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Editorial

A esperança, apesar de sentimento
permanente, ganha particular im-
pacto em determinadas datas do
calendário. Natal e Ano Novo são
duas das mais emblemáticas.
Paralelamente, tendo subjacente um
projecto, o sonho e a perspectiva, a
concretização implica em certos mo-
mentos uma análise retrospectiva.
Assim, a par das hipóteses da trans-
formação da esperança em certezas
agradáveis, surgem  as do desen-
canto inerente à não concretização
dos sonhos e até as que configuram
a permanência desses sonhos.
Há, por isso, respostas definitivas,
configurando certezas, boas ou
más, nuns casos, e pendências de
expectativas, em outros.
Sobre outra óptica, a esperança,
transversal a todos os grupos
etários, não deixa de assumir maior
relevância na juventude, pois é aqui
que, em princípio, o sonho se
potencia, porque o futuro é mais
longo e as indefinições da vida, a
vários níveis, se multiplicam.
O mundo do futebol, com as
especificidades que encerra, tam-
bém vive de esperanças.
Ora, com inteira propriedade se
impõe destacar, até 

porque o nome foi brilhante e
orgulhosamente honrado, o feito
da selecção nacional de sub 21 (Es-
peranças), na qualificação para o
Campeonato da Europa de 2006.
Aqui, esperança e certeza são
sinónimos 
Mas, infelizmente, tal não sucede
no mundo dos jovens profissionais
de futebol.
Importante se afigura, por isso,
alicerçar devidamente os sonhos
para obviar a que as expectativas
legítimas sejam goradas.
Neste contexto, a par de outros
factores, o papel da formação
profissional e académica ganha
acrescida importância.
Importa ainda registar os caos em
que a esperança se transformou em
certezas desagradáveis (incumpri-
mento salarial, sinistralidade
desportiva, regime fiscal e de segu-
rança social inadequado, etc...),
notoriamente conhecidas.
O SINDICATO está consciente de
que, para além do esforço que con-
tinuará a desenvolver, os problemas
só terão resposta eficaz com a par-
ticipação

da "família do futebol", que tarda
em unir-se.
Para finalizar, e sendo este o último
número da Revista que saí a lume
em 2005, cumpre desejar a todos
os jogadores e respectivas famílias
votos sinceros de FELIZ NATAL e
PRÓSPERO ANO NOVO, votos que
encerram a vontade do SINDICATO
de, honrando o seu lema, estar
permanentemente EM CAMPO,
defendendo a sua dignidade e os
interesses do jogador profissional  

de futebol.

O mundo do futebol: "Esperanças" 
... certezas e incertezas

Joaquim Evangelista
Presidente da Direcção

Os órgãos sociais e a equipa do SJPF
desejam a todos jogadores e família um

Santo Natal e um Ano Novo Próspero
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A selecção nacional de Esperanças
qualificou-se para a fase final do
Campeonato da Europa da catego-
ria sem conhecer o travo amargo
da derrota.
O seleccionado português, orienta-
do tecnicamente por Agostinho
Oliveira, cumpriu invicto os dez
jogos da fase de grupos. No "play-
-off", com a Suíça, Portugal consen-
tiu um empate extramuros, co-
meçou em desvantagem no segun-
do jogo, no Estádio do Bessa, mas
acabou por conseguir a reviravolta.
Com este triunfo, os sub 21 lusos

somaram o 12.º jogo sem derrotas
em jogos oficiais, num percurso ver-
dadeiramente impressionante. 
Portugal inscreve o nome na fase
final do Europeu da categoria pela
terceira vez consecutiva. Em 2004,
a selecção nacional classificou-se no
terceiro lugar, depois da derrota (2-
3), após prolongamento, ante a
congénere da Suécia.
A primeira participação de Portugal
no Europeu reporta-se a 1994, com
a equipa portuguesa a sagrar-se
vice-campeã, depois de perder com
a Espanha, na final, por 0-1.

No Europeu
sem derrotas

Portugal realizou doze jogos
sem conhecer o travo amargo
da derrota. No decisivo encon-
tro com a Suíça, no Bessa,
começou o jogo a perder, mas
Ricardo Quaresma (na foto da
direita) e companheiros opera-
ram a reviravolta. Varela (na
foto em cima) e Hugo Almeida
fizeram a alegria lusitana



Editorial

A selecção nacional converteu 32
golos (29 na fase de grupos e os
restantes no "play-off"), sofrendo
somente cinco (dois nos confrontos
com a Suíça). As deslocações ao
Luxemburgo (1-6) e à Estónia (0-5)
foram os dois encontros em que
Portugal marcou mais golos. 
A selecção realizou dois jogos de
preparação, ambos em Portugal,
um frente à Rep. Irlanda e outro
com a Hungria. No particular com
os irlandenses, Portugal venceu 
(2-0), enquanto com a Hungria
perdeu, por 2-0, e averbou a única
derrota desde que iniciou a cam-
panha para o Europeu, em
Setembro de 2004.

Resultados na qualificação

Letónia-Portugal,          1-2
Portugal-Estónia,          3-0 
Portugal-Rússia,            2-0
Luxemburgo-Portugal, 1-6
Eslováquia-Portugal, 0-1
Portugal-Eslováquia, 2-1
Estónia-Portugal,  0-5
Portugal-Luxemburgo, 4-0
Rússia-Portugal,   0-1
Portugal-Letónia, 3-0
Suíça-Portugal,   1-1
Portugal-Suíça,   2-1

Uma chuva
de golos
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Gente feliz
com lágrimas

As aspirações da selecção nacional
de Esperanças cedo ficaram com-
prometidas no jogo da segunda
mão do "play-off", com o golo da
equipa helvética, que gelou o
Bessa. Mas os portugueses não se
deixaram tocar pelo desalento e,
com brio e uma vontade férrea,
lançaram-se na busca do prejuízo.

E, de tanto porfiar,
Hugo Almeida e

Varela colocaram Portugal a vencer. 
No final do encontro, a explosão de
alegria incontida. No relvado, com
os jogadores, corpos técnico e
médico e restantes elementos da
equipa portuguesa a festejarem
emotiva e exuberantemente. E nas
bancadas do Estádio do Bessa, com
os muitos espectadores em mani-
festações de júbilo. 
A festa foi portuguesa!



A FPF apresentou candidatura para
a organização da fase final do
Campeonato de Europa de sub 21,
que decorrerá de 25 de Maio a 6 de
Junho de 2006.
A Itália, detentora do ceptro de
campeã europeia da categoria, tam-
bém se candidatou à organização
da competição e a decisão do país
anfitrião será conhecida a 14 ou 15
de Dezembro, depois da reunião do
Comité Executivo da UEFA.

Representantes da UEFA estiveram
em Portugal recentemente, para
aquilatarem as condições de
Portugal. Os elementos do organis-
mo que superintende ao futebol
europeu visitaram os estádios
municipais de Águeda, Aveiro,
Barcelos e Braga e os oito centros
de treino propostos pela FPF, para
as selecções finalistas. 
No dia 8 de Fevereiro de 2006,
realiza-se o sorteio da fase final do

Europeu de Esperanças, com a par-
ticipação das selecções de Portugal,
Alemanha, Itália, França, Sérvia e
Montenegro, Dinamarca, Holanda e
Ucrânia.

PORTUGAL LIDERA "RANKING".
A selecção nacional lidera o "rank-
ing" da UEFA de sub-21. Esta
tabela do organismo quanto à cate-
goria reúne um total de 41 equipas
nacionais.

Portugal candidata-se
a organizar Europeu



Iniciativas 
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O Sindicato dos Jogadores Pro-
fissionais de Futebol está a ultimar a
constituição do Observatório do
Jogador, um espaço de reflexão e
discussão dos variados aspectos,
desafios e problemas relacionados
com a modalidade. 
Este órgão independente de apoio
ao SJPF tem como missão contribuir
para um conhecimento mais apro-
fundado da realidade do jogador de
futebol, pretendendo-se reunir con-
tributos válidos.
O Observatório do Jogador será
constituído por agentes do futebol
português (residentes e convidados)
e reunirá uma vez por mês. As con-
clusões e informações serão divul-
gadas em publicações editadas pelo
SJPF, visando o apoio à actividade
da estrutura sindical, com diagnós-
ticos de relevo.
Em perspectiva está ainda a pro-

moção de
conferên-
cias e se-
m i n á r i o s
no âmbito
deste ór-
gão, crian-
do-se es-
paços alar-
gados para
a discussão
e análise
de temas
fundamen-
tais para o
futebol na-
cional e in-
ternacional. 
A primeira
reunião do
Observatório do Futebol está pre-
vista para o primeiro mês do pró-
ximo ano.

Observatório do Jogador

Um espaço de reflexão

O Observatório do Jogador tem
como missão conhecer melhor a
realidade do jogador de futebol



FIFPro organiza

FIFPro organiza conferência

A FIFPro está a preparar uma con-
ferência subordinada ao tema
"Dez Anos Depois do Acordão
Bosman". A iniciativa está agenda-
da para a tarde de 14 de
Dezembro, no Parlamento Euro-
peu, em Estrasburgo.
Esta conferência tem como objec-
tivo retrospectivar as alterações do
profissional de futebol e o impacto
legal na última década.  Os inter-
venientes vão abordar as impli-
cações a vários níveis e o significa-
do do Acordão Bosman na legis-
lação da União Europeia e na
regulamentação internacional de
transferências. Uma das questões

pertinentes a aflorar nesta confe-
rência será que regulamentos
aplicar (nacional ou internacional)
em determinadas situações.
Para esta iniciativa da FIFPro, orga-
nismo que o SJPF integra, junta-
mente com outras mais associações
representativas dos profissionais de
futebol de todo o planeta, serão
convidados deputados do Parla-
mento Europeu e Comissários da
União Europeia.
Bosman, convidado de honra no
penúltimo congresso da FIFPro, na
Holanda, foi um modesto jogador
belga. Em 1995, obrigou a UEFA a
adaptar-se às leis comunitárias de

livre circulação de pessoas, acaban-
do, assim, as barreiras às nacionali-
dades dos jogadores no futebol.       

Dez anos de Acordão Bosman
no Parlamento Europeu

O Comité da UEFA encarregue de
analisar o papel dos agentes deci-
diu, na reunião realizada a 28 e 29
de Novembro, em Nyon, constituir
três sub-grupos de trabalho. 
Joaquim Evangelista, designado
pela FIFPro, integra o sub-grupo
que vai debruçar-se sobre a condu-
ta dos empresários de jogadores e
as sanções a aplicar.
Esta foi a segunda reunião do
Comité da UEFA, estando marcada
para Janeiro de 2006 um der-
radeiro encontro, onde serão apre-

sentadas as conclusões do comité.
Os sub-grupos têm a seguinte
composição:
Transparência, Garantia financeira e
Conflitos - Jonathan Hall, FA;
Roberto Bettega, Juventus; Mark
Boetekees, FBO; Jean-Pierre Hu-
gues, Lige de Football Pro-
fessionnel, France; Alex Philips,
UEFA ; e Diederik Dewaele.
Conduta dos agentes e sanções  -
Mario Gallavotti, FIGC, Italy; David
Dein, Arsenal; Werner Edelmann, Fc
Basel; Joaquim Evangelista, SJPF,

FIFPro; Arnaud Rouger, Ligue de
Football Professionnel, France;
Giorgio Marchetti, UEFA; Marcel
Benz, UEFA
Estatuto do Agente, Competências e
Garantias adicionais - Emanuel
Medeiros, EPFL; Chistophe Drouvroy,
Fédération Française de Football,
France; Holger Hieronymus, Deuts-
che Fussball Liga ; Manuel LLOrente,
Valencia CF, Spain ; Sofoklis Pilavios,
Hellenic Footballl Federation,
Greece; Gianni Infantino, UEFA;
Michele Centenario, UEFA.

Comité da UEFA para analisar papel dos empresários

Constituídos três grupos de trabalho

O Acordão Bosman quebrou as bar-
reiras às nacionalidade de atletas
no futebol
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Paulo Sérgio

"O jogador português
tem muita qualidade"

"Defendo que os árbitros
deviam ser profissionais"

Ramires

1 Os erros deveram-se
a faltas de concentração
momentâneas dos árbi-
tros. Não penso que te-
nham sido erros proposi-
tados.
Acho que a pressão que
os árbitros sentem em
algumas alturas pode
determinar o seu rendi-
mento. Por isso, eles de-
viam trabalhar essa com-
ponente psicológica.
Defendo que os árbitros deviam ser
profissionais. Devia ser criado um
organismo a que eles pertencessem
e que fizessem testes físicos e
escritos com assiduidade. Seria uma
boa ideia e estou convicto de que
isso elevaria a qualidade dos árbitros.

2 Concordo com a apresentação da
garantia bancária, que obrigaria os
clubes a cumprirem as suas obriga-

ções durante esse ano. 
Acho que nesta ques-
tão o Governo devia
obrigar à apresentação
de garantia. Isso iria
acabar com o incumpri-
mento salarial e com as
dificuldades que alguns
clubes sentem na
gestão.

3 Estou confiante no
que possa resultar com

este Congresso do Desporto, mas
tudo depende das pessoas que têm
de decidir as mudanças, como a
Liga e a FPF. 

4 As selecções estão no bom cami-
nho. A maior parte dos jogadores
joga em campeonatos mais compe-
titivos do que os nossos e ganham
maior experiência internacional. Isso
ajuda muito as selecções nacionais.

Um atleta da Liga Betandwin, um
da Liga de Honra e outro da II
Divisão B respondem a quatro
questões sobre assuntos da actuali-
dade. Eis a opinião de Paulo Sérgio
(V. Guimarães), Diogo Luís (Estoril)
e Ramires (Imortal):

1 Ultimamente, vários jogos da
Liga Betandwin ficaram marcados
por erros dos árbitros, alguns com
influência directa nos resultados. De-
satenção e desconcentração? Devem
os árbitros prepararem-se melhor?

2 Concorda com a necessidade
dos clubes apresentarem garantia
bancária na inscrição nas ligas
profissionais?

3 Em Dezembro, o Governo pro-
move o Congresso do Desporto.
Acha  que deste espaço de reflexão
podem resultar medidas para
mudar o estado do futebol?

4 Portugal repete a presença no
Mundial e no Europeu de
Esperanças. O futebol português
continua em alta? Depois da
Geração de Ouro, o futebol por-
tuguês continuou a renovar-se com
jogadores de categoria?

1 Acho que,
quanto mais bem
preparados esti-
verem, melhor es-
tarão nos jogos.
Às vezes, há deci-
sões que se vê
que o erro é diga-
mos que normal,
porque os árbitros
são seres huma-
nos e é difícil
decidir numa frac-
ção de segundos. Mas há situações
em que se vê que eles vêem as faltas
e não têm o melhor juízo. Acho que
os árbitros deviam ser profissionais. 

2 Era fundamental a garantia
bancária para não haver casos como

temos visto actualmente, com
clubes a viverem acima das
possibilidades e a cometerem
sempre os mesmos erros, como
o incumprimento salarial, e
quem sofre são os funcionários
e os jogadores, que trabalham
e têm famílias. Era muito
importante que em Portugal
houvesse essa obrigação.  Em
Espanha e em outras ligas, a
garantia bancária existe.
Devíamos seguir o exemplo. 

3 Acho que é muito importante
que hajam estas iniciativas de dis-
cussão. Não sei se vai sair alguma
coisa, mas há regulamentação que
tem de mudar para mudar o futebol,
se não continuamos como estamos.

4 Só vem demontrar a formação
que se faz em Portugal. Agora, os
dirigentes e outras pessoas do fute-
bol estão mais atentas aos jovens. E
há jovens jogadores portugueses
com muita qualidade, que podem
demonstrar que realmente têm
futuro e que podem jogar ao mais
alto nível. A maior parte dos
jogadores da principal selecção
nacional está a jogar no estrangeiro.
E isso significa que temos jovens de
valor que são bem formados nos
clubes, não só nos grandes como nos
pequenos, onde já se vêem jovens a
demonstrar qualidade.  jogador por-
tuguês tem valor e pode competir em
campeonatos importantes na Europa
e não fica atrás de outros atletas
europeus e até mundiais.



Diogo Luís

1 Acredito que ninguém erra
propositadamente. Contudo,
todos sabemos que os árbi-
tros são muitas vezes sujeitos
a grandes pressões. 
Por isso, considero que se
devem preocupar em se for-
talecer psicologicamente,
para que não acusem essas
mesmas pressões, o que
poderá fazer com que os seus
desempenhos (pelas  quali-
dades que têm) se tornem
cada vez mais positivos. 
Por outro lado, entendo que se dá
demasiada importância aos erros de
arbitragem.

2 Concordo plenamente com esta
medida, uma vez que fará com que
apenas os clubes que tenham

condições pos-
sam permanecer
nos quadros com-
petitivos da Liga
de clubes. 
Esta condição é
essencial para
tornar o futebol
português mais
credível, fazendo
com que, desta
forma, os direitos
dos profissionais

de futebol fiquem garantidos, o
que, neste momento, não se verifi-
ca, em certos casos.

3 Entendo que se trata de uma
oportunidade única onde se
poderão debater os vários proble-
mas do futebol português. Trata-se

de um local priveligiado, para cha-
mar mais a atenção de todos os
agentes que se preocupam com o
desporto em geral, no qual se po-
dem apresentar várias soluções que
visem combater os problemas com
que nos debatemos nos nossos dias.

4 As selecções nacionais são o
espelho do trabalho de formação
que se tem vindo a realizar ao longo
dos últimos anos no nosso país. 
Desta forma, podemos concluir
que Portugal tem vindo a estar pre-
sente com maior assiduidade nas
competições internacionais de
selecções, o que  faz com que o
nosso país seja cada vez mais
respeitado e, como consequência,
que os nossos valores se estejam a
renovar.

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

Espaço
dos 

sócios

acordos
benefícios

&
No futebol, mais do que quem
qualquer outra actividade, o futuro
é uma incerteza. Para além de ser
uma carreira de curta duração, exis-
tem demasiados factores que, de
um momento para o outro, podem
alterar a normalidade e a estabili-
dade da vida profissional, familiar e
pessoal. Por isso, é fundamental
pensar no futuro e prepará-lo.
Consciente dessa realidade, o
Sindicato dos Joga-
dores Profissionais de
Futebol criou o Fundo
de Pensões, em parce-
ria com o Banif Açor
Pensões. Um produto
de aforro que consti-
tui um meio eficaz de
planear atempada-
mente a reforma por
velhice ou invalidez do
futebolista.
Este Fundo de Pen-
sões abrange ainda
situações de desem-
prego de longa dura-
ção, doença grave,
incapacidade perma-
nente para o trabalho
ou a frequêcia do en-
sino profissional ou
superior do próprio ou
de um membro do
agregado familiar. O
reemboldo dos valores
capitalizados poderá
ainda ocorrer em caso
de falecimento.

O Fundo de Pensões não tem tectos
mínimos ou máximos de contribui-
ção e é de regime fechado. As con-
tribuições para este produto pode-
rão ser deduzidas em sede de IRS.
Para mais informações, contactar o
SJPF  ou o gestor do Fundo de
Pensões, através do telefone 21
381 62 53 ou do endereço elec-
trónico rute.ribeiro@banifinvesti-
mento.pt.

Fundo de Pensões sem contribuições
mínimas ou máximas

A pensar no futuro

Quem pode participar?

Os futebolistas, mesmo os de
nacionalidade estrangeira a actua-
rem nos campeonatos portugue-
ses, que estejam filiados no SJPF e
seus cônjuges. 

Como funciona?

Cada aderente terá uma Conta
Individual onde ficam registadas
todas as suas contribuições. As con-
tribuições podem ser efectuadas de
acordo com o entendimento do
participante, por transferência ou
depósito bancário directo para a
conta do Fundo de Pensóes

Quem beneficia?

O beneficiário será o participante.
No caso de falecimento deste, e
não havendo beneficiários indica-
dos, serão os herdeiros legais.

Como se recebe?

O beneficiário recebe o valor capi-
talizado da sua Conta Individual
do Fundo de Pensões sob a forma
de capital (montante único), renda
ou mista. O Fundo de Pensões permitirá

aos atletas a preparação do futuro



- Pode um jogador ser multa-
do por infracção ao regula-
mento interno?

MARCO OSÓRIO (Pandurii, Roménia)

É comum os clubes de futebol e
SAD's terem um chamado regula-
mento interno.
Trata-se de um conjunto de normas

de natureza organizatória e regras
de disciplina respeitantes ao exercí-
cio do poder de direcção da enti-
dade patronal.
Sendo certo que a entidade
patronal tem este espaço para
definir regras, estas não poderão
contrariar o disposto nas dis-
posições imperativas que enformam

o conteúdo do contrato de traba-
lho, no caso o Contrato Colectivo
de Trabalho (CCT) em vigor e
demais legislação laboral aplicável.
Acresce que os regulamentos inter-
nos só produzem efeitos depois de
recebidos pela IGT para registo e
depósito.
Importa referir que se constata
amiúde casos em que os regula-
mentos internos dos clubes con-
trariam o disposto no CCT e na
legislação laboral aplicável, sendo
exemplo paradigmático o caso da
aplicação de multas.
Na verdade, os jogadores de futebol
são, por exemplo, frequentemente,
multados pelos Clube/SAD's sem
que previamente seja instaurado
processo disciplinar, sendo tal obri-
gatório por  força do disposto  no
n.º 1 do Art.º 16 do Contrato
Colectivo aplicável e ainda que
assim não o estabeleça o regula-
mento interno do Clube.
O mesmo se passa com o valor das

multas, os regulamentos internos
dos Clubes SAD's não podem esta-
belecer multas cujo valor ultrapasse
os limites legalmente fixados. A
saber: não podem exceder um terço
da retribuição mensal e em cada
época a retribuição correspondente
a 30 dias.
Do mesmo modo e ao contrário do
que é prática comum, os regula-
mentos internos devem ser publici-
tados através da afixação em local
acessível na sede do Clube para que
os jogadores possam facilmente
conhecer o seu conteúdo.
Em conclusão, se é certo que é
legítimo aos Clubes e SAD's elabo-
rarem regulamentos internos para
conformar as condições de exercí-
cio da actividade dos seus
jogadores, estas normas devem
respeitar as regras contratuais,
bem como outras disposições
imperativas aplicáveis. 

Cristina França

perguntas
e respostas

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

Regulamentos internos

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 do V. Setúbal,  o
descontentamento dos

jogadores com salários em
atraso denunciou a grave

crise financeira que afecta a
AD Ovarense, o Estoril e o

Marco, clubes concorrentes
na Liga de Honra. "Estes
casos são recorrentes no

futebol português", refere
Joaquim Evangelista, que

responsabiliza os dirigentes
dos clubes e das SAD's pelo

estado actual do futebol
português, por "não terem

um discurso de verdade". 
No final da época passada,

80 por cento dos clubes
dos campeonatos organiza-
dos pela LPFP tinham orde-

nados em atraso e nas
competições não profissio-

nais o incumprimento
ascendia a 90 por cento. 
"A situação agravou-se e
há casos, como o da AD
Ovarense, em que ainda

nem sequer se pagaram os
ordenados da época passa-

da", acentua, revelando
preocupação pelo facto do
incumprimento salarial ter
emergido tão cedo nesta

temporada, obrigando, em
alguns casos, o SJFP a

accionar o mecanismo de
apoio aos jogadores com

situações extremas, através
da disponibilização de ver-

bas  do Fundo de
Solidariedade.

O Governo, a FPF e a LPFP
"podiam e deviam agir, em
nome da justiça, alterando

este estado das coisas no
futebol português,
mas descartam-se,
lavando as mãos".

3 de Novembro A SAD do Estoril
reúne com SJPF,  para explicar a
precária situação em que se encon-
tra e apresentar uma solução pre-
conizada para ultrapassar o proble-
ma dos vencimentos em atraso. 
Manuel Alves, administrador da
SAD do Estoril, a quem se atribui a
iniciativa deste encontro, explana a
Joaquim Evangelista a situação,
resultante do recuo de um investi-
dor inglês, pelo que os dirigentes
estorilistas preconizam recorrer ao
plano de reestruturação do IAPMEI. 
......................................................

7 de Novembro Correspondendo a
solicitação do plantel da AD Ova-
rense, uma delegação do SJPF deslo-
ca-se ao Estádio Marques da Silva e,
antes de dialogar com os jogadores,
reúne com elementos da Direcção.
Sem solução a breve trecho, o presi-
dente do elenco directivo da colec-
tividade de Ovar, Carlos Brás, justi-
fica a crise financeira com os atra-
sos na constituição de uma SAD, na
implantação do projecto imobiliário
e no atraso na recepção das verbas
de patrocinadores. 
Os jogadores decidem, por unani-
midade, conceder prazo de cinco
dias à Direcção para o pagamento
de um ordenado e atraso, no mín-
imo, admitindo avançar para a
pré-rescisão colectiva a verificar-se
o incumprimento.
......................................................

8 de Novembro O plantel do
Estoril ameaça com a rescisão con-
tratual colectiva caso a Adminis-
tração da SAD não liquide um
vencimento em atraso até dia 11. A
decisão dos jogadores foi unânime.

9 de Novembro
Os atletas da
AD Ovarense
recusam treinar
na parte da
manhã e Artur,
que se encontra
no clube há 17
anos, demite-se
do cargo de capitão. Os jogadores
alegam falta de condições para não
treinar, uma vez que o médico e o
massagista abandonaram a colec-
tividade devido aos atrasos no
pagamento das retribuições.
......................................................

11 de Novembro Os jogadores da
AD Ovarense avançam com os pré-
-avisos de rescisão contratual. Os
atletas deram até às 13 horas para
a Direcção do clube liquidar, no
mínimo, um vencimento, mas ape-
nas foi pago entre 40 a 50 por
cento de uma remuneração horas
antes do prazo expirar. 
Apesar de, em conferência de
imprensa realizada no Hotel Meia
Lua, em Ovar, Joaquim Evangelista
ter assinalado "o empenhamento
dos dirigentes" do clube vareiro,
todos os jogadores assinam a
rescisão contratual. 
Edgar, o capitão de equipa em fun-
ções, sublinha a "solidariedade do
grupo", acrescentando que, na re-
cepção ao Leixões, "o profissionalis-
mo de todos vai ser demonstrado".
......................................................

11 de Novembro Horas depois da
Ovarense ter avançado com o pré-
aviso de rescisão, a equipa do Estoril
também comunica, em conferência
de imprensa no SJPF, a intenção de
repetir o procedimento. 

Cronologia da crise

Da rescisão colectiva no Estoril
à ameaça de greve na Ovarense



Prémios

"A situação obrigou-nos a tomar
esta posição", afirma Marco Paulo,
ressalvando que o grupo "espera
que as coisas se resolvam a breve
prazo".
......................................................

14 de Novembro Depois de
reunião com Joaquim Evangelista,
Albertino, capitão do Marco, refere
que os jogadores esperam que os
salários em atraso sejam pagos num
prazo de quatro dias.
......................................................

16 de Novembro Conferência de
imprensa da AD Ovarense, nas
instalações da LPFP, com Carlos
Brás a acusar Joaquim Evangelista
de "incendiário". 
Em comunicado, o presidente do
SJPF esclarece que os dirigentes da
instituição "exercem as suas
funções com total independência" e
sublinhou que "não recebem lições
de moral de quem se arroga no
direito de através de palavras distor-
cidas escamotear a verdade dos fac-
tos, intoxicando, por isso, a opinião
pública, pois tal atitude é reveladora
de quem se sente acossado".
......................................................

17 de Novembro Plantel recebe
garantias da Direcção do Marco
que, nos próximos dias, vai ser liqui-
dado  um vencimento em falta e
que a outra remuneração será paga
na semana seguinte.
......................................................

18 de Novembro Os atletas da AD

Ovarense avançam com o aviso
prévio de greve. Caso não sejam
liquidados, até às 15 horas do dia
25, o remanescente do vencimento
de Setembro e o ordenado de
Outubro, os jogadores decidem, por
unanimidade, convocar greve e não
comparecer na recepção ao Porti-
monense, no dia 27, em encontro da
12.ª jornada da Liga de Honra. 
"Com o respeito pelos adeptos e
pela cidade, os jogadores decidiram
não avançar com a rescisão. Mas,
como a Direcção do clube tem reve-
lado total incapacidade para resolver
o problema e não contribui para a
solução que os jogadores exigem,
estes decidem avançar para a greve",
anuncia Joaquim Evangelista, minu-
tos depois de ter reunido com os
atletas, juntamente com Nuno
Campos, vogal do Conselho Fiscal do
SJPF, e com Carlos Pedro, delegado
da estrutura associativa. 
Rui Correia, com um mês e meio
em atraso, e Artur, credor de oito
meses e meio, expressaram preocu-
pação. "Não tenho a receber muito,
mas temos de estar apreensivos e
atentos", diz o guarda-redes,
enquanto o ex-capitão de equipa
afirma que "tem sido muito difícil o
dia-a-dia". 
......................................................

18 de Novembro A Administração
da SAD do Estoril assegura que vai
proceder ao pagamentos aos atle-
tas de parte dos vencimentos em
atraso na próxima semana, perspec-
tivando que a situação fique com-
pletamente regularizada até ao
princípio de Dezembro. 
A garantia foi dada por Manuel
Alves, administrador financeiro, a
Joaquim Evangelista e a Marco
Paulo, capitão de equipa, em
reunião realizada à noite, também
presenciada pelo técnico da equipa
estorilista, Dauto Faquirá.

19 de Novembro Os jogadores do
Estoril aceitam as garantias da SAD
de pagamento de salários em atraso.
......................................................

25 de Novembro O plantel da AD
Ovarense está determinado em
efectivar a greve, não comparecen-
do no jogo com o Portimonense.
"Os jogadores deram à Direcção
um prazo até às 15 horas e não
receberam qualquer indicação de
pagamento do remanescente do
vencimento de Setembro e da
remuneração de Outubro. Por isso,
eles estão irredutíveis ", declara
Joaquim Evangelista.
......................................................

26 de Novembro Atletas da
Ovarense desconvocam greve, fun-
damentando a decisão no "respeito
pela instituição, pelos associados,
por nós e pelo futebol em geral". 
"Somos profissionais que sempre
dignificaram os clubes por onde
passaram e constituímos um grupo
de trabalho muito sério, honesto,
trabalhador, tolerante e ambi-
cioso", sublinham os jogadores,
acrescentando: "No entanto, não
podemos esquecer que temos
família para sustentar e responsabi-
lidades que têm de ser cumpridas.
O não pagamento de salários
impossibilita-nos de honrar os nos-
sos compromissos. Obviamente,
temos de pensar em soluções". 
Em comunicado, rubricado pelos
capitães de equipa, o plantel avisa:
"Se as pessoas não têm capaci-
dade para resolver os problemas
financeiros, que já duram há
muitos meses, que tenham a
humildade e o respeito por nós,
pela instituição, pelos sócios e
pelo futebol e coloquem o lugar à
disposição".
....................................................

28 de Novembro O plantel do
Marco, que continua sem receber
qualquer vencimento, apesar das
garantias dadas a 17 de Novembro,
concede 48 horas de prazo à
Direcção para regularizar atrasos.
Uma reunião com o SJPF está pre-
vista para os primeiros dias de
Dezembro, prometendo os atletas
uma tomada de posição.
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A carreira do jogador com mais títu-
los no mundo já se encontra resu-
mida em livro. A obra intitula-se
"Vítor Baía, a Autobiografia" e
constitui um retrato de 36 anos de
vida do guarda-redes.
Por ocasião do lançamento da obra,

no Palácio da Bolsa, no Porto, Joa-
quim Evangelista felicitou Vítor Baía,
que integra os corpos gerentes do
SJPF, considerando, numa mensa-
gem enviada ao guarda-redes do FC
Porto, que o livro "irá enriquecer o
património desportivo português". 

Livro retrospectiva a vida
e a carreira de Vítor Baía

Joaquim Evangelista defende o
diálogo com FPF e LPFP para a
resolução dos problemas do
futebol. "O SJPF tem de
provocar um debate alargado
e é pena que as outras enti-
dades não correspondam com
celeridade", lamentou o presi-
dente da estrutura associativa,
após reunião com o Grupo
Parlamentar do PSD, no último
dia do mês de Novembro.
"Há uma omissão da FPF e do
LPFP face aos problemas que
afectam o futebol", referiu
Joaquim Evangelista, reiterando a
necessidade da intervenção do
Governo. "Estas entidades podem e
devem intervir", acentuou.
Na audiência com os deputados do
PSD, o presidente do SJPF dialogou
com Hermínio Loureiro, que exerceu
o cargo de secretário de Estado da
Juventude e do Desporto no último
Governo, e com Ribeiro Cristovão.
Nesta reunião, que iniciou um ciclo
de encontros com os grupos parla-

mentares a solicitação do SJPF, fo-
ram abordados temas, como por
exemplo: relação política e futebol;
incumprimento salarial; futebol pro-
fissional e não profissional; a ins-
crição de jogadores livres; e a desvo-
larização do profissional de futebol.
"É preciso trabalhar com profundi-
dade em soluções nas quais respons-
abilidade esteja sempre presente.
Aquilo que se espera de um Governo
é que esteja atento e seja vigilante",

referiu Hermínio Loureiro,
garantindo que que vai con-
frontar o secretário de estado
da Juventude e Desporto com a
questão do incumprimento
salarial por parte dos clubes,
durante a Comissão Par-
lamentar de Educação, Ciência
e Cultura, a 6 de Dezembro.
Os deputados do PSD "mostra-
ram-se preocupados e soli-
dários com os jogadores" e
"tudo vão fazer para con-
tribuirem para a resolução dos
problemas", como observou

Joaquim Evangelista. "Os deputa-
dos sociais democratas vão tentar
levantar estas questões junto do
Governo e dialogar com as partes",
salientou Joaquim Evangelista. 
Com o encontro com os sociais
democratas inicia-se um ciclo de
audiências solicitadas pelo SJPF aos
grupos parlamentares. Para 11 de
Dezembro, às 11 horas, está agen-
dada a reunião com os deputados
do Partido Comunista Português.

Problemas do futebol analisados em reunião com PSD 

SJPF defende o diálogo 
com FPF e LPFP

Semana de Luta
Contra o Racismo
O SJPF organizou, pelo terceiro ano
consecutivo, a Semana de Luta Con-
tra o Racismo. A iniciativa, em parce-
ria com a FIFPro, a FPF e a LPFP, e a
colaboração de Panini, Betandwin e
Restaurante "Solar dos Presuntos",
realizou-se de 24 a 30 de Outubro,
no âmbito do programa FARE
(Football Against Racism in Europe).
Esta campanha compreendeu um

almoço com personalidades
do futebol, concursos radio-
fónicos na Antena 3, para
oferta de bilhetes, e acções
nos estádios onde se de-
senrolaram os jogos da
nona jornada da Liga
Betandwin. O SJPF produziu
um suplemento bilingue de
restrospectiva desta campanha.

Foto A
SF( A

gência de Serviços Fotográficos)



Abel Xavier apresentou recurso à
pena aplicada pela UEFA de suspen-
são durante 18 meses, na sequência
de controlo anti-"doping" positivo. 
O atleta, que se fez acompanhar de
Joaquim Evangelista e por represen-
tante do sindicato inglês, John
Bramhall, foi ouvido, em Nyon, a 23
de Novembro, pelo Comité de
Controlo e Disciplina. 
"A análise das amostras A e B de
urina revelaram a presença de
metandienona, uma substância que
é classificada na categoria de
esteróide anabolisante na lista de

substâncias proibidas da AMA
(Agência Mundial Anti-Dopagem). O
jogador foi considerado culpado de
quebrar os regulamentos. Como re-
sultado, o Comité de Controlo e Dis-
ciplina decidiu impor uma suspensão
de 18 meses a Abel Xavier", refere o
comunicado divulgado pela UEFA.
"Estamos convencidos da inocência
de Abel Xavier e, nessa medida,
vamos fazer a defesa do atleta,
apresentando, no prazo de 72
horas, o recurso para a instância da
UEFA", referiu, na altura, Joaquim
Evangelista, que admite ainda o

recurso ao Tribunal Arbitral de
Desporto e aos tribunais civis, sub-
linhando que o castigo aplicado é
"uma sentença de morte", porque
o jogador, de 32 anos, "tem uma
carreira que fala por si e sem
antecedentes neste domínio". 
O internacional do Middlesbrough
foi convocado para um exame de
despistagem de substâcias
dopantes após o jogo da Taça UEFA
entre o Middlesbrough e o Xanthi,
a 29 de Setembro. O resultado do
controlo foi positivo, tendo Abel
Xavier requerido a contra-análise.

Abel Xavier recorre da pena 
de 18 meses de suspensão

Curso em Faro
de Gestão 
de Carreira

O curso de Gestão de Carreira de
Jogador de Futebol, promovido
pelo SJPF, está a decorrer no distri-
to de Faro, prolongando-se até 13
de Dezembro, com uma carga
horária de 30 horas.
Este curso, ministrado por for-
madores credenciados pelo Instituto
de Emprego e Formação Profis-
sional, é composto por três módu-
los: Gestão de Carreira de Profis-
sional de Futebol (12 horas), Mar-
keting Pessoal (12 horas) e Casos de
Sucesso no Futebol (6 horas).
A 5 de Dezembro, o mesmo curso
começa a ser ministrado nos distri-
tos de Évora e de Coimbra. No
Alentejo, a acção de formação
estende-se até dia 19, enquanto no
distrito conimbricense o curso ter-
mina a 21.

Com o produto dos leilões de
camisolas autografadas pelas
equipas do Benfica, do FC Porto e do
Sporting, o Sindicato dos Jogadores
Profissionais de Futebol apoiou a
selecção nacional da ACAPO
(Associação de Cegos e Amblíopes
de Portugal) inscrita no Campeonato
da Europa de Futsal.
Este apoio monetário, entregue por
Alfredo Franque, vogal da Direcção
do SJPF, a Nuno Antunes e a Artur
Valador, permitiu que a selecção
nacional de Futsal da ACAPO partici-
passe no Campeonato da Europa
para Cegos, quebrando uma longa
ausência devido à falta de verbas. Na
última participação, em 1999, Por-
tugal classificou-se em quarto lugar.
O Europeu de Futsal para Cegos ini-
ciou-se nos últimos dias de

Novembro, prolongando-se até 2 de
Dezembro, em Espanha, em Málaga.
Inscritas as oito melhores selecções
europeias: Portugal, Espanha, deten-
tora do título, Itália, França, Rússia,
Grécia, Inglaterra e Turquia.
Icialmente, a competição estava pre-
vista para o Chipre, mas dificuldades
organizativas impediram a compe-
tição naquela ilha do Mediterrâneo.

Pauleta visitou a Aldeia SOS de
Bicesse, localidade próxima do
Estoril, como Embaixador da FIFA,
tendo sido recebido num clima de
grande alegria e entusiasmo pelas
crianças, que lhe ofertaram uma
bola autografada por todas elas. 

O internacional português, que na
segunda semana de Novembro,
esteve em Portugal para os particu-
lares da selecção nacional frente à
Croácia (vitória da selecção
nacional, por 2-0, em Coimbra) e à
Irlanda do Norte (empate a um

golo, e Belfast), associou-se a esta
iniciativa de solidariedade das
Aldeias SOS, em parceria com a
FIFA, que pretende criar mecanis-
mos de ajuda para a construção de
novos espaços para albergar cri-
anças desfavorecidas. 

Pauleta na Aldeia SOS de Bicesse 
como Embaixador da FIFA

Selecção nacional de cegos
inscrita no Europeu de Futsal

SJPF apoia ACAPO 
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O Sindicato dos Jogadores Profis-
sionais de Futebol vai recorrer a via
judicial e à FIFA quanto à decisão da
Assembleia Geral da Liga Por-
tuguesa de Futebol Profissional
(LPFP) em recusar a aplicação da
norma de inscrição excepcional de
atletas livres.
O SJPF entende que a recusa da
LPFP "traduz-se numa restrição ina-
ceitável ao direito do trabalho" e
"não configura uma efectiva apli-
cação do princípio da igualdade",
obstando  "à efectivação do princí-
pio da solidariedade".
Por isso, o SJPF vai empenhar-se
"no desenvolvimento de todas as
acções tendentes a ver reconhecida
a sua posição", propondo-se  solici-
tar a intervenção da FIFA, "no sen-
tido de obrigar a LPFP a respeitar os
regulamentos", a recorrer à via
judicial "sobre a forma mais ade-
quada e eficaz" e a submeter a
análise do assunto à FIFPro.
Em comunicado, disponível na ínte-
gra no portal do SJPF, Joaquim

Evangelista refere que "esta decisão
envergonha o futebol português" e
"não é sufragada por nenhum
órgão da estrutura desportiva", isto
é, a FIFA, a FIFPro e a FPF.
"Face ao crescente aumento de
desempregados, e ao imperativo de
garantir o exercício do direito ao
trabalho, a FIFA, através de circular,
veio consagrar uma excepção à
regra enunciada. Esta excepção
traduz-se na possibilidade de
jogadores desempregados ou que
rescindam contrato com justa causa
poderem inscrever-se a todo o
tempo, ou seja, fora dos períodos.
A pertinência desta medida fez com
que tivesse consagração no próprio
Regulamento Internacional de
Transferências, em vigor desde 1 de
Julho de 2005", esclarece o SJPF no
documento, acrescentando-se: "Em
Portugal, a implementação desta
medida mereceu um tratamento
díspar, já que foi aceite de imediato
pela FPF, enquanto a LPFP assume
posição divergente". 

SJPF recorre a via judicial 
e à FIFA contra a Liga

Por causa da recusa na inscrição excepcional

Em Outubro, situação foi denunciada com
a presença de atletas livres afectados 

Prémios na selecção 
nas 1.ªs Jornadas 
de Contabilidade 

As 1.ªs Jornadas de Contabilidade e
Fiscalidade, organizadas pela Fede-
ração Portuguesa de Futebol (FPF),
decorrem em Fátima, no Hotel de
Santa Maria, a 9 de Novembro.
Joaquim Evangelista esteve pre-
sente nesta iniciativa, tendo aludido
à questão da tributação dos pré-
mios dos jogadores que represen-
tam as selecções nacionais, matéria
que se tem arrastado há anos sem
que o Governo elabore um despa-
cho que isente os atletas. 
O Regime de Enquadramento de
Agentes Desportivos também foi
focado pelo presidente do SJPF, além
do saneamento financeiro do futebol.

Nuno Piloto conclui 
curso de Bioquímica

Nuno Piloto, médio da
Académica, licenciou-
se, no início do mês
passado, na Faculdade
de Ciências de Coim-
bra, em Bioquímica,
com 19 valores. 

Inquérito mundial 
sobre sintéticos

O SJPF está a realizar um inquérito
junto dos atletas das competições
profissionais sobre a utilização de
relvados sintéticos, uma vez que o
piso tem provocado lesões em
vários atletas. Esta acção insere-se
no âmbito da FIFPro.



A segunda-feira é o dia da semana
que regista o maior número de
acessos de cibernautas ao novo por-
tal do Sindicato dos Jogadores
Profissionais de Futebol, "on line"
desde o final da primeira semana de
Julho, com um grafismo mais fun-
cional e atraente.
O registo de acessos nas segunda-
-feiras é significativamente superior
aos dos restantes dias da semana,
como se pode constatar no gráfico
inserto nesta página. Cerca de 49
mil acessos à página do SJPF ocor-
reram no primeiro dia da semana,
enquanto os outros dias aproxi-
mam-se dos 29 400 acessos. Casos
dos domingos, das terças, das quar-
tas e das quintas-feiras.
Os dias com menor acesso semanal
são as sextas-feiras e os sábados,
sendo que o primeiro dia do fim-de-
-semana apresenta um número que
se encontra a alguma distância do
registado nas vésperas, isto é, menos
de 19 600 recursos ao sítio do SJPF.
Quanto à análise das consultas

durante as 24 horas do dia, o perío-
do compreendido entre as 20 e as
23 horas é o que mais acessos
contabiliza ao portal do SJPF,
concebido pela empresa Useit,
No período da hora do almoço,
entre as 12 e as 15 horas, o
número de acessos é também
considerável, acentuando-se a
queda de forma gradual até às 16
horas de cada dia. 
O aumento do número de acessos
à pagina electrónica da estrutura
representativa dos profissionais de
futebol portugueses começa a ocor-
rer a partir das 18 horas.

Consultas ao portal durante a semana

Mais acessos à segunda-feira
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Do Brasil à Tailândia
e da Rússia ao Japão

Na análise da distribuição geográfi-
ca dos acessos, cerca de 40 por
cento dos cibernautas acederam ao
novo portal do Sindicato dos
Jogadores Profissionais de Futebol
em solo português, enquanto quase
7,5 por cento das consultas ao sítio
ocorreram no Brasil. 

As restantes entradas na página
electrónica da estrutura sindical
representativa dos profissionais de
futebol em Portugal verificaram-se
um pouco por todos os quadrantes
do planeta. 
Eis os países em que há registo de
consultas à página do SJPF: Suíça,

França, Holanda, Grécia, Japão,
Itália, Inglaterra, Irlanda do Norte,
País de Gales, Canadá, República
Checa, Luxemburgo, Bélgica, Po-
lónia, Estónia, EUA, Alemanha,
Espanha, Rússia, Angola, Tailândia,
Finlândia, Croácia, Turquia, Hun-
gria, Moçambique e México.




