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Editorial

O fim de cada ano constitui para
todos, sobretudo para as institui-
ções, META e PONTO DE PARTIDA.
Assim é para o Sindicato dos
Jogadores Profissionais de Futebol. 
Fazendo um apelo à síntese, já que
este espaço não permite por-
menorizações, importa efectuar uma
visão retrospectiva do ano de 2005.
Essa análise terá que se reportar,
por um lado, aos eventos mais
marcantes, e, por outro, às
acções mais relevantes,
tendo aqui sempre presente
as previsões e o grau de
realização, sem esquecer a
inevitável conexão existente
entre as duas vertentes.
Ora, o ano de 2005 foi para o
SINDICATO um ano repleto de
eventos, uns que, agradavelmente,
merecem registo e outros que, com
tristeza, se impõe recordar.
Reportando-nos aos últimos, mere-
cem destaque:
- As mortes dramáticas dos AMI-
GOS João Manuel, Hugo Cunha e
Mauro Gama;
- Os graves acidentes sofridos pelo
Sandro e o Humberto;
- As situações vividas por jogadores
de alguns Clubes/Sad´s, fundadas
no incumprimento salarial;
-  O aumento do desemprego.
Pela positiva, cabe referir:
- Os êxitos das selecções nacionais
AA e Sub 21;
- As distinções conferidas a
jogadores portugueses no plano
internacional;
- A realização do estágio dos
jogadores desempregados.
Atenta a tudo isto, a Direcção do
SINDICATO, eleita em Março de
2005, procurou efectivar o lema
que instituíu: HUMANIZAR, UNIR e
RESPONSABILIZAR.
Assim, empenhou-se activamente
em encontrar resposta adequada,
traduzida em apoio multifacetado
em vários domínios - desemprego,
protecção social, formação profis-

sional, fiscalidade, sinistralidade,
saúde - procurando, sempre que
possível, acompanhar pessoalmente
e com meios disponíveis os bons e,
sobretudo, os maus momentos vivi-
dos pelos seus associados.
Ilustram esta estratégia de defesa
permanente dos interesses dos
associados as acções de solida-
riedade, o estágio de jogadores
desempregados, o Fundo de Pen-

sões, o apoio jurídico gratuito e
as posições assumidas,

publicamente e  junto dos
responsáveis desportivos -

Governo, Federação, Liga, Clu-
bes/Sad´s, etc...
MAS, se muito se fez, muito
haverá que fazer.
Reconhecer isto significa que os
objectivos preconizados não foram

todos atingidos, apesar do empe-
nho e profissionalismo de todos

os trabalhadores do SINDICA-
TO, a quem se deixa o devi-

do e justo agradecimento.
Vale isto por dizer, à
guiza de balanço, que
houve "vitórias" e
"derrotas". No entan-
to, como sabiamente
diz o povo: "Se as
vitórias nos animam,
as derrotas ensi-
nam-nos".
Assim, o fim-do-
-ano sendo META
é sempre PONTO
DE PARTIDA.
O trabalho e o
empenho da
Direcção e fun-
cionários conti-
nuará. Legítimo
será, por isso,
augurar e a todos
desejar um BOM
ANO de 2006.

Hora de balanço
e perspectiva

Joaquim Evangelista
Presidente da Direcção
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Neste mês de Janeiro, o SJPF pros-
segue com o programa de visitas
aos plantéis de clubes e SAD's, ini-
ciado em Novembro. Neste con-
tacto com os jogadores pretende-se
criar espaços de esclarecimento,
informação e aconselhamento
sobre matérias importantes, sendo
ainda propósito estreitar e
estimular mais o relaciona-
mento com os atletas.
Procura-se, também, acorrer a
situações em que os interesses
individuais e colectivos dos
jogadores estejam em causa e
a situação social, profissional e
psicológica necessita um
acompanhamento e uma
resposta eficazes.
U. Lamas, Académica, Bele-
nenses, V. Setúbal, Abrantes,

E. Amadora, Amora e Vilanovense
foram já visitados por represen-
tação do SJPF, que, pela primeira
vez, deslocou-se ao Arquipélago
dos Açores, contactando com
jogadores de clubes da ilha de São
Miguel (Santa Clara, Operário e U.
Micaelense).

Contra a discriminação e a desvalo-
rização do profissional de futebol, o
SJPF reclama a alteração do regime
legal em vigência quanto às dívidas
dos clubes e SAD's a jogadores.
Actualmente, as entidades empre-
gadoras em situação de incumpri-
mento para com os atletas apenas
sofrem penalização depois da
sentença transitar em julgado, o
que prejudica  fortemente o
profissional de futebol e afigura-
se como completamente injusto,
por não haver igualdade de trata-
mento.

Outra das matérias que o SJPF tem
feito sentir junto das instituições
próprias é a alteração do cálculo de
reforma, estando a estrutura sindi-
cal a proceder a uma recolha de
assinaturas de jogadores, para uma
petição a apresentar na Assembleia
da República.
Os profissionais de futebol inte-
gram o Regime Geral, consideran-
do-se para efeitos de reforma ape-
nas os últimos quinze anos de
remunerações, quando a profissão
de futebolista tem características
muito específicas.

João Alves vence
Melhor do Mês

João Alves vence o
prémio Melhor do
Mês. O jogador do Sp.
Braga sucede a
Helton, o mais valioso
em Dezembro, a
Simão Sabrosa, o
jogador mais pontua-
do em Novembro, a
McCarthy, vencedor

em Outubro, e a Van der Gaag, o Melhor do
Mês de Setembro. O prémio Melhor do Mês
é instituído mensalmente pelo SJPF, com a
colaboração de Holmes Place. 

Pesar por Caneira

Marco Caneira perde a filha, de seis meses,
vítima de paragem respiratória. Joaquim
Evangelista, presente no funeral, manifesta
o pesar do SJPF ao jogador do Valência e
família. A equipa espanhola viajou para
Portugal para assistir às exéquias.

Vítor Baía é o oitavo 
melhor do mundo

Vítor Baía é considerado o oitavo melhor
guarda-redes do mundo, de acordo com a
Federação da História e Estatística do
Futebol. O italiano Buffon é o melhor no
sector. Ricardo, do Sporting, figura em 19.º. 

Portugueses no onze ideal
da UEFA

Maniche (FC Porto), Cristiano Ronaldo
(Manchester United) e Ricardo Carvalho
(Chelsea) figuram no onze ideal depois de
votação de milhões de cibernautas. Pela
segunda vez consecutiva, José Mourinho é o
técnico mais votado.

Auxílio a vítimas
no sudeste asiático

O SJPF promove campanha de solidariedade
para com as vítimas da tragédia humana
provocada pelo terramoto e pela "tsunami"
no sudeste asiático. Esta recolha de fundos
abrange todos os jogadores de clubes ou
SAD's concorrentes em todos os escalões
nacionais. A verba recolhida será entregue à
Cruz Vermelha Portuguesa.

Mais perto
do que é importante

Visitas aos plantéis

Pela igualdade de tratamento



SJPF perspectiva criar
Projecto Clube-Escola

Para combater o insucesso escolar, o SJPF
está a perspectivar a criação de o Projecto
Clube-Escola. Com um carga horária de
1500 horas, este projecto de interacção
entre jogador, clube e professor vai possibili-
tar ao jovem uma formação onde a sua
actividade desportiva. 

Estágio de jogadores
em preparação

O SJPF está a ultimar os pormenores para a
efectivação do estágio destinado a
jogadores sem ocupação, quer devido às
condicionantes do mercado, quer por
motivos de rescisão ou termo do contrato.
Mário Wilson vai voltar a ser o orientador-
-técnico do estágio, à semelhança do reali-
zado de 23 de Julho a 29 de Agosto de
2003, no Colégio Inglês, em Carcavelos.

Guia prático do atleta

O SJPF vai conceber o Guia Prático do Atleta,
um instrumento indispensável ao profissio-
nal de futebol, sendo destinado a esclarecer
e a informar sobre questões que se apresen-
tem aos atletas no quotidiano, no desen-
volvimento da sua actividade profissional.

Geovanni é o mais
valioso no mês

O benfiquista Geovanni é o
jogador da Superliga Galp
Energia mais pontuado nas
jornadas cumpridas no mês.
No "Fair-Play" Colectivo, o
Benfica é a equipa mais dis-
ciplinada.

Pagamento de custas
nas acções da CAP

O SJPF assegu-
ra o pagamen-
to de custas
das acções na
Comissão Arbi-
tral Paritária
(CAP) inter-
postas pelos
jogadores con-
tra clubes ou
SAD's que se
encontrem em
situação de in-
cumprimento
salarial.
Este apoio judi-
ciário é instituí-
do dado o a-
gravamento da
situação de ca-
rência econó-
mica dos joga-
dores (o de-
semprego au-
mentou con-
sideravelmente, bem como as situ-
acções de litígio laboral entre atle-
tas e clubes e SAD's) e estende-se
até ao limite de 199,52 euros. 

No caso do pedido de acção fixar-se
até 9 975,96 euros, as custas da
acção na CAP serão igualmente
suportadas pelo SJPF integralmente.

Com recurso ao Fundo de Solidariedade

SJPF presta apoio judiciário aos atletas

Fevereir   
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"Geração de Ouro"
entre os eleitos

Nas mais concorridas
eleições das últimas duas
décadas, os órgãos sociais do
SJPF para o quadriénio
2005/2009 foram eleitos
pela esmagadora maioria dos
votos expressos e integram
alguns jogadores da
"Geração de Ouro" do fute-
bol português.
Joaquim Evangelista (que
continua a presidir à
Direcção) lidera a lista de cor-
pos gerentes, que integra João
Vieira Pinto, Jorge Costa, Tulipa e
Emílio Peixe, campeões do Mundo
de sub-20, em Riade e em Lisboa. A
estes juntam-se Vítor Baía, Paulo
Madeira, José Carlos e Nuno
Campos. João Nogueira da Rocha e

Alfredo Franque completam os cor-
pos sociais do SJPF.
No plano de actuação, os novos
órgãos directivos pretendem
cumprir o lema Humanizar, Unir e
Responsabilizar e Reorganizar e
Modernizar.

O presidente da República recebe,
em Belém, João Manuel e distingue
o ex-jogador do Moreirense com o
Prémio Carreira do SJPF. 
Jorge Sampaio, que foi advogado
do SJPF nos primeiros anos da insti-
tuição, prontifica-se a auxiliar João
Manuel no que for necessário.
Entretanto, o futebol une-se no
Estádio Cidade de Coimbra para

homenagear João Manuel, com
uma doença do foro neurológico. 
Muitos profissionais de futebol em
representação de todos os plantéis
da Superliga e também de outros
escalões associam-se a esta iniciati-
va de solidariedade, em que duas
equipas, uma orientada por José
Couceiro e outra por Mário Wilson,
se defrontam.

Aprovado Relatório
e Contas de 2004 

O Relatório e Contas de 2004 foi aprovado,
por unanimidade, na Assembleia Geral do
SJPF. O documento demonstra o empenho
da Direcção em racionalizar recursos
humanos e financeiros, visando ganhos de
eficácia e eficiência.

Deco em segundo
na "Bola de Ouro"

O internacional português Deco é o segun-
do jogador mais votado para a atribuição de
a "Bola de Ouro", galardão instituído pela
"France Football". Andrei Shevchenko
vence o troféu.

Miguel é o mais
pontuado no mês

Miguel, futebolista dos quadros do Benfica,
vence Melhor do Mês. As equipas do
Belenenses e do Sp. Braga são as vencedoras
do "Fair-Play" Colectivo, prémio instituído
pelo SJPF em colaboração com o ActivoBank7.

ActivoBank7 apoia
estágio de jogadores

O ActivoBank7 apoia com 15 mil euros o
estágio destinado a jogadores desemprega-
dos. Aquela instituição celebra acordo com
o SJPF, disponibilizando um conjunto de
propostas por forma a que os jogadores
possa gerir melhor o seu património.

Fundo de Garantia Salarial

O SJPF cria o Fundo de Garantia Salarial com
a finalidade de fazer face aos riscos ine-
rentes à falta de pagamento atempado aos
atletas dos vencimentos a que têm direito.
Pretende-se com este mecanismo que um
jogador com salários em atraso possa satis-
fazer as suas necessidades básicas, tanto
indivualmente como integrado em agregado
familiar. A duração máxima do recurso ao
Fundo de Garantia é de cinco meses, sendo
o montante disponibilizado de acordo com a
competição em que o atleta actua: no prin-
cipal escalão, o valor mensal fixa-se em mil
euros; na Liga de Honra, é de 750 euros; nas
II e III divisões, a quantia mensal é de 500
euros e 350 euros, respectivamente.

Novos órgãos sociais para quadriénio

Sampaio distingue João Manuel

Març



Abril

Durante dois dias,
o Congresso da
FIFPro decorre em
Hoofddorp, locali-
dade próxima de
Amesterdão, na
Holanda, numa
afirmação de
unidade entre as
40 estruturas
representat ivas
dos profissionais
de futebol de
todo o mundo.
Uma delegação
do SJPF, composta
por Joaquim Evangelista e por João
Nogueira da Rocha, participa nos
trabalhos, dominados pela apresen-
tação da FIFPro World XI Player
Awards, em Londres, em Setembro,
e o novo Regulamento Inter-
nacional de Transferências da FIFA,
que entra em vigor a 1 de Julho.
Evangelista participa no Comité
Técnico da FIFPro encarregue de
abordar o calendário das com-
petições, a introdução de novas tec-
nologias em campo, as leis de jogo
e a justiça desportiva e a implan-
tação de relva artificial.
Nogueira da Rocha integra o
Comité de "Doping" da organiza-
ção que congregra as associações
da classe de todo o mundo. Este
grupo de trabalho analisa o Código
Wada, a responsabilização objectiva
dos atletas, a separação das subs-
tâncias dopantes que fazem melho-
rar o rendimento daquelas drogas
consideradas de distracção e o

dever de informação.
Antes da realização do congresso,
que adiou as eleições para
Setembro, a FIFPro inaugura a nova
sede, num piso de um moderno e
funcional edifício de Hoofddorp.
Eusébio, uma das estrelas do fute-
bol mundial presentes, Paulo
Madeira, Bruno Basto, Bernardo
Vasconcelos e António Carraça
(presidente do SJPF até Maio de
2004) dizem presente.

Afirmação de unidade
Congresso da FIFPro, na Holanda

Cursos aprovados

Cinco cursos apresentados pelo SJPF rece-
beram a aprovação da Secretaria de Estado
do Trabalho e do Emprego. Os cursos pro-
postos são nas áreas da Informática e de
Gestão de Carreira e estão previstos para as
capitais de distrito.

Luís Figo candidato
ao "Golden Foot"... 

Luís Figo é candidato ao
"Golden Foot 2005". É a
terceira vez que o por-
tuguês é nomeado pelas
publicações desportivas
de 25 países europeus,
entre as quais "A
Bola". O vencedor
será conhecido em
finais de Agosto,
no Mónaco.

... e volta à
selecção 

Depois de uma ausência
de quase um ano (a última
presença reporta-se à final do
Europeu de 2004, no Estádio da
Luz, frente à Grécia), Figo aceita
regressar à selecção nacional, inte-
grando os convocados por Scolari para
os jogos com a Eslováquia e a Estónia.

João Moutinho é
o Melhor do Mês 

João Moutinho é
o jogador premi-
ado pelas suas
prestações ao
longo do mês na
Superliga Galp
Energia. "Este
prémio é de toda
a equipa do
Sporting", disse
o jovem reve-
lação. No "Fair-
Play" Colectivo,

o Sp. Braga volta a ser a equipa mais disci-
plinada do campeonato português.

Abri l   
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O mês de Maio fica mar-
cado pelos desapareci-
mentos de João Manuel,
vítima de doença dege-
nerativa, e de Mauro
Gama, em consequência
de um trágico acidente
de viação, na A1.
João Manuel morre aos
37 anos depois de uma
luta com uma doença
que lhe mina o corpo
desde o início do ano e
que o força a abandonar
o Moreirense, clube que
representou depois de
mais de década e meia
na U. Leiria.
A primeira manifestação
de solidariedade para
com João Manuel acon-
teceu em Fevereiro.
Numa altura em que o
corpo do ex-jogador
revelava sinais de debili-
dade, o SJPF promove
um jantar de homenagem, em
Tentúgal, com o ex-futebolista a
sentir o apoio e carinho de cerca de
meio milhar de pessoas.
Em Março, o mundo do futebol
volta a reunir-se, no Estádio Cidade
de Coimbra, para homenagear João
Manuel, recebido no Palácio de
Belém no final desse mês. Jorge
Sampaio entrega-lhe o Prémio
Carreira do SJPF.
Antes da audiência com o
Presidente da República, o SJPF
entrega um cheque a João Manuel,
no valor de mais de nove mil euros,
produto de depósitos efectuados
por amigos e anónimos e também
por empresas e agentes do futebol.
Mais tarde, João Manuel recebe
outro cheque, no valor de quase
dois mil euros.
De resto, a FPF também concede
um apoio excepcional de 2 500
euros, além de encarar a possibili-
dade de leilão de camisolas de
jogadores da selecção nacional,
com o produto das licitações a
reverter para o ex-jogador.
De referir que a  Assembleia Geral

da FPF associa-se à dor e aprova,
por unanimidade, um voto de pesar
pela morte de João Manuel apre-
sentado pelo SJPF.
Quanto a Mauro Gama, o jovem do
Tourizense (estava emprestado pelo
Estrela da Amadora) morre após
despite da viatura em que seguia
também Humberto Miranda. 
Mauro Gama teve morte imediata,
enquanto Humberto Miranda, tam-
bém cedido pelo Estrela da Amadora
ao Tourizense, foi transportado para
o Hospital de Leiria, onde per-
manece em estado de coma (mais
tarde, é-lhe amputada uma perna e,
apesar disso, a sua situação clínica
evolui favoravemente).
Outro caso de sinistralidade envol-
vendo futebolistas aconteceu na
A4, quando o automóvel de José
Bosingwa caíu numa ravina de oito
metros. O atleta do FC Porto,
Nélson e Edu (ambos do Boavista) e
Luís Linhares (Ovarense) escapam
ilesos. Sandro Luís ("Os Minhocas")
é transportado para uma unidade
hospitalar, onde lhe é amputado
um pé.

Mês marcado por sinistralidade

Luto no futebol
Baía é o melhor

da Europa

Baía é considerado melhor guarda-redes da
Europa, na última temporada. O atleta do
FC Porto vai ser distinguido com o galardão
"Saracinesca d'Oro".

Contra atitudes
de dirigentes

Em conferência de imprensa para denunciar
as arbitrariedades de dirigentes do Sp. Espinho
contra o atleta Marco Osório, suspenso sem
fundamento, o SJPF condenou as atitudes de
dirigentes. "Há dirigentes que, sem qualquer
tipo de escrúpulos, usam todos os expedientes
e colocam em causa a dignidade de um
jogador", sublinhou Evangelista.

Benfica campeão
V. Setúbal ganha Taça

O Benfica sagrou-se campeão nacional na
derradeira jornada da Superliga Galp Energia,
quebrando um jejum que se prolongava há
mais de dez anos. Na Taça de Portugal, a
sorte não sorriu à equipa de Trapattoni, com
o V. Setúbal a triunfar por 2-1.

Gala da Superliga
premeia melhores

Na Casa da Música, no Porto, a LPFP distingue
os melhores da época na gala da Superliga.
Premiados: José Peseiro (Melhor Técnico),
João Moutinho (Melhor Médio Ofensivo,
Melhor Revelação e Escolha do Adepto),
Liedson (Melhor Marcador e Melhor Jovem
Jogador em Campo) e Vítor Baía (Melhor
Guarda-redes). O atleta do FC Porto recebeu
ainda o Prémio Carreira. Colectivamente, o
Benfica recebeu troféu de campeão, assim
como o P. Ferreira (Liga de Honra). O Santa
Clara recebeu Prémio "Fair-Play".

Nei vence
Melhor do Mês

Nei, do Moreirense, é o atleta da Superliga
Galp Energia mais pontuado no mês. No "Fair-
Play" Colectivo, os conjuntos do Marítimo e do
V. Setúbal são mais displinados no mês.

Sporting perde
Taça UEFA

No Estádio José Alvalade, o Sporting é bati-
do pelo CSKA e perde na final da Taça
UEFA. Uma desilução para a equipa de
Peseiro, a vencer ao intervalo. 

Mai

Humberto Miranda ficou incapacitado
para a prática do futebol



Junho

Os associados do SJPF dispõem de
apoio jurídico gratuito nas acções
até 15 mil euros. Significa que
tanto as custas judiciais como os
honorários dos jogadores não são
suportados pelos jogadores.

Nas acções cujo valor ascenda os
15 mil euros, as custas judiciais e
os honorários dos advogados são
da responsabilidade do jogador,
com as verbas as serem liquidadas
no final do processo.

O SJPF realiza a apresentação públi-
ca do estágio destinado a jogadores
sem ocupação, uma iniciativa de
cariz social com periodicidade bisse-
manal, no Jamor.
António Carraça (gestor do futebol
de formação do Benfica e presi-
dente do SJPF na altura da realiza-
ção do primeiro estágio, em 2002),
Mariano Barreto (cordenador da
primeira iniciativa) e Mário Wilson
(actual supervisor técnico do está-
gio) foram convidados para a ceri-
mónia, na sede da estrutura asso-
ciativa, com a presença de alguns
das três dezenas de jogadores que

participam nesta terceira edição do
estágio, no Estádio Nacional, às
terças e quintas-feiras.
Carraça e Barreto salientaram a
importância da acção, enquanto
Mário Wilson mostrou-se convicto
de que o estágio em curso vai pro-
porcionar oportunidades de
emprego para muitos dos atletas
que o integram.
Por seu lado, Joaquim Evangelista
referiu que o estágio "encerra
razões sociais", pelo que "fazia
todo o sentido que a iniciativa pro-
movida pelo SJPF não tivesse um
carácter sazonal".

Apoio jurídico gratuito

Duas vezes por semana, no Jamor

Hélio, Paulo Alves
e Miguel abandonam

Os internacionais Hélio, Paulo Alves e Miguel
decidem encerrar as carreiras. Hélio,
campeão do mundo de sub-20, em Riade,
integrará a equipa técnica do V. Setúbal,
enquanto Paulo Alves vai desempenhar as
funções de director-desportivo do Gil
Vicente. Miguel, que passou pelo V.
Guimarães, Moreirense, Vizela, Gil Vicente,
Sporting e Trofense, abandona o futebol
com a incerteza do futuro.

Incumprimento salarial
preocupa SJPF

No balanço da época de 2004/2005, o SJPF
considera que o incumprimento salarial
assume proporções alarmantes. Nas com-
petições profissionais, 80 por cento dos
clubes terminou a temporada com dívidas a
jogadores, enquanto das provas designadas
não-profissionais a situação atingiu os 90
por cento dos clubes.

Contra reformulação
de quadros competitivos

Por considerar que a proposta apresentada
traduz-se num adiamento para a solução
dos actuais problemas do futebol, o SJPF
vota contra a reformulação dos quadros
competitivos das provas não-profisssionais.
"A Assembleia poderia e deveria constituir
um marco histórico. No entanto, em vez de
um passo em frente, deu-se dois passos à
retaguarda", considera Joaquim Evangelista.

Homenagem 
aos vice-campeões

Aproveitando o estágio da selecção nacional
para os jogos com a Eslováquia e a Estónia,
o SJPF ofereceu aos vice-campeões de
Europa uma caricatura personalizada. Trata-
-se de originais com o estilo mais caracterís-
tico de cada um dos jogadores e também do
"staff" técnico. As caricaturas foram dese-
nhadas por Luiz Costa.

Nandinho vence "Fair-Play"

Nandinho, do V. Setúbal, vence "Fair-Play"
Individual, prémio instituído em colaboração
com ProBeauté. Manuel Fernandes, do
Benfica, foi contemplado com o Prémio
Juventude, em parceria com Banif.

Hugo Cunha morre

Num jogo de amigos, em Montemor-o-
Novo, Hugo Cunha morre devido a paragem

cardio-respiratória. O
jogador da U. Leiria,
de 28 anos, deixa orfã
uma criança de cinco
anos. Hugo Cunha,
produto das escolas do
Barreirense, de onde
saíu para assinar pelo
Benfica, era profissio-
nal há nove anos. 

Estágio do SJPF 
com cariz social

Junh
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Mais de um milhar de pessoas esteve
presente no jogo de homenagem a
Hugo Cunha, realizado no Estádio
Alfredo da Silva, no Barreiro, com a
receita a reverter integralmente para
a família do jogador.
A esta iniciativa do SJPF, do Fabril,
do Barreirense e da AF Setúbal
associaram-se muitos futebolistas
da Superliga Galp Energia e de ou-
tros escalões. Pedro Mendes,
Fernando Meira, Luís Boa-Morte, Sá
Pinto, Ricardo, Beto, Rui Jorge,
Palatsi, Cléber, Rogério Matias,
João Paulo, Fábio Felício, Torrão,
Vargas, Ernesto, Nuno Campos,
Pedro Henriques, Rui Baião, Paulo
Vida, Nandinho, Miran, Fonseca,
Ivo Damas e Marco Tábuas, entre
outros mais, disseram presente.
Antes do encontro entre as for-
mações Vermelha (treinada por

José Rachão) e Verde (orientada
tecnicamente por Carlos Manuel),
que terminou com um empate a
dois golos, as muitas pessoas pre-
sentes no Estádio Alfredo da Silva
dispensaram uma forte ovação a
Hugo Cunha. 
Joaquim Evangelista entregou à
viúva emocionada, Mónica Cunha,
um cheque no valor de cinco mil
euros referente ao seguro de vida e
uma caricatura do malogrado, da
autoria do artista plástico Luiz
Costa. Sá Pinto ofereceu uma
camisola do Sporting assinada por
todo o plantel, Rogério Matias ofer-
tou também o "jersey" que enver-
gou no "All-Stars", no Algarve, com
o nome de Hugo Cunha inscrito nas
costas, e João Paulo, capitão do U.
Leiria, entregou um cheque com
donativos do plantel leiriense.

Pedro Mendes (Tottenham) e
Fernando Meira (Estugarda) apa-
drinharam a apresentação pública
do novo portal do SJPF, com uma
maior rapidez de acesso e um novo
e funcional grafismo.
Os dois internacionais portugueses a
actuarem no estrangeiro foram
unânimes em considerar ser a

Internet um veículo por excelência
para "ficar-se a saber tudo o que se
passa no nosso país, apesar da dis-
tância que separa". Por seu lado,
Joaquim Evangelista aludiu à
importância do portal, que foi apre-
sentado por Miguel Mertens, da
empresa Useit, que concebeu o
remodelado sítio do SJPF na Internet.

Fundo de Pensões

O SJPF apresenta o Fundo de Pensões, um pro-
duto de aforro com moantagem operacional e
gestão do Banif Açor Pensões. Joaquim
Evangelista e Artur Fernandes, administrador
do Banif, selam o acordo, numa cerimónia
presenciada por Cabral, Marco Paulo, Pedro
Henriques e atletas do estágio. Também convi-
dado para assistir à apresentação, Norton de
Matos, técnico do V. Setúbal, lembra que, na
década de 70, na Bélgica, tomou contacto
com um aforro semelhante.

Equipa do estágio
inicia ciclo de jogos

Frente ao V. Setúbal, a equipa do estágio do
SJPF, orientada tecnicamente por Mário
Wilson, coadjuvado por Rebelo e Paulo
Gomes, inicia um ciclo de jogos. Em meados
do mês, a equipa participa no Torneio da
FIFPro, em Paris, classificando-se em quarto
lugar. Rodolfo é o único que consegue con-
trato, vinculando-se ao Clermont-Foot.

Miguel esclarece

Miguel, que rescindiu o contrato com o
Benfica, reúne com Joaquim Evangelista
para esclarecer a sua situação profissional. O
presidente do SJPF reitera a disponibilidade
para apoiar o defesa no que for necessário.

Apoio a Sandro

O SJPF apoia Sandro
(na foto), o sinistrado
que maiores conse-
quências físicas sofreu
no despiste do
automóvel de
Bosingwa. Além do
auxílio financeiro, o

SJPF desenvolve esforços para conseguir um
emprego para o jovem. Quanto a Humberto
Miranda, o jovem, a quem foi amputada
uma perna, continua em estado de coma. O
SJPF vai diligenciar a aquisição de uma
cadeira de rodas eléctrica. O SJPF também
presta apoio a José António, do Leixões, que
sofre de esclerose lateral amiotrófica.

Recrutamento
de delegados

O SJPF lança a fase de recrutamento de dele-
gados para preencher a nova rede, que visa
a aproximação da estrutura representativa
da classe aos seus associados e o acréscimo
do número de sócios.

Mais de um milhar de pessoas no Barreiro

Homenagem a Hugo Cunha

Apresentado novo portal

Julh



Agosto

O secretário de Estado da Juventude
e do Desporto, Laurentino Dias,
reconheceu a existência de "dificul-
dades sérias" no futebol português.
Depois de receber a delegação do
SJPF, constituída por Joaquim
Evangelista, João Nogueira da
Rocha, Nuno Campos e Alfredo
Franque, o governante sublinhou a
necessidade de todos os agentes do
futebol português realizarem
"esforços para que seja possível
ultrapassar as

dificuldades" e referiu que o
Governo tem conhecimento das
"preocupações sérias" apresen-
tadas pelo SJPF.
Joaquim Evangelista mostrou-se agra-
dado pelo facto de o Governo estar
"atento aos problemas dos jogadores
profissionais de futebol" e mostrou-se
esperançado que o Congresso do
Desporto possa produzir alterações.

A desvalorização da
profissão de jogador de
futebol, o flagelo do
incumprimento salarial,
o acréscimo do aban-
dono escolar, o aumen-
to do desemprego, o
acréscimo dos litígios
laborais, a sinistrali-
dade desportiva, a
dignificação da arbi-
tragem, a articulação
transparente entre o
poder político e o
futebol, a reformu-
lação dos quadros
competitivos e a
regeneração do asso-
ciativismo foram os
temas dissecados
numa reunião com
duração de cerca de
três horas.

O diferendo entre Miguel e Benfica
foi ultrapassado com a mediação
do SJPF. Em conferência de impren-
sa, Joaquim Evangelista anunciou o
acordo estabelecido com o clube
benfiquista e a transferência do
jogador para o Valência. 
"Não foi um processo fácil, mas a
solução encontrada foi a melhor
forma de colocar um ponto final
neste diferendo. O Sindicato con-
gratula-se pela decisão conjunta, que

salvaguarda os direitos do jogador ao
exercício da sua actividade profissio-
nal", referiu o presidente do SJPF,
acompanhado por Rui Cunha,
administrador da Benfica SAD.
Miguel leu um comunicado, apre-
sentando as suas desculpas quanto à
situação. O atleta, que agradeceu "a
disponibilidade" do SJPF na medi-
ação do diferendo, observou não ter
lido o comunicado coagido ou com
qualquer tipo de constrangimentos. 

Quatro portugueses
nomeados pela FIFPro

Figo, Cristiano Ronaldo, Ricardo Carvalho e
Deco são nomeados para o FIFPro World XI
Player Awards, galardões a entregar na gala a
realizar-se em Londres, em Setembro. Cristiano
Ronaldo também é designado para o prémio
Melhor Jovem Jogador do Ano da FIFPro.

Pedro Barbosa 
encerra carreira 

Pedro Barbosa anun-
cia o fim de uma car-
reira de 21 anos.
"Não foi uma
decisão fácil", afir-
ma o ex-capitão do
Sporting, a qual tece
algumas críticas.

Wilson rompe
com Ovarense

Wilson coloca um ponto final no processo
negocial com a Ovarense, por entender não
estarem reunidos os pressupostos para se
efectivar a contratação pelo clube concor-
rente na Liga de Honra. Wilson, que, nas
últimas temporadas, actuou no Belenenses,
imputou as responsabilidades à Ovarense. 

Jorge Costa apresenta livro

Jorge Costa apresenta o livro que retrata as
duas décadas de percurso como futebolista.
A obra intitula-se "Jorge Costa, o Capitão"
e tem co-autoria dos jornalistas Carlos
Pereira Santos e Rui Cerqueira.

Diálogo com dois
sindicatos do Brasil

O SJPF reúne com os presidentes dos sindi-
catos do Rio de Janeiro e de São Paulo,
Alfredo Sampaio e Rinaldo Martorelli,
respectivamente. Em análise está a situação
dos atletas brasileiros em Portugal, para evi-
tar que eles sejam vítimas da relação com
alguns agentes de futebol.

SJPF reúne com secretário de Estado
da Juventude e do Desporto

Governo reconhece
difuldades no futebol

Resolvido "caso Miguel"

Agostg
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Cristiano Ronaldo foi distinguido
com o prémio Melhor Jovem
Jogador de 2004, na gala FIFPRo
World XI Player Awards, em
Londres. O jogador português
do Manchester United reuniu as
preferências de milhares de entu-
siastas.
O seu companheiro de equipa
Wayne Rooney foi o vencedor
do prémio Melhor Jovem
Jogador do Ano, numa
votação promovida pela
FIFPro, em que partici-
param cerca de 40 mil
jogadores de todo o
mundo. 
Nesta gala realizada nas
instalações da BBC,
Ronaldinho Gaúcho, do
Barcelona, foi distinguido
com o prémio Jogador do
Ano da FIFPro. O
brasileiro, que, em 2004,
foi considerado o Melhor
Jogador do Mundo pela
FIFA, recolheu o maior
número de votos de
futebolistas de todo o
globo.
Os onze mais votados
em cada sector de entre
os candidatos foram pre-
miados por integrar a me-
lhor equipa da época passada.
Nenhum português reuniu votos
suficientes para ganhar um lugar no
onze ideal para os cerca de 40 mil
profissionais de futebol.
Entretanto, no Congresso da FIFPro
o francês Philip Piat foi eleito presi-
dente do organismo,  cargo que
desempenhará até 2007. Nessa
altura, o presidente do sindicato
francês desde 1969 cederá o lugar
ao espanhol Gerardo Movilla, seu
adversário no processo eleitoral.
Joaquim Evangelista e João
Nogueira da Rocha
participaram no
congresso em repre-
sentação do SJPF.

FIFPro World XI Player AwardsMetade dos atletas
do estágio colocados

Metade dos 54 atletas que frequentaram o
estágio destinado a jogadores sem ocu-
pação conseguem firmar contratos com
clubes e SAD's, o que atesta a importância
desta iniciativa do SJPF.

Cobrança coerciva
a dirigentes do Felgueiras

Depois de uma reunião com os jogadores, o
SJPF estuda a cobrança coerciva dos créditos
dos jogadores do Felgueiras, procedendo à
execução do património pessoal dos diri-
gentes daquele clube, que extingue o fute-
bol profissional.

Jogo em memória
de Hugo Cunha

O V. Guimarães recebe a U. Leiria para um
jogo de homenagem a Hugo Cunha. O
encontro, a que assiste cerca de duas mil
pessoas, termina com a vitória dos leirienses,
por 0-1 (marcou Cadú).

SJPF na FPF e no IDP

O SJPF reúne com Gilberto Madaíl, presi-
dente da FPF, e defende a introdução da
garantia bancária no início de cada época. O
presidente do SJPF também reúne com a
recém-empossada Direcção do IDP, liderada
por Luís Sardinha, a quem é manifestada a
preocupação do desperdício de oportu-
nidades para reformar o futebol.

Evangelista designado
para tribunal da FIFA

Joaquim Evangelista é nomeado pela FIFPro
para a Câmara de Resolução de Litígios, um
tribunal de primeira instância da FIFA.

Campanha de apoio 
a cegos e amblíopes

O SJPF inicia uma série de leilões com camiso-
las autografadas pelos plantéis do Sporting,
do Benfica e do FC Porto. O produto das lici-
tações reverte para a ACAPO, que vai partici-
par no Europeu para cegos e amblíopes.

Nuno Gomes vence
Melhor do Mês

Nuno Gomes é o primeiro vencedor na
época de 2005/06 do prémio Melhor do
Mês. O FC Porto é a equipa mais disciplina-
da em Setembro.

Cristiano Ronaldo eleito
o Melhor Jovem Jogador

Setembr
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Atletas do Marco ameaçam 
com rescisão contratual

Os jogadores do Marco ameaçam com a
rescisão contratual colectiva caso a Direcção
do clube não proceda ao pagamento dos
salários em atraso.

Portugal garante presença
no Campeonato do Mundo 

Com a vitória sobre a selecção do
Liechenstein, por 2-1, Portugal garante a pre-
sença no Campeonato do Mundo de 2006,
em Julho, na Alemanha. É a segunda pre-
sença consecutiva da selecção nacional num
Mundial. 

Pauleta é o melhor marcador
de sempre na selecção

Pauleta é o melhor marcador de sempre da
selecção nacional, ultrapassando Eusébio. O
jogador açoriano, que nunca actuou na prin-
cipal competição portuguesa, marcou dois
golos frente à Letónia e tem agora 42 golos
marcados com a camisola das quinas, mais
um do que o "Pantera Negra".

"Caso Cristiano Ronaldo"

O SJPF acompanha o "caso Cristiano
Ronaldo", estando em permanente contac-
to com o sindicato inglês. O jogador do
Manchester sujeitou-se a interrogatório da
polícia britânica, no âmbito de processo
quanto a uma acusação de violação apre-
sentada por duas mulheres. 

Semana Contra o
Racismo

Pelo terceiro ano
consecutivo, o SJPF
promove a Semana
de Luta Contra o

Racismo, no âmbito
do programa FARE

(Football Against Racism in
Europe). Organizada em parceria com a FPF
e a LPFP, o apoio da FIFPro e o patrocínio de
Betandwin e Panini, esta campanha,  apre-
sentada no Restaurante Solar dos Presuntos,
em Lisboa, tem o lema "Dá Cor ao Futebol -
Não ao Racismo!"

Nuno Gomes
de novo

Melhor do
Mês

Nuno Gomes volta a
ser o mais pontua-
do em Outubro.
Quanto ao "Fair-
Play" Colectivo", o
Sporting é a equipa
da Liga Betandwin
com menos acções
disciplinares.

No mês de
Outubro, as
águas estive-
ram muito a-
gitadas na ci-
dade banha-
da pelo rio
Sado. Depois
da recepção
ao Gil Vicen-
te, o técnico
do V. Setúbal,
Norton de
Matos, de-
nunciou a existência de vencimentos
em atraso no plantel sadino.
Descontentes com a situação, os
jogadores reuniram com uma dele-
gação do SJPF e encetaram formas
de defesa dos seus interesses e
direitos. Primeiro, foi decidido, por
unanimidade, avançar com o pré-
aviso de rescisão colectiva.
Na véspera da deslocação ao Porto,
para defrontar o FC Porto, o plantel
decidiu aceitar as garantias da SAD
sadina, mas apesar de terem sido
entregues cheques aos atletas, o

pagamento de parte dos vencimen-
tos em atraso ficou suspenso até
informação dos dirigentes.
Algum tempo depois, os jogadores
voltaram a reunir e, determinados e
intransigentes, avançam com o
aviso prévio de greve para a
recepção ao Benfica.
A greve acabou por ser desconvo-
cada na véspera do jogo com os
campeões nacionais, mas a equipa
perdeu cinco jogadores e o técnico
Norton de Matos bateu com a porta
dias antes. 

Rescisões e ameaça de greve

Águas agitadas
em Setúbal

O SJPF vai recorrer à via judicial e
pede a intervenção da FIFA quanto
à decisão da Assembleia Geral da
Liga em rejeitar a aplicação da
norma de ins-
crição excep-
cional de atle-
tas desempre-
gados ou de
jogadores que
tenham rescin-
dido com o
fundamento
de justa causa.
A recusa da
LPFP "traduz-
-se numa res-
trição inacei-

tável ao direito do trabalho" e
"não configura uma efectiva apli-
cação do princípio da igualdade",
obstando  "à efectivação do

princípio da
igua ldade",
como se pode
ler em comu-
nicado divul-
gado dias de-
pois de con-
ferência de
imprensa, na
sede do SJPF,
com a pre-
sença de al-
guns atletas
afectados.

SJPF recorre a via judicial e à FIFA
por causa da inscrição excepcional

Outubr



No mês de Novembro, a crise
financeira no Estoril Praia, no
Marco e na AD Ovarense
obrigou os jogadores, com
vencimentos em atraso, a
tomadas de posição firmes
em defesa dos seus interes-
ses e direitos.
Na AD Ovarense, depois de
um prazo de cinco dias dado
à Direcção para o pagamento
de um salário em atraso, no
mínimo, os jogadores decidi-
ram avançar com o pré-aviso
de rescisão colectiva.
Após outro prazo concedido
para a regularização, o
plantel decidiu partir para a
greve na recepção ao
Portimonense, que é suspen-
sa na véspera.
No Estoril Praia, o plantel
ameaçou concretizar o pré-
aviso de rescisão caso a
Administração não liquidasse,
no mínimo, um vencimento
em atraso. Os jogadores
avançaram com as rescisões e
prometeram endurecer a
posição, mas, mais tarde,
aceitaram as garantias.
No entanto, a SAD do Estoril
não cumpriu e avançou-se
para a greve no jogo com o
Barreirense, que é desconvo-
cada minutos antes do início
do jogo, dado o aparecimento
de um grupo de investidores.
Quanto ao Marco, uma
delegação do SJPF reuniu
com os jogadores, que
deram quatro dias para a
Direcção efectuar os paga-
mentos das remunerações. 
Até final do mês, os diri-
gentes do clube marcoense
não fizeram qualquer paga-
mento e a situação dos jogadores
agravou-se, obrigando alguns a
recorrer ao Fundo de Solidariedade
Social, à semelhança do que acon-
teceu com atletas da AD Ovarense e
do Estoril.

Retrospectiva 
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Ricardo Quaresma 
mais pontuado

Ricardo Quaresma é o mais pontuado neste
mês e vence o troféu em vidro concebido
por «A Monta do Vidro». O Sporting vence
o prémio «Fair Play» Colectivo.

Inquérito mundial
sobre sintéticos

O SJPF realiza um inquérito a jogadores das
competições profissionais em Portugal
quanto à utilização dos sintéticos, que tem
provocado lesões em alguns atletas. Esta
auscultação é mundial e ficou decidida no
Congresso da FIFPro, em Londres.

Nuno Piloto conclui
curso de Bioquímica

Nuno Piloto, atleta da Académica, conclui o
curso de Bioquímica na Universidde de
Coimbra, com uma nota final de 19 valores.

Baía lança livro

"Vítor Baía, a
Autobiografia"
retrospectiva

a vida do jogador
com mais títulos
no mundo. O
lançamento reali-
za-se no Palácio da
Bolsa, no Porto.

Prémios nas
selecções

O SJPF aborda a questão dos prémios nas se-
lecções nas 1.ªs Jornadas de Contabilidade e
Fiscalidade promovidas pela FPF, em Fátima.
O Regime de Enquadramento de Agentes
Desportivos também é focado por Joaquim
Evangelista.

Pauleta embaixador FIFA
para as Aldeias SOS

Pauleta é designado Emabixador da FIFA
para as Aldeias SOS. O jogador, em Portugal
ao serviço da selecção nacional, visita a
Aldeia SOS de Bicesse.

Sub-21 lusos no Europeu

Com uma vitória frente à Suíça, no Bessa, a
selecção de sub-21 de Portugal assegura a
presença no Europeu da categoria e termina
o ano no primeiro lugar do "ranking" da
UEFA. O colectivo de Agostinho Oliveira
concluiu a fase de qualificação sem conhe-
cer a derrota nos doze jogos disputados.

Atletas avançam para rescisão e para a greve

Crise financeira afecta Marco,
Estoril Praia e AD Ovarense

Jogadores do Estoril, da AD
Ovarense e do Marco revelaram
descontentamento quanto ao
incumprimento salarial e endurece-
ram posições em defesa dos seus
direitos e interesses

Novembr



Dezembro

V. Setúbal e Estoril
ameaçam com greve

Os atletas do V. Setúbal avançam com o
aviso prévio de greve para o jogo da 16.ª jor-
nada, com o Benfica. Igual procedimento é
repetido pelo Estoril. No entanto, enquanto
no clube sadino, em que cinco atletas rescin-
dem, a greve foi desconvocada na véspera,
no caso do plantel estorilista a paralização
esteve iminente até quase à hora do jogo
com o Barreirense.

Pauleta no melhor onze 
do campeonato francês

Pauleta, internacional português do Paris
Saint-Germain, integra o melhor onze do
campeonato francês, numa votação pro-
movida pelo jornal "L'Équipe".

UEFA indefere recurso 
de Abel Xavier 

O Comité de Apelo da UEFA julga improce-
dente o recurso apresentado por Abel Xavier
na sequência de uma despistagem de subs-
tâncias dopantes com resultado positivo, em
Setembro último. Abel Xavier vai recorrer da
pena de suspensão por 18 meses para o
Tribunal Arbitral do Desporto. 

Conferência "Dez Anos
Depois do Acórdão Bosman"

Por ocasião do décimo aniversário do
Acórdão Bosman, a FIFPro leva a efeito, no
Conselho de Europa, em Estrasburgo, uma
conferência para analisar as repercursões
positivas e negativas da aplicação da regula-
mentação. Joaquim Evangelista e João
Nogueira da Rocha representam o SJPF.

João Moutinho e Beto 
embaixadores da FIFA 

João Moutinho e Beto são nomeados
embaixadores da FIFA para as Aldeias SOS,
uma instituição que acolhe crianças órfas,
abandonadas e de famílias de risco.

Portugal e Angola 
no Grupo D no Mundial

Portugal e Angola integram o Grupo D na
fase final do Mundial de 2006, na
Alemanha. As duas selecções defrontam-se
no primeiro jogo, em Colónia, a 11 de
Junho. O sorteio coloca México e Irão no
agrupamento do colectivo de Felipe Scolari e
das "palancas negras".

Ricardo Quaresma
volta a ser o melhor

Ricardo Quaresma
volta a vencer o
prémio Melhor do
Mês referente a
Dezembro. O Sp.
Braga é a equipa
mais disciplinada
no mês.

O Sindicato dos Jogadores
Profissionais de Futebol apela à
intervenção dos grupos parla-
mentares de PSD e PCP, para a res-
olução dos problemas que afectam
o futebol português.
A reunião com os sociais-democ-
ratas inicia o ciclo de audiências
solicitadas pelo SJPF, com Joaquim
Evangelista a defender o diálogo
com FPF e LPFP e a intervenção do
Governo no futebol português,
onde grassa o incumprimento salar-
ial. "O SJPF tem de provocar um
debate institucional e é pena que as
outras entidades não correspon-
dam com celeridade", lamenta o
presidente do SJPF, acrescentando:
"Há uma omissão da FPF e do LPFP
face aos problemas que afectam o
futebol. Estas entidades
podem e devem intervir".
Dias depois,  o uma dele-
gação do SJPF reúne com o
Grupo Parlamentar
do PCP.

" F o i
um encon-
tro muito po-
sitivo, com o PCP
a manifestar pre-
ocupação quanto
ao estado actual
do futebol por-
tuguês, estando
também de acordo
que é necessário
intervir", afirma
Joaquim Evangelista. 
Nestas audiências
com deputados soci-
ais-democratas e co-
munistas foram abor-
dados temas que se

colocam com acuidade no futebol
português, entre os quais: relação
entre a  política e o futebol;
incumprimento salarial; futebol
profissional e não profissional; a
inscrição de jogadores livres em
qualquer altura da temporada, de
acordo com a norma da FIFA;
quadros competitivos; regimes de
protecção social dos futebolistas,
uma actividade de desgaste rápido
e de curta duração; e a desvaloriza-
ção do profissional de futebol. 
Para concluir o ciclo de reuniões
com grupos parlamentares, o SJPF
já solicitou reuniões com os deputa-
dos do Partido Socialista, em maio-
ria na Assembleia da República, do
Bloco de Esquerda e de “Os
Verdes”, estando a aguardar a mar-
cação de audiências.

Para a resolução dos problemas do futebol

SJPF apela à intervenção
de deputados de PSD e PCP

Dezembr

SJPF abor-
da futebol
português

com os
deputados
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Em parceria com a Eurovida, os
associados do Sindicato dos
Jogadores Profissionais de Futebol
com as quotas em dia beneficiam
de um seguro de vida por morte ou
invalidez resultante da actividade
profissional.

Este regime de protecção, especial-
mente concebido para profissões de
curta duração e de desgaste rápido,
é oferecido a todos os profissionais
de futebol filiados no SJPF e tem um
capital no valor de cinco mil euros.
Informações complementares po-
dem ser solicitadas junto do ramo
Vida da Eurovida. 
Em Lisboa, esta entidade está insta-
lada na Avenida da República, 57,
1.º andar, enquanto se viver na
região norte pode deslocar-se à Rua
da Saudade, 59, 1.º andar, sala 18,
no Porto. 
Pode ainda entrar em contacto tele-
fónico através dos números 21 792
47 00 (Lisboa) e 22 600 36 35
(Porto) ou através da Linha Azul
Eurovida 808 222 434.

Além de dispor do endereço elec-
trónico seguros@eurovida.pt para
colocar as suas questões, pode ainda
consultar a página da Eurovida na
Internet: www.eurovida.pt. 

Capital no valor de cinco mil euros

Seguro de vida por morte
ou invalidez para associados

Linha Azul
Eurovida

808 222 434

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

Espaço
dos 

sócios

acordos
benefícios

&

O SJPF oferece aos seus filiados um
seguro de vida que cobre a invalidez
resultante do exercício da profissão



- O que é o Fundo de Soli-
dariedade Social do Jogador?

LAURENTINO
(ex- Boavista, actualmente sem
clube)

- Nos termos do respectivo regula-
mento o Fundo de Solidariedade
Social do Jogador Profissional de
Futebol consubstancia um apoio
sócio-económico aos associados e 

agregado familiar, tanto em situ-
ações gravosas e urgentes, como na
resolução de problemas nos
domínios da saúde, educação e
habitação e ainda numa perspectiva
de melhoria da qualidade de vida.

Quem pode recorrer? 
Todos os associados do Sindicato
com as quotas em dia.

Que modalidades existem?
Os subsídios poderão ser de duas
espécies:

Subsídios Não Reembolsáveis - São
atribuídos em situações cuja gravi-
dade torne incomportável para o

associado a assunção da responsabil-
idade do reembolso.
Subsídios Reembolsáveis - Atribuídos
em situações não contempladas na
alínea anterior, pressupõem a
devolução do Sindicato do montante
atribuído.

Quem pode habilitar-se?
Os pedidos são formalizados em
impresso próprio fornecido pelo SJPF.
Por cada pedido será organizado um
processo instruído com a documen-
tação necessária à sua apreciação.
Concretamente:
Os processos de habilitação serão
instruídos, para além da documen-
tação específica referente às situ-
ações subjacentes aos pedidos e sal-
vas as excepções contempladas no
presente Regulamento, com docu-
mentos comprovativos:
a) dos rendimentos do agregado
familiar.
b) dos encargos com a habitação.
c) da identificação dos descendentes
e/ou ascendentes que integrem o
agregado familiar

Qual o montante que pode ser
requerido? 
O montante a atribuir está depen-
dente da análise concreta do caso e
da disponibilidade do FUNDO.

É exigida alguma garantia? 
Para reembolso dos subsídios reem-
bolsáveis, o associado deverá entre-
gar, aquando do recebimento do

subsídio, um cheque pré-datado de
igual montante, destinado a garantir
a amortização.

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

espacosocios@sjpf.pt

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

www.sjpf.pt

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

O gabinete jurídico esclarece

Fundo de Solidariedade Social 

perguntas
e respostas

& Acções até 15 mil euros

Custas judiciais
GRATUITO

Honorários dos advogados
GRATUITO

Acções superiores
a 15 mil euros

Custas judiciais
DA RESPONSABILIDADE
DO JOGADOR *

Honorários dos advogados
DA RESPONSABILIDADE
DO JOGADOR *

Patrocínio
nas acções

judiciais

* Verbas liquidadas no final do processo
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Depois de ter sido distinguido com
o prémio referente ao mês de
Setembro, Nuno Gomes voltou a
receber o troféu original em vidro
destinado a premiar o melhor
jogador da Liga Betandwin durante
o mês de Outubro.
Desta feita, o avançado do Benfica
recebeu o prémio, instituído pelo
SJPF em colaboração com Holmes
Place Health Clubs, das mãos de
Armindo Martins, o artesão de A
Montra do Vidro (Maceira/Leiria)
que concebeu a peça, num proces-
so que tende a desaparecer.
Rebelo, do departamento de
Marketing e Projectos do SJPF,
também esteve presente na entre-
ga do troféu idealizado pelo artista
plástico Luiz Costa.
Aproveitando a ocasião, Alfredo
Franque entregou a Nuno Gomes a
caricatura original alusiva à partici-
pação do jogador no Euro 2004,

competição em que Portugal se
sagrou vice-campeão europeu.
No mês de Novembro, Ricardo
Quaresma foi o vencedor. O interna-
cional do FC Porto somou 53 pon-
tos, tantos quantos o seu compa-

nheiro de equipa Lucho Gonzalez. 
Para se encontrar o contemplado
com o prémio aplicou-se o primeiro
factor de desempate (tempo total
de actuação nos jogos realizados no
período). Quaresma actuou menos
tempo do que o argentino e
inscreve o nome na galeria de
vencedores deste prémio.
O jogador do FC Porto também
venceu o prémio relativo ao mês de
Dezembro, sendo també ele distin-
guido pela segunda vez consecutiva
nesta temporada.
Quanto ao "Fair Play" Colectivo, o
Sporting foi vencedor em
Novembro. A equipa leonina con-
cluiu o mês "ex-aqueo" com o
Benfica, mas a melhor posição clas-
sificativa dos sportinguistas deter-
minou o vencedor.
No último mês de 2005, a equipa
mais disciplinada na Liga Betandwin
foi o Sp. Braga.

Nuno Gomes recebe
o segundo troféu

Prémios



A UEFA promove, a 1 de Fevereiro,
em Barcelona, a segunda conferên-
cia Todos Contra o Racismo.
Reflectir sobre o fenómeno, com-
parar experiências neste domínio e
absorver nova ideias para o com-
bate à discriminação racial no fute-
bol são os objectivos desta iniciati-
va, para a qual o Sindicato dos
Jogadores Profissionais de Futebol
foi convidado.
Com a colaboração do programa
FARE (Football Against Racism in
Europe), o evento, que se realizará
no Nou Camp, o estádio do
Barcelona, dividir-se-á em sessões
plenárias e seminários.
Nos seminários, o pro-
grama preliminar é o
seguinte: Seminário A
- Europa Oriental e
Central; Semi-
nário B - Sul da
Europa; Semi-
nário C - As ini-
ciativas nos
clubes; Semi-
nário D - Ou-
tros tipos de
discriminação.
A delegação
do SJPF pre-
sente na confe-
rência Todos Con-
tra o Racismo par-
ticipará no Semi-
nário B, em que
abordará a singulari-
dade da região.
Procurar-se-á estudar
a integração das mino-
rias étnicas, em particular

as constituídas pelos emigrantes
africanos.
Os recentes acontecimentos na fron-
teira do território espanhol em África
com Marrocos terá uma atenção
especial, já que a UEFA teme que
alguns focos de instabilidade e de
manifestações racistas possam emer-
gir no futebol do sul da Europa.
De referir que, nos últimos três
anos,  o SJPF, no âmbito do FARE,
organizou, em Portugal, campa-
nhas de sensibilização para o fenó-
meno do racismo no futebol, com
várias iniciativas, entre as

quais se destaca a acção nos está-
dios em que se joga uma determi-
nada jornada da principal liga por-
tuguesa, com o envolvimento de
jogadores, treinadores e árbitros.
No ano passado, a Semana de Luta
Contra o Racismo estendeu-se de
24 a 30 de Outubro. Esta organiza-
ção do SJPF, no âmbito do FARE,
contou com a colaboração da
FIFPro, da FPF e da LPFP. Panini,
Betandwin, Restaurante Solar dos
Presuntos, Antena 3 e os jornais "A
Bola", "Record" e "O Jogo"
patrocinaram a campanha.

UEFA promove conferência a 1 de Fevereiro

Todos contra o racismo

Jogadores da Naval e do Benfica associaram-se à campanha contra o racismo

Notícias




