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EDITORIAL

Ao longo do ano de 2007, o Sindicato dos Jogadores
Profissionais de Futebol esforçou-se, com todos os meios ao
seu alcance, por desenvolver uma actividade séria,
empenhada e útil aos jogadores de futebol e, assim, ao
futebol em geral.

O virar da página é o momento adequado de assumir o
passado e perspectivar o futuro, ou seja, o momento de
balanço e compromisso.

Na primeira vertente, aferida pelos resultados conseguidos
face aos objectivos programados, a equipa do SJPF-
dirigentes, funcionários e colaboradores - terá de ver com
satisfação o trabalho desenvolvido e, paralelamente,
constatar que o seu esforço não foi acompanhado como, em
muitos casos deveria, por outros agentes desportivos.

Na verdade, o SJPF, quer no plano nacional, quer no
internacional, assegurou apoio incondicional a todos os que
dele necessitaram e fê-lo em várias vertentes: humana,
jurídica e económica.

Paralelamente, conseguiu mobilizar os jogadores de futebol,
em especial os capitães de equipa da Bwin Liga e da Liga
Vitalis, efectuando duas reuniões - uma em Lisboa outra no
Porto - para a discussão dos assuntos que verdadeiramente
interessam à classe, entre outros: protecção social, formação
profissional, saúde e garantias salariais.

Ao mesmo tempo, no combate diário à praga do
incumprimento salarial - que enquanto subsistir a todos
deverá envergonhar, em especial aqueles que a podendo
erradicar, a permitem - promoveu a realização de mais um
Estágio para Jogadores Desempregados.

A edição de 2007 teve a particularidade de pela 1.ª vez se
realizar, a par de Lisboa, na Zona Norte - Santa Maria da Feira
- e coincidir com a realização em Portugal do Torneio
Internacional da FIFPro.

Ora, quer no âmbito do Estágio Nacional, quer no que toca ao
Torneio da FIFPro, os resultados obtidos não podem deixar de

orgulhar o SJPF sendo de destacar o facto de terem servido
de trampolim para o mercado de trabalho de mais de 60 por
cento dos participantes.

Merecem ainda especial destaque as iniciativa do SJPF
tendentes:
• À constituição do Fundo de Pensões cuja proposta já se

encontra em análise na Secretaria de Estado da Juventude
e do Desporto; 

• À revisão do Contrato Colectivo de Trabalho, com processo
em curso; 

• À celebração de um Protocolo com o Governo no âmbito do
"Programa Novas Oportunidades"; 

• Ao apoio prestado a situações de carência sócio-económico
familiares graves, traduzido tanto através da assistência
jurídica como em auxílio de índole financeira.

No plano internacional, releva a representatividade do SJPF
na Câmara de Disputas da FIFA, no Tribunal Arbitral do
Desporto e na FIFpro, nomeadamente no Board da FIFPro
Europe Division.

A nível interno o SJPF vê a seu trabalho reconhecido
integrando, por isso, o Conselho Nacional do Desporto.

Olhando o futuro o SJPF tudo fará para que o ano de 2008
seja frutífero, ora dando continuidade a projectos já
consolidados, ora procedendo às inovações quantitativas
e/ou qualitativas indispensáveis à prossecução do seu
objectivo matricial que é o da defesa dos interesses dos seus
associados.

Neste contexto, perfilam-se, entre outros, os seguintes
projectos:
• Criação da Casa do Futebolista; 
• Realização do Congresso o Jogador; 
• Celebração com a CM Lisboa de um protocolo tendo em vista
a cedência de um espaço de utilização polivalente integrando,
nomeadamente a sede do SJPF.
Em síntese conclusiva dir-se-á que muito se fez em 2007 e que,
apesar do empenho, muito não foi possível realizar. Todavia
uma certeza está garantida, a de que o mesmo empenho,
independência e frontalidade se manterá em 2008.

Joaquim Evangelista
Presidente da DIrecção
jevangelista@sjpf.pt
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EDITORIAL

Hora de balanço
e compromisso...
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VELHAS GLÓRIAS

Foi o primeiro jogador
português a atingir as
70 internacionalizações
e um dos mais
representativos
futebolistas nacionais
nas décadas de 80 e
90. Ao longo da sua
carreira profissional só
conheceu um clube: o
FC Porto. O simbolismo
da camisola número
dois dos azuis e
brancos é da sua
responsabilidade.

João Domingos da Silva Pinto, ou
simplesmente João Pinto, nasceu em Vila
Nova de Gaia, a 21 de Novembro de
1961. Começou a jogar futebol aos 12
anos no Clube de Futebol de Oliveira do
Douro. Com 14 anos, chegou ao FC
Porto e nunca mais de lá saiu. Entre 1981
e 1997 conquistou 24 títulos (nove
campeonatos nacionais, quatro taças de
Portugal, oito supertaças Cândido de
Oliveira, uma Taça dos Campeões
Europeus, uma Supertaça Europeia e uma
Taça Intercontinental). 
Em 1981/82 integrou pela primeira vez a
equipa sénior, mas só na época seguinte,
sob o comando de José Maria Pedroto,
conquistou a titularidade no lado direito
da defesa. Foi dono do lugar durante mais
de uma década e envergou a braçadeira
de capitão (herdada de Fernando Gomes)
durante grande parte da sua carreira.

Além dos títulos colectivos ao serviço dos
dragões, João Pinto mereceu ainda dois
destaques a nível pessoal: foi convocado
para uma selecção do resto do mundo na
festa de homenagem a Michel Platini e
ainda teve o privilégio de capitanear uma
selecção mundial na festa de Zico, em
Udine, Itália. 
A técnica não era o seu forte mas
ninguém o batia em abnegação e luta.
Dono de um pulmão inesgotável
caracterizou-se por ser um defesa direito
equilibrado, tanto a defender como a
atacar. Com Jaime Magalhães "fabricou"
uma das melhores alas direitas da história
do futebol português.
Pelo meio, o episódio da conquista da
Taça dos Campeões Europeus, em
1986/87, frente ao Bayern de Munique.

João Pinto captou as atenções gerais por
não ter largado a taça por um momento
sequer, desde que esta lhe foi entregue até
recolher aos balneários

Sempre Porto.
Foi o primeiro jogador português a
registar 70 internacionalizações (um golo)
ao serviço da Selecção Nacional. Esteve
presente no Campeonato da Europa de
1984, disputado em França, e no Mundial
de 1986, realizado no México. 
Despediu-se da equipa das Quinas a 9 de
Novembro de 1996, frente à Ucrânia. O
adeus não poderia ter acontecido em
melhor palco: no "seu" Estádio das Antas.
No FC Porto, o seu ocaso iniciou-se aos
35 anos. Só quando atingiu essa idade, na
época de 1995/96, é que perdeu a
titularidade indiscutível para Secretário.
Mesmo assim, ainda realizou 13 jogos
para o Campeonato Nacional. Na época
seguinte, a última da sua carreira, o
mesmo registo de presenças. No final
dessa temporada, com o tri no bolso,
decidiu pendurar as botas. Na festa de
apresentação do plantel para a época
seguinte despediu-se dos adeptos numa
cerimónia simbólica em que entregou a
braçadeira de capitão e a camisola
número dois a Jorge Costa.
Deixou os relvados mas não o FC Porto.
Entre 1997/98 e 2003/04 foi o treinador
da principal equipa de juniores dos
portistas. Depois, durante duas
temporadas, assumiu as funções de
observador e em 2006/07 foi integrado na
equipa técnica da equipa principal. Esta
época, além de coadjuvar Jesualdo
Ferreira, é ainda o treinador responsável
pela equipa do FC Porto na Liga
Intercalar.João Pinto jogou no FC Porto entre 1981 e 1997

J O Ã O
P I N T O
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JANEIRO DE 2007

Reuniões históricas
Numa iniciativa inédita e sob o lema "O Futebol Somos Nós", o SJPF realizou nos dias 22 e 23 de Janeiro de 2007, em
Lisboa e no Porto, respectivamente, reuniões com os capitães de equipa e os plantéis dos clubes da Bwin Liga e da Liga de
Honra.

“Top Executive em Gestão e Liderança no Futebol” na UAL

Em Janeiro de 2007, a revista do SJPF passou a integrar
uma nova rubrica denominada “Velhas Glórias”

Michel Platini derrotou Lennart Johansson na eleição para
presidente da UEFA
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FEVEREIRO DE 2007

Trinta e cinco anos
A 23 de Fevereiro de 2007, o Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) comemorou 35 anos de existência. A
todos aqueles que tem contribuído e contribuem para atingir esta bonita idade, OBRIGADO.

Em Londres, Portugal derrotou o Brasil por 2-0, com
golos de Simão Sabrosa e Ricardo Carvalho

Imortal de Albufeira: Incumprimento salarial e
ameaças de morte
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MARÇO DE 2007

Um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça anulou três normas do CCT no âmbito
de um processo movido em 2000 pelo jogador Zé Tó à União de Leiria

Em assembleia geral do SJPF foi
aprovado, por unanimidade, o
Relatório e Contas de 2006

Caso Webster, o impacto do artigo
17.º no mercado de transferências

O adeus de um campeão
A 1 de Março de 2007, morreu Manuel Galrinho Bento (58 anos). O antigo guarda-redes do Benfica e da Selecção Nacional faleceu
no hospital Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro.
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ABRIL DE 2007

A época de 2006/07 consagrou diversos jogadores portugueses em vários campeonatos europeus. Fernando Meira (Alemanha),
Luís Figo (Itália), Tiago (França), Manuel da Costa (Holanda), Cristiano Ronaldo (Inglaterra), Hélio Pinto e Ricardo Fernandes
(Chipre) e Rui Miguel (Polónia) sagraram-se campeões.

Joaquim Evangelista apresentou uma proposta sobre a
temática “O papel do CNVD face ao fenómeno da
violência associada ao desporto”

Ronaldo venceu os dois prémios para que estava nomeado
pela Associação de Futebolistas do Reino Unido, o de Melhor
Jogador do Ano e o de Melhor Jovem Jogador do Ano

Campeões além-fronteiras
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MAIO DE 2007

Fundo de Pensões
A 24 de Maio de 2007, a direcção do SJPF, acompanhada pelos jogadores Vítor Baía, Pedro Emanuel, Custódio, Abel, Petit e
João Vieira Pinto, apresentou ao secretário de Estado da Juventude e Desporto, Laurentino Dias, as suas propostas no âmbito
da regulamentação da Lei de Bases, em particular a que diz respeito à criação do Fundo de Pensões.

Pontapé de saída do “Clube Glórias
de Portugal”. Um projecto de cariz
social dirigido pelo SJPF que pretende
responder às carências e aos
problemas dos jogadores, estejam ou
não no activo

O SJPF revelou publicamente que 14 dos clubes que competiram na Bwin
Liga e na Liga Vitalis tinham salários em atraso

A época 2006/07, consagrou o FC Porto como bicampeão nacional, o Leixões
como vencedor da Liga Vitalis e o Sporting como vencedor da Taça de Portugal
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JUNHO DE 2007

O SJPF apresentou um estudo que revelou que a maioria dos jogadores
utilizados na Bwin Liga na época 2006/07 foram estrangeiros. Já na Liga
Vitalis, "mandaram" os portugueses

Com 34 anos de idade, Sá Pinto
aproveitou o jogo Allstars 2007 para se
despedir dos relvados 

A equipa de futsal do Benfica fez a "dobradinha" ao juntar o Campeonato
Nacional à Taça de Portugal 

A despedida de Vítor Baía
Em conferência de imprensa, Vítor Baía anunciou o abandono dos relvados e o início de novas funções como director das
relações externas da SAD do FC Porto. "Termina um ciclo que considero brilhante, a todos os níveis, mas vai iniciar-se outro
que espero seja idêntico”, afirmou o jogador mais titulado do mundo no momento da despedida.
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JULHO DE 2007

V Estágio do Jogador
Pelo quinto ano consecutivo, o SJPF promoveu o Estágio do Jogador, acção destinada a futebolistas desempregados.A iniciativa
decorreu entre 2 de Julho e 31 de Agosto e a grande novidade foi a existência de dois grupos de trabalho: um em Lisboa, treinado
por Emílio Peixe e José Carlos, e outro, no Norte, em Santa Maria da Feira, orientado por Pedro Martins e Antonino Fonseca.

Ao derrotar a França por 1-0, a equipa do SJPF – em representação de
Portugal – garantiu o terceiro lugar no III Torneio FIFPro, disputado entre
21 e 22 de Julho, no Estádio Universitário, em Lisboa

Em Monte Gordo, no Algarve, a
Selecção Nacional de futsal bateu na
final a Eslováquia por 6-1 e venceu,
pela segunda vez, consecutiva o
Mundialito Outdoor

O presidente do SJPF foi eleito para o comité executivo FIFPro Divisão
Europa
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AGOSTO DE 2007

Jogadores votam para os prémios FIFPro
Todos os anos, os futebolistas profissionais votam nos melhores jogadores da época para que seja formada a equipa FIFPro
World XI. Os jogadores portugueses não faltaram à chamada

Polémica saída de Dady do Belenenses. A pedido do jogador, o SJPF
envolveu-se no processo para aconselhar o atleta

No início da época 2007/08, o SJPF
endereçou convites a todos os
presidentes dos clubes e SAD
presentes nos campeonatos
profissionais com o objectivo de
debater os principais problemas do
futebol português

No Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, o Sporting derrotou
o FC Porto por 1-0 e conquistou o primeiro título da época 2007/08.
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SETEMBRO DE 2007

Jogadores em sintonia com o Sindicato
Na procura de procurar debater os principais problemas da classe, o Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol
(SJPF) iniciou em Setembro um périplo de reuniões com os planteis dos vários clubes profissionais.

Rui Costa foi o primeiro jogador da época 2007/08 a
receber o Prémio KIA/Jogador do Mês

Emílio Peixe foi apresentado como um dos novos
técnicos nacionais da Federação Portuguesa de Futebol

Uma vez mais, o SJPF participou activamente no
Futebol Show realizado na Batalha



OUTUBRO DE 2007
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Memorando de entendimento
Com o objectivo de promover a cooperação e o diálogo entre a UEFA e a FIFPro Divisão Europa acerca das grandes questões
do futebol da actualidade, os dois organismos, através de Michel Platini e de Philippe Piat, assinaram a 11 de Outubro, no
Estádio do Anderlecht, em Bruxelas, um memorando de entendimento.

O SJPF e a Liga  deClubes iniciaram no mês de Outubro
a revisão do Contrato Colectivo de Trabalho

Tomada de posse do novo Conselho Nacional do Desporto.
O presidente do SJPF é um dos 32 memmbros
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NOVEMBRO DE 2007

Portugal no Euro 2008
A Selecção Nacional qualificou-se para a fase final do Campeonato da Europa de 2008, a disputar na Áustria e na Suíça, entre 7 e
29 de Junho de 2008. Portugal ficará no Grupo A juntamente com a Suíça, a República Checa e a Turquia.

Gerardo Movilla foi eleito presidente da FIFPro no
congresso de Barcelona

O SJPF apresentou o prémio “O Melhor Clube de
Portugal”. Esta iniciativa visa distinguir o clube das
competições profissionais com melhores práticas de gestão 

A Selecção Nacional de futsal ficou no quarto lugar
no Campeonato da Europa realizado em Portugal



DEZEMBRO DE 2007

O português ficou no terceiro lugar na corrida para o
Melhor Jogador do Mundo em 2007. Sem supresa de maior,
o galardão da FIFA foi para o brasileiro Kaká. O argentino
Lionel Messi, este sim de forma algo surpreendente, ficou
na segunda posição.
Kaká, campeão da Europa e do Mundo com o AC Milan e
galardoado este ano com a Bola de Ouro - troféu instituído
pela revista francesa France Football -, somou 1047 votos).
Lionel Messi, do Barcelona, ficou no segundo lugar com
504 votos e Cristiano Ronaldo, do Manchester United, no
terceiro, com 426 votos.
Recorde-se que a eleição resultou dos votos dos capitães e
seleccionadores de todas as selecções do Mundo.
Apesar de ter ficado em terceiro lugar, o internacional
português foi o preferido dos seleccionadores de Antígua e
Barbuda, Arménia, Azerbaijão, Bolívia, Bulgária, Butão,
Cabo Verde, Camarões, Coreia do Sul, Emirados Árabes
Unidos, Fiji, Hong Kong, Ilhas Cook, Ilhas Feroé, Ilhas Virgem
Britânicas, Líbano, Maldivas, Níger, Noruega, Polónia,
Samoa Americana, Singapura, Tajiquistão e Tunísia.
Também os capitães de 15 selecções elejeram Cristiano
Ronaldo.
A título de curiosidade, diga-se que Luiz Felipe Scolari e
Nuno Gomes fizeram exactamente as mesmas escolhas
nesta votação. Impedidos de votar em Ronaldo, face aos
regulamentos, o seleccionador e o capitão de Portugal
elegeram Kaká como o melhor do Mundo, seguido de Lionel
Messi e de Didier Drogba.
Além de Kaká, com o galardão FIFA World Player, foram
ainda premiados a brasileira Marta (Melhor jogadora do
Mundo), o Barcelona (Prémio Fair Play), Pelé (Prémio
Presidente), o alemão Toni Kroos (Melhor jogador do
Mundial sub-17), o argentino Sérgio Aguero (Melhor jogador
do Mundial sub-20) e o brasileiro Buru (Futebol de Praia).

17

Ronaldo entre os melhores
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O Sindicato dos Jogadores
Profissionais de Futebol (SJPF) e o
Governo assinaram um protocolo - a
cerimónia, presidida pelo primeiro-
ministro José Sócrates, decorreu no
Centro de Reuniões da FIL, em Lisboa
- no âmbito do programa Novas
Oportunidades no passado dia 10 de
Dezembro.
O SJPF esteve representado por
vários elementos da direcção -
Joaquim Evangelista, Nogueira da
Rocha, Alfredo Franque, Emílio Peixe
e José Carlos - e pelos ex-jogadores
Paulo Madeira, Carlos Manuel, Paulo
Sousa, Valido e Dimas.
No final da cerimónia, Joaquim
Evangelista afirmou que com este
protocolo "os jogadores têm uma
oportunidade para, através da sua
experiência profissional, se
valorizarem e adquirirem
conhecimentos para completar o 9.º
ou o 12.º ano de escolaridade. A
formação é essencial, na medida em
que estamos perante uma actividade
de curta duração".
O presidente do SJPF, que considera
a requalificação "um desafio"
reforçou a importância desta acção.
"Os jogadores perceberam que a
maioria não tem qualificações
escolares. É uma actividade de curta
duração, terminam a actividade aos
35 anos e existe muito desemprego".
Também Laurentino Dias, secretário
de Estado da Juventude e do

Desporto, se congratulou com a
posição do SJPF. "Quero saudar o
Sindicato por agarrar esta
oportunidade. Por esta via têm a
oportunidade de ganhar, é um tempo
novo de esperança para os
profissionais de futebol", afirmou
acrescentando que "este foi o
primeiro momento em que o
Desporto convenciona um método
para a qualificação e que é um tempo
novo: de protecção de uma pós-
carreira".
O programa Novas Oportunidades
oferece aos trabalhadores - entre os
quais os jogadores de futebol, sejam
profissionais ou amadores - que
interromperam a escolaridade a
possibilidade de verem validadas as
competências práticas adquiridas no
exercício profissional e de receberem
formação para alcançarem o nível de
formação equivalente ao 12.º ano.

FORMAÇÃO

Programa Novas Oportunidades

Linha Verde.

O programa Novas Oportunidades
é uma oportunidade que os
futebolistas - atletas do Vitória de
Guimarães e do Fátima, entre
outros, já se inscreveram - não
devem  desperdiçar. Assim, os
interessados em aderirem a este
programa podem ligar para a
Linha Verde - criada pelo SJPF
para o efeito - com o número de
telefone gratuito 800 207 834.





Prémio Kia
Jogador do Mês

Peter Jehle assumiu a titularidade da baliza
axadrezada à décima jornada frente ao
Benfica (1-6). Apesar de ter sofrido seis
golos, Jaime Pacheco continuou a apostar
no futebolista natural do Liechtenstein. E
Peter Jehle não tem desiludido. Nos cinco
jogos seguintes realizou boas exibições
(cinco golos sofridos) e tem contribuido
para a recuperação classificativa do
Boavista.
Em Dezembro, os boavisteiros disputaram
três jogos (uma vitória, um empate e uma
derrota) e Jehle, em todos eles,

protagonizou boas exibições. Tal
desempenho valeu-lhe a conquista do
Prémio KIA/Jogador do Mês. O guardião
boavisteiro que enverga a camisola número
"82" suplantou o portista Lisandro López,
FC Porto, e o setubalense Eduardo.
Vukcevic, do Sporting, ocupa o primeiro
lugar fora do pódio e portista Lucho
González, vencedor deste troféu em
Outubro, fechou o "top five". O bracarense
Wender ficou na sexta posição, seguido de
quatro jogadores do FC Porto: Helton,
Bosingwa, Bruno Alves e Paulo Assunção.

O guarda-redes do Boavista
foi eleito pelo SJPF o melhor
jogador da Bwin Liga durante
o mês de Dezembro.
Classificação

1.º 

2.º 

3.º 

4.º 

5.º 

6.º 

7.º  

8.º 

9.º 

10.º

Peter Jehle (Boavista) 

Lisandro López (FC Porto)

Eduardo (V. Setúbal)

Vukcevic (Sporting) 

Lucho González (FC Porto) 

Wender (Sp. Braga) 

Helton (FC Porto) 

Bosingwa (FC Porto) 

Bruno Alves (FC Porto) 

Paulo Assunção (FC Porto)

BWIN LIGA

Peter Jehle

A pantera
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Bilhete de identidade
Nome
PETER JEHLE
Data de nascimento
22/01/1982 (25 anos)
Naturalidade Grabs, Liechtenstein
Altura 1,87 m
Peso 81 kg
Posição guarda-redes

Estreia na I Liga
Boavista 2, FC Porto, 1, a 28 de Abril
de 2007
Clubes
FC Schaan (Liechtenstein),
Grasshoppers (Suíça) e Boavista
Títulos N.D.
Internacional pelo Liechtenstein
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Prémio Holmes Place
Juventude

BWIN LIGA

Pela primeira vez na presente
época, o médio que actua no
Estrela da Amadora foi
considerado pelo SJPF o
melhor jogador jovem a actuar
na Bwin Liga.

Aos 22 anos de idade, Tiago Gomes é um
dos mais promissores talentos do futebol
nacional. Títular indiscutível no Estrela da
Amadora, o número "30" amadorense esteve
em bom plano durante o mês de Dezembro.
Durante esse período, o médio não falhou
um único minuto nos três jogos que a sua
equipa disputou para a Bwin Liga. O seu
bom desempenho valeu-lhe a conquista do
Prémio Holmes Place/Juventude.
O segundo lugar da classificação foi
ocupado pelo sportinguista João Moutinho
(vencedor deste troféu em Outubro e
Novembro). João Ribeiro, da Naval 1.º de
Maio, foi terceiro e Hélder Barbosa, da
Académica de Coimbra, quarto. No quinto
lugar ficou Rui Patrício (Sporting), um
estreante nestas andanças, e no sexto, Miguel
Veloso, também do Sporting. Rolando, do
Belenenses, foi sétimo classificado, Targino,
do Vitória de Guimarães, oitavo, e Ivanildo,
da Académica de Coimbra, nono. O
vencedor deste prémio em Setembro, Paulo
Machado, do Leixões, fechou agora a tabela
do "top ten". 

Tiago
Gomes

Classificação
1.º 

2.º 

3.º 

4.º 

5.º 

6.º 

7.º  

8.º 

9.º 

10.º

Tiago Gomes (E. Amadora) 

João Moutinho (Sporting) 

João Ribeiro (Naval) 

Hélder Barbosa (Académica) 

Rui Patrício (Sporting 

Miguel Veloso (Sporting)

Rolando (Belenenses) 

Targino (V. Guimarães)

Ivanildo (Académica)

Paulo Machado (Leixões)
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Prémio Tsunami
Jogador do Mês

LIGA VITALIS

O número "31" do Vizela foi
eleito pelo SJPF o melhor
jogador da Liga Vitalis durante
o mês de Dezembro.

De mês para mês, Hélder Sousa andava a
ameaçar que seria consagrado o melhor
jogador da Liga Vitalis. Pois bem, depois do
segundo lugar alcançado em Novembro, o
médio vizelense manteve o alto rendimento
e, em Dezembro, não deu hipóteses à
concorrência e venceu o Prémio
Tsunami/Jogador do Mês. 
Há três épocas no Vizela, Hélder Sousa (30
anos) é, sem dúvida, um dos esteios da
equipa liderada por Carlos Garcia e um dos
principais responsáveis pelo bom
desempenho da formação nortenha na Liga
Vitalis.  
Na corrida pelo Prémio Tsunami/Jogador do
Mês, Hélder Sousa bateu Toy (Olhanense) -
vencedor deste galardão em Outubro - e
Hermes (Gil Vicente).
João Pedro, também do Gil Vicente, ficou
na quarta posição, Roberto (Varzim), na
quinta, e Gabi (Feirense) na sexta. O sétimo
lugar foi ocupado por Júlio César, do Santa
Clara, o oitavo por Lourenço, do Penafiel, e
o nono por Marco Bicho, do Estoril. Pascal,
do Desportivo das Aves, encerrou o
"ranking" dos dez melhores da Liga Vitalis
em Dezembro.

Hélder
Sousa

Classificação
1.º 

2.º 

3.º 

4.º 

5.º 

6.º 

7.º  

8.º 

9.º 

10.º

Hélder Sousa (Vizela) 

Toy (Olhanense)

Hermes (Gil Vicente) 

João Pedro (Gil Vicente)

Roberto (Varzim) 

Gabi (Feirense) 

Júlio César (Santa Clara)

Lourenço (Penafiel) 

Marco Bicho (Estoril) 

Pascal (Desp. Aves) 
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Prémio Diadema
Juventude

LIGA VITALIS

O médio do Portimonense
arrasou a concorrência e foi
considerado o melhor jogador
jovem a actuar na Liga Vitalis
durante o último mês de 2007.

Apesar de contar apenas com 20 anos no seu
bilhete de identidade, Nuno Coelho é um dos
indiscutíveis do Portimonense. Tanto Luís
Martins como Vítor Pontes - os dois
treinadores que a formação algarvia
conheceu, até ao momento, na presente
temporada - não dispensaram o contributo do
atleta natural da Covilhã. 
Na disputa pelo Prémio Diadema/Juventude,
o número "20" do Portimonense suplantou
Miguel Lopes, do Rio Ave, e João Fonseca,
do Fátima.
Guedes, do Penafiel, ficou na quarta posição,
e Celestino, do Estoril, (galardoado com este
troféu em Outubro), em quinto. O sexto
lugar foi para João Pedro, do Penafiel, o
sétimo para João Pedro - mas este do Beira-
Mar -, o oitavo para Nuno Pinto, do
Trofense, e o nono para Bruno Severino, do
Gondomar. Por fim, João Vilela (Gil
Vicente), vencedor deste prémio em
Novembro, foi o décimo classificado.  

Nuno
Coelho

Classificação
1.º 

2.º 

3.º 

4.º 

5.º 

6.º 

7.º  

8.º 

9.º 

10.º

Nuno Coelho (Portimonense) 

2.º - Miguel Lopes (Rio Ave) 

3.º - João Fonseca (Fátima)

4.º - Guedes (Penafiel)

5.º - Celestino (Estoril) 

6.º - João Pedro (Penafiel)

7.º - João Pedro (Beira-Mar)

8.º - Nuno Pinto (Trofense)

9.º - Bruno Severino (Gondomar)

10.º - João Vilela (Gil Vicente)
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Prémio Fair Play Colectivo

Setúbal em alta

Classificação
1.º 
2.º 
3.º 
4.º 
5.º 
6.º 
7.º  
8.º 
9.º 
10.º
11.º 
12.º 
13.º 
14.º  
15.º 
16.º 

V. Setúbal       - 5 pontos
FC Porto         - 5 pontos
Académica     - 5 pontos
E. Amadora    - 5 pontos
V. Guimarães - 6 pontos
U. Leiria         - 6 pontos
Naval               - 8 pontos
Benfica           - 9 pontos
P. Ferreira       - 9 pontos
Sporting         - 10 pontos
Sp. Braga       - 10 pontos
Nacional         - 10 pontos
Belenenses    - 11 pontos
Leixões          - 11 pontos
Marítimo       - 13 pontos
Boavista        - 16 pontos

Gondomar disciplinado

Classificação
1.º 
2.º 
3.º 
4.º 
5.º 
6.º 
7.º  
8.º 
9.º 
10.º
11.º 
12.º 
13.º 
14.º  
15.º 
16.º 

Gondomar     - 5 pontos
Portimonense - 5 pontos
Vizela                - 6 pontos
Fátima              - 6 pontos
Penafiel            - 7 pontos
Rio Ave             - 8 pontos
Santa Clara     - 8 pontos
Beira-Mar        - 8 pontos
Feirense          - 9 pontos
Trofense           - 10 pontos
Varzim              - 11 pontos
Estoril               - 11 pontos
Gil Vicente    - 12 pontos
Freamunde      - 13 pontos
Olhanense     - 13 pontos
Desp. Aves       - 18 pontos

LIGA VITALISBWIN LIGA
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O QUE DIZ A LEI

A escolha dos temas abordados
nestes pequenos textos que
publicamos na nossa revista são
sempre ditados pelas dúvidas dos
associados.
São, de facto, as perguntas dos
jogadores que nos fazem escolher o
assunto a abordar, e temos
constatado que quando se deparam
com um processo disciplinar, os
nossos associados, na maioria dos
casos, desconhecem a sua tramitação.
É esta a razão porque mais uma vez
tratamos aqui este assunto, desta vez
dando maior enfoque às questões da
suspensão preventiva e das multas.
Assim, temos os passos do processo
disciplinar:
- Nota de Culpa
- Resposta à Nota de culpa
- Instrução
- Decisão

Suspensão preventiva
Sucede que com a comunicação da
nota de culpa a entidade patronal,
neste caso o clube, pode suspender
preventivamente o jogador em virtude
da sua presença no local de trabalho
se mostrar inconveniente, assim
dispõem o artigo 417.º do Código do
trabalho e o n.º 4 da cláusula 16.ª do
CCT celebrado entre a LPFP e o SJPF.
Importante é referir que o jogador
embora suspenso, sem as obrigações
decorrentes do contrato de trabalho,
deveres de assiduidade de prestação
de trabalho, mantém o direito à
retribuição, continua a receber o seu
salário normalmente. De resto, o
jogador mantém o direito à retribuição
enquanto decorre todo o processo
disciplinar.
Acresce que a suspensão pode ser
determinada trinta dias antes  da
notificação da nota de culpa, desde
que o clube, por escrito, justifique que,
tendo em conta os indícios de factos
imputáveis ao jogador, a sua presença
na empresa é inconveniente,
nomeadamente para a averiguação de
tais factos, e que não foi ainda possível
elaborar a nota de culpa. Neste caso a
suspensão preventiva terá de ser
fundamentada.

A sanção disciplinar de multa
É pratica comum no mundo do futebol
os clubes aplicarem aos jogadores
multas pela comissão de infracções
disciplinares.
Ora, também temos constatado que a

sanção disciplinar de multa é aplicada
directamente, ou seja, a entidade
patronal chama o jogador e informa-o
de que lhe vai ser aplicada uma multa
num determinado valor e procede ao
seu desconto no salário no final do mês.
Cumpre pois esclarecer que tal prática
não obedece ao disposto na lei e no
Contrato Colectivo aplicável. A
aplicação da sanção disciplinar de
multa deve ser precedida do
respectivo processo disciplinar, com a
tramitação atrás descrita, (cláusula
16.ª, n.º 1 do CCT).
Outra questão importante é a que
respeita ao limite do valor das
multas.
Sobre esta matéria, não será errado
dizer que abundam as normas com
diferentes limites.
Assim o nº 1 do artigo 368.º Código do
Trabalho estabelece que "as sanções
pecuniárias aplicadas a um
trabalhador por infracções praticadas
no mesmo dia não podem exceder um
terço da retribuição diária, e, em cada
ano civil, a retribuição correspondente
a trinta dias".
Já a Lei 28/98 de 26.06.1998, que
estabelece o regime do contrato de
trabalho do praticante desportivo
dispõe que "as multas aplicadas a um
praticante desportivo por infracções
praticadas no mesmo dia não podem

exceder metade da retribuição diária
e, em cada época, a retribuição
correspondente a trinta dias".
Por outro lado o CCT aplicável estipula
que "as multas aplicadas a um jogador
por cada infracção disciplinar praticada
não podem exceder um terço da
retribuição mensal e, em cada época, a
retribuição correspondente a 30 dias".
Sem nos alongarmos muito sobre este
assunto entendemos que prevalecerá
aqui o estabelecido na lei especial
sobre esta matéria, a saber, as multas
aplicadas a um praticante
desportivo, por infracções
praticadas no mesmo dia não podem
exceder metade da retribuição diária
e, em cada época, a retribuição
correspondente a 30 dias.
No nosso entender o disposto na lei
especial prevalece por três ordens de
razões: ser anterior à entrada em vigor
do Código do Trabalho e não ter por
este sido revogada; por ela própria não
admitir expressamente que outros
limites fossem consagrados em
Instrumento de Regulamentação
Colectiva; e finalmente, por serem
menos favoráveis ao trabalhador,
neste caso ao jogador, os limites
estabelecidos no CCT aplicável.

Cristina França
gabinete.juridico@sjpf.pt

Processo disciplinar
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DESEMPREGO

Em Maio de 2007, Rogério Matias
rescindiu, por mútuo acordo, o
contrato de trabalho que detinha com
o Standard de Liége, da Bélgica. O
jogador revogou o seu vínculo laboral
naquela data - ou seja, antes de 30 de
Junho - para que, segundo o
Regulamento Internacional de
Transferências, tivesse o estatuto de
desempregado e, como tal, pudesse
ser inscrito a qualquer momento (fora
e dentro dos prazos das janelas de
transferências) por qualquer clube.
Entretanto, a Académica de Coimbra
mostrou interesse na contratação do
jogador. Porém, a Liga de Clubes
informou que não era possível
inscrever o atleta, à luz do anexo II, do
Regulamento de Competições. Face ao
exposto, a Académica desistiu da
contratação.
O Regulamento Internacional de
Transferências da FIFA não distingue
entre desemprego voluntário e
involuntário. Já a LPFP parece reger-se
por leis diferentes das da FIFA e da
Federação Portuguesa de Futebol.
Segundo o anexo II do Regulamento
de Competições da Liga de Clubes,

"não se considera em situação de
desemprego involuntário o jogador
que tenha promovido por acordo de
cessação do contrato de trabalho
desportivo, ou vínculo equiparado, que
se se mostrava vinculado".
Rogério Matias não se conforma com
este cenário. "O que mais me revolta é
poder ser inscrito em qualquer país da
Europa menos no meu. E o pior é que
não tenho direito nem ao subsídio de

desemprego nem ao próprio emprego",
explicou o internacional português.
O SJPF vai agir a nivel nacional, junto da
FPF, com o envio de um recurso, e dos
tribunais competentes, tendo em vista
a declaração de ilicitude do
regulamento da LPFP e das normas da
FIFA em relação às janelas de
transferências e, no plano
internacional, irá interpor um recurso
à FIFA.

O caso Rogério Matias
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BWIN LIGA

Nome Luís Carlos Almeida da Cunha
Clube Manchester United
Posição Médio ofensivo
Naturalidade Cabo Verde

Estreia na I Divisão Marítimo, 1 - Sporting, 2 (28/08/2005)
Títulos Supertaça de Inglaterra em 2007/08; Taça de Portugal
em 2006/07
Internacionalizações - 11; 2 golos

Carreira
2005/06 - Sporting (29 jogos, 4 golos)
2006/07 - Sporting (29 jogos, 5 golos)
2007/08 - Manchester United

RUMO AO EURO 2008

Defesa central de classe mundial, Ricardo Carvalho impressiona pela
forma como transmite - e dá - segurança defensiva à sua equipa.
Raramente recorre à falta e sabe sair a jogar. É um jogador
imprescindível, tanto no seu clube, o Chelsea, como na Selecção
Nacional. Estará certamente no Euro 2008. 

Tecnicamente virtuoso, Nani é um médio ofensivo que espalha o terror
nas defensivas adversárias. Chegado esta época ao Manchester United,
proveniente do Sporting, Nani já conquistou os exigentes adeptos dos
Red Devils. Na Selecção Nacional ainda procura  o seu espaço mas
Luiz Felipe Scolari sabe que tem um diamante entre mãos.

Nome Ricardo Alberto Silveira Carvalho
Clube Chelsea
Posição Defesa central
Naturalidade Amarante

Estreia na I Divisão V. Setúbal, 2 - Leça, 1 (02/11/1997)
Títulos Taça de Inglaterra em 2006/07; Taça da Liga Inglesa em
2004/05 e em 2006/07; Campeão de Inglaterra em 2004/05 e em
2005/06; Supertaça de Inglaterra em 2004/05; Liga dos Campeões
em 2003/04; Taça UEFA em 2002/03; Campeão de Portugal em
1998/99, 2002/03 e em 2003/04; Taça de Portugal em 2002/03
Internacionalizações 40; 4 golos

Carreira
1997/98 - Leça (22 jogos, 1 golo)
1998/99 - FC Porto (1 jogo)
1999/00 - FC Porto B (1 jogo)
1999/00 - V. Setúbal (26 jogos, 2 golos)
2000/01 - Alverca (29 jogos, 1 golo)
2001/02 - FC Porto (25 jogos)
2002/03 - FC Porto (18 jogos, 1 golo)
2003/04 - FC Porto (29 jogos, 2 golos)
2004/05 - Chelsea (25 jogos, 1 golo)
2005/06 - Chelsea (21 jogos, 1 golo)
2006/07 - Chelsea (31 jogos, 3 golos)
2007/08 - Chelsea

Data de nascimento 18/05/1978
Altura 1,83 m
Peso 79 kg

Passaporte
Data de nascimento
17/11/1986
Altura 1,75 m
Peso 66 kg

Passaporte
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Há qquantos aanos éé pprofissional dde
futebol dde ppraia?
Há  11  anos.

Nasceu aa 222 dde JJaneiro dde 11977.
Espera jjogar aaté qque iidade?
Enquanto  me  sentir  útil  continuarei  a
jogar  apesar  de  haver  uma  regra
imposta  pela  FIFA  que  diz  que  os
atletas  só  podem  jogar  futebol  de
praia  até  aos  45  anos  de  idade.  

É ppossível sser pprofissional dde
futebol dde ppraia ssendo eesta uuma
modalidade ssazonal?
Actualmente  já  temos  torneios  ao
longo  de  todo  o  ano  porque  há  uma

forte  aposta  nos  torneios  indoor.  

Qual oo mmomento mmais ffeliz ee oo
mais ttriste dda ssua ccarreira aaté aao
momento?
O  mais  feliz  foi  ter  sido  campeão  do
mundo  em  2001.  O  mais  triste  foi  o
primeiro  mundial  organizado  pela  FIFA
quando  fizémos  o  mais  dificil,  que  foi
eliminar  o  Brasil  nas  meias-ffinais,  e
perdemos  a  final com  a  França.

Existe mmais ""fair pplay" nno ffutebol
de ppraia ddo qque nnas ooutras
variantes dde ffutebol?
Acho  que  sim.  No  futebol  de  praia
todas  as  selecções  ou  equipas

presentes  num  torneio  ficam  no
mesmo  hotel.  Esse  facto  cria  fortes
laços  de  amizade  e  daí  um  maior
espírito  de  "fair  play".

Nos úúltimos ccinco aanos jjogou nnos
italianos ddo CCavaliere ddel MMare.
Como éé qque ssurgiu aa hhipótese dde
emigrar?
Em  grande  parte  devido  à
camaradagem  de  que  já  falei.  A  Itália
foi  dos  primeiros  países  a  ter  um
campeonato  nacional  e  como  sou  um
grande  amigo  do  capitão  da  selecção
italiana,  o  Fruzzetti,  surgiu  a  hipótese
de  representar  a  equipa  que  ele
estava  a  formar.  Mas  agora,  com
alguma  pena  minha  e grato  pelo
tempo  que  lá  passei,  vou  abandonar  a
equipa  que  representei  nestes  últimos
cinco  anos.

Em qque cclube éé qque vvai ccontinuar aa
carreira?
Ainda  não  assinei  mas  em  princípio
será  no  Milano  Beach  Soccer,  uma
equipa  ligada  ao  AC  Milan.  

Já ffoi vvárias vvezes eeleito oo mmelhor
jogador ddo mmundo. OO qque éé qque llhe
falta cconquistar?
Em  termos  individuais  sou  um  jogador
realizado,  agora  a  nível  colectivo  falta-
me  ser  campeão  do  mundo  num
mundial  organizado  pela  FIFA.

Sente qque eestá ppara oo ffutebol dde
praia pportuguês ccomo, ppor
exemplo, EEusébio, eestá ppara oo
futebol dde oonze?
É  bom,  é  sinal  de  que  o  meu  trabalho  é
reconhecido,  mas  apenas  quero  ser
visto  como  o  Madjer.  

Guarda aalguma mmágoa ppor nnão tter
feito ccarreira nno ffutebol dde oonze?
Não  porque  se  calhar  se  tivesse
seguido  o  futebol  de  11  nunca  teria
alcançado  a  notoriedade  que  consegui
no  futebol  de  praia.

Como aanalisa oo aactual mmomento ddo
futebol dde ppraia eem PPortugal?
Conseguimos  o  reconhecimento  da
FPF  e  com  isso  estamos  no  bom
caminho.  Agora  o  futebol  de  praia  vai
começar  a  ficar  estruturado  de  uma
forma  mais  profissional.  

Quando aacabar aa ssua ccarreira dde
jogador eespera fficar lligado aao
futebol dde ppraia?
Vou  ficar  sempre  ligado  ao  futebol  de
praia,  se  não  for  como  treinador  será
na  parte  organizativa.  É  uma
modalidade  que amo.

ENTREVISTA

"É bom sentir que o meu
trabalho é reconhecido"
Embora o seu nome de baptismo seja João Vítor Saraiva, os
portugueses conhecem-no por Madjer (numa referência ao
argelino que jogou no FC Porto). Três vez considerado o
melhor jogador do mundo (2003, 2005 e 2006), esteve uma
vez mais em evidência no último Mundial de futebol de
praia, disputado no Brasil, ao ganhar o troféu "Bola de
Prata" (segundo melhor jogador do torneio).
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Fernando Aguiar
(Gondomar)
Idade  35 anos (18/03/1972)

Naturalidade Chaves
Clubes Toronto Blizzard
(Canadá), Marítimo,
Nacional, Maia, Beira-Mar,
Benfica, U. Leiria,
Landskrona (Suécia),
Penafiel e Gondomar

1 - Força.
2 - Impaciente.
3 - Luís Figo.
4 - Hóquei no gelo,

basquetebol e futebol 
americano.

5 - Pizza.
6 - BMW.
7 - Canadá.
8 - Jogar bilhar.
9 - A série Seinfeld.
10 - George Clooney e  

Julia Roberts.
11 - Bon Jovi.

Jorge Silva 
(Feirense)
Idade  32 anos (04/12/1975)

Naturalidade Porto
Clubes  Boavista,
Académica, U. Leiria, Beira-
Mar e Feirense

1 - Amigo do amigo.
2 - Demasiado emocional.
3 - Maradona.
4 - Ciclismo e hóquei em 

patins.
5 - Peixe grelhado.
6 - BMW e Mercedes.
7 - República Dominicana.
8 - Estar com os meus ´   

filhos.
9 - "John Q".
10 - Denzel Washington e 

Julia Roberts.
11 - U2.

Remates
1 - 

2-

3- 

4- 

5- 

6- 

7- 

8- 

9- 

10- 

1 1-

A sua principal
virtude ?

O seu maior defeito ?

O melhor jogador de
sempre?

Que desportos
aprecia além do 
futebol?

Prato preferido?

Automóvel de sonho?

Destino de férias ?

Hobby ?

Um filme ?

Actor e actriz ?

Cantor ou banda de
música preferida?
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GALERIA

Aris Salónica 1, Sp. Braga, 1 (Taça UEFA)                                   Sp. Braga 2, Estrela Vermelha, 0 (Taça UEFA)

Sporting 3, D. Kiev, 0 (Champions)                                                                           FC Porto 2, Besiktas, 0 (Champions)

Shakhtar 1, Benfica, 2 (Champions)
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Gaspar (Rio Ave) com o Prémio Tsunami/Jogador do Mês, de
Novembro (Liga Vitalis) 

Em Novembro, Jorge Ribeiro (Boavista) sucedeu a Lucho González
(Bwin Liga)

João Moutinho (Sporting) venceu o Prémio Holmes Place/Juventude (Bwin Liga), em Outubro e Novembro

Lucho González (FC Porto) recebeu o Prémio KIA/Jogador do Mês relativo a Outubro (Bwin Liga)
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FUTSAL

O órgão que gere o futebol europeu felicitou
a Federação Portuguesa de Futebol pela
organização do V Campeonato da Europa de
Futsal que decorreu em Portugal, entre 16 e
25 de Novembro, nas cidades de Gondomar
e Santo Tirso.
Na missiva assinada por David Taylor,
secretário geral do organismo, a UEFA
congratula-se com "a atmosfera de
desportivismo" em que decorreram os jogos
do Europeu.
"Em nome do presidente da UEFA, Michel
Platini, do Comité de Futsal e de Futebol de
Praia e dos responsáveis da UEFA que
estiveram presentes em Portugal, tenho o
prazer de endereçar as nossas mais sinceras
felicitações à FPF e ao seu 'staff' pela
organização de sucesso em que se revelou V
Campeonato da Europa de
Futsal.Gostaríamos também de congratular a
Selecção Portuguesa pelo seu excelente
desempenho ao longo do Torneio. Os vossos
atletas demonstraram enorme capacidade e

talento e pedimo-vos que lhes transmitam os
nossos melhores votos de felicidades para as
suas carreiras", pode ler-se na carta.
Recorde-se que a Selecção Nacional de
futsal alcançou a sua melhor prestação de
sempre em europeus ao classificar-se na
quarta posição.Portugal passou a primeira
fase, foi batida pela Espanha (actual campeã
europeia e mundial) nas meias-finais e

falhou o pódio por uma unha negra (foi
derrotada  no jogo de atribuição do terceiro
e quarto lugares, pela Rússia por 2-3). A
competição foi ganha pela Espanha que
revalidou o título de campeã europeia ao
vencer, na final, a Itália, por 3-1. Foi o
quarto título europeu para os espanhóis
depois dos triunfos alcançados em 1996,
2001 e 2005. 
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