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Luís Costa

Alemanha, cá vamos nós!



Editorial

Dia 10 de Agosto realizam-se
eleições na LIGA.
Como tal, perspectivam-se mudan-
ças esperando-se que estas se
traduzam, não só quanto às pes-
soas mas também e, sobretudo, no
que respeita às mentalidades.
Na óptica do SINDICATO o acen-
to tónico deve incidir na última
vertente.
Na verdade, é pública e generica-
mente reconhecida a grave situação
em que vive o futebol profissional.
O papel da LIGA é, e deverá ser,
cada vez mais importante.
Desde logo surge a responsabili-
dade de organizar as com-
petições profissionais o que
implica a definição precisa dos
pressupostos/parâmetros de
participação.
Ora, de entre estes, merece
acrescida relevância o que se
prende com a exigibilidade do
cumprimento das obrigações legais
e contratuais dos Clubes/SAD´s,

nomeadamente o pagamento
pontual dos salários.
Crê-se que neste domínio SINDICA-
TO e LIGA não poderão deixar de
partilhar o mesmo entendimento já
que em causa está a efectivação
do princípio da igualdade e con-
sequente salvaguarda da ver-
dade desportiva.
Para tanto, pacifica se afigura a
unanimidade de opiniões, desig-
nadamente no que concerne, por
um lado, à rigorosa fiscalização da
situação financeira dos Clu-
bes/SAD´s à luz de critérios
definidos para a participação nas
competições desportivas.
Impõe-se, por isso, a elaboração de
um manual de licenciamento.
Releva, por outro lado, o estabele-
cimento de medidas tendentes a
obviar às múltiplas e dramáticas
situações decorrentes do incumpri-
mento salarial destacando-se, entre
outras, a obrigação de prestação
de garantias bancárias no início
da competição.
Conexa e consequentemente, não é
despiciendo definir e aplicar, célere
e rigorosamente, um eficaz re-
gime de sancionamento para os
incumpridores com previsão,
nomeadamente, da sanção de
descida de divisão.
Concomitantemente, julga-se ina-
diável que as duas Instituições pro-
cedam à análise rigorosa e conse-
quente elaboração de propostas
sobre alguns dos temas que, a

nosso ver, merecem a devida
atenção, concretamente:
• Contrato Colectivo Trabalho:

- Ajustamento às normas do  
Código do Trabalho e à rea- 
lidade desportiva presente;

- Alteração ao Regimento da Co-
missão Arbitral Paritária; 

- Fundo de Solidariedade Social  
(Artº 58º CCT);

- Jogo Anual (artº 60º CCT);
- Transmissões Televisivas (nº5, do 

Artº 38º CCT)

• Regulamento Internacional de 
Transferências/ Inscrição de Joga-  
dores Desempregados

• Fundo de Pensões Obrigatório, 
com regime fiscal adequado

• Quadros Competitivos
• Criação do Fundo de Garantia 

Salarial
• Regime Fiscal e de Segurança 

Social
Aos novos titulares dos órgãos da
LIGA, sejam quais forem, aqui se
deixam estes pontos de reflexão que,
como é óbvio, não esgotam o vasto
elenco das questões que SINDICATO
e LIGA haverão que equacionar com
vista a soluções adequadas para a
melhoria do futebol.
A divergência de opiniões, legítima
e necessária em alguns campos,
nunca poderá, por isso, obstar ao
diálogo e à partilha de esforços.
Uma palavra de saudação se impõe
para todos os dirigentes da LIGA: os
que partem, os que eventualmente
permanecem e os que chegam.
A estes últimos aqui se deixa, por
isso, com os votos de os maiores
êxitos, o compromisso do SINDI-
CATO de empenhadamente
trabalhar para o bem do fute-
bol, já que na primeira linha
dos defensores desse objectivo
estão e estarão sempre os
jogadores.

Eleições na LIGA. Perspectivas
na Óptica do SINDICATO...

Joaquim Evangelista
Presidente da Direcção



Depois do Euro 2004, a selecção
nacional voltou a mostrar valor ao
Mundo. Em terras germânicas,
Portugal realizou uma excelente
campanha, acabando por alcançar
a quarta posição no Campeonato
do Mundo. Em sete encontros (três
na fase de grupos), a equipa de Luiz
Felipe Scolari, que se exibiu sempre
com grande galhardia, apenas
perdeu dois. O futebol produzido

foi de tal forma empolgante que a
selecção nacional foi eleita a melhor
de entre as 32 que participaram no
Mundial. E o país, orgulhoso, vibrou
com a equipa das quinas, quase a
igualar a proeza dos "Magriços",
no Mundial da Inglaterra, em 1996,
que conseguiu o terceiro lugar, a
melhor posição de sempre nas par-
ticipações de Portugal nos campeo-
natos a nível planetário.

Selecção
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Quarto com vista
para o Mundo



Editorial

Portugal foi a Equipa
Mais Empolgante

Portugal foi considerada a Equipa
Mais Empolgante do Campeonato
do Mundo da Alemanha, suceden-
do à Coreia do Sul, que conquistara
esta distinção em 2002.
Numa votação realizada no portal
da FIFA, a selecção nacional reuniu
47 por cento das preferências,

enquanto a Itália, campeã do Mun-
do, depois de vencer a França, no
desempate através de grandes
penalidades, recolheu 41 por
cento dos votos.
A Alemanha e a França quedaram-
-se na terceira posição "ex-aqueo"
(3%), seguindo-se o Brasil (2%).

Na eleição da "Bola de Ouro",
Zidane superou os outros nove
concorrentes ao prémio, entre os
quais se encontrava Maniche, me-
lhor marcador de Portugal no
Mundial de 2006. 
O italiano Buffon foi designado o
melhor guarda-redes deste Mundial.
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De Évora 
até Estugarda

Durante uma quinzena, a selecção trabalhou em Évora.
Depois de receber o carinho das mulheres que fizeram a
bandeira humana, no Estádio Nacional, os 23 escolhidos
de Luiz Felipe Scolari rumaram ao Alentejo, onde experi-
mentaram banhos de multidão. Na Alemanha, os emi-
grantes portugueses prolongaram a festa em torno da
selecção. Onde Portugal assentava arraiais, um mar de
gente a torcer. Sempre, até Estugarda.



Editorial

SJPF realça mérito
O SJPF endereçou uma mensagem à
selecção nacional, realçando o méri-
to pela brilhante campanha de
Portugal no Mundial da Alemanha.
Em missiva rubricada por Joaquim
Evangelista sublinha-se o "espírito
inquebrantável" e o "inquestionável
mérito" da equipa portuguesa. "O fim
de uma etapa histórica, sendo uma
meta, não deixará de, ao mesmo
tempo, configurar um ponto de parti-
da para novas façanhas", refere-se
ainda no documento, e que não se
esquece Pauleta e Luís Figo: "Uma
palavra de apreço e justo reconheci-
mento para os capitães FIGO e PAULE-
TA, na hora da despedida da Selecção,
certos de que o seu longo e brilhante
contributo será inolvidável e, como tal,
uma referência para quem continua e
venha a integrar a Selecção". 
Eis o teor, na ínegra, da mensagem
intitulada "De Évora a Estugarda":
"Deixou de ser lugar comum referir
a HONRA e o ORGULHO que
Portugal, a nível mundial, teve e
tem na sua Selecção. 
O Sindicato dos Jogadores Profis-
sionais de Futebol partilha, obvia-
mente, este sentimento integrando a
voz que, em uníssono, vos disse e dirá
sempre: PARABÉNS E OBRIGADO. 
O fim de uma etapa histórica, sendo
uma meta, não deixará de, ao
mesmo tempo, configurar um ponto
de partida para novas façanhas.
É que, além do inquestionável mérito
profissional, o percurso de Évora a Es-
tugarda revelou, cabalmente, outros
factores relevantes para o êxito, no-
meadamente um inquebrantável espí-
rito de equipa. FORÇA PORTUGAL... ".
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Pauleta e Luís Figo cumpriram
derradeiro jogo pela selecção

Depois do último jogo de Portugal
no Mundial, em Estugarda,
Pauleta e Luís Figo comunicaram a
decisão de abandonar a selecção
portuguesa. 
Pauleta despede-se da selecção na
qualidade de melhor marcador de

sempre em representação da
equipa das quinas (47 golos),
enquanto Luís Figo abandona com
o recorde de internacionalizações.
Soma 127, com 32 golos marcados.
Luís Figo entrou no "top ten" dos
jogadores europeus com mais pre-

senças na selecção. O "ranking" é
liderado pelo germânico Matthaus,
com 150 internacionalizações. Nos
lugares subsequentes encontram-
se: Peter Schmeichel, Monteano,
Ravelli, Kristal, Reim, Zubizarreta e
Paolo Maldini.



Representação

Milhares de pessoas estiveram no
Estádio Nacional numa recepção que
pretendeu agradecer à selecção
nacional o quarto lugar no Cam-
peonato do Mundo da Alemanha.
Em nome de todos os atletas, Luís
Figo expressou agradecimentos
"pelo carinho e pelo apoio de todos
os portugueses". "Há sensivelmente
um mês, nós estivemos aqui, antes
de partir para a Alemanha. Voltamos
hoje com um sentimento de orgulho
por sermos portugueses e com o

sentimento de agradecimento a
todos que, desde a primeira hora,
acreditaram em nós e acarinharam e
apoiaram esta selecção", disse.
Figo referiu que os jogadores "tudo
fizeram para retribuir dentro do
campo o apoio e o carinho e gostá-
vamos de ter trazido a taça, mas
não conseguimos". O atleta por-
tuguês mais internacional de sem-
pre considerou que "sentir o apoio
e o carinho dos portugueses é o
mais importante".

Também Scolari proferiu uma curta
declaração, salientando que "ainda
estamos a dever alguma coisa a
vocês, que são campeões em carin-
ho e no apoio".
"Orgulhem-se do quarto lugar no
Mundial, orgulhem-se destes atle-
tas, pois eles tudo fizeram, com o
máximo das suas forças, e vamos
crescer mais", afirmou o ainda
seleccionador nacional, que ouviu
as milhares de pessoas gritarem:
"Fica! Fica!".

Recepção calorosa
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Fajardo

"Clubes deviam apresentar
uma garantia bancária"

Portela

"Alguma coisa vai mal
no mundo do futebol"

1. Não sei se a garantia bancária
seria uma boa ideia. Penso que,
acima de tudo, os clubes deveri-
am ser fiscalizados periodica-
mente, para ver se os seus tra-
balhadores estavam a receber o
que têm direito, que é o seu
vencimento mensal.

2. Penso que as instâncias
maiores do futebol português, e,
inclusivamente, o Governo, devi-

am analisar todo o futebol
profissional e ver o que está a fa-
lhar, pois alguma coisa vai mal no
mundo do futebol.

3. Penso que, quando um
jogador entra em campo, tem
que, exclusivamente, dignificar e
honrar o clube que representa.
Tudo que se possa passar além
disso é mau para o futebol e
para todos nós.

1. Na minha opinião
todos os clubes deve-
riam ser obrigados a
apresentar uma garantia
bancária, até porque é
uma situação que se
tem vindo a arrastar há
já algum tempo. Tem-se
repetido ano após ano e
os clubes continuam a
poder competir como se
nada se passasse.

2. Claramente, estamos perante
um falso profissionalismo, em
vários clubes. Deparamo-nos com a
realidade de que apenas os
jogadores são profissionais, mas
acho que cabe-nos a todos intervir,
não apenas junto da Liga e da FPF,
porque o que está em causa é o

futebol de todos nós.

3. Sim, considero es-
sas práticas conde-
náveis. Ainda para
mais são práticas
proibidas no regula-
mento e alteram
completamente a
verdade desportiva.
O futebol deixa de ser
o desporto lindo que
é para se transformar

num jogo de interesses e perde
completamente a beleza que tem. 
A Liga, como responsável máximo
da  principal competição portugue-
sa, como é claro, tem de intervir,
com mão pesada, em todas as
situações que forem provadas que
houve aliciamento.

O início dos campeonatos aproxi-
ma-se e um jogador da Liga
Betandwin, um da Liga de Honra e
um da II Divisão B respondem a três
questões.  Nesta edição, as opi-
niões de Fajardo (Naval 1.º Maio),
Portela (Santa Clara) e Filipe
Martins (Odivelas). 

1. Na época passada, grande parte
dos clubes viveu dificuldades finan-
ceiras e registou-se grande número
de jogadores com ordenados em
atraso. O que acha que devia ser
feito para alterar a situação?

2. As situações vividas no V.
Setúbal, na Ovarense, no Maia, no
Marco, no Varzim, no Porti-
monense e no Estoril deviam mere-
cer a intervenção da LPFP?

3. Nas últimas jornadas dos cam-
peonatos, o SJPF alertou para o ali-
ciamento de jogadores. Considera
condenável estas práticas?



Editorial

"Garantia bancária pode ser
a solução para o incumprimento"

Filipe Martins

1. Penso que sim. A
garantia bancária seria
uma solução para o
incumprimento salarial.
No entanto, só teria
efeitos a curto prazo,
pois poderia garantir
pagamentos e resolver
problemas imediatos,
mas não resolveria os
problemas de base da
maioria dos clubes por-
tugueses, que é viverem
acima das suas possibilidades.
Há que encarar o problema de
frente e deixar de prometer aos
jogadores salários que não poderão
ser cumpridos, e a solução é, sem
dúvida, no meu ponto de vista,
apostar forte na formação e alterar

o sistema dos cam-
peonatos nacionais,
que está desfazado
em relação à situação
económica do nosso
futebol.

2. Eu penso que a
Liga de Honra é o
grande problema do
nosso futebol, desde
a disposição geográ-
fica das equipas (eu

aconselhava a existência de duas
séries) até ao problema maior que
é o facto de estar a um passo do
sonho que é a SuperLiga, o que
leva alguns dirigentes a cometer
loucuras ao nível financeiro para
levar o clube à  promoção, cons-

truíndo plantéis fortíssimos, mas
sem bases financeiras para
cumprir ou suportar um eventual
fracasso desportivo. 

3. Condenável é sempre, mas, se
calhar, os problemas financeiros da
maioria dos clubes vem ajudar a
que os jogadores se vejam "força-
dos" a aceitar prémios de jogo
para ganhar.
Quanto a subornos dados a
jogadores para a equipa em que
jogam perder, isso é um assunto
que penso que vai do brio de cada
um e ultrapassa as dificuldades
financeiras a que me referi ante-
riormente, sendo um problema
muito mais grave e que condeno a
cem por cento.



Por definição, jogador de futebol
profissional é aquele que se obriga,
em virtude da celebração de con-
trato de trabalho desportivo, medi-
ante retribuição, à prática do fute-
bol como profissão exclusiva ou
principal, sob a autoridade e
direcção de um clube ou sociedade
desportiva. 
A verdade é que nos dias que cor-
rem grande parte dos clubes, ditos
amadores, adoptam estratégias e
métodos em tudo idênticos aos
clubes profissionais, nomeada-
mente na frequência bi-diária e nas
cargas físicas dos treinos dos seus

atletas, pré-epocas exigentes, está-
gios constantes etc.
Todavia, propõem aos seus atletas
uma relação laboral assente em
acordos verbais, ou em contratos
de prestação de serviços, onde os
jogadores recebem mensalmente o
seu salário líquido, emitindo, como
justificação contabilística, um reci-
bo verde.  
Assim, o jogador apesar de não
celebrar formalmente um contrato
de trabalho desportivo acaba por
obter do futebol o seu rendimento
principal ou exclusivo.
Contudo, ao nível do regime jurídi-

co aplícavel a diferença para um
"jogador com contrato" é subs-
tancial se não vejamos:
Em matéria de prova da existência
da relação laboral o jogador
encontra naturalmente dificuldades
pois o contrato de trabalho
desportivo assume uma natureza
formal sendo legalmente exigida a
forma escrita. Ora, não assinando
um contrato de trabalho desporti-
vo, a relação laboral entre clube e
jogador é nula por falta de forma.
Daqui resulta, que em caso de lití-
gio, o jogador não poderá reclamar
uma indemnização por incumpri-

Recibos verdes - As Falsas Vantagens
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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.

Neste período, muitos jogadores
são confrontados com novos con-
tratos de trabalho válidos para a
temporada que se avizinha e para

as seguintes, podendo o documen-
to suscitar interrogações antes de
ser rubricado pelo atleta e pelo

clube ou pela SAD.
Tal como é realizado no que se refe-
re à fiscalidade, o departamento
jurídico do SJPF presta apoio aos
associados quanto aos contratos de
trabalho que são apresentados,
esclarecendo todas as dúvidas.
Para tanto, o sócio do SJPF pode
estabelecer contacto com o depar-
tamento jurídico do organismo
através do telefone 21 321 95 90
ou dos endereços electrónicos
sjpf@sjpf.pt e espacosocios@sjpf.pt. 
Se preferir, pode deslocar-se às
instalações do SJPF, situado na Rua
Nova do Almada, n.º 11, 3.º Dto, na

Baixa da capital (estação de Metro:
Baixa/Chiado), próximo do Tribunal
da Boa-Hora.
No caso de pretender consultar a
legislação aplicável, o associado da
estrutura representativa da classe
dos futebolistas portugueses pode
aceder ao portal (www.sjpf.pt) e
em Principais Serviços clicar no
recurso Legislação.
Nesta área do suporte informativo
do organismo na Internet inclui-se o
articulado do Contrato Colectivo de
Trabalho celebrado entre o SJPF e a
Liga Portuguesa de Futebol Pro-
fissional, em 1990.

Espaço
dos

sócios
Através do telefone e dos endereços electrónicos

SJPF presta apoio a sócios
na elaboração de contratos

acordos
benefícios

&



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. 

mento do contrato, limitando-se a
poder exigir os salários devidos até
à data em que prestou a sua activi-
dade, por força do regime específi-
co da invalidade do contrato de tra-
balho.
De facto, este regime jurídico
atribui aos clubes a faculdade de
proceder à rescisão unilateral da
relação laboral estabelecida com
os jogadores, tendo estes, apenas,
o direito a receber os salários rela-

tivos aos meses em que exerceram
a sua actividade.
Do ponto de vista fiscal, esta situa-
ção acarreta igualmente desvanta-
gens para o futebolista amador. 
Neste particular  o jogador recebe
mensalmente a sua remuneração,
em troca do qual emite um docu-
mento justificativo do recebimento
da dita remuneração. 
O documento justificativo para a
contabilidade dos clubes passa, em
grande número dos casos, pela
emissão de "recibos verdes" por
parte dos jogadores, como se de
prestadores de serviços se tratasse. 
Daqui resulta que o clube não
retém a quantia devida a título de
imposto sobre o rendimento pes-
soal (IRS) nem a verba que deveria
reter a título de segurança social.
Aparentemente este regime é ali-
ciante no primeiro ano de vigência
do "contrato" pois existe um

regime de isenção de pagamento
de imposto no primeiro ano após
início de actividade fiscal.
Todavia, tirada esta excepção o
regime de emissão de recibos
verdes" é desvantajosa para o
jogador, pois, não contabiliza os
descontos para efeito de reforma
e, em muitos dos casos, de sub-
sidio de desemprego.
Acresce, ainda, o facto de o
jogador amador não beneficiar do
regime especial para profissiões de
desgaste rápido.
Este tipo de profissões estão
abrangidas por um benefício fis-
cal, que consiste no facto de o tra-
balhador pagar imposto apenas
sobre 22% daquilo que aufere.
Ora, ao não celebrar um contrato
de trabalho desportivo, o jogador
amador não vai beneficiar deste
benefício fiscal concedido pelo
Estado, tendo de proceder aos
descontos legais pelo regime
geral. Por último surge, a questão
não menos importante da ine-
xistência de seguro de acidentes
de trabalho.
A inscrição na Federação Por-
tuguesa de Futebol como jogador
amador exige apenas que o clube
garanta um seguro de acidentes
pessoais a favor do jogador. Não se
exige, portanto, e por não se tratar
legalmente de uma relação de tra-
balho, que o clube proteja o
jogador com um seguro de aci-
dente de trabalho. 
Esta situação é bastante desvanta-
josa para o jogador, uma vez que o
seguro de acidentes pessoais, em
caso de lesão, abrange fundamen-
talmente os casos de tratamentos
médicos e com um limite de

aproximadamente €3.500,00 .
Ao invés, o seguro de acidentes de
trabalho, para além de assegurar o
pagamento dos salários do jogador
em caso de baixa médica (situa-
ções de lesão) confere ao jogador,
em caso de lesão que o incapacite
para a prática da sua profissão,
uma indemnização vitalícia em
função do grau de desvalorização
e do salário auferido pelo jogador.
Em suma, apesar da aparente
semelhança entre o regime dos
jogadores de futebol profissional,
que celebraram um contrato de
trabalho desportivo e aqueles que
apesar de desempenharem exacta-
mente as mesmas funções, não
celebraram o aludido contrato, as
diferenças acabam por se revelar
bastantes prejudiciais para o
jogador "amador".

perguntas
e respostas

&



A decorrer até 26 de Agosto,
com vertentes desportiva e formativa

Estágio do Jogador 2006  
minimizar o desemprego

Estágio
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A edição de 2006 do Estágio do
Jogador do SJPF, que decorre de 26
de Junho a 26 de Agosto, pretende
minimizar o desemprego, esperan-
do-se que, à semelhança de anos
anteriores, a taxa de empregabili-
dade seja satisfatória
Este estágio, com Emílio Peixe e José
Carlos como técnicos, realiza-se pela
quarta vez e visa assegurar a activi-
dade física dos jogadores desempre-
gados, proporcionando-lhes condi-
ções de treino e de jogo. 
Uma das novidades desta edição
do Estágio do Jogador, que conta
com o apoio material e financeiro
da FPF, tem a ver com a introdução
de um código de conduta, criando
uma ambiência idêntica a um
clube. "Queremos efectivar aquilo
que é a responsabilidade do
jogador num clube, com a criação
de regras de conduta", explicou
Joaquim Evangelista.
Outra das inovações reside na cri-
ação de uma compensação para o
SJPF em caso de colocação. "É justo
e legítimo pedir isto, para que se
possa continuar com esta acção",
disse, na apresentação do Estágio
do Jogador, Joaquim Evangelista,
sem mencionar valores.
"Em função da divisão em que é
colocada, é cobrada ao jogador uma
quantia simbólica que visa suportar

os custos que o SJPF tem com esta
iniciativa. Se na III Divisão poderá
não ser cobrada qualquer taxa, na
Superliga poder-se-á aplicar um
valor de 500 euros, por exemplo",
afirmou o presidente do SJPF.
Joaquim Evangelista mostrou-se
igualmente confiante na colocação
de jogadores e revelou o facto de,
cada vez mais, "os dirigentes e os
técnicos procurarem jogadores no
estágio do SJPF, não querendo
pagar comissões a empresários". 
"O futebol movimenta verbas
muito elevadas e é um mundo de
interesses. O facto é que os
jogadores que frequentam os está-
gios do SJPF têm sido alvo de uma
grande procura. Hoje, há uma lógi-
ca empresarial na colocação de
jogadores, mas, por outro lado,

também há uma lógica eco-
nomicista que leva alguns dirigentes
e treinadores que se dirigem ao
SJPF e procuram jogadores desem-
pregados, não pagando assim a
empresários", afiançou. 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL. O
Estágio do Jogador tem uma ver-
tente formativa, com o objectivo de
dotar os participantes nesta acção
de competências, na perspectiva de
uma maior segurança no fim das
respectivas carreiras ou de inserção
no mercado de trabalho.
As acções de formação do estágio
de 2006, com a colaboração de
Soforma e do Cambridge School,
realizam-se nos períodos da tarde
dos dias de treino, com os módulos
Novas Tecnologias e Inglês.

Peixe e José Carlos
empenhados em ajudar

Desde a primeira hora que Peixe e José
Carlos revelaram empenho e vontade
de ajudar os jogadores sem ocupação. 
"Quando eu e o José Carlos fomos
convidados pelo presidente do SJPF,
disponibilizámo-nos inteiramente,
pois queremos ajudar quem neces-
sita de emprego e este estágio é
uma boa oportunidade", salientou
Peixe, observando ser intenção da

equipa técnica "colocar no merca-
do o maior número de jogadores".
José Carlos sublinhou todo o
"empenho e vontade em ajudar" que
a equipa técnica vai dispensar ao
Estágio do Jogador, pois, como
referiu o antigo jogador do V.
Guimarães, do E. Amadora e do
Benfica, esta acção possibilita aos par-
ticipantes "visibilidade e colocação".
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Os inscritos nesta edição

Emílio Peixe
Treinador

José Carlos
Treinador

Franque  Cláudio
Massagista

Jaime Tomé Filipe Pires Ramires Ricardo Oliveira

Xavier Alex Balde Domingos Tiago Vitor Rodrigues

Mauro Fernandes Moreno Santamaria Puma Pedro Marques Bernardo

Rui Cabrita Baltasar Romisson Celestino Tavares Pedro Andrade

Nelson Petit Pedro Hipólito Hélder Ramos Tiago Lopes Militão

João Martins Veiga Toni Miguel Barros Sérgio Gameiro Vargas

Bruno Fernandes Hugo Morais Diogo Pereira Ibraime Leandro
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Estágiopação

Dados do Estágio

Equipa do SINDICATO com classificação
brilhante no II Torneio da FIFPro

A - Vertente desportiva

1. Equipa técnica:
Coordenação: Joaquim Evangelista
Treinadores: Emílio Peixe e José Carlos
Secretário-técnico: Alfredo Franque
Massagista: Flávio (Fisiogaspar)

2. Data de realização:
De 26 de Junho a 26 de Agosto de 2006

3. Treinos (datas e locais):
3.1 Datas: Os treinos semanais terão lugar nas

manhãs de segunda, quarta e sexta-feiras,
entre as 9 e as 11 horas;

3.2 Locais:
- Parque de Jogos 1.º de Maio (INATEL), em

Lisboa, no período de 26 de Junho a 14 de
Julho

- Complexo Desportivo do Jamor, no período
de 17 de Julho a 26 de Agosto

4. Torneio Interna-cional da FIFPro
Participação no II Torneio Internacional FIFPro, na
Holanda, a 16 e 17 de Julho

B - Vertente formativa

1. Áreas: Novas tecnologias e inglês

2. Datas e locais
2.1   Datas: No período da tarde dos dias da rea-

lização dos treinos
2.2 Locais: sede do SJPF e instalações do

Cambridge School

3. Entidades formadoras:
SJPF, Soforma e Cambridge School

Apoios e patrocínios:
FIFPro, FPF, INATEL, Cambridge School, IDP, Águas Serra
da Estrela, Hat-Trick Caffé e Fisiogaspar

A participação da equipa do
SJPF no II Torneio da FIFPro
pode considerar-se brilhante, já
que obteve o 2º lugar em
igualdade pontual com a
equipa posicionada no
primeiro – a Holanda.

O torneio decorreu
em Noordwijkerweg,
Rijnsburg, na Ho-
landa nos dias 15 e
16 de Julho.

Sob a orientação de
Emílio Peixe e José
Carlos a entrega, a
qualidade e o brio
profissionais da
equipa portuguesa
foram excepcionais .

Merece também realce a quali-
dade do próprio torneio a que
assistiram representantes de

vários Clubes europeus, com
destaque para o treinador do
Marítimo, Ulisses Morais.
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Resultados e Classificação
Primeira Jornada 

França – Portugal: 1-0 

Eslovénia – Holanda: 0-2 

Portugal – Alemanha: 0-0 

França – Eslovénia: 1-1 

Holanda – Alemanha: 1-0 

Classificação após a
realização da 1ª Jornada 

1. Holanda 6 pontos (+3) 

2. França 4 pontos (+1)

3. Portugal e Alemanha 1 ponto (-1) 

4. Eslovénia 1 ponto (-2) 

Segunda Jornada 

Portugal – Holanda. 2-0 
(Hugo Morais e Celestino) 

França – Alemanha: 1-1 

Eslovénia – Portugal: 0-1 

França – Holanda: 1-1 

Alemanha – Eslovénia: 2-0 

Classificação Final 

1. Holanda 7 pontos (+2) 

2. Portugal 7 pontos (+1) 

3. França 6 pontos (+1) 

4. Alemanha 5 pontos (+1) 

5. Eslovénia 1 ponto (-5)
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Notícias

O TAS (Tribunal Arbitral do
Desporto) reduziu, de 18 para 12
meses, a suspensão que havia sido
imposta pela UEFA a Abel Xavier,
na sequência de um controlo anti-
doping positivo, no jogo entre
Middlesbrough e Xhanti, em
Setembro do ano passado.
O recurso para o TAS, com o apoio do
SJPF, foi apresentado a 28 de Junho
e a decisão de redução da pena  em 
seis meses permitirá a Abel Xavier
voltar à competição em Setembro,
tendo já contacto com um clube.

Em conferência de imprensa pro-
movida pelo SJPF, no Hotel Villa Rica,
em Lisboa, Abel Xavier confessou
que o "reconforta terem reduzido a
pena e darem um exemplo para aque-
les que pensam ter lutas perdidas".
O internacional português não se
coibe de criticar a UEFA. "Se desde
o princípio as coisas tivessem sido
analisadas com coerência e sensi-
bilidade, talvez este processo
tivesse sido diferente", disse, frian-
do o facto do TAS ter aceite os
argumentos apresentados e se ter
decidido pela redução da pena con-
firma que "as minhas alegações
desde o princípio eram válidas". 
"Quando existem processos tão
complicados como os de 'doping'
tem que haver uma análise profun-
da dos casos. O facto de me
reduzirem a suspensão mostra que
as provas, as análises de laboratório
e os depoimentos que apresentei
não foram consideradas na primeira
análise e que muito do que eu ale-
gava era verdade", disse.
Joaquim Evangelista congratulou-se
pela decisão do TAS e enalteceu a
atitude de Abel Xavier. "O SJPF
esteve desde a primeira hora com
Abel Xavier e desde essa altura que
constatou que ele é um exemplo
para todos os futebolistas, que
lutou por aquilo que acreditava".

A equipa do SJPF, representativa de
Portugal, venceu a World Funcup,
uma réplica do Mundial, que,
durante Junho, em Alfragide,
mobilizou mais de 370 jogadores,
com o objectivo de transmitir a
mensagem da tolerância.
No derradeiro encontro desta inicia-
tiva promovida pela FunSports e pela
Greenfield, Portugal derrotou a
Polónia, por 8-5, enquanto no jogo
de apuramento do terceiro e quarto
lugares a equipa representativa da
Austrália venceu a Suíça, por 8-2. 
A formação inscrita pelo SJPF, orien-
tada tecnicamente por José Carlos,
foi constituída por: Emílio Peixe (guar-
da-redes), Joaquim Evangelista (dis-
tinguido com a Bota d'Ouro, prémio
para o melhor marcador), Paulo
Madeira, Marinho, Valido, Rebelo,
Nuno Campos e Vasco Varão. 

O SJPF vai avançar com uma
acção no Tribunal Cível de Lisboa
contra a Liga Portuguesa de
Futebol Profissional (LPFP). Em
causa está o protelamento no
pagamento de mais de 240 mil
euros relativos a transmissões
televisivas e a multas aplicadas
nas últimas duas temporadas.
Do montante em dívida, cujo paga-

mento foi solicitado em várias
diligências junto da LPFP, cerca de
50 mil euros correspondem a uma
verba acumulada por cada trans-
missão directa, em canal aberto,
nas últimas duas épocas, enquanto
os restantes 190 mil euros dizem
respeito a uma percentagem das
multas aplicadas nas competições
profissionais no mesmo período.

TAS reduz pena a Abel Xavier

SJPF elogiou
persistência do jogador

Acção contra LPFP: 
em causa 240 mil euros

World Funcup 
com vitória 

de Portugal (SJPF)
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A 7 de Julho, o portal do SJPF com-
pletou um ano, com mais de um
milhão de visitas, confirmando a
importância deste suporte informa-
tivo na divulgação da actividade do
organismo e no acompanhamento
dos factos mais importantes do
profissional de futebol.
Desde o início deste ano que se re-
gista uma tendência de crescimento
do número de páginas visualizadas,
tendo o recorde mensal sido fixado
em Junho, com 253 621 acessos. Já
em Maio se fixara um novo máximo

num mês, com 234 914 visitas.
O recorde semanal de visitas à pági-
na do SJPF na Internet fixou-se de
28 de Maio a 3 de Junho, o número
de visitas atingiu os 85 mil, a que
corresponde uma média de 12 143
acessos por dia.
O sítio do SJPF, com um moderno
e funcional grafismo e uma maior
rapidez de acesso, foi apresenta-
do numa cerimónia com a pre-
sença dos internacionais por-
tugueses Fernando Meira e Pedro
Mendes.

Um ano "on line"
Um milhão de visitas

Figo, Ricardo, Maniche e Ricardo Carvalho
eleitos para melhor selecção do Mundial

Portal do SJPF 

Figo, Ricardo, Maniche e Ricardo
Carvalho foram eleitos pelo Grupo
de Estudos Técnicos da FIFA para
integrarem a melhor selecção do
Mundial da Alemanha. 
Eis essa selecção: guarda-redes:
Buffon (Itália), Lehmann (Alemanha) e
Ricardo (Portugal); defesas: Canna-
varo (Itália), Gianluca Zambrotta

(Itália), Ricardo Carvalho (Portugal),
Ayala (Argentina), John Terry
(Inglaterra), Thuram (França), Lahm
(Alemanha); médios: Zé Roberto
(Brasil), Patrick Vieira (França),
Maniche e Figo (Portugal), Zidane
(França), Michael Ballack (Alemanha),
Andrea Pirlo e Gennaro Gattuso
(Itália); avançados: Crespo (Argentina),

Thierry Henry (França), Miroslav Klose
(Alemanha), Totti e Luca Toni (Itália). 
Paralelamente, Cristiano Ronaldo
perdeu para Podolski o prémio de
Melhor Jovem Jogador. O interna-
cional português ficou em segundo
na atribuição deste galardão a
jogadores com 21 anos pelo Grupo
de Estudos técnicos da FIFA.




