cumprissem com
as suas obrigações.
O SJPF voltou a reunir com os
jogadores da AD Ovarense, tendo

prestado a-
poio finan-
ceiro a treze
atletas mais
carenciados.
D i spon ib i l i -
zou-se um
total de 3 250
euros do
Fundo de Soli-
dariedade.
Este encontro
com o plantel
da AD Ova-
rense ocorreu
num restau-
rante da pe-
riferia de Ovar.
"Muitos joga-
dores não têm tido uma alimen-
tação adequada e tínhamos de
denunciar isto, marcando uma con-
ferência de imprensa e um almoço
num restaurante, para sensibilizar
para o problema. Alguns destes
jogadores tiveram neste almoço a
única refeição digna nesta sema-

na", referiu Joaquim Evangelista,
que acrescentou ser necessário a
LPFP e o Governo intervirem.
Edgar, capitão da AD Ovarense,
referiu-se à situação precária em
que os jogadores se encontram. "É
muito difícil viver assim", afirmou
o jogador.

AD Ovarense – situação dramática
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AD Ovarense no Barreiro: jogo esteve para não se realizar



O racismo e a xenofobia
no futebol tem suscitado a
preocupação constante do
SJPF. É um fenómeno que
viola a dignidade e o
respeito do ser humano e
que tem de ser completa-
mente erradicado. O SJPF,
representado no Comité
da UEFA constituído para
abordar a matéria, e com
iniciativas no âmbito do
programa FARE, como a
Semana de Luta
Contra o Racis-
mo, defende
acções pre-
ventivas e
repressivas
no combate
à discrimina-
ção racial, co-
mo as medidas
severas introduzidas
recentemente no Código
de Disciplina da FIFA. E
preconiza a criação de um
grupo de trabalho com
outros agentes do futebol
português, para analisar a
situação no nosso país e
estudar a aplicação de
medidas de intervenção. É
que o racismo existe no
futebol português.

FIFA castiga atitudes !
com perda de pontos  

A FIFA aprovou um novo quadro
sancionatório para as atitudes de
discriminação racial no futebol,
com sanções severas que vão
desde a perda de pontos à
desqualificação da equipa na com-
petição em que concorre.
As medidas repressivas do Comité
Executivo do organismo consagram
um jogo de castigo e a consequente
perda de três pontos quando se ver-
ificar uma primeira ocorrência. No

caso da reincidência, a FIFA pena-
liza a equipa com a perda de

seis pontos.
A desclassificação da prova
em que a equipa está
inserida é a pena máxima
inscrita no Artigo 55.º do
Código de Disciplina a
aplicar nos casos de racis-

mo e xenofobia no futebol.
Estas alterações disciplinares

têm de ser assumidas pelas con-
federações, as associações e as
federações filiadas na FIFA, sob
pena de incorrerem na proibição de
competir nas provas internacionais
durante dois anos, caso não pro-
cedam às modificações nos seus
regulamentos.

É PRECISO ACTUAR. O presidente
do SJPF classificou de capital
importância estas medidas repressi-
vas da FIFA. "Esta política insere-se
no quadro do problema actual e
passa exactamente por, a par das
medidas preventivas, definir um
quadro punitivo para os infractores,
pois é muito importante intervir

para erradicar o fenómeno", referiu
o presidente do SJPF.
Joaquim Evangelista integra o
Comité da UEFA constituído para
analisar o racismo no futebol e
acentuou que "esta problemática é
actual e, de um momento para o
outro, gerou uma onda de con-
cordância de todos os agentes
desportivos".
No entanto,  afirmou ser "impor-
tante alertar que não basta estar-
mos todos de acordo contra o racis-
mo e a discriminação", pois en-
tende que "o mais importante é
actuar efectivamente e isso não
sucede em Portugal".
O Comité da UEFA reuniu em
Londres, em meados de Março.
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PrémiosEditorial

Declaração de rendimentos 2005
O SJPF presta apoio aos associados no preenchimento da declaração de rendimen-
tos relativos a 2005 (Modelo n.º 3 do IRS), cujo prazo de entrega termina a 30 de
Abril para os contribuintes em regime de prestação de serviços (recibos verdes). Se
tiver dúvidas no preenchimento, contacte o SJPF, através do telefone 21 321 95 90
ou através dos endereços electrónicos sjpf@sjpf.pt e espacosocios@sjpf.pt

Fomentar
a discussão
em Portugal

! racistas e xenófobas
  e a desclassificação 

O SJPF pretende criar um grupo de
trabalho com outros agentes do
futebol português, com o objectivo
de fomentar a discussão sobre o
racismo no nosso país e de encon-
trar conjuntamente as medidas pre-
ventivas necessárias para o com-
bate ao fenómeno.
Para integrar este grupo de reflexão
e análise sobre a matéria, o SJPF vai
desenvolver contactos com os
responsáveis da Federação Por-
tuguesa de Futebol (FPF), da Liga
Portuguesa de Futebol Profissional
(LPFP), da Associação Portuguesa
de Árbitros de Futebol (APAF) e da
Associação Nacional de Treinadores
de Futebol (ANTF).
No âmbito da Comissão Nacional
Contra a Violência no Desporto
(CNVD), o SJPF, representado por
Joaquim Evangelista neste organis-
mo na dependência do Ministro da
Presidência, tem participado acti-
vamente na revisão que esta enti-
dade está a realizar na legislação
aplicável.
Nos últimos três anos, o SJPF, em
parceria com o programa FARE, a
FIFPro, a FPF e a LPFP, promoveu a
Semana de Luta Contra o Racismo,
com múltiplas iniciativas de sensibi-
lização para o fenómeno, entre as
quais a realização de concursos
radiofónicos, com oferta de bilhetes
para jogos da Liga Betandwin, e as
acções nos estádios.

Nesta primeira reunião do grupo de
trabalho foram preconizadas acções
preventivas e repressivas para o
combate ao fenómeno.
Presidido por Alex Phillips, da UEFA,
o comité prevê a realização de
acções pedagógicas direccionadas
para os jovens, utilizando-se jo-
gadores como factor de mobiliza-
ção e de promoção, e a introdução
de um regime sancionatório gradu-
ativo, com penalizações até à
sanção de jogo à porta fechada. 
O grupo de trabalho pretende que
este quadro de penalizações seja
aplicado em todos os campeonatos.
"O 'doping' tem normas de apli-
cação universal, pois as sanções são
válidas em todo o mundo. Com o

quadro sancionatório para o ra-
cismo pretende-se aplicação
semelhante", esclareceu Joaquim
Evangelista.
Na reunião na capital inglesa, o
Comité da UEFA analisou a
recomendação que a federação
inglesa fez aos árbitros, para sus-
pensão de jogos quando se verificar
casos de discriminação racial,
existindo uma divergência entre os
elementos que compõem este
grupo, pois há quem tenha defen-
dido que tal medida pode gerar
perturbações fora do relvado, nas
bancadas, no exterior do estádio e
em outras áreas.
Como medida preventiva, Joaquim
Evangelista apresentou proposta de
incentivos às claques (oferta de
camisolas autografadas às melhores
coreografias, por exemplo) e a
nomeação de embaixadores (joga-
dores) para criar uma relação estre-
ita com essas falanges.
A Declaração de Erradicação do
Racismo, ratificada pela maioria dos
deputados do Parlamento Europeu,
também mereceu por parte deste
grupo de trabalho uma análise
cuidada. Na próxima reunião, o
tratado continuará a ser dissecado,
com a preocupação de se poder dar
contributos para o melhorar. 
Estas conclusões deste grupo de
trabalho vão ser comunicadas ao
Comité Executivo da UEFA, à FIFA e
à comissão encarregue de elaborar
o Estudo Independente Sobre o
Futebol Europeu, presidida por José
Luís Arnault. 
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Jorge Andrade vai falhar o Mundial da
Alemanha. O internacional português
lesionou-se com gravidade num joe-
lho, no decorrer do jogo entre o
Barcelona e o Deportivo Coruña. 
O presidente do SJPF, que expres-
sou solidariedade ao jogador do
Deportivo Coruña, referiu que
"Jorge Andrade não merecia esta
infelicidade", pois "trata-se de um
profissional exemplar e de um
amigo solidário, sempre disponível
para ajudar o próximo".

Embora não possa jogar na fase
final do Mundial, Jorge Andrade vai
à Alemanha integrado na selecção
nacional. O jogador está a recupe-
rar da intervenção cirúrgica em
Lisboa,  na Fisiogaspar, do fisiote-
rapeuta António Gaspar.
Na fase de qualificação para o
Campeonato do Mundo, Jorge
Andrade foi totalista, cumprindo
os doze encontros sempre na
condição de titular, à semelhança
de Cristiano Ronaldo e Pauleta.

Um trágico despiste de uma car-
rinha, na via rápida que liga
Braga a Prado, provocou a morte
a quatro juniores do Inter da
Boavista e ferimentos graves num
outro jovem, cujo diagnóstico
ainda é diagnóstico.
A viatura, de nove lugares, dirigia-

-se para o campo do Rendufe,
onde a equipa ia cumprir jogo do II
Divisão do Distrital de Juniores da
AF Braga, quando entrou em
despiste, alegadamente devido à
existência de óleo no pavimento.
O SJPF apresentou condolências às
famílias dos jovens.

Luís Figo, internacional português
do Inter, foi distinguido pela UEFA
pelo contributo à Taça dos
Campeões Europeus, agora desig-
nada Liga dos Campeões.
A distinção foi entregue ao jogador

português por ocasião do quinquagési-
mo aniversário da competição da
UEFA, tendo o organismo que superin-
tende ao futebol europeu seleccionado
um total de 50 figuras que con-
tribuíram para a Liga dos Campeões.

Carlos recebe
Medalha de Mérito

Carlos Fernandes (ex-Boavista) e os
companheiros do Steaua de
Bucareste foram agraciados pelo
Presidente da Roménia com a
Medalha de Mérito, pela presença
nos quartos-de-final da Taça UEFA.
O Rapid de Bucareste, próximo
adversário do Steaua na prova,
também foi distinguido pelo
mesmo feito.

Gala FIFPro
em Atenas

A gala FIFPro World Player Awards
está confirmada em Atenas, a 6
de Novembro. Nesta cerimónia da
FIFPro, organismo que o SJPF inte-
gra, vão ser distinguidos o
Jogador do Ano e o Melhor Jovem
Jogador do Ano.
Na primeira gala, em Londres, em
Setembro, Cristiano Ronaldo rece-
beu a distinção Melhor Jovem
Jogador do Ano.

SJPF apoia
Guiné-Bissau

O SJPF vai disponibilizar apoio e
ajuda técnica a uma comissão cons-
tituída por jogadores da Guiné-
-Bissau encarregue da criação de
um sindicato naquele país africano. 
A ajuda técnica visa a elaboração
dos estatutos do organismo a criar e
um Contrato Colectivo do Trabalho.

Luís Figo distinguido pela UEFA
pelo contributo à Liga dos Campeões

Acidente de viação ceifa vida
de jovens do Inter da Boavista

Jorge Andrade falha
Mundial da Alemanha
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A Assembleia Geral do SJPF
aprovou, por unanimidade, o exer-
cício relativo a 2005, que inscreve
um montante recorde de 100 mil
euros disponibilizados em acções de
apoio a associados.
Esta verba traduz a preocupação do
SJPF em "pautar a sua actuação na
defesa do jogador e dar uma respos-
ta de natureza social", como subli-
nhou Joaquim Evangelista, esclare-
cendo que metade do montante
afectado para apoio corresponde ao
Fundo de Solidariedade Social.
Outras das rubricas a que se refere
este montante é o patrocínio das
acções judiciais, com as custas do
processo e os honorários dos advo-
gados gratuitas até 15 mil euros.
O exercício de 2005 concluíu-se
com um saldo positivo de 1 921,70
euros e o presidente do SJPF aludiu
à diminuição de receitas relativa-
mente ao ano anterior. "Nesse ano,
houve receitas extraordinárias resul-
tantes do Euro 2004", lembrou,
considerando, contudo, que "o
grau de eficiência do organismo
não foi afectado pelo descrécimo
de receitas".
De resto, o resultado do exercício

poderia ter sido diferente caso a
LPFP tivesse transferido verbas em
dívida, no valor global de 80 mil
euros. Estas dívidas reportam-se aos
últimos dois anos, sendo que 40 mil
euros correspondem aos valores a
entregar ao SJPF por cada jogo rea-
lizado em canal aberto e igual mon-
tante refere-se aos 15 por cento do
valor total das multas. A transferên-
cia destas verbas resultou do esta-

belecido em 1999, quando o SJPF e
a LPFP celebraram o Contrato
Colectivo de Trabalho.
Além disso, o presidente do SJPF,
que considerou estar "a ultrapassar
o decoro" o protelamento da dívi-
da, referiu que o valor de 1 000
euros por jogo transmitido em canal
aberto "está desactualizado" e
defendeu a necessidade de rever
este montante.

Na mesa redonda "Di-
rigismo: Estratégias e
Prioridades", no I Con-
gresso do Futebol, pro-
movido pelo Santa Clara,
em Ponta Delgada, Joa-
quim Evangelista voltou
a advogar a necessidade
da intervenção do Go-
verno na modalidade,

resolvendo os problemas
latentes.
No entender do presi-
dente do SJPF, "a Liga e a
FPF já demonstraram não
ter capacidade para as
mudanças. O Governo
tem de assumir essas
mudanças no futebol",
disse Joaquim Evangelista.

Notícias

Assembleia Geral aprova exercício de 2005 com um montante recorde

I Congresso do Futebol

Disponibilizados 100 mil euros
em acções de apoio a sócios

Evangelista volta a pedir
intervenção do Governo
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