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Ano novo, vida nova.
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Editorial

"Vitórias" e "derrotas" de 2006
Um olhar analítico para o Ano
Futebolístico de 2006 permite con-
cluir, sem qualquer dificuldade, que
foi um período temporal de profun-
das contradições, ou disparidades,
de altos e baixos.

Lá no alto, bem no alto, surgem: 
- a excelente campanha da Selecção
Nacional AA no Campeonato do
Mundo da Alemanha; 
- a brilhante qualificação da Se-
lecção Sub-21 para o Campeonato
da Europa de 2007; 
- a honrosa participação dos clubes
portugueses na Liga dos Campeões
e na Taça UEFA; 
- o público reconhecimento, a nível
internacional, do mérito de alguns
futebolistas portugueses.

Estes factos sustentam uma dupla
evidência: o mérito organizacional,
em várias vertentes, das instituições,
Federação e Clubes/SAD, por um
lado e, por outro, a excelência dos
futebolistas portugueses.

Muito em baixo, a tocar o fundo
merecem registo as múltiplas
anomalias que em nada digni-
ficaram o futebol geradoras, muitas
delas de situações de extrema gravi-
dade para os seus praticantes.

Ressaltam aqui: 
- os imbróglios no domínio da legis-
lação jurídico-laboral e a morosi-
dade das decisões de algumas
instâncias judiciais,
nomeadamente as
desportivas; 
- o incumprimento
das obrigações con-
tratuais por diversos Clubes-
/SAD com destaque a que se
prende com o pagamento atempa-
do da retribuição devida aos
jogadores. 

Também aqui se impõe aplaudir o
brio profissional dos atletas que,
apesar do infortúnio, sempre se
pautaram pelo cumprimento exem-
plar dos seus deveres.

Obviamente que, entre o óptimo e
o mau muitas coisas houve e como
boas ter-se-ão que qualificar, num
cenário tão atribulado, as que
traduziram o normal funcionamen-
to das instituições e das com-
petições desportivas.

A actuação do Sindicato honrou o
lema que a si próprio de propôs, ou
seja, estar sempre em campo pelos
jogadores, o que em última análise,
valerá por dizer estar em campo
pelo futebol.

Neste contexto, o Sindicato deu a
cara , ora aplaudindo, ora denun-
ciando e combatendo. 

E fê-lo, muitas vezes isoladamente
quando os interesses em jogo
apelavam à convergência de
esforços para bem do futebol.

Em jeito de conclusão, legitimo será
dizer que o Sindicato, apesar das
muitas vozes discordantes e de críti-
cas infundadas se empenhou na
defesa dos direitos dos seus associ-

ados, como seja, entre outros, o de
serem tratados dignamente face ao
muito que dão ao futebol.

Em síntese conclusiva restar-lhe-á,
agora, esperar que o novo ciclo que
se abre para o futebol português
decorrentes dos actos eleitorais na
Liga e na Federação e da publicação
da Lei de Bases da Actividade Física e
do Desporto, sobretudo a respectiva
regulamentação, congregue institui-
ções e pessoas em prol do futebol.

Joaquim Evangelista
Presidente da Direcção

jevangelista@sjpf.pt
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Sessenta e oito foi o número de
rescisões de contrato de jogadores
com salários em atraso durante o
ano de 2005. 
A Associação Desportiva da Ova-
rense foi o clube que registou o
maior número de desvinculações
com o fundamento de justa causa
devido ao incumprimento salarial. A
esmagadora maioria das rescisões
ocorreu nos últimos meses do ano
passado, com o patrocínio do SJPF. 
Aliás, foi neste período em que se
registaram as cinco rescisões contra-
tuais no Vitória de Setúbal, o clube
da então Liga Betandwin com índice
mais expressivo de desvinculações.
Para auxiliar os jogadores mais
necessitados, em 2005, o Sindicato
dos Jogadores Profissionais de
Futebol disponibilizou cerca de 50
mil euros do Fundo de Soli-
dariedade Social. 
Comparativamente com 2004, o
recurso a este mecanismo de ajuda
financeira a jogadores que se

encontram em situação precária
aumentou 52 por cento. 
Em 2004, o total do Fundo de
Solidariedade Social disponibilizado
fixou-se em 33 mil euros, enquanto
em 2003 o montante quedou-se
em 17 mil euros. Os números ates-
tam, de forma inequívoca, um
crescimento acentuado do recurso
ao Fundo de Solidariedade Social
nos últimos anos.

Reunião dos órgãos sociais
do SJPF

Os órgãos sociais do SJPF rea-
lizaram, no Porto, a primeira
reunião conjunta do novo ano. Foi
analisado o actual momento do
futebol português, em particular o
drama dos jogadores afectados
pelo incumprimento salarial por
parte de clubes e SAD. 
Como medidas prioritárias para
2006, o SJPF destacou o reforço da
solidariedade na classe, a erradi-
cação do incumprimento salarial, o
desenvolvimento de esforços para a
redução da idade da reforma, a
sensibilização para a necessidade
de um novo enquadramento fiscal
e, por fim, a aposta na formação
dos atletas e na criação de saídas
profissionais no fim de carreira.

Humberto Miranda e Mauro
Gama homenageados

Na recepção ao Benfica, encontro
da quinta eliminatória da Taça de
Portugal, em Tábua, o Tourizense
homenageou Mauro Gama e
Humberto Miranda, atletas que,
em Maio de 2005, sofreram um
trágico acidente de viação. O SJPF
apoiou com uma verba a família de
Humberto Miranda, que, recorde-
se, sofreu a amputação de uma. O
Sindicato também está a prestar
apoio jurídico ao jogador. 

Sérgio Conceição, 
o melhor da Bélgica em 2005

O interna-
cional por-
tuguês que
alinha no
Standard de
Liège foi
distinguido
pelos jorna-
listas belgas
com a Bota
de Ouro
2 0 0 5 ,

prémio destinado ao melhor
jogador da liga da Bélgica. É a
primeira vez que um jogador por-
tuguês recebe este galardão. 

Rescisões em 2005: 

Alverca Futebol SAD, 5; Amora FC,
3; Académica: 1; AD Ovarense, 17;
AD Sanjoanense, 2; Ac. Viseu, 3;
Beira-Mar, 1; Boavista, 1; Dragões
Sandinenses, 1; Estoril Praia, 7;
Felgueiras, 5; FC Maia, 4; FC
Marco, 4; Leixões, 1; Santa Clara,
2; Seixal, 1; Sp. Espinho, 1; SC
Lusitânia, 1; Salgueiros, 1; URD
Tires, 1; Varzim, 1; V. Setúbal, 5. 
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Ainda e sempre o
incumprimento salarial

Muitos jogadores rescindiram devido a salários em atraso
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O Sindicato dos Jogadores Pro-
fissionais de Futebol (SJPF) par-
ticipou no Congresso do Desporto
que terminou a 19 de Fevereiro no
Centro de Congressos do Estoril.
No seu papel de agente desportivo,
o SJPF apresentou no encerramento
do evento um documento entitulado
"Medidas Inadiáveis na Óptica do
Jogador". Propostas que no enten-
der do Sindicato são imprescindíveis
para a reforma do futebol.

Num diagnóstico incisivo à situação,
o documento explica a necessidade
de, num esforço conjunto, se encon-
trarem soluções para uma inter-
venção urgente nas áreas da
administração pública desportiva, da
educação e formação, da protecção

social, da relação jurídico-laboral e
da cooperação institucional.
Entre várias matérias, "Medidas
Inadiáveis na Óptica do Jogador"
propõe a definição de um regime
de incompatibilidades dos diri-
gentes e a intervenção na duração
dos mandatos destes; a assumpção
por parte do Estado da regulação
do futebol; a criação do Fundo de
Apoio do Atleta de Alta Com-
petição; a adequação do regime da

Segurança Social às características
da profissão de futebolista, de des-
gaste rápido e de curta duração; e a
qualificação dos jovens desportis-
tas, no sentido de uma preparação
adequada para quando entrarem
no mundo do trabalho. 

Conferência em Barcelona

Com uma intervenção num dos
quatro seminários, o SJPF par-
ticipou na Conferência "Todos
Contra o Racismo", iniciativa da
UEFA que decorreu em Barcelona,
no Nou Camp, com a colaboração
do programa FARE (Football
Against Racism in Europe).
Com uma exposição subordinada
ao tema "O Racismo no Futebol
Português", Joaquim Evangelista
foi um dos oradores do Seminário B
- Sul da Europa. A intervenção do
presidente do SJPF dividiu-se em
quatro items: Portugal e o Mundo;
a Coexistência Multi-racial e Multi-
cultural; o Combate ao Racismo e
incremento da integração; e, por
fim, as Boas Práticas do Sindicato
Português e da FIFPro.

SJPF de parabéns

O Sindicato dos Jogadores Profis-
sionais de Futebol comemorou 34
anos de existência no dia 23 de
Fevereiro. Desde a sua constitu-
ição e até aos dias de hoje, o SJPF
nunca parou de evoluir e de
assumir, com intransigência, a
defesa do profissional de futebol.
A estrutura sindical ganhou peso
institucional, assumindo-se como
interlocutor válido junto das enti-
dades desportivas organizadoras
das competições, do Estado e dos
restantes agentes do futebol por-
tuguês.

Jogadores ameaçam parar

O plantel do Portimonense
ameaçou avançar com o aviso
prévio de greve para o jogo com o
Desp. Chaves, da 24.ª jornada da
Liga de Honra, caso o presidente
do clube algarvio não regular-
izasse os dois meses de salários
em atraso.A decisão foi tomada
na reunião com uma delegação
do Sindicato. A greve foi descon-
vocada depois de cada um dos
atletas a receber dois cheques
pré-datados.

Fevereiro

O contributo
do Sindicato
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Cem mil euros para apoio a
sócios

A Assembleia Geral do SJPF
aprovou, por unanimidade, o
relatório e contas relativo a 2005,
que inscreve um montante históri-
co de 100 mil euros destinado a
apoio aos sócios, nomeadamente
no patrocínio das acções judiciais e
no Fundo de Solidariedade Social.
O exercício de 2005 teve um saldo
positivo de 1 921,70 euros, mas
este valor poderia ter superior se
tivessem sido afectada a dívida por
parte da LPFP, num total de cerca
de 80 mil euros, cujo pagamento
arrasta-se há dois anos. 

Casa do
Futebolista

O SJPF anunciou
a intenção de
criar a Casa do
Futebolista, um

espaço vocacionado para garantir,
em várias vertentes, uma vida digna
a todos os ex-futebolistas. Este pro-
jecto, para o qual o SJPF pretende
grangear apoios financeiros, públi-
cos e privados, resume a preocu-
pação de solidariedade para com os
ex-futebolistas, nos últimos anos de
vida, altura em que as necessidades
e as carências se sentem com mais
premência.

Protocolo com a ASF

O SJPF e a ASF (Agência de Serviços
Fotográficos) estabeleceram um
protocolo de parceria. O acordo
estabelecido permitirá ao SJPF a uti-
lização de imagens nos suportes
informativos (portal e newsletter).

A sinistralidade associada a fute-
bolistas foi a grande matéria da
revista de Março do SJPF. Depois
dos desaparecimentos de Miklos
Fehér e de Bruno Baião, em 2004, o
ano passado foi ainda mais trágico
quanto à sinistralidade envolvendo
futebolistas, quer por doença, quer
por acidentes de viação.
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 Humberto

Miranda preso a uma cadeira de
rodas, sem uma perna. 
Também em consequência de um
despiste de automóvel, na A4, a San-
dro foi-lhe amputado um pé, enquan-
to Bosingwa, Nélson, Edu e Jaime
Linhares escaparam ilesos da queda
da viatura do jogador do FC Porto
numa ravina de quase oito metros. 
José António também foi forçado a
abandonar a carreira (estava no
Leixões) depois de lhe ter sido dia-
gnosticado uma esclerose lateral
amiotrófica. Também na sequência
de um aparatoso acidente de
viação, na via rápida que liga Braga
a Prado, morreram vários joga-

dores da equipa de juniores do
Inter da Boavista. 
Em todas as situações, o SJPF
procurou estar presente, pre-
stando apoio financeiro e

jurídico, na defesa dos
interesses dos
jogadores e
das famílias. 

O destino
dribla a vida
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A sinistralidade atingiu muitos futebolistas

Março



Cristiano Ronaldo
na equipa ideal

O interna-
cional por-
tuguês foi
eleito para
a equipa
ideal do
c a m p e o -
nato inglês
referente à
p r e s e n t e
t e m p o r a -
da. O me-
lhor onze, que resulta da votação
de todos os futebolistas que actu-
am em Inglaterra, é constituída por:
Shay Given (Newcastle), Pascal
Chimbonda (Wigan), John Terry
(Chelsea), Jaime Carragher (Li-
verpool), William Gallas (Chelsea),
Steven Gerrard (Liverpool), Frank
Lampard (Chelsea), Joe Cole
(Chelsea), Cristiano Ronaldo (Man-
chester United), Thierry Henry
(Arsenal) e Wayne Rooney (Man-
chester United).

Rescisão colectiva no Marco

Os jogadores do Marco avançaram
com o pré-aviso de rescisão colectiva
e devido a três vencimentos em atra-
so. Se a situação mantiver-se inal-
terável findo o prazo concedido aos
dirigentes do clube, os jogadores do
Marco, solidários com os compa-
nheiros de equipa Beto, Filipe e Lary,
afastados sem fundamento de
causa, vão concretizar a recisão
colectiva. "Os dirigentes portugue-
ses não olham a meios para atin-
girem os seus fins e violam os mais
elementares direitos dos jogadores",
declarou Joaquim Evangelista. 

A segunda edição do Torneio FIFPro
destinado a jogadores sem ocu-
pação vai realizar-se na Holanda,
em Rijnsburg, a 15 e 16 de Julho. 
Nesta competição, que vai decorrer
no Complexo Desportivo Middel-
mors, além de uma equipa do SJPF,
representativa de Portugal, vão com-
petir formações de França, da Alema-
nha, da Eslovénia e do país anfitrião. 
Cada equipa participante nesta se-
gunda edição da prova da FIFPro,

organismo a que o SJPF está filia-
do, realizará quatro jogos de 45
minutos cada. 
Na primeira edição, que decorreu
em Senlis, perto de Paris, no ano
passado, evoluíram mais de uma
centena de jogadores. A equipa do
SJPF classificou-se então no quarto
lugar, com dois pontos, menos oito
do que França 1, o colectivo que
concluíu o torneio na primeira
posição da classificação geral. 

Equipa do SJPF
presente na Holanda

Equipa do SJPF vai lutar pela vitória na Holanda 

Abril
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Jorge Sampaio homenageado

Num acto simbólico, que pre-
tendeu vincar o reconhecimento e
a gratidão do SJPF para com Jorge
Sampaio, Joaquim Evangelista ofer-
tou uma caricatura original da
autoria do artista plástico Luís
Costa, rubricada por todos os  anti-
gos jogadores, e entregou uma
peça em vidro ao ex-Presidente da
República, que, como advogado,
esteve intimamente ligado à consti-
tuição do organismo sindical, nos
primeiros anos da década de 70,
em pleno regime fascista.

1.º de Maio

Para o SJPF, assinalar o 1.º de Maio
"serve para reiterar a posição diária
do organismo, traduzida no
empenho permanente de dignificar
o jogador profissional de futebol,
acompanhado-o e defendendo-o
intransigentemente na salvaguarda
dos seus direitos, ora promovendo
acções autónomas, ora inter-
pelando outras entidades para o
cumprimento das obrigações que
lhes são imputadas".

"Magriços" em Santarém

Os "Magriços" estão perpetuados
em Santarém com o topónimo
"Calçada Selecção de 66", numa
homenagem do SJPF, da Câmara
Municipal de Santarém e do W
Shopping.
Eusébio, António Simões, Hilário e
José Augusto, entre outros, estiver-
am presentes na cerimónia, que
assinalou os 40 anos sobre a
epopeia dos "Magriços" no
Mundial de 1966.

SJPF denuncia
salários em atraso

Num levantamento efectuado até 8
de Maio, o SJPF constatou a
existência de 1 150 meses de
salários em atraso nas competições
profissionais, ou seja, as que são
organizadas pela Liga Portuguesa
de Futebol Profissional (LPFP).
Estes dados do SJPF, que constam do
balanço da época de 2005/06
correspondem a 375 meses de
salários em atraso na Liga Betandwin
e 775 meses na Liga de Honra.
De entre os 36 clubes concorrentes
nas duas competições, na época de
2005/06, apenas 17 tinham as
remunerações em dia até 6 de
Maio, último dia estipulado por lei
para que fosse liquidado o venci-
mento de Abril, na maioria dos
casos o último referente ao contra-
to válido para a temporada.
Na Liga Betandwin, as SAD do FC
Porto, do Sporting, do Benfica, do
Sp. Braga, da U. Leiria e o Nacional,
o P. Ferreira, a Naval 1.º de Maio, a

Académica e o V. Guimarães consti-
tuíam o grupo de cumpridores, o
que significa que oito concorrentes
na prova registavam atrasos no
pagamento da retribuição aos
jogadores.
Na Liga de Honra, Beira-Mar,
Leixões, Olhanense, Santa Clara,
Feirense, Moreirense, Sp. Covilhã e
Barreirense (estes três últimos
clubes acabaram por ser despro-
movidos à II B) estavam em dia até
5 de Maio. No caso do D. Aves, a
Direcção acordou com os
jogadores, por escrito, que a li-
quidação do vencimento de Abril se
processará no próximo dia 20.
Nas competições não-profissionais,
que, na época de 2004/05, registou
um incumprimento salarial de 90
por cento, o SJPF está a proceder ao
levantamento, mas Joaquim
Evangelista referiu que "a situação
é muito mais gravosa" do que nas
provas da LPFP.
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Portugal (SJPF)
ganha World Funcup

A equipa do SJPF, representativa de
Portugal, venceu a World Funcup,
uma réplica do Mundial, que,
durante um mês, em Alfragide,
mobilizou mais de 370 jogadores,
com o objectivo de transmitir a
mensagem da tolerância. 
Na final, Portugal derrotou a
Polónia por 8-5. A World Funcup
teve organização da Fun Sports e
da Greenfield, em parceria com a
SOS Racismo, a Câmara Municipal
da Amadora, a Junta de Freguesia
de Alfragide e a Brindestorm.
Participaram 32 equipas.

Abel Xavier no TAS

A 28 de
Junho, Abel
Xavier, com
o patrocínio
do SJPF,
deslocou-se
ao Tribunal
Arbitral do
Desporto (TAS) em Lausane, na
Suíça. Após a audiência, o jogador
revelou-se confiante na redução da
suspensão de 18 meses aplicada pela
UEFA devido a um controlo positivo.
"Já cumpri oito meses de suspensão
e há um elemento novo que é o de
eu ter um acordo com um clube para
assinar um contrato caso a pena seja
reduzida", disse Abel Xavier.
Efectivamente, a pena foi posterior-
mente reduzida para 12 meses.

Sem limites para jogadores
estrangeiros

A LPFP aprovou a liberalização de
inscrição e utilização de jogadores
de nacionalidade estrangeira. Esta
alteração introduzida no
Regulamento de Competições
entra em vigor na temporada de
2006/2007, sendo facultativo a
inscrição de quatro jogadores for-
mados localmente. Esta norma,
aprovada pela Assembleia Geral da
FPF, é obrigatória na época de
2007/2008, sendo seis o número
de jogadores formados localmente.

IV Estágio
do Jogador

O IV Estágio do Jogador, promovido
pelo SJPF decorreu entre 26 de
Julho e 26 de Agosto. 
Durante um mês, os atletas pre-
sentes no estágio treinaram três
vezes por semana, disputaram
vários encontros com equipas
profissionais e ainda frequentaram
cursos intensivos de informática e
de inglês. Pelo meio, e além da pre-
sença em torneios nacionais, espa-
lharam o seu valor além-fronteiras,
numa competição - entre equipas
dos vários sindicatos europeus -
disputada na Holanda. Ficaram em
segundo lugar em igualdade pon-
tual 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. 
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 prob-
lema.
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 desem-
pregados, proporcionado-lhes
condições de treino e jogo, potenci-
adores da manutenção e melhoria
da forma física, dando-lhes a possi-
bilidade de constituírem uma opção
válida para os clubes ou SAD inter-
essados 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.

Um sucesso absoluto

Junho



Julho

Obrigado Portugal
A Selecção Nacional concluiu na
quarta posição o Campeonato do
Mundo disputado na Alemanha. 
"Em cada janela uma bandeira, no
relvado uma nação inteira". Esta
frase, exposta no autocarro da
selecção portuguesa durante a
competição, retratou na perfeição o
estado de espírito dos adeptos lusos
desde o estágio desenvolvido em
Évora e ao longo de todo o torneio.
Embora não conseguisse repetir o
terceiro lugar alcançado pelos
"Magriços" em 1966, a equipa lusa
realizou uma excelente campanha. 
O SJPF realçou o "espírito inque-
brantável" e o "inquestionável
mérito" da equipa portuguesa. Em
mensagem enviada à selecção

nacional, Joaquim Evangelista
endereçou parabéns e expressou
"uma palavra de apreço e justo
reconhecimento para os capitães
Figo e Pauleta", sublinhando que
"o longo e brilhante contributo"
que deram à selecção nacional
"será inolvidável". 
Pauleta despediu-se da selecção
na qualidade de melhor marcador
de sempre em representação da
equipa das quinas (47 golos),
enquanto Luís Figo abandonou
com o recorde de internacio-
nalizações, 127, e com 32 golos
marcados.
Portugal foi ainda designado pelos
cibernautas como a Equipa mais
Empolgante do Mundial. 

SJPF brilha na Holanda

A equipa do Sindicato alcançou um
brilhante segundo lugar, com os
mesmos pontos da formação
holandesa, vencedora da com-
petição, no II Torneio da FIFPro para
jogadores desempregados. Uma
prestação reveladora da qualidade
dos jogadores orientados por
Emílio Peixe e José Carlos. 

Do desemprego
para a competição

Muitos dos atletas que partici-
param no IV Estágio do Jogador
assinaram contratos de trabalho.
Hugo Morais com o Leixões, Bruno
Fernandes com o Desportivo das
Aves, foram alguns exemplos.

Dejan Stefanovic no SJPF

O presidente do sindicato esloveno
de jogadores (SPINS), encontrou-se
com Joaquim Evangelista, na sede
do SJPF, para uma reunião de trabal-
ho. A criação de um Fundo de
Pensões, a educação dos jogadores e
a constante defesa dos direitos dos
jogadores foram algumas das
matérias tratadas.

ASF - AN
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Agosto

As eleições na LPFP

A 10 de Agosto, Hermínio Loureiro
foi eleito presidente da Liga
Portuguesa de Futebol Profissional
(LPFP), sucedendo a Valentim
Loureiro. 
Na óptica desse processo eleitoral,
o SJPF, através de Joaquim
Evangelista, deu conta da sua
posição sobre o caminho a trilhar
pelo futebol profissional em
Portugal.
"Perspectivam-se mudanças
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 acento
tónico deve incidir na última ver-
tente. Na verdade, é pública e
genericamente reconhecida a grave
situação em que vive o futebol
profissional. O papel da LIGA é, e
deverá ser, cada vez mais impor-
tante. Desde logo surge a responsa-
bilidade de organizar as com-
petições profissionais o que implica
a definição precisa dos pressupos-
tos/parâmetros de participação. 
Ora, de entre estes, merece acresci-
da relevância o que se prende com
a exigibilidade do cumprimento das
obrigações legais e contratuais dos
Clubes/SAD, nomeadamente o

pagamento pontual dos salários. 
Para tanto, por um lado, à rigorosa
fiscalização da situação financeira
dos Clubes/SAD à luz de critérios
definidos para a participação nas
competições desportivas. Impõe-se,
por isso, a elaboração de um man-
ual de licenciamento. Por outro, o
estabelecimento de medidas ten-
dentes a obviar às múltiplas e
dramáticas situações decorrentes
do incumprimento salarial desta-
cando-se, entre outras, a obrigação
de prestação de garantias bancárias
no início da competição. Assim, não
é despiciendo definir e aplicar,
célere e rigorosamente, um eficaz
regime de sancionamento para os
incumpridores com previsão,
nomeadamente, da sanção de
descida de divisão"
Nesta óptica, o SJPF entende a
necessidade de analisar vários
temas, tais como o Contrato
Colectivo Trabalho, o
Regulamento Internacional de
Transferências/ Inscrição de
Jogadores Desempregados, o
Fundo de Pensões Obrigatório, com
regime fiscal adequado, os Quadros
Competitivos, a criação do Fundo
de Garantia Salarial e o Regime
Fiscal e de Segurança Social. 

Parceria com a 
Cambridge School

O SJPF alargou o âmbito das suas
parcerias e, no domínio da for-
mação, celebrou um protocolo com
a Cambridge School. Assim, além
dos jogadores que frequentaram o
Estágio do Jogador, que tiveram
cursos intensivos de inglês, qual-
quer associado do SJPF pode
usufruir dos direitos da parceria em
condições especiais.

Visita de Emanuel Medeiros

O director-geral da EPFL
(Association of European
Poofessional Footbal Leagues),
Emanuel Medeiros encontrou-se
com Joaquim Evangelista na sede
do SJPF. Em conversa informal,
foram abordados alguns temas
merecendo especial destaque aque-
les que se prendem directamente
com o exercício da actividade do
jogador de futebol. Na reunião foi
reiterada a disponibilidade mútua
de uma colaboração profícua em
prol do futebol traduzida na elabo-
ração e análise de propostas concre-
tas visando a superação dos proble-
mas mais candentes. 

Bodas de Prata como treinador

Artur Jorge, membro fundador do
SJPF comemorou 25 anos como

treinador principal
de futebol. A

Artur Jorge o
SJPF, honrado

com a car-
reira profissional
de um dos seus
primeiros diri-
gentes, desejou e
deseja que daqui
a muitos e bons
anos ele repita a
e x p r e s s ã o
"sinto-me bem
quando olho
para trás..."
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O "Bom Gigante" 
e a Casa do Futebolista
O SJPF não esquece os jogadores e
principalmente aqueles que muito
deram ao futebol português. José
Torres é um desses exemplos.
Como o presidente do SJPF bem
exemplifica: 
"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 honra, por
participar num evento em que a
modéstia e a pequenez do meu
contributo se prende também 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 constatação
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 digni-
dade. 
Trata-se da criação
da CASA DO FUTE-
BOLISTA que
esperamos venha a
ser um sonho
muito em breve
transformado em
realidade. O pro-
jecto já mereceu
apoio do Governo,

aguardando-se que outros sigam as
mesmas pisadas. 
Falar do JOSÉ TORRES vale por dizer
que marcou, indelevelmente, um
período áureo do futebol por-
tuguês, ora como atleta, ora como
treinador. Traçar o seu perfil de
estrela do futebol, nas suas várias
vertentes, será papel que outros
melhor do que eu desempenharão.
No entanto, para todos, profissio-
nais ou não, a figura do BOM
GIGANTE, os seus golos e a sua per-
manente boa disposição são ima-
gens que o tempo não apagará. 
Em meu nome pessoal e de toda a
Classe que tão brilhantemente hon-
rou, num abraço do seu tamanho,
duas palavras se impõem no dia do
seu aniversário [8 de Setembro]:
PARABÉNS E OBRIGADO." 

Na busca de soluções

O SJPF iniciou a 9 de Setembro um
ciclo de audiências com presi-
dentes 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. Santa Clara,
Paços de Ferreira, Rio Ave, Paços
de Ferreira, Varzim e Trofense
foram os grémios que inaugu-
raram esta jornada.

Mazda/Gomes & Leonardo, Lda 

Visando a prestação de serviços em
condições mais vantajosas aos seus
associados o SJPF assinou um pro-
tocolo com a Mazda /Gomes &
Leonardo, Lda. Em consequência
desta parceria, o prémio referente
ao "Melhor Jogador do Mês", des-
tinado a distinguir o futebolista
mais regular da Liga Bwin, passou a
denominar-se "Troféu Mazda -
Jogador do Mês".

Combate ao desemprego

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 acordo insere-se
na política de obrigação social do
Sindicato e pretende dar con-
tinuidade ao IV Estágio dos
Jogadores que decorreu entre 26
de Julho e 26 de Agosto.

"Play-Fair With Sport"

"Organismos políticos e
desportivos devem trabalhar em
conjunto 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 e na qual o SJPF
esteve presente.
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O adeus do "Bicho"
Dezasseis de Outubro de 2006
ficará na história do futebol por-
tuguês, como o dia em que Jorge
Costa - "Bicho" para os amigos -
anunciou oficialmente o final da
sua carreira como futebolista
profissional.
A dois dias de completar 35 anos,
Jorge Costa, não teve dúvidas em
pendurar as botas. "Anuncio oficial-
mente o final da minha carreira
como jogador profissional de fute-
bol, uma carreira da qual me orgulho
bastante e que foi conseguida
através de muito espírito de sacrifício,
de muita dedicação mas acima de
tudo com muito prazer", disse, emo-
cionado mas seguro, na Casa de
Santiago, em Leça da Palmeira,.
Seguiram-se palavras de agradeci-
mento. "Aos clubes e à selecção
nacional, a todos os dirigentes
com quem trabalhei, aos
meus colegas de
profissão, prati-
camente a
todos os trei-
nadores, aos
departamen-
tos médicos
de todos os
clubes e gosta-
va de salientar o
Rodolfo Moura,
que foi uma pessoa
que me ajudou e que
sofreu comigo, aos
adeptos do futebol e em
particular aos do FC
Porto, a todos os profis-
sionais da Comunicação

Social - e permitam-me destacar o
Carlos Pereira Santos -, a três pessoas
que apareceram na minha vida numa
altura decisiva - o sr. Amadeu Paixão,
o sr. Fernando Almeida e a dona
Gracinda dos Anjos -, aos meus pais,
aos meus irmãos, cunhados, aos
meus filhos e, por fim, mas não
menos importante, a uma pessoa
que sempre esteve ao meu lado prin-
cipalmente nos momentos menos
positivos - a minha mulher, Isabel". 
Quanto a bons e maus momentos,
o actual secretário da Mesa da
Assembleia Geral do SJPF destacou,
pela positiva, o seu primeiro jogo
pelo FC Porto, os títulos que
alcançou e, acima de tudo, a vida
excelente que o futebol lhe propor-

cionou. Já a maior mágoa foi não
ter terminado a carreira com
a camisola do FC Porto.
"Tinha anunciado que o
ano passado seria a minha
última época, as coisas não

correram como eu espera-
va e essa será uma

mágoa que ficará
sempre dentro de
mim".
Neste momen-
to, Jorge Costa
exerce as
funções de
t r e i n a d o r -
adjunto no
Sporting de
Braga.

Gestão e liderança no futebol

Top Executive em Gestão &
Liderança no Futebol é o novo
curso da Escola de Gestão &
Negócios, que contará com a coor-
denação executiva de Paulo Sousa
(ex-internacional de futebol) e de
Gabriela Moura (docente da UAL),
e que se destina, entre outros, para
jogadores em final de carreira que
pretendam valorizar-se profissional-
mente. O protocolo firmado com o
SJPF garante um desconto de 10
por cento do valor das propinas aos
associados do Sindicato.

SJPF no Congresso FIFPro

A cidade do Rio de Janeiro recebeu
entre 5 e 7 de Outubro, o
Congresso da FIFPro. O SJPF esteve
presente no evento através de
Joaquim Evangelista, presidente da
Direcção, e de João Nogueira da
Rocha, presidente da Mesa da
Assembleia Geral.

Portugueses
entre os nomeados

Miguel, Deco, Luís Figo e Cristiano
Ronaldo estiveram entre os 55
nomeados para os prémios da
FIFPro.

Sub-21 no Euro 2007

Ao derrotar a Rússia por 3-0,
Portugal carimbou o passaporte
para a fase final do Euro 2007, a
disputar na Holanda entre 10 e 23
de Junho.

Jorge Andrade
regressa aos relvados

Sete meses depois da lesão sofri-
da, o defesa-central do Desportivo
da Corunha voltou à competição.
O internacional português jogou
20 minutos no encontro particular
que a sua equipa disputou frente
ao Vilalbés.

Outubro
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Todos juntos
contra o racismo

Pelo quarto ano consecutivo, o
Sindicato dos Jogadores Profis-
sionais de Futebol (SJPF) levou a
cabo a Semana Contra o Racismo
no Desporto.
O pontapé de saída foi dado através
de um almoço convívio que teve
lugar no espaço Hattrick Caffé, em
Lisboa, e em que participaram cerca
de 70 pessoas dos mais variados
quadrantes da sociedade portugue-
sa desde o desporto, à música, à
política até à  comunicação social. 
Fernando Gomes, Manuel
Fernandes, Paulo Sousa e Eusébio
aceitaram o convite para serem
embaixadores da iniciativa, cujo
lema foi "Dentro e fora do campo
diz não ao racismo" e que decorreu
entre 24 e 30 de Novembro.
A partilha de esforços foi ilustrada
nas mensagens de personalidades
como Laurentino Dias, secretário de
Estado da Juventude e do Desporto,
até aos presidentes de diversas enti-
dades como Gilberto Madaíl, da
FPF, Hermínio Loureiro, da LPFP,
António Sérgio, da APAF e José

Pereira, da ANTF.
Os jogadores participaram activa-
mente na campanha e, além das
frases anti-racismo dos capitães das
32 equipas que militam nos campe-
onatos profissionais, envergaram "t-
shirts" alusivas à iniciativa nas jor-
nadas em que decorreu o evento. 
O SJPF congratulou-se com o êxito
da Semana contra o Racismo no
Desporto mas como afirmou
Joaquim Evangelista "se é certo que
o fenómeno não é exclusivo do
desporto, certo é também que o
espaço desportivo acaba por ser um
local privilegiado para a sua mani-
festação porque entre as massas é
mais fácil propalá-lo". E acrescen-
tou: "A semana de luta contra o
racismo não se esgota aqui, espera-
se sim que seja o pontapé de saída
para as outras acções que integra,
nomeadamente acções nos está-
dios, nas escolas e na comunicação
social. O NÃO AO RACISMO só será
eficaz se acompanhado de um SIM
a todas as acções tendentes à sua
erradicação." 

Acordo entre FIFA e FIFPro

As duas entidades assinaram em
Barcelona um Protocolo com o
intuito de reforçar a cooperação e o
diálogo sobre diversas matérias que
afectam o futebol contemporâneo. 

Adeptos adoram Cristiano
Ronaldo

O internacional português, que
alinha no Manchester United, foi
eleito pelos adeptos como o
"Melhor Jogador Jovem" de 2006,
nos prémios FIFPro.

Protocolo de Intenções entre
SJPF e LPFP

O SJPF e a Liga Portuguesa de
Futebol Profissional assinaram um
Protocolo de Intenções que visa de-
sencadear um "novo ciclo" no fute-
bol português. O documento tem
como objectivo "a defesa da ética
nas competições desportivas contra
as influências externas - política,
financeira, comercial -, que ponham
em causa os valores do futebol" em
Portugal e, como não podeia deixar
de ser, a "busca de soluções con-
sensuais para os problemas no
âmbito das instâncias desportivas". 

Novas parcerias

O SJPF estabeleceu protocolos com
a OMB Grupo Óptico e com a JP Sá
Couto. Na primeira, a OMB
prestará aos dirigentes, colabo-
radores, associados e familiares
directos dos associados do SJPF
vários serviços com descontos entre
10 e 35 por cento. Na segunda, a
JP Sá Couto permite a aquisição de
produtos de informática e afins a
preços mais favoráveis. Ambas as
entidades patrocinarão ainda
prémios institucionais.
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Deco, José Mourinho e Scolari

nomeados pela IFFHS
O médio do Barcelona, o treinador
do Chelsea e o seleccionador na-
cional estão entre os mais votados
pela Federação Internacional de
História e Estatísticas do Futebol
(IFFHS) na escolha para os melhores
de 2006. 
Neste momento decorre a
votação para as várias categorias
a concurso, e nelas, constam os
três portugueses.
Deco concorre para a de "melhor
construtor de jogo". O interna-
cional português é "ameaçado"
por Kaká (AC Milan), por Pirlo (AC
Milan), por Riquelme (Villarreal),
por Ronaldinho (Barcelona) e, final-
mente, por Zidane (já retirado). 
Já José Mourinho, actual técnico do
Chelsea, é um dos mais

votados para "melhor treinador
mundial de clube", lutando pelo
galardão com Alex Ferguson
(Manchester United), Arsène
Wenger (Arsenal), Frank Rijkaard
(Barcelona), Juande Ramos (Sevilha)
e Gerard Houlier (Lyon). 
O último "português" nomeado é
Luiz Felipe Scolari. Para o título de
"melhor seleccionador nacional do
Mundo", Scolari tem como adver-
sários Raymond Domenech
(França), Guus Hiddink (Austrália),
Jurgen Klinsmann (Alemanha),
Marcello Lippi (Itália) e José
Pekerman (Argentina). 
Os vencedores serão conhecidos a 8
de Janeiro, em Salzburgo, Áustria,

durante a gala promovida
pela IFFHS.

Simão Sabrosa recebe prémio

O capitão benfiquista ganhou o
prémio referente ao "Troféu
Mazda - Jogador do Mês" relativo
ao mês de Outubro. O extremo
encarnado venceu o galardão após
ter sido considerado pelo SJPF o
melhor jogador da Liga Bwin
naquele período com 70 pontos.

Jornadas Técnicas de Futebol

A 19 de Dezembro, os treinadores
Paulo Bento, Fernando Santos,
Jorge Jesus e Neca participaram
numa iniciativa organizada pela Já
Plurivents subordinada ao tema
"Modelo de Jogo - O Estratega". O
evento decorreu no Auditório dos
Oceanos no Casino de Lisboa. O
encontro contou ainda com a par-
ticipação de Quinito (actual director
desportivo do Vitória de Setúbal).

Deco e Cristiano Ronaldo
em alta

Os dois internacionais portugueses
estão entre os 60 nomeados (cinco
deles são treinadores) para a
equipa do ano da UEFA. A votação
termina a 4 de Janeiro e decorrerá
em exclusivo no site do órgão que
gere o futebol europeu. 
O jogador do Manchester United
concorre ao lugar de melhor médio
direito e tem como adversários o
italiano Gattuso, do AC Milan, o
francês Ribéry, do Marselha, o
argentino Messi, do Barcelona e o
inglês Gerrard, do Liverpool. Já
Deco luta pela posição de melhor
médio-ofensivo e tem como con-
correntes os brasileiros Kaká, do
AC Milan e Juninho Pernam-
bucano, do Lyon, o argentino
Riquelme, do Villarreal e o alemão
Ballack, do Chelsea. 
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Entrou em vigor em 1 de Janeiro de
2007 o Decreto-Lei nº 220/2006, de
3 de Novembro, que estabelece o
novo quadro legal para a reparação
da eventualidade de desemprego dos
trabalhadores por conta de outrem.
Importa, pois, de modo muito sin-
tético, informar das alterações trazi-
das pelo novo diploma e dar conta
das regras de atribuição do subsídio
de desemprego.
As maiores novidades prendem-se
com um controlo mais apertado das
situações de desemprego e dos
beneficiários durante o período em
que auferem as prestações. 
Assim, destaca-se um esforço do
legislador, no dizer do preâmbulo
do diploma, de uma maior perso-
nalização da relação centros de
emprego / beneficiário.
Neste contexto, os centros de
emprego têm um papel mais
reforçado no acompanhamento
personalizado dos beneficiários das
prestações de desemprego visando
uma mais rápida inserção no merca-
do de trabalho.
Por sua vez, aos beneficiários passa a
ser exigido o cumprimento de de-
veres tendentes à promoção da sua
empregabilidade, concretamente:
- dever de apresentação quinzenal
no local definido inicialmente pelo
centro de emprego;
- procura activa de emprego, a
saber: respostas escritas a anúncios
de emprego; respostas ou com-
parências a ofertas de emprego;
apresentação de candidaturas es-
pontâneas; diligências para a cria-
ção do próprio emprego; respostas
a ofertas disponíveis na Internet,
registo do currículo na Internet;
- vinculação ao chamado Plano
Pessoal de Emprego contratualiza-
do com o centro de emprego onde
se definem as acções a promover
para encontrar um novo emprego.
No que respeita aos aspectos mais
relevantes da atribuição do subsídio
de desemprego, cumpre referir:
- Titularidade do Direito

O direito ao subsídio de desem-
prego é conferido aos beneficiários
cujo contrato de trabalho cesse por:
iniciativa do empregador, caduci-
dade do contrato, resolução com
justa causa por iniciativa do traba-
lhador e acordo de revogação nos
termos definidos no diploma em
apreço.
- Prazo de Garantia
O prazo de garantia para a atri-
buição do subsídio de desemprego é
de 450 dias de trabalho por conta
de outrem, com o correspondente
registo de remunerações, num
período de 24 meses imediatamente
anterior à data do desemprego.
- Processo de Habilitação
Prazo

O subsídio de desemprego deve ser
requerido no prazo de 90 dias con-
secutivos a contar da data do
desemprego e ser precedido de
inscrição para emprego no centro
de emprego;
Instrução do processo
- O requerimento do subsídio deve
ser acompanhado de declaração do
empregador comprovativa da situ-
ação de desemprego e da data a
que se reporta a última remune-
ração, ou
- Em caso de impossibilidade ou
recusa por parte do empregador de
entregar ao trabalhador da decla-
ração a sua emissão compete à
Inspecção Geral do Trabalho me-
diante requerimento do interessado;
- Montantes
O valor mensal do subsídio não
pode ser superior ao triplo da retri-
buição mínima mensal garantida 
(€ 1.209) nem inferior a essa retri-
buição mensal (€ 403);
O valor diário do subsídio é igual a
65 por cento da remuneração de
referência e calculado com base em
30 dias por mês;
- Período de concessão.
O período de concessão do subsí-
dio de desemprego é estabelecido
em função da idade do benefi-
ciário e, quer para determinação

do período de concessão quer dos
acréscimos, do número de meses
com registo de remunerações no
período imediatamente anterior à
data do desemprego. 
No que respeita à idade, a lei prevê
cinco escalões - menos de 30 anos;
de 30 a 40 anos; de 40 a 45 anos;
mais de 45 anos.
Face ao universo dos associados do
SJPF, afigura-se pertinente referir
apenas os dois primeiros escalões.
Assim:
Beneficiários com idade inferior a
30 anos 
- com registo de remunerações num
período igual ou inferior a 24 meses o
período de concessão é de 270 dias;
- com registo de remunerações num
período superior a 24 meses, é de
360 dias com acréscimo de 30 dias
por cada cinco anos com registo de
remunerações.
Beneficiários com idade igual ou su-
perior a 30 anos e inferior a 40 anos:
- com registo de remunerações num
período igual ou inferior a 48 meses o
período de concessão é de 360 dias,
- com registo de remunerações num
período superior a 48 meses, é de
540 dias com acréscimo de 30 dias
por cada cinco anos de registo de
remunerações nos últimos 20 anos.

Cristina França
Gabinete Jurídico do SJPF

gabinetejurídico@sjpf.pt

Gabinete jurídico esclarece
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As novas regras de atribuição
do SUBSÍDIO de DESEMPREGO



O futebo-
lista do FC
Porto foi
eleito pelo
Sindicato
dos Joga-
dores Pro-
fissionais
de Futebol
(SJPF) o
melhor jo-
gador do
mês de
Novembro
a actuar
na Liga
Bwin e arrecadou o Troféu Mazda -
Jogador do Mês. 
Ricardo Quaresma recebeu 57 pon-
tos, mais seis do que o sportinguista
Rodrigo Tello. O benfiquista Simão

Sabrosa (que venceu
o prémio em Ou-
tubro) ficou no ter-
ceiro lugar, com os
mesmos 50 pontos do
leão Anderson Polga,
quarto classificado. 
Seguiram-se Hélder
Postiga (FC
Por to ) ,
com 49
e Pepe
( t a m -
bém do
FC Porto),
com 48. Depois

posicionaram-se João Moutinho
(Sporting), Dame (Académica) e
Marcos (Marítimo), todos com 47.
O grego Katsouranis, do Benfica,
fechou o "top ten" com 46 pontos. 

Jogador do mês

O mês de Quaresma

Os 10 primeiros
1.    Ricardo Quaresma (FC Porto) 57 pontos 

2.    Rodrigo Tello (Sporting)         51 pontos

3.    Simão Sabrosa (Benfica)     50 pontos 

4.    Anderson Polga (Sporting)     50 pontos 

5.    Hélder Postiga (FC Porto)   49 pontos 

6.    Pepe (FC Porto)                 48 pontos 

7.    João Moutinho (Sporting) 47 pontos 

8.    Dame (Académica)            47 pontos 

9.    Marcos (Marítimo)            47 pontos 

10.  Katsouranis (Benfica)         46 pontos
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Na Academia do Sporting, em
Alcochete, o internacional por-
tuguês recebeu o Prémio Juven-
tude/Holmes Place, instituído pelo
Sindicato dos Jogadores Profis-
sionais de Futebol, relativo ao me-
lhor jogador jovem da Liga Bwin
nos meses de Outubro e Novembro. 
Apesar de ter apenas 20 anos de
idade, João Moutinho é um dos
capitães do Sporting e um dos mais
estimados futebolistas pelos adep-
tos leoninos. Títular indiscutível na
equipa de Paulo Bento - parece que

não sabe jogar mal - e já conta no
seu currículo com várias interna-
cionalizações ao serviço da Selecção
Nacional. Possuidor de uma capaci-
dade técnica superior, faz com mes-
tria qualquer uma das posições do
meio-campo. Marcar golos - apesar
de não ser essa a sua principal
função - é, para já, o único "handi-
cap" deste jovem algarvio. Até ao
momento, e embora tenha ali-
nhado a títular em todos os jogos
do campeonato, ainda não marcou
qualquer golo.

Jovem do mês
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João Moutinho,
o melhor dos "putos" 

Cristiano Ronaldo em grande

O internacional português foi eleito o
melhor futebolista de Novembro da
Premiership, a principal liga inglesa. 
Como forma de reconhecimento
pelos bons desempenhos ao serviço
do Manchester United, Cristiano
Ronaldo foi distinguido com o
prémio "Barclays Player". 
O extremo tem sido fundamental
para a boa campanha do seu clube
que lidera isolado o campeonato atra-
vés das suas assistências e pelos golos
que marcou frente ao Portsmouth e
ao Everton, respectivamente.

Pedro Mendes
distinguido pela BBC

O médio do Portsmouth foi distingui-
do pela BBC como o melhor jogador
do ano a actuar no Sul de Inglaterra. 
O futebolista português é titular
indiscutível na formação dos "pom-
peys" e desempenhou um papel
preponderante na época passada ao
contribuir para que o Portsmouth se
mantivesse no principal campeonato
inglês. Pedro Mendes chegou inclu-
sive a marcar três golos.

Pauleta e Tiago no onze ideal

Os dois jogadores portugueses
estão presentes na equipa do ano
do campeonato francês para o jor-
nal L'Equipe. Segundo o diário
gaulês, nove dos 11 melhores
jogadores da Ligue 1, em 2006,
pertencem ao Lyon. Os únicos
"outsiders" são Pedro Pauleta
(Paris Saint-Germain) e Ribery, do
Marselha. O onze ideal é composto
por: Coupet; Réveillère, Cris,
Squillaci e Abidal; Tiago, Ribery,
Malouda e Juninho; Fred e Pauleta.
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Após o encontro com o Boavista
(desafio a contar para a 12.ª jorna-
da da Liga Bwin), Vítor Baía recebeu
o galardão atribuído pelo Sindicato
dos Jogadores Profissionais de
Futebol referente ao Prémio
Tsunami - Melhor Guarda-Redes do
Ano, relativo à época de 2005/06. 
"Este prémio significa muito, espe-
cialmente por termos sido

campeões nacionais e ganho a Taça
de Portugal. Fiquei muito satisfeito.
Ganhar faz parte da minha maneira
de ser e da permanente
ambição que sempre
apliquei ao longo destes
anos. Quero continuar a
ganhar títulos pelo F.C.
Porto e não me cansarei de
o fazer. É um grande orgul-
ho continuar a ganhar pela
minha equipa" afirmou o
guardião ao site do clube
azul e branco. 
Recorde-se que a distinção
foi anunciada a 26 de
Outubro mas só agora é
que o troféu foi entregue
por motivos de disponibili-
dade. 
Vítor Baía, o atleta mais ti-
tulado do futebol mundial,
conquistou o prémio por ter
sido o melhor guarda-redes
na relação entre o número
de jogos - foi o sétimo

jogador mais utilizado do FC Porto -
, os minutos de utilização e o
número de golos sofridos. 

Guarda-redes do ano

Vítor Baía
recebeu troféu do SJPF

ASF - VITO
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Vítor Baía, o senhor dos troféus

Os 10 primeiros
1.       Vítor Baía (FC Porto) 

2.       Paulo Santos (Sp. Braga) 

3.       Moretto (V. Setúbal/Benfica) 

4.       Ricardo (Sporting) 

5.       William (Boavista) 

6.       Bruno Vale (E. Amadora) 

7.       Diego Benaglio (Nacional) 

8.       Marcos (Marítimo) 

9.      Jorge Baptista (Gil Vicente) 

10.    Nilson (V. Guimarães) 



Alguém o influenciou a seguir a
carreira de futebolista profis-
sional?
Não, mas o gosto pelo futebol co-
meçou bem cedo, quando era miúdo.

Essa profissão, é a que esperava
encontrar?
É, não fugiu muito ao que esperava.
Mas, naturalmente que tive de traba-
lhar muito e também de fazer alguns
sacrifícios próprios da profissão.

Quais os maiores problemas
com que se deparou ao longo da
carreira?
A falta de oportunidades quando se
é jovem em termos de futebol sénior.

Por outro lado, felizmente que, a
nível pessoal, nunca passei pelo pro-
blema dos salários em atraso. 

Onde e qual foi o valor do seu
primeiro contrato como profis-
sional?
No Atlético e ganhava 25 contos.

Qual o treinador que mais o
marcou?
Todos eles me marcaram, alguns
pela positiva, outras pela negativa.

Um momento inesquecível...
A estreia pela Selecção Nacional.

E outro para esquecer...
Na última época, o jogo com o Gil
Vicente e onde, matematicamente,
acabámos [o Belenenses] por descer
de divisão [antes do caso Mateus].

O colega de equipa que mais o
influenciou?
Aprendi com todos eles.

Teve ou tem algum ídolo?
Nunca fui de ídolos mas sempre
admirei Luís Figo pela sua regulari-

dade ao
mais alto
nível.

É a favor
ou contra
a existên-
cia de em-
presários?
A favor
desde que

sejam sérios. Por
exemplo, o
Jorge Gama, o
meu empresário

desde que subi aos seniores, sem-
pre foi importante na minha car-
reira e é hoje um amigo. Abriu-me
algumas portas que, se calhar, de
outro modo, permaneceriam fe-
chadas.

Há falta de fair-play entre os
colegas de profissão (por exem-
plo, atitudes racistas, agressões,
lesões propositadas)?
Penso que não. Há é por vezes
reacções esporádicas.

Como vê a intervenção do
Sindicato dos Jogadores?
Está a fazer um bom trabalho. E
não é fácil em Portugal estar na
posição do Sindicato. 

Já alguma vez recorreu ao
Sindicato?
Felizmente nunca necessitei mas
sempre fui sindicalizado. Penso que
todos juntos (jogadores e Sindicato)
podemos ter uma força inimaginá-
vel. É pena é que só alguns
jogadores só se lembrem do
Sindicato quando precisam e não
deveria ser assim. 

O que faria se mandasse no
futebol?
Exigia garantias bancárias aos
clubes para evitar o incumprimen-
to salarial, tentava levar mais gente
aos estádios alterando o preço dos
bilhetes - acho que é excessivo
para o poder de compra dos por-
tugueses - e o horário dos jogos
que, muitas vezes, é bastante tar-
dio para uma família ir ao futebol.
Por fim, apelava à consciência dos
dirigentes para afastar de vez a
polémica do futebol.

Entrevista
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"Juntos podemos ter
uma força inimaginável"

Silas (Clube de Futebol "Os Belenenses")

Bruno Fernandes

Idade - 28 anos
Naturalidade - Lisboa
Clubes por onde passou -
Atlético Malveira, Amora,
Belenenses, Alcochetense,
Desportivo das Aves e
Beroe (Bulgária)



Alguém o influenciou a seguir a
carreira de futebolista profis-
sional?
Talvez o meu pai pela sua paixão
pelo futebol - chegou a jogar em
escalões inferiores - e que me influ-
enciou para que eu seguisse a car-
reira de futebolista profissional.

Essa profissão, é a que esperava
encontrar?
No início, quando via os grandes
jogadores, pensei que era tudo um
mar de rosas mas, com o passar dos
anos, apercebi-me que a realidade é
diferente. No entanto, posso dizer que
estou contente com a minha profissão. 

Quais os maiores problemas
com que se deparou ao longo da
carreira?
Os clubes por onde passei cumpri-
ram sempre na íntegra.

Onde e qual foi o valor do seu
primeiro contrato como profis-
sional?
No Fafe, na 3.ª Divisão, e ganhava
100 contos.

Qual o treinador que mais o
marcou?
O professor Manuel Machado. Foi o
meu grande professor. Trabalhei com
ele nas camadas jovens e nos
seniores e sempre acreditou em mim. 

Um momento inesquecível...
Foram vários: A subida com o
Moreirense da II à I Liga, a minha
vinda para o Vitória de Guimarães -
o concretizar de um sonho de
pequeno - e a minha estreia nas
competições europeias num jogo a

contar para a Taça UEFA entre o
Vitória e o Wisla Cracóvia.

E outro para esquecer...
A descida de divisão com o Vitória.
Mas, é um momento que não vou
esquecer. Será sempre uma espinha
atravessada na minha garganta.

O colega de equipa que mais o
influenciou?
Não tive nenhum em especial mas
fiz dois grandes amigos: o Alex, que
joga no Wolsfburgo (Alemanha), e
o Castro, que joga no Maia.

Teve ou tem algum ídolo?
Gostava do Bakero (Barcelona) pela
entrega, raça e paixão com que dis-
putava todos os jogos.

É a favor ou contra a existên-
cia de empresários?
A favor desde que
queiram aju-
dar o jo-
gador. Agora, se defenderem
em primeiro lugar outros
interesses que não os do
jogador não fazem falta
alguma.

Há falta de fair-play
entre os colegas de
profissão (por exem-
plo, atitudes racistas,
agressões, lesões
propositadas)?
Quero pensar que não.
No calor do jogo há
situações que aconte-
cem mas depois do
apito final tudo fica
esquecido.

Como vê a intervenção do
Sindicato dos Jogadores?
Sou sócio, com orgulho, e acho que
o Sindicato tem cada vez mais
força. Joaquim Evangelista tem
feito um bom trabalho e até super-
ado as expectativas. Penso que
estamos no bom caminho. Agora,
compete-nos a nós unir-nos e lutar
pelos nossos direitos até às últimas
consequências, se necessário.

Já alguma vez recorreu ao
Sindicato?
Não, nunca tive essa necessidade.

O que faria se mandasse
no futebol?
Obrigava, através de
quotas, as equipas a
apostar nos jogadores
portugueses oriundos

da formação. 

Flávio Meireles

Idade - 30 anos
Naturalidade -
Ribeira de Pena
Clubes por onde
passou - Fafe,
Moreirense, Vitória
de Guimarães

"O SJPF está a lutar
pelos nossos interesses"

Flávio Meireles (Vitória Sport Clube)
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O FC Porto é a única equipa por-
tuguesa que conseguiu o apura-
mento para os oitavos-de-final da
Liga dos Campeões. Com o empate
a zero frente ao Arsenal, os dragões
ficaram em segundo no grupo G e,
tal como os "gunners", continuam
na Liga milionária. A fava, neste
grupo, saiu ao CSKA de Moscovo
que foi relegado para a Taça UEFA. 

Pior sorte teve o Benfica. Os encar-
nados deslocaram-se a Old Trafford
com a necessidade de uma vitória
ante o Manchester United. O
embate até começou bem para a
equipa portuguesa quando Nelson,
aos 26 minutos, colocou os encar-
nados em vantagem. O grémio
inglês, onde alinha Cristiano
Ronaldo, reagiu e chegou ao
empate no último minuto da
primeira parte por Vidic. 
Na segunda metade, os "red devils"
continuaram a
carregar e
chegaram à
v a n t a g e m
por Ryan
Giggs, aos
60 minutos.
Doze minu-
tos depois,
Saha, sen-

tenciou o jogo ao marcar o terceiro
golo do Manchester United.
Com este resultado, os ingleses
mantêm-se na Champions (junta-
mente com o Celtic, o outro apura-
do do grupo F) e o Benfica ruma à
Taça UEFA. 
Já o Sporting despediu-se das com-
petições europeias ao ser derrotado
em Alvalade pelo Spartak de
Moscovo por 1-3. Com este desaire
os leões, que matematicamente já
estavam afastados da próxima fase

da Liga dos Cam-

peões, fa-
lharam também o

acesso aos 16 avos-de-
final da Taça UEFA.

Liga dos Campeões
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FC Porto em frente,
Benfica na UEFA e Sporting "out"

FC Porto-Chelsea
nos oitavos-de-final

O sorteio, realizado em Nyon,
Suíça, ditou, na Liga dos Cam-
peões, o regresso de Mourinho ao
Dragão e na Taça UEFA os embates
entre Benfica-Dínamo de Bucareste
e Sporting de Braga-Parma.
Nos oitavos-de-final da Champions,
o FC Porto receberá o Chelsea a 21
de Fevereiro e jogará a segunda-
mão em Londres a 6 de Março. 
Já nos 16 avos-de-final da Taça
UEFA, o Benfica defrontará o
Dínamo de Bucareste, na Luz, a 14
de Fevereiro e deslocar-se-á à
Roménia a 22 de Fevereiro. Nas
mesmas datas jogará o Sporting de
Braga que encontrará o Parma,
formação onde alinha o português
Fernando Couto.
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A equipa bracarense derrotou o
Grasshoppers por 2-0 e apurou-se
para os 16 avos-de-final da Taça
UEFA. 
Um golo de João Pinto aos 61 mi-
nutos e outro de Castanheira, aos
90', colocaram o Sporting de Braga
na fase seguinte da segunda com-
petição da UEFA. Um feito histórico
para o clube arsenalista.
Quanto ao jogo propriamente dito
pouco há a dizer tal foi a suprema-
cia da equipa portuguesa ante a
formação suíça orientada pelo búl-
garo Krassimir Balakov (antigo
jogador do Sporting). Todavia, ape-
sar do favoritismo, os bracarenses
entraram nervosos acusando a
pressão - tinham absoluta necessi-
dade de vencer - e só na segunda
parte chegaram aos golos. 
João Pinto com um excelente
remate (na sequência de um pon-
tapé livre indirecto apontado por
Wender) abriu as hostilidades e, ao

cair do pano,
Castanheira, após
um belo cruza-
mento de Luís
Filipe, confir-
mou a pas-
sagem do
Braga à
p r ó x i m a
fase da
c o m p e -
tição. Um
objectivo
alcança-
do gra-
ças às
duas vi-
tórias ca-
s e i r a s
o b t i d a s
diante o
S l o v a n
Liberec e
do Grass-
hoppers.

Taça UEFA

Sporting de Braga faz história

ASF - PAU
LO

 ESTEVES

Arsenalistas abateram gafanhotos



Durante sete horas, as partes
envolvidas no processo por doping
instaurado a Nuno Assis prestaram
declarações no Tribunal Arbitral do
Desporto (TAS), em Lausana, Suíça.
De um lado a defesa do jogador,
representado pelo advogado do
Benfica e a Federação Portuguesa
de Futebol. Do outro, a Agência
Mundial Antidopagem (AMA), enti-
dade que interpôs o recurso junto
do TAS. 
Existem vários cenários para a sen-
tença. Desde a absolvição do atleta
até uma pena de seis meses a dois
anos. Independentemente do que
vier a ser decidido, a posição será
definitiva. Não há recurso possível.
O Sindicato dos Jogadores Pro-
fissionais de Futebol (SJPF), sem
qualquer interferência na estratégia
adoptada pelo Clube, tem acom-
panhado desde a primeira hora o
processo que envolve Nuno Assis.
Reiterando mais uma vez a soli-
dariedade institucional, o SJPF
espera que se conclua pela inocên-
cia do jogador.
Recorde-se que Nuno Assis acusou
um controlo positivo (19 norandros-

terona) a 3 de Dezembro de 2005,
no final do jogo Marítimo-Benfica,
tendo sido suspenso por seis meses.
O jogador não cumpriu o castigo na
íntegra (faltavam 19 dias) devido ao
arquivamento do processo, a 14 de
Julho, pelo Conselho de Justiça da
Federação Portuguesa de Futebol. 
O secretário de Estado do

Desporto, Laurentino Dias, não se
conformou com a sentença e envi-
ou uma carta à FIFA, UEFA e AMA
discordando da decisão e solicitan-
do à Agência Antidopagem que
analisasse o processo. A AMA
acabou, em última instância, por

enviar o dossier para o TAS, que
se decidiu pela reaber-

tura do processo.

Doping
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Nuno Assis aguarda veredicto

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
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No artigo anterior, referi que um
jogo de futebol é sempre um con-
junto infindável de histórias, numa
sucessão de acontecimentos que
nos transportam à paixão por este
desporto tão competitivo. O
desporto globalmente entendido
tem uma enorme importância na
sociedade moderna e tem-se revela-
do mesmo constante ao longo dos
tempos em todas as sociedades e
culturas. O futebol faz parte desta
estrutura e porque é realmente um
fenómeno social mistura níveis de
maior ou menor competição, con-
tendo em si próprio os comporta-
mentos mais nobres e puros, bem
como os mais censuráveis, agres-
sivos e violentos que contrariam as
normas e valores que costumamos
aceitar como correctos.
Desde os primórdios que o futebol
contém em si uma carga simbólica
significativa, porque ele produz um
enorme conjunto de acontecimen-
tos e interesses, alguns deles per-
feitamente antagónicos. Tem a
maior fatia de adeptos e as notícias
que origina sobrepõem-se quase
sempre às outras mais directamente
respeitantes à nossa vida quotidi-
ana, como a política, a saúde, a
educação, por exemplo.
Neste intrincado jogo, uns são
adeptos e outros os actores direc-
tos, como os árbitros, os jogadores
e os treinadores. Aos árbitros está-
lhes reservado, pelas funções em
que estão investidos, um papel de
imensa responsabilidade, actuando
muitas vezes sob ambientes hostis
e onde o nível competitivo de cada
jogo se apresenta duro, conflituoso
e até violento. Quando isso acon-
tece, o que poderia ser um
agradável espectáculo mais ou
menos competitivo transforma-se
numa manifestação de ódio, raiva e
violência. Aí soltam-se pelos agres-
sores, de modo muitas vezes delib-
erado, as tensões do dia-a-dia,
mais parecendo que os terrenos de
jogo são locais em que as mais ele-
mentares regras de convivência
social podem ser subvertidas sem
qualquer problema.

A violência, seja qual for a forma de
que se revista, representa e trans-
mite sempre uma imagem negativa
de todo o futebol. Os epifenó-
menos de violência que se manifes-
tam geralmente contra os árbitros
têm raízes na evolução da própria
sociedade em que estamos inseri-
dos. Aliás, o aumento dessa violên-
cia não está directamente relaciona-
do com a falta de qualidade dos
árbitros e não é o futebol que a cria
e desenvolve. Os que gostam de
futebol devem assim combater e
reprimir todos esses comportamen-
tos, seja qual for a sua origem. Os
códigos disciplinares têm de ser
suficientemente dissuasivos e puni-
tivos, castigando os prevaricadores
com penas exemplares e mais
pesadas, tanto desportivas como
pecuniárias. A nossa palavra de
ordem contra a violência deve ser a
intransigência.
Das análises já efectuadas a casos
do género nos campos de futebol,
tanto em Portugal como em outros
países, vê-se que a violência que se
abate sobre os árbitros é mais exter-
na (vinda do público) do que inter-
na (originada pelos intervenientes
directos no jogo). Essa expressão
resulta do comportamento humano
e por vezes quem a desenvolve
actua com um perfeito sentido de
impunidade, porque o faz em
grupo, nunca denunciando os ver-
dadeiros culpados.
O mais grave de tudo isto é que,
não obstante algumas campanhas
de sensibilização efectuadas
noutros países, o que aqui ficou
dito começa a verificar-se cada vez
mais nas camadas jovens, sendo
protagonistas jogadores que
começam a competir. Um excelente
estudo científico sobre a violência
no futebol, realizado há uns anos
em França, teve conclusões que nos
devem merecer uma profunda
reflexão. Lá era referido que em
casa os jovens praticantes não são
devidamente acompanhados por
quem tem a missão de educar. Os
núcleos familiares desfazem-se de
modo demasiadamente fugaz e

logo a seguir formam-se outros sem
qualquer interligação, o que provo-
ca grande instabilidade psíquica. Há
cada vez mais divórcios e muitos,
mas mesmo muitos pais, abando-
nam os seus filhos, ficando estes
entregues a um só dos progeni-
tores. Depois, só vão à escola
porque são obrigados. E lá têm
regras muito rígidas a cumprir.
Claro que os terrenos de jogo são
assim locais onde podem extravasar
mais à vontade todas as suas frus-
trações e os seus problemas de
qualquer índole. O árbitro, como o
elo mais fraco desta cadeia, é assim
o alvo preferido da ira desses jovens
que, na idade da formação da sua
personalidade, entendem ser
capazes de tomar determinadas
posições de força. Para aqueles ele-
mentos, agredir alguém traz sem-
pre uma recompensa ao agressor:
de alguma forma, passa a sentir-se
melhor consigo próprio, porque
conseguiu tomar atitudes agressivas
contra quem tem afinal uma autori-
dade delegada.
Resta então um único caminho a
todos aqueles que gostam de fute-
bol. O de serem, em todo o
instante, promotores do próprio
jogo, com tudo o que isso significa
e obriga. Numa palavra, tornarem-
-se "fans" do "fair-play".

Opinião

Violência

Vitor Reis
v.reis@portugalmail.com



A Selecção Nacional fechou o ano
de 2006 no oitavo lugar, segundo o
"ranking" da FIFA. 
Portugal manteve a toada exibida
ao longo do ano e terminou no
"top ten". A equipa nacional ini-
ciou o ano na décima posição (lugar
que manteve nos meses de
Fevereiro e Março), passou pela
sétima (em Maio), baixou para a

nona (em Setembro e Ou-
tubro) e concluiu o ano civil
em oitavo. 
Pelo quinto ano consecutivo, a
tabela é liderada pelo Brasil. A
Itália ficou em segundo e a
Argentina em terceiro. 

1.º      Brasil, 1588 pontos 
2.º      Itália, 1560 
3.º      Argentina, 1551 
4.º      França, 1523 
5.º      Inglaterra, 1359 
6.º      Alemanha, 1350 
7.º      Holanda, 1305 
8.º      Portugal, 1258 
9.º      Nigéria, 1244 
10.º    República Checa, 1190 

Notícias
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Portugal em oitavoPor um Natal mais feliz 

Tal como já manda a tradição,
alguns jogadores e ex-jogadores de
futebol visitaram as crianças da
Associação SOL.
Joaquim Evangelista, presidente do
SJPF, os atletas Marco Paulo e Rui
Borges e antigos futebolistas como
Paulo Madeira e Andrade, entre out-
ros, estiveram na Associação para
entregarem presentes às crianças.
A acção de solidariedade do SJPF,
em colaboração com a Remax,
visou apoiar as crianças infectadas
pelo vírus da SIDA e tentar propor-
cionar-lhes um Natal mais feliz. 

Cannavaro,
o melhor de 2006

A FIFA considerou o defesa italiano o
melhor jogador do mundo em 2006. 
O actual jogador do Real Madrid
ganhou o troféu instituído pelo
órgão que gere o futebol mundial
com 498 votos, superando Zinedine
Zidane (454) e Ronaldinho Gaúcho
(380), os outros candidatos.
Fabio Cannavaro teve um ano, no
mínimo, inesquecível. Campeão
italiano pela Juventus (título poste-
riormente retirado pela justiça
daquele país devido ao caso
Calciocaos), campeão do Mundo
pela sua selecção no Mundial dis-
putado na Alemanha, eleito pelas
revistas "France Football" e "World
Soccer", o melhor jogador do ano,
e agora também pela FIFA.

AS
F 

- F
ER

RE
IR

A 
SA

N
TO

S

AS
F 

- M
IC

HE
LE

 L
IM

IN
A

Portugal andou todo o ano nos dez primeiros Ranking da FIFA



O guarda-redes do FC
Porto, através da Fundação
com o seu nome, doou ao
Hospital Pediátrico Maria
Pia, no Porto, um aparelho
de análise destinada às
unidades de urologia e gas-
troenterologia. 
O equipamento, avaliado
em cerca de 50 mil euros, é
o mais sofisticado que
existe em Portugal e, tal
como referiu Manuela
Machado, directora clínica
da unidade hospitalar, "é
um aparelho moderno e
que será muito importante
para todos os que aqui tra-
balham e, principalmente, para as
crianças". 
Vítor Baía não escondeu a sua satis-
fação. "Esta é a razão de ser da
fundação e a ela me dedicarei até
ao fim da minha vida", afirmou. O
futebolista recordou ainda que

entre o conhecimento da avaria do
anterior equipamento e a chegada
do novo aparelho passou apenas
uma semana. "Estou feliz pela rapi-
dez deste último processo e isso
deve-se também à colaboração da
Teprel, a firma que concebeu o
aparelho".

Vítor Baía solidário Deco distinguido

Apesar da derrota do Barcelona
frente ao Internacional de Porto
Alegre (0-1), Deco foi eleito pelo
grupo de estudos técnicos da FIFA
como o melhor jogador do Mundial
de Clubes, disputado em Tóquio,
no Japão.
Além do galardão, Deco foi ainda
contemplado com um Toyota de
alta gama (ou o equi-
valente em dinheiro). 
Recorde-se que o
Internacional suce-
deu ao São
Paulo como o
vencedor da
competição.
Com esta vitória, o
clube brasileiro recebeu
3,4 milhões de euros. O
Al-Ahly, treinado por
Manuel José, ficou em
terceiro lugar após
bater o América
por 2-1. 
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