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Editorial

Por paradoxal que pareça é um
misto de tristeza e alegria falar,
aqui e agora do JOSÉ TORRES.
Tristeza, profunda tristeza, pela
situação de saúde que vive.
Alegria e concomitante honra,
por participar num evento em
que a modéstia e a pequenez do
meu contributo se prende tam-
bém na evocação de um

GIGANTE, o BOM GIGANTE.
Tristeza ainda, por outro lado, por
reconhecer que o SJPF não dispõe
dos meios susceptíveis de minorar
esta e outras situações análogas.
Isto não quer dizer, porém, que
tenha havido e haja falta de
atenção, dir-se-á até que o empe-
nho redobra com a mera cons-
tatação do infortúnio.

Tanto assim é que o SJPF já lançou
com o apoio dos “Magriços” e ou-
tras pessoas um projecto tendente
a solucionar o drama com que
muitos jogadores se debatem e
que é o de terminarem as suas
vidas com conforto e dignidade.
Trata-se da criação da CASA DO
FUTEBOLISTA que esperamos
venha a ser um sonho muito em
breve transformado em realidade.
O projecto já mereceu apoio do
Governo, aguardando-se que ou-
tros sigam as mesmas pisadas.
Falar do JOSÉ TORRES vale por
dizer que marcou, indelevelmente,
um período áureo do futebol
portu-guês, ora como atleta, ora
como treinador.
Traçar o seu perfil de estrela do
futebol, nas suas vári-as vertentes,
será papel que outros melhor do
que eu desempenharão.
No entanto, para todos, pro-
fissionais ou não, a figura do
BOM GIGANTE, os seus golos e a
sua permanente boa disposição
são imagens que o tempo não
apagará.
Em meu nome pessoal e de toda a
Classe que tão brilhantemente
honrou,  num abraço do seu
tamanho, duas palavras se impõem
no dia do seu aniversário:
PARABÉNS E OBRIGADO.

AO “BOM GIGANTE”
PARABÉNS E OBRIGADO

Joaquim Evangelista
Presidente da Direcção



Antes do início da temporada tam-
bém se vencem grandes desafios.
Foi o caso da maioria dos atletas
presentes no IV Estágio do Jogador,
promovido pelo SJPF, que con-
seguiram novo contrato.
Durante um mês (de 26 de Julho a
26 de Agosto), treinaram três vezes
por semana, disputaram vários
encontros com equipas profissio-
nais e ainda tiveram cursos inten-
sivos de informática, em Julho, e de
inglês, em Agosto, este num proto-
colo com o Cambridge School. Pelo
meio, e além da presença em
torneios nacionais, espalharam o
seu valor além-fronteiras, numa
competição - entre equipas dos
vários sindicatos europeus - dis-
putada na Holanda. Ficaram em
segundo lugar em igualdade pontu-
al com o vencedor, a Holanda.
Os objectivos do estágio foram
cumpridos. Dos cerca de 40 fute-
bolistas que iniciaram os trabalhos
sob a orientação técnica de Emílio
Peixe e de José Carlos muito poucos
foram aqueles que não con-
seguiram colocação. Mas mesmo
estes, segundo os treinadores, atin-
giram uma das outras vertentes do
programado: a componente física. 

"Uma perspectiva de
emprego"

A conjugação de vários factores -
globalização, redução da massa
salarial, redução de plantéis,

extinção de Clubes/SAD e equipas
"B",  forte concorrência estran-
geira, entre outros - tem contribuí-
do para o acréscimo de desem-
prego no mundo do futebol.
Atenta esta realidade, o SJPF tem
vindo a desenvolver diversos projec-
tos no sentido de minimizar o pro-
blema.
Ora, de entre esses projectos
merece especial destaque o Estágio
do Jogador que em 2006 teve a sua
IV edição. O projecto enquadrou-se
numa perspectiva de emprego inte-
grando duas vertentes: a desportiva
e a da formação profissional. A
primeira visou assegurar actividade
desportiva aos jogadores desempre-
gados, proporcionado-lhes condi-
ções de treino e jogo, potencia-
dores da manutenção e melhoria da
forma física, dando-lhes a
pos s ib i l i -

dade de constituírem uma opção
válida para os clubes ou SAD inte-
ressados em contratações.
Mas a vertente desportiva, ainda
que inquestionável, foi complemen-
tada numa perspectiva  do pleno
emprego. Assim sendo, a formação
profissional ganhou aqui foros de
particular importância já que se
traduziu em acções tendentes a
proporcionar aos desportistas
desempregados formação específi-
ca para a criação do próprio negó-
cio, em vários ramos de actividade,
tendente a uma maior segurança
no fim das respectivas carreiras ou
inserção no mercado de trabalho.

Estágio
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IV ESTÁGIO DO JOGADOR
Balanço muito positivo 



Equipa Técnica:

- Coordenação: Joaquim Evangelista
- Treinadores: Emílio Peixe e José 

Carlos
- Adjunto: Alfredo Ranque Franque
- Massagista: Cláudio (Fisiogaspar)

Participantes:

- AFONSO FERNANDES 
- ANTÓNIO LOPES
- ANTÓNIO PEDRO A. ALMEIDA
- BERNARDO S. CARVALHO RIBEIRO
- BRUNO HORTA
- BRUNO JOÃO NANDINGNA B.FERNANDES
- BRUNO MIGUEL NUNES BALTAZAR
- BRUNO MILITÃO
- CELESTINO SILVA TAVARES
- DOMINGOS DA HORTA SEMEDO
- EMMANUEL AYUK
- FÁBIO BARROS
- FILIPE ANDRÉ VIEIRA PIRES
- FRANKLIM LUIS MANUEL
- FREDERICO ASCENÇÃO RUNA
- GUSTAVO RIBEIRO
- HELDER BARROS RAMOS
- HUGO EDUARDO SANTOS MORAIS
- IBRAIME BARRETO CASSAMÁ
- JAIME LUIS HENRIQUES TOMÉ
- JOÃO PEDRO PINTO MARTINS
- JOSÉ MANUEL M. VEIGA
- LEANDRO FILIPE SILVA PINHO
- LUIS MIGUEL XAVIER F. MENDES
- MANUEL ESTEVÃO FERNANDES 

- ANJOS SANCHES
- MAURO FERNANDES
- MIGUEL ÂNGELO D. BARROS
- MIGUEL RODRIGO PEREIRA VARGAS
- NELSON RODRIGUES
- PAULINO TAVARES
- PEDRO ANDRADE
- PEDRO MANUEL DA C. HIPÓLITO
- PEDRO MARQUES
- RICARDO FILIPE CARVALHO OLIVEIRA
- RICARDO JORGE OLIVEIRA 
- RIBEIRO DUARTE
- RICARDO MARTINS
- RICARDO MIGUEL DOS S.  L. RAMIRES
- RONALDO FÉLIX
- RUI CABRITA
- RUI MORENO MENDES TEIXEIRA
- SÉRGIO GAMEIRO
- TIAGO DANIEL GOMES CORREIA
- TIAGO LOPES
- VITOR RODRIGUES
- DIOGO PEREIRA
- BRUNO BALDE
- ALEX CASTRO
- RICARDO OLIVEIRA
- ROMISSON SANTOS

Alfredo
Franque

A alma do
estágio



Estágio

06      Sindicato dos Jogadores de Futebol

VERTENTE
DESPORTIVA

Treinos
Decorreram nas manhãs de segun-
da, quarta e sexta-feira,  em dois
locais:
Estádio 1º de Maio (Inatel), em
Lisboa, no período de 26 Junho a
14 de Julho e no Complexo
Desportivo do Jamor, entre 17 de
Julho e 26 de Agosto

Jogos
Resultados

V. DE GUIMARÃES   
U. D. LEIRIA
OLIVAIS MOSCAVIDE
ODIVELAS
REAL MASSAMÁ      
ESTORIL-PRAIA
ESTRELA V. NOVAS    
ATLÉTICO C. PORTUGAL
A. D. BEJA
VITÓRIA SETÚBAL "B"
ABRANTES F. C.

TORNEIOS
Torneio Internacional FIFPro
A equipa do SJPF participou,
nos dias 15 e 16 de Julho, no II
Torneio Internacional para
jogadores sem contrato de tra-
balho, promovido pela FIFPro
que decorreu em Sportpark
Middelmors, Noorwijkerweg,
Rijsnburg, Holanda. 
Participaram no torneio, além
do SJPF, as equipas da Holanda,
Alemanha, França e da
Eslovénia.

Resultados
Primeira Jornada 
França - Portugal:         0-1
Eslovénia - Holanda:     0-2 
Portugal - Alemanha:    0-0 
França - Eslovénia:        1-1 
Holanda - Alemanha:    1-0 

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) 

A equipa do SJPF ficou
em 2.º lugar em igual-
dade pontual com a
equipa holandesa, clas-
sificada em 1.º lugar.

VERTENTE
FORMATIVA

Decorreu no período da tarde dos
dias da realização dos treinos atrás
referidos e integrou formação pro-
fissional em dois domínios: Novas
Tecnologias e Inglês.

Novas Tecnologias

Em colaboração com a empresa
Soforma, foi ministrado um curso
de informática em que o acento
tónico incidiu no domínio da utiliza-

ção de ferramentas informáticas,
nomeadamente a Internet. O curso
realizou-se nas instalações do
Sindicato dos Seguros.

Inglês

Em parceria com a Cambridge
School foi proporcionado aos
jogadores um curso de inglês inten-
sivo, com duração de um mês.

Avaliação 

- Aumentou o número e a qua-
lidade dos joga-
dores que pro-
curaram o
Estágio; 
- Houve acrés-
cimo significa-
tivo do número
de jogos; 
- Integrou, pela
primeira vez, a
vertente forma-
tiva com ca-
rácter de obri-
gatoriedade; 
- O lema subja-
cente ao Estágio
- "Uma perspec-
tiva de empre-
go" - teve uma
e x c e p c i o n a l
concretização,
ora no plano
desportivo na-
cional, ora no
internacional,
como o quadro
seguinte ilustra. 
Cumpre referir
que além dos

S.J.P.F. 0
S.J.P.F. 1
S.J.P.F. 0
S.J.P.F. 1
S.J.P.F. 1
S.J.P.F. 2
S.J.P.F. 3
S.J.P.F. 1
S.J.P.F. 0
S.J.P.F. 1
S.J.P.F. 0

2
2
3
1
1
1
0
1
1
1
3



Editorial

jogadores atrás identificados outros
há que se encontram em negoci-
ações com vista à sua contratação.

Nota Final
É, assim, da mais elementar justiça aqui
deixar algumas palavras de apreço.
A primeira vai para os jogadores
pela disciplina, educação, humilde
de e enorme alegria com que vesti-
ram e honraram a camisola do SJPF. 
Reconhecimento expresso merece,
concomitantemente, a equipa té-
cnica, Emílio Peixe e José Carlos,
que soube, neste curto período e
apesar dos contratempos gerir um
grupo de trabalho heterogéneo,
demonstrando indiscutível quali-
dade e profissionalismo. 

A última referência vai para o
Secretário-Técnico, Alfredo Fran-
que, inexcedível na defesa do
Sindicato e na relação com
jogadores e técnicos. 
Finalmente, importa registar e
agradecer o apoio que o
SJPF recebeu de várias
entidades, sem qual não
teria sido possível a rea-
lização do Estágio.
Concretamente:
- FIFPro
- FederaçãoPortuguesa 

de Futebol
- Instituto do Desporto 

de Portugal
- Inatel
- Lacatoni

- Cambridge Scholl
- Soforma Lda
- Hattrick-Café
- Águas Serra da Estrela
- Fisiogaspar
- CM Lisboa

NOME
HUGO EDUARDO SANTOS MORAIS
BRUNO JOÃO NANDINGNA BORGES FERNANDES
IBRAIME BARRETO CASSAMÁ
PEDRO MANUEL DA CUNHA HIPÓLITO
ANTÓNIO LOPES
BRUNO MILITÃO
RICARDO JORGE OLIVEIRA RIBEIRO DUARTE
FREDERICO ASCENÇÃO RUNA
FRANKLIM LUIS MANUEL
DOMINGOS DA HORTA SEMEDO
RUI MORENO MENDES TEIXEIRA
JOÃO PEDRO PINTO MARTINS
RICARDO MIGUEL DOS SANTOS LOPES RAMIRES
LEANDRO FILIPE SILVA PINHO
EMMANUEL AYUK
RICARDO FILIPE CARVALHO OLIVEIRA
TIAGO DANIEL GOMES CORREIA
BRUNO MIGUEL  NUNES BALTAZAR
MIGUEL ÂNGELO DUARTE BARROS
CELESTINO SILVA TAVARES
MANUEL ESTEVÃO FERNANDES ANJOS SANCHES
VARGAS
SÉRGIO GAMEIRO

NOME PROFISSIONAL
HUGO MORAIS

BRUNO FERNANDES
IBRAIME

PEDRO HIPÓLITO
TONI

MILITÃO
SANTA MARIA

RUNA
FRANKLIM

DOMINGOS SEMEDO
MORENO

JOÃO MARTINS
RAMIRES

LEANDRO PINHO
AYUK

RICARDO OLIVEIRA
TIAGO CORREIA

BALTAZAR
MIGUEL BARROS

CELESTINO
PUMA

VARGAS
GAMEIRO

CLUBE CONTRATANTE
LEIXÕES S. C.
DESPORTIVO DAS AVES
SERTANENSE F. C.
C. F. CANIÇAL
ZAMORA (ESPANHA - 2ª DIV.)
G. D. PENICHE
S. C. OLHANENSE
F. C. MARCO
MESSINENSE
S. C. PRAIENSE (AÇORES)
JUVENTUDE DE ÉVORA
G. D. TOURIZENSE
ZAMORA (ESPANHA - 2ª DIV.)
S. C. MIRANDELA
C. D. PINHALNOVENSE
IDANHENSE
U. SOCIAL LAMAS
IMORTAL DE ALBUFEIRA
JUVENTUDE DE ÉVORA
S. C. VILA REAL
A.E.L. LIMASSOL (CHIPRE)
CHIPRE
MOREIRENSE

Contratações decorrentes do IV Estágio:
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O Sindicato dos Jogadores Profis-
sionais de Futebol (SJPF) iniciou a 9
de Setembro o ciclo de audiências
com presidentes dos clubes e das
SAD da I e II ligas. A superação ou,
pelo menos, a minimização de
muitos dos graves problemas que
afectam o futebol português é o
objectivo destes encontros.
Paulino Pavão, presidente do Santa
Clara, foi o primeiro a encontrar-se
com o SJPF.
Joaquim Evangelista referiu que "o
SJPF nunca actuou ou actuará como
agente de criação de problemas
mas antes como parte interessada
em acções, preferencialmente con-
juntas, tendentes à sua superação". 
Paulino Pavão saudou  a atitude do
SJPF e mostrou-se confiante de que
muitos dos problemas actuais serão
minimizados através de uma rela-
ção profícua com o Sindicato.
Congratulou-se ainda com as pro-
postas do SJPF para alguns dos pro-
blemas do futebol português como

o Fundo de Pensões para jogadores
(que promove a poupança junto dos
atletas) e a Casa do Futebolistas
(projecto destinado a minimizar o
fim de vida - com mais conforto e

dignidade - daqueles
que desportivamente
tanto deram ao país).
Depois do Santa
Clara, as reuniões
prosseguiram com o
Paços de Ferreira e
com o Rio Ave. 
O diálogo com o
presidente do clube
de Vila do Conde
decorreu de forma
muito positiva. Da

parte do SJPF mereceu especial
destaque o Fundo de Pensões para
jogadores, a formação profissional e
os parâmetros desportivos para a
competição, entre estes o do
cumprimento salarial. Já Paulo de
Carvalho, presidente do Rio Ave,
destacou a desigualdade económica
entre os clubes/SAD da I e II Ligas e
apontou alguns critérios financeiros
para harmonizar este parâmetro. O
dirigente defendeu ainda o princípio
da verdade desportiva. A mesma
conclusão se pode apurar dos
encontros seguintes, com os presi-
dentes do Futebol Clube Paços de
Ferreira, do Varzim Sport Clube e do
Clube Desportivo Trofense.

Na busca de soluções
para o futebol português 



Solidariedade

1. Caracterização / Objectivos
• Considerando que a solidariedade

é apanágio do SINDICATO e,
como tal, não deve esgotar-se no
final de uma carreira profissional. 

• Considerando que as necessidades
e carências, física e psicológicas, se
sentem com mais premência nos
últimos anos de vida. 

• Considerando que o respeito de-
vido aos mais idosos deverá ser
tido como um exemplo para
aqueles que olham o futuro como
coisa distante. 

• Considerando que em vez de con-
flitos se deve promove o diálogo
intra-geracional, já que novos e
velhos devem conhecer-se melhor
e aprender uns com os outros. 

O SINDICATO propõe-se:

• Criar um espaço vocacionado pa-
ra garantir em várias vertentes
uma vida digna e solidária a todos
os ex-futebolistas. 

2. Actividades

• Concretizar e promover a ideia jun-
to da classe das entidades compe-
tentes em razão da matéria. 

• Colher ensinamentos junto de ins-
tituições congéneres, fundados
na experiência pelas mesmas
adquiridas. 

• Face aos resultados das activida-
des atrás referidas, diligenciar a

procura de espaços adequa-
dos e elaborar, se possível,
projecto de implantação. 

• Solicitar apoio financeiro,
público e privado, às enti-
dades públicas compe-
tentes. 

3. Cronograma

Ao longo do ano de 2006.

ACÇÕES JÁ 
DESENVOLVIDAS
Pela sua importância e
acuidade oportuno se afigu-
ra dar conta das acções já
desenvolvidas e das que se
perspectiva implementar a título
imediato e a curto prazo.

Assim:

1. Acções desenvolvidas e em
curso

•  Divulgação do projecto na comu-
nicação social e nos suportes
informativos do SINDICATO –
Revista e Site -; 

•  Criação de logótipo; 
• Estabelecimento de colaboração

com o jornalista João Malheiro, vi-
sando, nomeadamente, a promo-
ção da iniciativa e a sensibilização
dos jogadores para o projecto; 

• Apresentação sumária do projec-
to em eventos em que participa-

ram poten-
ciais sócios
fundadores,
n o m e a d a -
mente, no
jantar de ho-
menagem a
Sua Excelên-
cia o Ex. Pre-
sidente da
Repúb l i c a ,
Dr. Jorge
Sampaio e
no jantar de
homenagem

aos “Magriços” promovido pelo
jornal “A Bola”, 

• Elaboração do projecto de Estatutos; 
• Preparação de sessão pública de

apresentação do projecto; 
• Estabelecimento de contactos

tendentes à constituição da Co-
missão Instaladora; 

2. Acções a título imediato e a
curto prazo

• Diligenciar a procura de espaços
adequados e celebração de proto-
colo de cedência de utilização ou
outra forma de colaboração; 

• Elaborar projecto de implantação
física contemplando as obras de
beneficiação e adaptação neces-
sárias; 

• Solicitar apoio financeiro, público
e privado; 

• Desenvolver o processo burocráti-
co da aprovação e registo de
estatutos. 

• Proceder ao registo da denomi-
nação e logótipo junto da enti-
dade competente; 

3. O empenho do SINDICATO e
dos seus associados a esperada
colaboração, em várias áreas, de
outras entidades a Casa do
Futebolista passará em breve de
projecto para a realidade.

Projecto
CASA DO FUTEBOLISTA
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Espaço
dos sócios&acordos

benefícios

O SJPF, continuando a sua política de diversifi-
cação do apoio aos seus associados firmou
recentemente vários protocolos.

Procura-se, assim, assegurar aos associados e respec-
tivos familiares condições mais vantajosas na

aquisição de produtos e na prestação de serviços.

Sendo já vasta a gama de acções desenvolvidas
neste domínio, numa das  próximas edições da
revista será dado conta pormenorizada e exaus-
tivamente das parcerias estabelecidas.

Visando a prestação de serviços em
condições mais vantajosas aos seus
associados o SJPF e a Mazda
/Gomes & Leonardo, Lda acabam
de celebrar um protocolo.
Em consequência desta parceria, o
prémio referente ao "Melhor
Jogador do Mês", destinado a distin-
guir o futebolista mais regular da
bwin LIGA, vai passar a denominar-se
"Troféu Mazda - Jogador do Mês". 
A Mazda, além dos serviços aos
associados, cedeu ao SJPF, três
viaturas, duas delas destinadas

aos delegados, o que se traduz
em substancial redução de
encargos. Neste acordo o Con-
cessionário Gomes & Leonardo,
Lda compromete-se a fornecer

viaturas da marca Mazda, com
desconto de 12 por cento a cal-
cular sobre o preço base de
venda a público acrescido dos
impostos legais.

SJPF e MAZDA/Gomes & Leonardo, Lda

Já experimentas-te o
novo Mazda MX – 5?

Se ainda não o fizeste e queres gozar
um dia excepcional, na companhia dos

teus amigos, solicita um test drive.

Liga já: 
tlf.263.710810 ou tm. 91.8786388



No âmbito do IV Estágio dos
Jogadores Desempregados, o Sin-
dicato dos Jogadores Profissionais
de Futebol firmou com a Cambridge
School, um protocolo cujo objecto
foi o de assegurar cursos de for-
mação de inglês intensivo, gratuita-
mente, aos participantes no estágio.
É preciso não esquecer que falar
uma língua estrangeira permite
atingir mais facilmente objectivos
pessoais e profissionais de cada um. 
Além desse objectivo específico, a
Cambridge School assegura ainda a
todos os associados, funcionários e
familiares um desconto de 10 por
cento nos cursos que ministra,
concretamente, Inglês, Francês,

Alemão e Português para
estrangeiros. As escolas funcionam
entre as 8 e as 22 horas e todo o
ensino é constituído por iteracção
comunicativa a 100 por cento entre
professores - qualificados e da
nacionalidade da língua
que ensinam - e alunos.
Aos novos alunos são feitos
testes de avaliação de con-
hecimentos, para que cada
grupo seja composto por
alunos com o mesmo nível.
Anualmente, os estudantes
serão ainda preparados
para os exames da Uni-
versidade de Cambridge.
A Cambridge School - ins-

talada há cerca de 40 anos em
Portugal - tem, neste momento,
oito escolas, presentes em Lisboa,
Almada, Porto, Coimbra e Funchal.
Para mais informações contacta-nos
ou visita o nosso site www.sjpf.pt

Cambridge School

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

&acordos
benefícios
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O Hattrick Caffé é o mais recente
espaço da área da restauração,
especificamente vocacionado e
equipado para a promoção de
eventos desportivos.
Na verdade, com três ecrãs
gigantes de 16m2, cada, e uma
envolvente associada ao futebol,
este local reúne as condições
ideias para viver momentos de
agradável lazer.
Os associados do SJPF gozam de
tratamento privilegiado, benefi-
ciando de um desconto de 10 por
cento nos serviços de restauração.
No âmbito desta pareceria, o
Hattrick Caffé Lisboa, patrocina o
Estágio dos Jogadores Desem-
pregados, o prémio Fair-Play
Colectivo e  o prémio Hattrick, des-
tinado  distinguir o jogador da Liga
Bwin que marque três ou mais
golos num único jogo.

Ao mesmo tempo disponibiliza o
espaço para a promoção de iniciati-

vas do SJPF, nomeadamente a
entrega de prémios. 

Hattrick Caffé Lisboa

Espaço
dos sócios&acordos

benefícios

Caros associados do SJPF,

O Hattrick Caffé Lisboa, no espirito da parceria estabelecida,
tem como objectivo uma relação proxima com todos os 
associados do SJPF, tornando o nosso espaço vosso.
Usufruam do Hattrick Caffé Lisboa, sejam surpreendidos pela
nossa arte de bem receber e por todas as experiências 
gastronomicas que temos para vos oferecer.

Melhores cumprimentos

Hattrick Caffé Lisboa

Partilhando Novas Experiências



O SJPF e o Algarve United, que
milita na I Divisão distrital do
Algarve, celebraram um projecto
desportivo que tem como principal
objectivo possibilitar aos futebolis-
tas desempregados um clube onde
possam jogar.
O projecto insere-se na política de
obrigação social do Sindicato e pre-
tende dar continuidade ao quarto
estágio dos Jogadores Desempre-
gados, que decorreu entre 26 de
Julho e 26 de Agosto. "O Sindicato
tem actuado no sentido de mini-
mizar o desemprego na classe, e
este projecto surge da necessidade
de dar continuidade ao estágio, mas
com um alcance maior. Vai permitir
aos jogadores sem contrato actuar e
demonstrar o seu valor", explicou
Joaquim Evangelista.
O projecto desportivo não acarreta
custos financeiros para o SJPF, mas

antes insere-se na política de obri-
gação social que tem para com os
seus associados: a possibilidade
dos jogadores desempregados
competir. Assim, os interessados
em participar numa competição
distrital podem inscrever-se. Desde
logo, estão garantidos os treinos
regulares e a possibilidade de
serem convocados para alinhar em
jogos oficiais. 
Joaquim Evangelista mostrou-se
convencido do sucesso do projecto
- "o envolvimento do Sindicato dá
credibilidade", afirmou.
O Algarve United vai receber os
jogadores, sendo que a gestão
desportiva ficará a cargo da equipa
técnica do Sindicato, composta por
Emílio Peixe (antigo jogador do
Benfica, Sporting e FC Porto) e José
Carlos (antigo futebolista dos
"encarnados"). 

Metas para o futuro.
Além desta parceria, o SJPF pre-
tende alargar o projecto a outras
zonas do país, nomeadamente ao
Norte, onde existe um grande
número de equipas, e também
muitos jogadores desempregados.
Joaquim Evangelista explicou, no
entanto, que o Sindicato não se irá
associar a qualquer equipa para
este projecto, já que têm de ser
cumpridos certos pressupostos e
garantias. Entretanto, é claro o
grande objectivo do Sindicato: A
sua própria equipa de futebol.
"Estamos em negociações com a
Câmara Municipal de Lisboa para
se desbloquearem umas insta-
lações para que a equipa possa
treinar. Quem sabe, se ficar decidi-
do este ano, na próxima época o
Sindicato terá a sua equipa?", re-
velou Evangelista.

Combate ao desemprego 

&acordos
benefícios

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



Na presente época a LPFP introduziu
no Regulamento de Competições, o
Anexo II, consagrando a possibili-
dade de inscrição a jogadores
desempregados, alteração que há
muito se impunha até por ade-
quação à regulamentação interna-
cional, mas nosso entender manifes-
tamente insufuciente.

Assim abre-se a possibilidade de
inscrição até 31 de Dezembro ao
jogador que reúna as seguintes
condições:
a) O contrato de trabalho tenha
cessado até 30 de Junho;
b) Tenha prestado trabalho na
época que finda na mesma data;
c) O contrato de trabalho tenha ces-

sado por caducidade, rescisão uni-
lateral com justa causa reconhecida
e verificada (excluindo-se a ces-
sação por acordo de revogação).
d) O Clube em que o jogador se
pretende inscrever comprove que
tem em dia as remunerações dos
atletas do seu plantel cujos con-
tratos estejam registados na Liga.

Os prazos de inscrição de jogadores
profissionais são anualmente fixa-
dos pela FPF e LPFP de acordo com
as normas internacionais da FIFA, a
saber, de 1 a 31 de Agosto, (1ª
janela de inscrições) e de 1 a 31 de
Janeiro (2ª janela de inscrições).
Estabelece, no entanto, o
Regulamento Relativo ao Estatuto e
Transferências de Jogadores da

FIFA, artigo 6º que “a título excep-
cional podem ser inscritos fora do
período normal de inscrições,
profissionais cujos contratos de tra-
balho tenham cessado antes  do
termo de tal período de inscrições”.
Assim permite-se ao jogador que
tenha ficado desempregado antes
ou durante o período normal de
inscrições efectuar a sua inscrição

num prazo mais dilatado.
A FPF vinha procedendo em con-
sonância com o disposto no
Regulamento da FIFA aceitando
inscrições fora do prazo de
jogadores desempregados nas situ-
ações descritas.
Já a LPFP não aceitava inscrições
fora do prazo normal ignorando o
disposto no Regulamento da FIFA.
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Espaço
dos sócios

I - Inscrições de jogadores profissionais desempregados fora dos prazos anual-
mente fixados

II - A alteração do Regulamento de Competições da LPFP

Conclusões
Ora, sobre o regime actualmente
em vigor é forçoso concluir o
seguinte:
-A Federação Portuguesa de
Futebol acolhe o disposto no
Regulamento da FIFA permitindo a
inscrição de jogadores nas
condições aí previstas a saber, cujos
contratos cessem antes ou durante
o período normal de inscrições.
- A Liga Portuguesa de Futebol
Profissional permite a inscrição de
jogadores profissionais fora do
prazo anualmente fixado num
regime mais restritivo que o da
norma da FIFA, penalizando o
jogador desempregado.
- O recém-criado regime da LPFP é
insuficiente e deveria permitir as
inscrições nos casos em apreço, nos

mesmos termos da FIFA e da FPF.
A questão das inscrições dos
jogadores desempregados há muito
que é preocupação do Sindicato por
estar directamente ligada ao direito
ao trabalho e por isso a questões de
grande sensibilidade.
Na verdade, o Sindicato continua a
bater-se junto da FIFA através,
nomeadamente, da FIFPRO para
que seja possível ao jogador desem-
pregado inscrever-se em qualquer
altura do ano, sem restrições.
Entendemos que a regulamentação
portuguesa sobre esta matéria, des-
ignadamente, a da LPFP continua
aquém do estabelecido na regula-
mentação internacional e muito
longe de ser satisfatória na solução
dos problemas sociais, económicos

e profissionais dos jogadores profis-
sionais de futebol que se encontrem
desempregados.  
Assim, um jogador profissional que
rescinde com justa causa o seu con-
trato de trabalho, v.g. em 15 de
Janeiro, pode inscrever-se na FPF
após o fecho das inscrições em 31
de Janeiro, mas já não pode inscrev-
er-se na LPFP.
Do mesmo modo um jogador
profissional desempregado cujo
contrato cessou em 15 de Agosto
pode inscrever-se na FPF e não o
poderá fazer na LPFP pois ficou
desempregado em data posterior a
30 de Junho.

Cristina França
Júrista

gabinete jurídico
esclarece



Caso Mateus

O presidente do Sindicato dos
Jogadores Profissionais de Futebol
(SJPF), Joaquim Evangelista, entre-
gou no mês de Setembro 500 euros
a cada jogador do plantel do Gil
Vicente para fazer face a compro-
missos mais imediatos. "Os cheques
entregues têm como objectivo mini-
mizar os problemas financeiros dos
jogadores, alguns dos quais
com dois meses de salários em
atraso", explicou então
Evangelista. 
Relegado para a Liga de
Honra em consequência
do "caso Mateus", Gil
Vicente e respectivos

jogadores atravessam tempos difí-
ceis. Segundo António Fiúza, presi-
dente dos gilistas, o impasse
"impediu a entrada de muito di-
nheiro no clube, já que falham as
importantes receitas televisivas, os
patrocinadores ainda não assinaram
contratos e os adeptos ainda não
compraram as cadeiras anuais". O

dirigente acrescentou que o
clube estimou um orçamento
de 3,5 milhões de euros a
contar com participação na
Bwin Liga, e que com a

despromoção para a Liga de Honra,
esse valor teria que ser reduzido em
dois milhões de euros. 
O presidente do SJPF garantiu que
vai estar "sempre ao lado dos
jogadores" e que "não podem ser
eles a pagar a factura", apelando à
ponderação de António Fiúza. "A
bola está do lado da direcção do Gil
Vicente", ressalvou.
Quanto à possibilidade dos
jogadores aceitarem reduzir os
ordenados contratualmente estabe-

lecidos, Evangelista foi claro:
"Os jogadores não estão
disponíveis para reduzir o seu

salário, porque já perspecti-
varam a sua vida pessoal em função
disso".

SJPF auxilia
jogadores do Gil Vicente 



Supertaça
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Ficha de Jogo

Estádio: Municipal de Leiria Dr.
Magalhães Pessoa
Árbitro: Pedro Proença (AF Lisboa)
FC Porto: Helton; Bosingwa, Pepe,
Cech - Paulo Assunção, Raul Meireles,
Ibson, Anderson (87' Jorginho) -
Quaresma (70' Vieirinha), Alan,
Adriano (80' Lisandro Lopez). 
Treinador - Rui Barros

Vitória de Setúbal: Marco Tábuas
- Janício, Hugo, Auri, Nandinho -
Sandro, Binho, Adalto (61'
Fonseca) - Ademar (66' Mário
Carlos), Varela, Lourenço (74'
Labarthe). 
Treinador - Hélio Sousa
Golos: 53' Adriano (1-0); 74'
Anderson (2-0); 90' Vieirinha (3-0).

O FC Porto iniciou a época de
2006/07 como terminou a anterior.
Ou seja, a vencer. O primeiro troféu
em disputa da nova temporada
desportiva, a Supertaça Cândido de
Oliveira relativa a 2005/06, já mora
nas vitrines do clube nortenho
depois do triunfo ante o Vitória de
Setúbal por 3-0.
No relvado do Estádio Municipal de
Leiria, os golos de Adriano,
Anderson e Vieirinha selaram a
conquista da 15.ª Supertaça por
parte do emblema portista. Um tri-
unfo justo, embora a boa réplica
oferecida pela equipa sadina.
Apesar de, dias antes, ter perdido o
treinador Co Adriaanse (demitiu-
se), o FC Porto, sob o comando
interino de Rui Barros, não inven-
tou o manteve o esquema táctico
do técnico holandês. Com o Vitória
de Setúbal a apostar claramente no
contra-ataque, os azuis e brancos,
pouco a pouco, foram acentuando
o seu domínio.
O primeiro golo do encontro surgiu
aos 53 minutos, por Adriano. O
ponta de lança brasileiro apro-
veitou uma bola perdida na área de
Marco Tábuas e desferiu um espec-
tacular pontapé de bicicleta. Um
excelente prenúncio para a época
2006/07 no que a golos diz
respeito. O Vitória tentou reagir
mas foi o FC Porto a marcar nova-
mente através de Anderson, aos 74
minutos. Um prémio para o jovem
avançado que foi considerado o
melhor jogador em campo. 
Até ao final, os portistas limitaram-
-se a controlar a partida e aos 90
minutos ampliaram a vantagem por
Vieirinha. Um óptimo desempenho
do internacional português de sub-
20 no dia da sua estreia oficial com
a camisola da principal equipa do
seu clube.
Quem também merece os
parabéns é Rui Barros que con-
seguiu passar passar o testemunho
a Jesualdo Ferreira com uma
vitória. 

FC Porto ganha Supertaça
Cândido de Oliveira 

Época

1980/81
1981/82
1982/83
1983/84
1984/85
1985/86
1986/87
1987/88
1988/89
1989/90
1990/91
1991/92
1992/93
1993/94
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06

Clube Vencedor 

FC Porto
Sporting
FC Porto
FC Porto
Benfica

FC Porto
Sporting

V. Guimarães
Benfica

FC Porto
FC Porto
Boavista
FC Porto
FC Porto
Sporting
FC Porto
Boavista
FC Porto
F.C. Porto
Sporting

F.C. Porto
Sporting
FC Porto
FC Porto
Benfica 

FC Porto



No âmbito dos trabalhos de apre-
ciação na especialidade da
Proposta de Lei de Bases da
actividade Física e do Desporto,
decidiu a Comissão Parlamentar
de Educação, Ciência e Cultura
organizar uma Audição Parla-
mentar a decorrer nas insta-
lações da Assembleia da
República, estruturada em
quatro sessões, debatendo-
se em cada uma delas um
tema especifico. A primeira
sessão ocorreu no passado
dia 25 subordinada ao tema
"Políticas Desportivas". O
SJPF, na defesa do desporto
e do futebol em particular,
abordou a temática em
causa com grande ponder-
ação. A intervenção do
presidente do SJPF foi a
seguinte:
"Embora pareça uma verdade
à "la palisse" não será discipi-
endo referir a importância da
Lei de Bases". Mas tão impor-
tante quanto isso será atentar
na sua integral e efectiva apli-
cação. E aqui, como em outras
matérias, o SJPF renova o apelo que
tem vindo a fazer e que é o de,
respeitadas as divergências, haja
conjugação de esforços de todos os
agentes desportivos para uma
frutífera reforma do desporto, con-
cretamente do futebol.
Partilhar ideias e procurar soluções
adequadas através do consenso
parece ser um dos objectivos da
presente reunião. 
Mas a concretização desse objecti-
vo revestirá acrescida relevância no
âmbito dos estudos tendentes à
elaboração dos diplomas regula-
mentares da Lei de Bases.
Isto não obsta porém a que, sendo
inviáveis os consensos, se imponha

uma intervenção célere e rigorosa
do Estado, já que além da legitimi-
dade política se pode estribar no
apelo que para tanto lhe é feito
pelos agentes desportivos.
À guisa de enquadramento julga-se
oportuno reiterar a posição do SJPF

referindo que embora lhe caiba em
primeira linha a defesa dos seus
associados tem vindo a preconizar
que os princípios e acções que
desenvolve visam, em última análise
o prestígio do desporto português.
Seria fastidioso elencar aqui todas
essas acções já que se presume
serem do conhecimento publico
porque devidamente publicitadas.
Ciente da justeza e bondade da sua
actuação propõe-se dar-lhe con-
tinuidade.
Tecidas estas considerações cabe
deixar algumas notas sobre o
Capítulo da Lei de Bases 
Objecto de apreciação na presente
reunião, ou seja, o Capítulo II, epi-

grafado de  Políticas Públicas.
Como se compreende as normas
em apreço são de cariz essencial-
mente programático pelo que, em
princípio não merecem contes-
tação. No entanto, a sua lata
abrangência, em várias vertentes,

legítima a questão de saber se virão
a ter efectivação prática.
É que enquanto em outros países
europeus de dimensão igual à
nossa há mais de 20 por cento da
população inscrita em federações,
esse número em Portugal é de cerca
de 4,5 por cento. Aplaudem-se os
objectivos consignados ou a
consignar em lei mas haverá que
reconhecer que a sua consecussão
é um caminho difícil.
Impõe-se, por isso, reiterando a
partilha e conjugação de esforços.
Para tanto, várias questões se perfi-
lam, nomeadamente: Visa-se em
Portugal a adopção do modelo
desportivo preconizado pela União

Europeia e agora revisto à
luz do Relatório Arnaut? E,
deverá consagrar-se um
maior alargamento da inter-
venção da sociedade civil e
da economia desportiva, li-
bertando, correlativamente,
a acção do Estado?”

Lei de Bases em discussão

Legislação

Calendário das sessões:
25 Setembro de 2006 - das 15.30 às 19.00 horas - Políticas Públicas
4 de Outubro de 2006 - das 10.00 às 13.00 horas - Associativismo Desportivo
11 de Outubro de 2006 - das 10.00 às 13.00 horas - Actividade Física e Desportiva
18 de Outubro de 2006 - das 10.00 às 13.00 horas - Apoios Financeiros e Fiscalidade
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Depois do quarto lugar alcançado
no Mundial da Alemanha, a
Selecção Nacional voltou ao traba-
lho visando a qualificação para o
Europeu de 2008 (na Áustria e na
Suíça).
É o início de um novo ciclo em
grande parte obrigado pelas reti-
radas dos "pesos-pesados" Luís
Figo e Pedro Pauleta. E a primeira
lista de convocados de Scolari pós-
Mundial apresentou cinco novi-
dades: Carlos Martins (Sporting),
Ricardo Rocha (Benfica), João
Moutinho (Sporting), Ricardo
Quaresma (F.C. Porto) - posterior-
mente substituído por Nani devido
a lesão - e Hugo Almeida (Werder
Bremen).
O primeiro teste de Portugal foi a 1
de Setembro, em Brondby, num
amigável contra a Dinamarca. E não
começou bem para a equipa
nacional. Os nórdicos bateram a
equipa lusa por 4-2. A exibição por-
tuguesa teve altos e baixos. Pela
negativa, os quatro golos sofridos,
pela positiva, a bela estreia de Nani,
com a camisola das "Quinas". O
sportinguista foi dos mais inconfor-
mados e, inclusive, marcou o

segundo golo de Portugal através
de um canto directo. 

Empate em Helsínquia.
Cinco dias depois, Portugal deslo-
cou-se a Helsínquia para defrontar a
Finlândia. Agora, já a doer. Ou
seja, foi o primeiro jogo do
Grupo A da fase de qualifi-
cação para o Europeu
de 2008. Scolari disse
que um empate não
era mau e adiantava
que nunca tinha tido
à disposição um
grupo de jogadores em tão má
condição física. O seleccionador
nacional não estava a fazer
"bluf". Portugal passou por difi-
culdades e "apenas" conseguiu
empatar a uma bola (golo de
Nuno Gomes). 
Na prática, o resultado serviu
os interesses de Scolari que
defende que desde que
Portugal empate os jogos na
condição de visitante e vença
os disputados em casa,
garante o apuramento para o
Euro 2008. Assim é o desejo
de todos os portugueses. 

Lista de convocados
Guarda-redes: Quim (Benfica) e
Ricardo (Sporting); 
Defesas: Paulo Ferreira (Chelsea),
Ricardo Carvalho (Chelsea), Ricardo
Costa (F.C. Porto), Fernando Meira
(Estugarda), Ricardo Rocha
(Benfica), Caneira (Sporting) e Nuno
Valente (Everton); 
Médios: Petit (Benfica), Carlos

Martins (Sporting), Costinha (At.
Madrid), João Moutinho (Sporting),

Tiago (Lyon) e Deco (Barcelona); 
Avançados: Cristiano Ronaldo

(Manchester United),
Hélder Postiga (F.C. Porto),
Hugo Almeida (Werder

Bremen), Boa Morte
(Fulham), Nuno Gomes

(Benfica), Ricardo
Quaresma (F.C.
Porto) - depois Nani
(Sporting) - e Simão
(Benfica).

Euro 2008
Portugal empata na Finlândia

Selecção A



Selecção SUB-21

Sub-21 em alta 
Setembro foi um bom mês para a
Selecção Nacional de sub-21, agora
orientada por José Couceiro (que já
desempenhou o cargo de presi-
dente do SJPF) que substituiu
Agostinho Oliveira no cargo. Para
disputar o "play-off" de apuramen-
to para o Europeu da categoria (na
Holanda, em 2007), Portugal tinha
que ultrapassar dois obstáculos: a
Letónia e a Polónia.
No primeiro embate, em Riga,
Portugal bateu a selecção letã por 
2-0. Mesmo num estádio a meia-luz,
a Selecção Nacional fez uma boa
exibição e venceu com golos aponta-
dos por Varela e Paulo Machado.
Seguiu-se a Polónia, a 5 de
Setembro. Só a vitória interessava
para os pupilos de Couceiro acede-
rem ao "play-off". E não deixaram
os seus créditos por pés alheios.
Num jogo que pareceu complicado
na primeira parte, já que a selecção
nacional não conseguiu criar uma
única ocasião de golo, Portugal
apenas mostrou a sua força no

segundo tempo, quando decidiu
acelerar. Com golos de Manuel da
Costa (52 minutos) e novamente 
de Paulo Machado (56 minutos),
Portugal carimbou o passaporte
para o "paly-off".

Que venha a Rússia. 

As bolinhas assim o ditaram.
Portugal vai defrontar a Rússia no
"play-off" de qualificação para o
Europeu de Sub-21, que se realiza
em 2007 na Holanda.
A selecção orientada por José
C o u c e i r o
d e f r o n t a
os russos
a 6 de
Outubro.
A segunda-
mão realiza-
se no dia 10.
A formação
russa afastou a
Hungria e a Fin-
lândia na primei-
ra fase, com uma
vitória em casa, por
3-1, frente aos hún-
garos. Seguiu-se uma
goleada em terras finlan-
desas, por 5-1. 
De entre os pares determi-
nados pelo sorteio, destaque
para os confrontos entre
Inglaterra-Alemanha e Itália-
Espanha. A campeã Holanda (título
conquistado em Portugal) já está
qualificada para a fase final.
Os sete vencedores destes duelos
juntar-se-ão ao campeão
europeu em título e anfitrião
do torneio, a Holanda, para o
sorteio da fase final, que vai
decorrer no dia 24 de
Novembro em Arnhem, uma
das quatro cidades-sede, jun-
tamente com Heerenveen,
Groningen e Nijmegen.

Resultados do sorteio:
Rep. Checa-Bósnia Herz.
Sérvia-Suécia 
Rússia-Portugal 
França-Israel 
Inglaterra-Alemanha
Itália-Espanha 
Bélgica-Bulgária 



Pela segunda vez, o internacional
luso foi distinguido pela UEFA com
o prémio de melhor médio da Liga
dos Campeões, época 2005/06. 
O internacional português repetiu a
proeza de 2004, quando ganhou o
prémio ao serviço do FC Porto,
campeão europeu nesse ano. O prémio
foi entregue pelo português Paulo
Sousa, antigo jogador e bi-campeão
europeu de clubes (pela Juventus e pelo
Borússia de Dortmund). 
Na cerimónia realizada no Mónaco,
Deco teceu breves comentários,
afirmando estar muito orgulhoso de
mais uma vez ter sido o melhor
médio da competição. "Como o FC
Porto já não vencia há muitos anos
a Liga dos Campeões e o Barcelona
também não, acaba por ser uma
sensação parecida. Ambos os
clubes queriam muito ganhar esta
prova e há muito tempo", referiu,
não deixando de enaltecer a quali-
dade dos seus colegas de equipa. 

Festa blaugrana.
O grande vencedor da noite foi o
Barcelona, com quatro prémios em

cinco possíveis. 
Carles Puyol foi considerado o me-
lhor defesa, ultrapassando na cor-
rida o costa-marfinense Éboué e o
italiano Fabio Cannavaro, campeão
do mundo pela Itália, transferido

da Juventus
para o Real
Madrid neste
defeso. 
Já Jens Leh-
mann arre-
cadou o pré-
mio de me-
lhor guarda-
-redes da
competição.
O interna-
cional ale-
mão chegou
à final com o
Arsenal e
deixou para
trás os fortes
concorrentes
Buffon, jo-
gador da
Juventus e
campeão do
mundo pela

Itália, e Coupet, internacional
francês do Lyon. 
Samuel Eto'o (também do
Barcelona) recebeu o galardão de
melhor avançado batendo
Ronaldinho Gaúcho (outro barça)
e Thierry Henry, finalista derrota-
do pela equipa catalã frente ao
Arsenal.
Ronaldinho Gaúcho compensou a
perda do prémio de melhor avança-
do com a conquista da glória máxi-
ma, ou seja, sagrou-se o melhor
jogador da Liga dos Campeões de
2005/2006. 

Lista de vencedores: 

Melhor guarda-redes: 
Jens Lehmann (Arsenal) 

Melhor defesa: 
Carles Puyol (FC Barcelona) 

Melhor médio: 
Deco (FC Barcelona) 

Melhor avançado: 
Samuel Eto'o (FC Barcelona) 

Melhor jogador:
Ronaldinho Gaúcho (FC Barcelona)

Liga dos Campeões 
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Deco eleito o 
melhor médio da Champions



Liga dos Campeões

Milhões a rodos

Benfica acompanha 
FC Porto e Sporting

As receitas da Liga dos Campeões
voltaram a aumentar, para a UEFA
e para os clubes envolvidos. Os
lucros totais deste ano deverão
atingir os 750 milhões de euros,
contra 610 milhões na última tem-
porada. 
Aos clubes está atribuído 75 por
cento das receitas totais de tele-
visão e contratos comerciais, até um
máximo de 530 milhões. O valor
restante é gerido pela UEFA, para
custos e pagamentos solidários às
federações, clubes e ligas. 
Para os clubes a UEFA começa por

destinar uma verba fixa de 276,6
milhões. Esta época, cada um dos
32 clubes presentes na fase de gru-
pos tem garantida uma receita de
4,4 milhões de euros: dois milhões
como prémio de presença e 400
mil por jogo. Cada vitória vale 600
mil euros (contra 321 mil na época
passada) e um empate 300 mil. 
Cada uma das 16 equipas que pas-
sarem aos oitavos-de-final rece-
berá mais 2,2 milhões de euros. Os
oito apurados para os "quartos"
ganham mais 2,5 milhões e os
semifinalistas mais três milhões. O

vencedor da Liga dos Campeões
tem um prémio adicional de sete
milhões de euros, o finalista venci-
do de quatro milhões. 
Assim, o campeão europeu pode
ganhar até 22,7 milhões de euros,
sem contar com as receitas de bi-
lheteiras e a sua quota da restante
verba, de 270,37 milhões, a que a
UEFA chama a percentagem de
"market pool" e que está indexada
ao valor do mercado televisivo dos
clubes, a ser dividido entre o
número de equipas participantes
por país.

Inédito. Desde que há Liga dos
Campeões, nunca Portugal tinha
conseguido colocar três equipas na
fase de grupos da principal com-
petição de clubes da UEFA. 
O Benfica ao ao vencer o Áustria de
Viena (3-0) na segunda-mão da ter-
ceira pré-eliminatória da com-
petição (1-1 na primeira-mão) per-
mitiu esse feito, juntando-se ao FC
Porto e ao Sporting. 
Rui Costa,  "o maestro", dirigiu
com classe o jogo decisivo para a
qualificação dos encarnados para a
fase de grupos da Liga dos
Campeões abrindo a porta com um
portentoso golo.

Para todos os gostos.
No sorteio, e em teoria, o Sporting
ficou com a fava no grupo B junta-
mente com o Inter de Milão (de Luís
Figo), o Bayern de Munique e o
Spartak de Moscovo. Ao FC Porto,
no grupo G, calhou o Arsenal, o
CSKA de Moscovo e o Hamburgo.
Por fim, o Benfica juntou-se ao
Manchester United (de Cristiano
Ronaldo), ao Celtic e ao FC
Copenhaga, no grupo F.
Decorridas duas jornadas, a equipa
leonina tem surpreendido pela po-
sitiva após ter batido o Inter, em
Alvalade, com um grande golo de
Marco Caneira, e do empate

alcançado em Moscovo, frente ao
Spartak, a uma bola (golo de Nani). 
Já Benfica e FC Porto têm estado
menos felizes. Os encarnados
empataram a zero em Cope-
nhaga, perante a equipa local, e
perderam na Luz, com o
Manchester United por 1-0 (Louis
Saha foi o carrasco). Cenário
parecido para os portistas que
empataram no Dragão com o
CSKA e saíram derrotados de
Londres no confronto com o
Arsenal (Thierry Henry e Aleksandr
Hleb marcaram para os "gun-
ners"). Mas tudo está em aberto
para as três equipas portuguesas.
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Hélio Sousa, vitoriano de
gema, deixou o Setúbal após
uma relação de longa data.

O defesa-esquerdo Bruno Basto,
28 anos, desvinculou-se do Saint-
Étienne e assinou pelo Nacional
da Madeira por três épocas. 
Internacional nos escalões jovens
e formado no Benfica, Bruno
Basto alinhou nas últimas seis
temporadas nos campeonatos
francês (Bordéus e Saint-Étienne)
e holandês (Feyenoord). 
Com um abraço, o SJPF deseja-lhe
que as qualidades pessoais e
profissionais, bem como a expe-
riência colhida lá fora sejam cá
dentro fonte de merecidos êxitos.

Bruno Basto
regressa a Portugal 

Nacional da Madeira e 
Vitória de Setúbal "out"

Taça UEFA 

Vitória de Setúbal e Nacional da
Madeira não imitaram o Sporting
de Braga e falharam o apuramento
para a fase de grupos da Taça
UEFA. 
No Estádio dos Barreiros (a UEFA
considerou que a Choupana não
reúne as condições exigidas), a
equipa madeirense foi derrotada
pelo Rapid de Bucareste por 1-2 (0-
1 na primeira-mão). 
O encontro até começou bem para
os insulares. Juliano, aos 28 minutos,
marcou o golo do Nacional e empa-
tou a eliminatória. Porém, o pro-
longamento viria a revelar-se fatal
para as aspirações da equipa por-
tuguesa. Aos 91 minutos, Rada fez o
empate e Burdujan, nove minutos
depois, fixou o resultado final em 1-
2, favorável à formação romena.   
Já o Vitória de Setúbal foi à Holanda
empatar a zero com o Heerenven.
Depois da derrota na primeira-mão,
por 0-3, os objectivos da equipa
sadina passavam acima de tudo por
limpar a imagem negativa do
primeiro jogo. O que foi consegui-
do. Os vitorianos - mesmo com a
alteração de treinador , Toni substi-
tuiu Hélio Sousa - bateram-se bem
mas não chegou para dar a volta à
eliminatória.



Pela primeira vez na sua história, a
equipa bracarense conseguiu o apura-
mento para a fase de grupos da Taça
UEFA. Um feito à terceira tentativa.
O Sporting de Braga deslocou-se a
Verona para defrontar o Chievo
com dois golos de vantagem (2-0).
Tudo parecia bem encaminhado
para a formação portuguesa quan-
do a equipa italiana marcou dois
golos (Tiribochi, aos 39 minutos, e
Godeas, aos 67), e levou a decisão
para o prolongamento. Mas, aos
103 minutos, Wender, com remate
algo atabalhoado, fez o golo "arse-
nalista" e colocou o Braga na fase
de grupos da competição. 

Adversários complicados.
Sevilha, AZ Alkmaar, Slovan Liberec
e Grasshopers são os adversários

dos bracarenses na fase de
grupos da Taça UEFA
O Sporting de Braga vai iniciar
a sua campanha frente ao AZ
Alkmaar, na Holanda, a 19 de
Outubro. Alguns dias depois,
a 2 de Novembro, os "arsenal-
istas" recebem a formação
checa do Slovan Liberec. De
seguida, a 23 de Novembro, a
equipa liderada por Carlos
Carvalhal desloca-se ao ter-
reno Sevilha, actual detentor
da Taça UEFA. O Sporting de
Braga encerra a sua partici-
pação no grupo C em casa, a
14 de Dezembro, perante os suíços
do Grasshopers.
Recorde-se que esta fase é disputa-
da a apenas uma volta e os três
primeiros classificados de cada

grupo apurar-se-ão para os dezas-
seis-avos-de-final da competição. A
estas juntar-se-ão as equipas que
terminarem nos terceiros lugares da
fase de grupos da Liga dos
Campeões.

Sporting de Braga
na fase de grupos 
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A FIFPro, anunciou
em Joanesburgo,
que vai iniciar uma
campanha contra o
racismo ainda antes
do Mundial de 2010,
que se disputará na
África do Sul.
Um dos rostos
dessa iniciativa será
Eusébio. Para o
"Pantera Negra", a
acção da FIFPro
merece ser elogia-
da. "Os jogadores
profissionais são
respeitados e escu-
tados em todo o
mundo. Mas a fama
e a influência sig-
nificam responsabi-
lidade. Congratulo-
me com o facto dos
melhores jogadores
do mundo se unam
por esta causa para
expressarem que
não se deve tolerar
o racismo", afirmou
Eusébio.
Também John Bar-
nes, antigo interna-

cional inglês,
aplaude a luta con-
tra o racismo. "É
uma grande ideia da
FIFPro. Os seus
jogadores podem
influenciar enorme-
mente as opiniões
dos adeptos de todo
o mundo. África
deve estar orgulhosa
dos grandes
jogadores que está a
produzir e que hon-
ram as principais
ligas do futebol
mundial. É uma ver-
gonha que, por
exemplo, Samuel
Eto'o, não possa
jogar na Europa sem
sofrer repugnantes
abusos racistas. É
importante que os
jogadores possam
reivindicar que não
estão dispostos a
aceitar que os seus
companheiros de
equipa sejam trata-
dos desta maneira",
concluiu.

Notícias

Eusébio em campanha
contra o racismo

Após cumprir a sanção de suspen-
são imposta pela UEFA, Abel Xavier
voltou a treinar-se no clube onde
actuava antes do interregno força-
do, ou seja, no Middlesbrough. 
O SJPF que acompanhou o atleta
em todo o processo congratula-se
com o facto e deseja a Abel Xavier
as maiores felicidades pessoais e
profissionais.
Recorde-se que o defesa português
terminou contrato com o clube de
Riverside depois do teste positivo
que o afastou da competição mas,
com a redução do seu castigo de 18

para 12 meses, o
antigo internacional
voltou a estar
disponível para con-
tinuar a sua carreira
profissional. 
Abel Xavier, 33 anos,
que já actuou em
alguns dos melhores
clubes europeus de
vários campeonatos,
vestiu a camisola do
Boro por seis vezes
antes do castigo
imposto pela UEFA. 

Abel Xavier de regresso aos relvados 



Notícias

Portugal desceu um lugar no ranking
da FIFA (actualizado a 15 de Setem-
bro) e está agora na nona posição.
Vinte pontos separaram a equipa lusa
da Alemanha, a sétima classificada.
Depois de ter vencido o Mundial, a
Itália deixou o segundo posto para
ocupar o quinto. Em sentido opos-
to, a França subiu dois lugares e
está agora em segundo, num ran-
king que continua a ser liderado
pelo Brasil.

TABELA

1º. (1) Brasil - 1574 pontos 
2º. (4) França - 1534 
3º. (3) Argentina - 1492 
4º. (5) Inglaterra - 1477 
5º. (2) Itália - 1474 
6.º (6) Holanda - 1327 
7.º (10) República Checa - 1312 
8.º (9) Alemanha - 1291 
9.º (8) Portugal - 1272 
10.º (7) Espanha - 1255

No âmbito das comemorações do
Dia Mundial do Turismo (27 de
Setembro), a Selecção Nacional foi
agraciada com a medalha de
Mérito Turístico. 
A cerimónia decorreu no Hotel
Tivoli, em Lisboa, e contou, entre
outros, com as presenças de
Bernardo Trindade, secretário de
Estado do Turismo, de Gilberto
Madail, presidente da Federação
Portuguesa de Futebol, de Carlos
Godinho, director desportivo da
FPF, e de Flávio Teixeira, em repre-
sentação da equipa técnica por-
tuguesa que, como se sabe, é lide-
rada pelo seleccionador nacional
Luiz Felipe Scolari.

Selecção Nacional distinguida com
medalha de Mérito Turístico

Portugal em nono no
ranking da FIFA



Notícias

26      Sindicato dos Jogadores de Futebol

Conclusões da conferência
"PlayFair With Sport" 

"Organismos políticos e des-
portivos devem trabalhar em con-
junto para o bem do Desporto
Europeu". Esta foi a principal men-
sagem no final da conferência
organizada pela Assembleia
Parlamentar do Conselho da
Europa e a UEFA.
Numa conferência que reuniu par-
lamentares e responsáveis do

Conselho da Europa, União
Europeia e países europeus, FIFA,
UEFA, FIFPro, EPFL, clubes e adep-
tos, as principais conclusões foram
as seguintes:
- A proposta do Conselho Europeu
para o Acordo de Alargamento
Parcial no Desporto (APES) é um
mecanismo apropriado de coope-
ração entre os governos e o
desporto em toda a Europa.
- O Estudo Independente sobre o
Desporto Europeu, liderado por
José Luís Arnaut, faz importantes
recomendações para determinar o
futuro das relações entre o
desporto e a política no contexto
do Conselho da Europa e da União
Europeia.
Juntas, estas duas vertentes, pre-
tendem introduzir transparência
legal e estabilidade no desporto
europeu, definir a especificidade

do desporto, reconhecer a autono-
mia dos organismos que tutelam o
desporto, preservar o Modelo
Europeu de Desporto e os seus
valores e, por fim, debruçar-se
sobre os problemas que afectam o
desporto europeu (racismo, apos-
tas ilegais, doping, corrupção,
agentes, combinação de resulta-
dos, etc).
Joaquim Evangelista, presente na
conferência, partilha destes pres-
supostos e fez votos de que o
Governo português, mas sobretu-
do os organismos desportivos,
estejam atentos a estas recomen-
dações. "Numa altura em que se
discute a Lei de Bases, estando
prevista a sua votação na especiali-
dade, seria importante analisar 
as consequências do Relatório
Arnault no desporto português"
afirmou o presidente do SJPF.

A FIFA suspendeu por seis meses a
licença de Olivier Jouanneaux, re-
presentante de Philippe Mexès,
jogador da AS Roma. 
Segundo o órgão que gere o fute-
bol mundial, o agente-FIFA teve

i n f l u ê n c i a
decisiva na
rescisão uni-
lateral do
internacional
francês com
o Auxerre,
no Verão de

2004. A Comissão do Estatuto do
Jogador da FIFA considerou que
Mexès não tinha motivo para
rescindir unilateralmente o seu
vínculo no denominado "período
protegido".
Assim sendo, além de suspenso
por seis meses, o empresário
Olivier Jouanneaux foi multado em
50 mil francos suíços (31,6 mil
euros). A medida começou a con-
tar no passado dia 30 de Agosto. 
Refira-se que após uma primeira
decisão desfavorável, a 15 de
Fevereiro, Jouanneaux interpôs
recurso no Tribunal Arbitral do
Desporto. Porém, mais tarde,
retirou a mesma. Agora, o repre-
sentante de Mexès aceitou a
decisão da Comissão do Estatuto
do jogador da FIFA (órgão que
tinha aberto um inquérito para
apurar os factos). 

O director-
geral da As-
sociação das
Ligas Euro-
peias de
Futebol Pro-
f i s s i o n a l
(EPFL), Ema-
nuel Medei-
ros, reuniu-se
em Lisboa
com Joaquim
Evangelista,
presidente do
SJPF. No en-
contro, de
carácter in-
formal, fo-
ram aborda-
dos alguns temas da actualidade
desportiva nacional e internacional,
merecendo especial destaque
aqueles que se prendem directa-
mente com o exercício da activi-
dade do jogador de futebol.

Na reunião foi reiterada a disponibili-
dade mútua de uma colaboração
profícua em prol do futebol traduzida
na elaboração e análise de propostas
concretas visando a superação dos
problemas inerentes à actividade. 

Suspenso 
agente-FIFA

de Philippe Mexès 

Emanuel Medeiros visitou SJPF 



Editorial

Artur Jorge comemora
Bodas de Prata como treinador

Fez no passado mês de Agosto, 25
anos, que Artur Jorge, membro fun-
dador do Sindicato dos Jogadores
Profissionais de Futebol (SJPF), ini-
ciou a sua carreira como treinador
principal de futebol. 
Uma carreira profissional de nível
mundial recheada de brilhantes êxi-
tos - destacando-se, entre eles, a
conquista da Taça dos Clubes
Campeões Europeus ao serviço do
FC Porto.

Neste momento, Artur
Jorge encontra-se sem
clube depois de ter
rescindido contrato com o
Al-Nasr, da Arábia Saudita.
Divergências de fundo
com a Direcção estiveram
na base do divórcio. 
A Artur Jorge o SJPF,
honrado com a carreira
profissional de um dos
seus primeiros dirigentes,
deseja que daqui a
muitos e bons anos ele
repita uma frase dita
pelo próprio: "Sinto-me
bem quando olho para trás...".

PARABÉNS
E MUITO OBRIGADO.

A constituição do Sindicato dos
Jogadores Profissionais de Futebol
reporta-se a 23 de Fevereiro de
1972, em pleno regime fascista. A
primeira comissão directiva era
composta por Artur Jorge, Eusébio,
António Simões, Fernando Peres,
Rolando, Manuel Pedro Gomes e
João Barnabé, entre outros. 
No primeiro comunicado, exigia-se
"justas condições (actuais e futuras) a

todos os praticantes, quer através das
claúsulas dos vários contratos, quer
através da programação de previdên-
cia e assistência obrigatórias relativa-
mente ao profissional que venha a
necessitar das mesmas". 
De forma veemente, sublinhava-se
que "não se poderá manter um
regime, como por exemplo o relativo
à Lei da Opção, em atropelo das leis
de trabalho vigentes entre nós, e que
não tem em consideração os mais
elementares direitos humanos". 
Na altura, eram considerados profis-
sionais todos os que auferissem um
salário superior a dois mil escudos. O
valor das quotas situava-se entre os
35 e os 50 escudos mensais. 




