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A força, do passado e do presente, 
alicerça o futuro. O Sindicato dos 
Jogadores Profissionais de Futebol 
(SJPF) perfez, no dia 23 de Fevereiro 
de 2010, 38 anos.

Um aniversário é uma excelente oportunidade 
para cuidar do futuro, sempre olhando para 
os sinais que sobram do passado. Neste caso, 
trata-se de um passado já longo e rico em ter-
mos das experiências vividas sempre pautadas 
pelo lema matricial da defesa dos interesses 
dos jogadores profissionais de futebol e, con-
examente, do desporto em geral. 
Ora, isso só foi possível com o trabalho empe-
nhado de um já vastíssimo número de pessoas 
que, ao longo dos anos, e em várias vertentes 
funcionais, deram corpo e alma ao SJPF. Na 
pessoa dos seus ex-presidentes, agradeço a 
todos os que de forma directa ou indirecta 
ajudaram a construir o 
actual SJPF: Artur Jorge, 
Agostinho Oliveira, Vasco 
Gervásio, José Eduardo 
Sampaio, Shéu Han, 
Adelino Barros, José 
Couceiro e António Carraça. 

OBRIGADO. 

Devido ao esforço conjunto 
de todos estes anteriores 
presidentes do Sindicato, 
das suas equipas, dos seus 
colaboradores, foi possível tornar o Sindicato 
dos Jogadores Profissionais de Futebol numa 
referência de indesmentível importância no 
contexto do desporto nacional e internacional. 
Por isso, é reconhecida, actualmente, a posição 
relevante que o SJPF ocupa nas estruturas do 
desporto, tanto a nível nacional - 2.º sócio 
ordinário da Federação Portuguesa de Futebol, 
membro do Conselho Nacional do Desporto, 
do Conselho para o Sistema Desportivo e do 
Conselho para a Ética e Segurança no Desporto 
- como internacional - membro da FIFPro e 
do Board da FIFPro Division Europe, estando 
ainda representado na Câmara de Disputas da 
FIFA (DRC) e no Tribunal Arbitral do Desporto 
(TAS), além de integrar, no âmbito da União 
Europeia, o Diálogo Social para o Futebol Profis-
sional - pelo que os desafios são enormes e as 
responsabilidades acrescidas. 

Ora, maior responsabilidade implica empenho 
permanente que alimente a esperança num 
futuro digno e gratificante para o jogador pro-
fissional de futebol. 
Em 2009, participamos activamente na 
discussão do Regime Jurídico das Federações 
Desportivas; assessoramos juridicamente e 
prestámos apoio, nas custas e honorários, aos 
jogadores de futebol, ora no plano nacional, 
ora no plano internacional; realizámos o VII 
Estágio para jogadores desempregados e par-
ticipamos no Torneio para jogadores desem-
pregados da FIFPro; ajudámos a qualificar os 
jogadores através do Programa Novas Oportuni-
dades; candidatámo-nos ao POPH e estamos a 
formar desempregados; realizámos a Semana 
Contra o Racismo e a Violência no Desporto; 
ajudámos os mais carenciados através do 
Fundo de Solidariedade Social e nas situações 
de incumprimento accionamos o Fundo de 
Garantia Salarial; estivemos, sempre, presentes 

nas situações mais difíceis e 
sobretudo conseguimos, por 
mais que isso incomode, ter 
sempre presente o tema do 
incumprimento salarial de 
forma a erradicá-lo. 
Em 2010, queremos fazer 
mais e melhor. Entre outras 
acções temos previsto: a 
realização do I Congresso 
do Jogador de Futebol; a 
celebração com a CM Lisboa e 
a AF Lisboa de um protocolo 
para a construção da sede do 

SJPF; a implementação de um Fundo de Pensões 
destinado a minimizar os problemas do fim de 
carreira, lesão ou desemprego; a criação do Ob-
servatório do Jogador; a continuação do Projecto 
Escola.Futebol.Cidadania e do Projecto Soli-
dariedade (destinado a apoiar os mais caren-
ciados); a apresentação de uma proposta que 
introduza mecanismos de controlo e acesso às 
competições e que erradique o fenómeno dos 
salários em atraso; a promoção e desenvolvi-
mento do futebol feminino e do futsal; a quali-
ficação escolar e profissional, nomeadamente 
através do programa Novas Oportunidades. 
Ora, os destinatários do nosso trabalho são 
os jogadores: os sócios e os não sócios. Todos 
beneficiam da nossa acção. Somos, podemos 
afirmá-lo, a única voz activa, independente e 
firme na defesa intransigente dos seus direitos 
junto dos interlocutores. 

É, portanto, legitimo, apelar aqueles que não 
sendo associados se juntem aos que já fazem 
parte desta equipa, porque mesmo que não 
precisem individualmente de apoio não dei-
xam de beneficiar dessa actividade. 
Não nos iludamos, um Sindicato forte em que 
todos participam, pressupõe maior respeito 
pelo futebolista e pela sua profissão. Assim 
sendo, para que os votos de felicidades e os 
nossos projectos se concretizem, indispensável 
será a participação activa, não só dos titulares 
dos cargos sociais como de todos os associados 
e trabalhadores do SJPF. 

   SJPF perfez 38 anos

Editorial

+

-

A cerimónia de entrega dos 
certificados ao primeiro grupo 
de futebolistas que con-
cluíram o Programa 
Novas Oportunidades.

A Semana Contra o Racismo, 
organizada pelo SJPF, está entre 
os exemplos de boas práticas 
elaborado pela Agência Europeia 
dos Direitos Fundamentais (FRA).

A tragédia que assolou a ilha 
da Madeira e que provocou 
dezenas de mortes, de feridos 
e centenas de desalojados.
 
A falta de bom senso da 
Comissão Disciplinar da Liga 
de Clubes nos castigos aplicados 
a Hulk e Sapunaru.
 

O Presidente da Direcção
Joaquim Evangelista

“... é reconhecida, 
actualmente, a 

posição relevante 
que o SJPF ocupa 
nas estruturas do 
desporto, tanto a 

nível nacional como 
internacional.”
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Regras do futebol
 
As “regrazinhas”… - Nem só 
do pontapé na bola e do mais 
que se prende com a real-
ização de esquemas tácticos 
e dos pormenores técnicos 
do jogo se compõe um bom 
jogador de futebol. É por isso 
que os responsáveis pelas 
duas selecções nacionais 
(juniores e “A”) entenderam 
ser aconselhável que o nosso 
director, tenente-coronel 
Ribeiro dos Reis, grande 
autoridade na matéria, lhes 
fizesse uma prelecção sobre 
esse tema. Do interesse e da 
atenção com que os selec-
cionados o escutaram dá 
evidente testemunho esta 
imagem. (Legenda publicada 
em A Bola, edição do dia 18 
de Março de 1961).

ASF, Agência de serviços fotográficos   |  asf@abola.pt

Imagens que fazem História
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José Maria Pedroto

A 7 de Janeiro de 2010 fez 25 anos que José Maria Pedroto 
morreu. Um homem, futebolista, treinador, seleccionador que 
marcou a história do futebol português. Alguém que estava à 
frente do seu tempo. Vinte e cinco anos de eterna saudade!

6
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Formação

Joaquim Evangelista, presidente do SJPF, revelou que 4638 futebolistas 
estão inscritos no Programa Novas Oportunidades. Deste número, 417 
já estão em formação.
A 11 de Fevereiro decorreu, em Lisboa, a cerimónia de entrega 
do certificado de conclusão do processo formativo no âmbito do 
Programa Novas Oportunidades a oito jogadores de futebol. Foram 
eles: Abel Silva, Valido, José Carlos, Marinho, Romeu e Paulo Ma-
deira (todos já fora do activo) e ainda Nelson (Belenenses) e Marco 
Paulo (Mafra).
Após a cerimónia de entrega dos certificados ao primeiro grupo 
de futebolistas que concluíram o Programa Novas Oportunidades, 
Joaquim Evangelista adiantou que 417 estão em pleno processo de 
formação, desde as Liga profissionais até às divisões inferiores. 
O guarda-redes do Belenenses Nélson foi um dos primeiros 100 

jogadores a receber o diploma do 12.º ano escolar e o futebolista já 
pensa em continuar os estudos com o ingresso no ensino superior. “É 
algo que estou a ponderar. Este programa foi uma forma de terminar 
as duas disciplinas que me faltavam, matemática e biologia. Foi uma 
grande oportunidade pois quando abandonei os estudos tinha grandes 
notas a matemática”, recordou o guardião. 
De acordo com dados do Sindicato dos Jogadores Profissionais de 
Futebol, a Académica (Liga), Vizela e Oliveirense (Liga de Honra) são 
os clubes com mais jogadores inscritos no Nova Oportunidades, todos 
com 15. Neste momento, a Liga principal tem 103 futebolistas em 
formação, enquanto a Liga de Honra tem 107. 
Na cerimónia marcaram ainda presença os secretários de Estado 
da Juventude e do Desporto e do Emprego, Laurentino Dias e Valter 
Lemos, respectivamente. 

Mais de 4000 futebolistas inscritos no 
Programa Novas Oportunidades
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Romeu

Marinho

Paulo Madeira

Abel Silva

José Carlos

Nelson

Valido

Marco Paulo
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Formação

Valter Lemos, Jogadores e Formadores

Laurentino Dias Laurentino Dias e Valter Lemos

Laurentino Dias, Joaquim Evangelista e Theo Van Segellen ANQ e FDTI Maria do Carmo e Valido



11

www.sjpf.pt

Maria do Carmo e Valido  Theo Van Segellen e Joaquim Evangelista  Theo Van Segellen, Pedreira dos Reis 
e João Nogueira

Laurentino Dias e Valter Lemos

Theo Van Segellen e Nelson Theo Van Segellen e Zé Carlos

Valter Lemos e Marco Paulo Valter Lemos e Marinho

Abel
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ÉPOCA 2009/2010 

UTILIZAÇÃO DE JOGADORES 
PORTUGUESES E ESTRANGEIROS 
NA LIGA SAGRES E LIGA VITALIS

LIGA SAGRES
 

Número médio de jogadores utilizados 
- Portugueses e Estrangeiros

Dados Globais

Jogadores Utilizados: 223
Jogadores Portugueses: 101 - 45%
Jogadores Estrangeiros: 122 - 55%

Nota: Predominância dos Jogadores Estrangeiros

 

Valores médios por escalões etários

Menos de 23 anos: 78 jogadores, 35%
Mais de 24 e menos de 28 anos: 92 jogadores, 41%
Mais de 29 anos: 52 jogadores, 23%

 

 

Nota: Constata-se que quase metade dos jogadores da LIGA SAGRES 
integra o escalão etário com mais de 24 e menos de 28 anos.

 

Valores médios por nacionalidade e 
escalões etários

Menos de 23 anos – pequena vantagem de  estrangeiros

Mais de 24 e menos de 28 anos – grande vantagem de estrangeiros

Mais de 29 anos – pequena vantagem de  portugueses

 

 
Valores médios por Clubes

A utilização de jogadores portugueses foi claramente superior no 
Sporting, Rio Ave e Académica.

No Olhanense, Belenenses e V. Guimarães também houve 
superioridade de jogadores portugueses

Houve paridade no V. Setúbal e no Leixões.

Nos restantes clubes a predominância foi clara de 
jogadores estrangeiros.

 

 

 

 

 

Portugueses: 
101 - 45% Estrangeiros: 

122 - 55%

Mais de 
29 anos: 
52, 23%Menos de 

23 anos: 
78, 35%

Mais de 24 
e menos de 

28 anos: 
92, 41%

12

Estrangeiros           Portugueses

Clubes LIGA Sangres
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LIGA VITALIS

Número médio de jogadores utilizados
- portugueses e estrangeiros

Dados Globais

Jogadores Utilizados: 223
Jogadores Portugueses: 148 - 66%
Jogadores Estrangeiros: 75 - 34%

Nota: Ao contrário da LIGA Sagres, a predominância é dos jogadores 
portugueses, quase o dobro.

Valores médios por escalões etários

Menos de 23 anos: 73 jogadores, 33%
Mais de 24 e os 28 anos: 84 jogadores, 38%
Mais de 29 anos: 64 jogadores, 29%

 

 

Nota: Constata-se que não há grande diferença nos escalões etários, com alguma 

vantagem no escalão etário mais de 24 e menos de 28 anos.

 

 

 

 

Valores médios por nacionalidade e 
escalões etários

Menos de 23 anos – clara vantagem de portugueses nos mais jovens

Mais de 24 e menos de 28 anos – quase o dobro na utilização 
de jogadores portugueses

Mais de 29 anos – mais do triplo de  portugueses nos mais velhos

 

 

 

 

Valores médios por Clubes

A utilização de jogadores estrangeiros só foi superior em dois clubes – 
Santa Clara e Estoril.

Nos restantes clubes a predominância foi de jogadores portugueses.

Destaque  para os clubes: Fátima, Varzim, Aves, Covilhã, Carregado, 
Beira-Mar e Oliveirense com uma utilização quase total de jogadores 
portugueses. Freamunde, Gil Vicente, Trofense, Chaves e Penafiel, com 
uma forte utilização de jogadores portugueses.

 

 

 

 

 

 

Portugueses: 
148 - 66%

Estrangeiros: 
75 - 34%

Mais de 
29 anos: 
64, 29%

Menos de 
23 anos: 
73, 33%

Mais de 24 
e menos de 

28 anos: 
84, 38%

13

Estrangeiros           Portugueses

Clubes LIGA Sangres
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Sérgio Paulo Marceneiro Conceição 
nasceu a 15 de Novembro de 1974, 
em Coimbra. Foi no principal clube 
desta cidade, na Académica, que 
deu os primeiros pontapés na bola. 
Manteve-se na Briosa até ao escalão 
júnior, momento em que foi 
contratado pelo FC Porto, em 
1991/92. De dragão ao peito 
sagrou-se campeão nacional de 
juniores. Subiu depois aos 
seniores e foi emprestado para 
ganhar experiência. Primeiro ao 

Penafiel, depois ao Leça (em ambas 
a ocasião na II Divisão) e, por fim, 
ao Felgueiras. Neste último, 
orientado por Jorge Jesus, 
sobressaiu, tendo actuado em 30 
jogos, marcando quatro golos. Sem 
surpresa, em 1996/97, foi chamado 
à base.   
Treinado por António Oliveira 
conquistou a titularidade e 
contribuiu para a conquista do título 
nacional. Manteve a sua influência 
na temporada seguinte e foi 
novamente campeão. 
O seu valor não passava 
despercebido e transferiu-se – por 
10 milhões de euros – para o 
poderoso futebol transalpino, mais 
concretamente para a Lazio, de 
Roma. Representou o clube da 
capital de Itália durante duas 
épocas. Nesse período, ao lado 
de Fernando Couto e de Roberto 
Mancini, entre outros, venceu a Taça 
das Taças, a Supertaça Europeia, o 
Campeonato e a Supertaça de Itália.
Em 2000/01, foi vendido (englo-
bado no negócio Crespo) ao Parma. 
Na temporada seguinte ingressou 
no Inter de Milão, clube onde esteve 
duas épocas. Regressou à Lazio mas 
não foi tão feliz como na primeira 

passagem. Rescindiu contrato e 
assinou pelo FC Porto. Ficou pouco 
tempo no clube da Invicta e assinou 
pelo Standard de Liège. Na Bélgica, 
voltou a brilhar e foi considerado o 
melhor jogador do campeonato em 
2004/05. Pelo meio, um episódio 
triste. A dado momento, cuspiu 
num adversário, atirou a camisola 
ao árbitro e foi castigado com três 
anos. Cumpriu apenas quatro meses 
e meio – o resto da sentença ficou 
em suspenso.
Em 2007/08, transferiu-se para o 
Al-Qadisiya, dos Emirados Árabes 
Unidos. Esteve poucos meses ao ser-
viço da equipa árabe e decidiu mudar 
para o PAOK, da Grécia. Em terras 
helénicas pendurou as botas no 
passado mês de Novembro e desde 
então assumiu as funções de director 
desportivo do emblema grego.    
Ao longo da sua carreira, Sérgio 
Conceição representou dez clubes: 
Penafiel, Leça, Felgueiras, FC Porto, 
Lazio, Parma e Inter de Milão (os 
três de Itália), Standard de Liège 
(Bélgica), Al Qadisiya (Emirados 
Árabes Unidos) e PAOK (Grécia), 
tendo nos casos da Lazio e do FC 
Porto regressado a esses clubes anos 
mais tarde. 

Antes quebrar que 
torcer. Foi este o lema 
ao longo da sua 
carreira de um dos 
melhores extremos 
da história do futebol 
português. Sérgio 
Conceição, retirou-se 
dos relvados em 
Novembro e assumiu 
as funções de director 
desportivo do PAOK, 
da Grécia.

Velhas Glórias

Sérgio Conceição
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Quanto a troféus conquistado, a lista é bem 
recheada: Três vezes campeão nacional pelo FC 
Porto (1996/97, 1997/98, 2003/04), Uma Taça 
das Taças (1998/99), Uma Supertaça Europeia 
(1999), uma Taça de Portugal (1997/98), uma 
Supertaça portuguesa (1997), um Campeonato de 
Itália (1999/00), duas taças de Itália (1999/00, 
2003/04) e uma Supertaça de Itália (1998).  
Por fim, em sua homenagem existe o Estádio 
Sérgio Conceição, em Taveiro, Coimbra.

Selecção Nacional. 
Sérgio Conceição somou 56 internacionalizações 
e apontou 12 golos com a camisola de Portugal. 
Estreou-se em Novembro de 1996, pela mão de 
Artur Jorge, frente à Ucrânia (1-0). Mas, o seu 
grande momento ao serviço da selecção acon-
teceu durante o Europeu de 2000, disputado na 
Holanda e na Bélgica, quando Sérgio Conceição 
destroçou a selecção alemã com um hat-trick 
(3-0 para Portugal).
Despediu-se da selecção de forma inglória. 
Deixou de ser convocado em Setembro de 2003, 
após a derrota por 0-3, frente à Espanha. Um 
afastamento doloroso para Conceição que, desde 
então, não perdoou nas críticas a Luiz Felipe 
Scolari e a Gilberto Madail. Ao serviço da selecção 
nacional, esteve presente nas fases finais dos 
Europeus de 1996 e 2000 e do Mundial de 2002.
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JOÃO TOMÁS
Apesar da sua veterania, João Tomás continua 
a demonstrar, todas as semanas, que é um 
dos melhores e mais eficazes avançados do 
campeonato nacional, com uma carreira cheia 
de golos e clubes de prestígio.

Os seus golos foram relevantes para a sua equipa e 

expuseram, de novo, a sua capacidade para decidir jogos e 

dar vitórias ao seu clube. 

Uma vez mais, confirmou-se a tendência para o Benfica 

ser o clube mais representado no top ten, mas ainda sem 

algum dos seus jogadores tenha conseguido vencer o 

prémio de melhor jogador/Betclic do mês. 

Também o Sp. Braga continua bem representado na lista 

dos melhores de Novembro, com Moisés a ficar perto do 

primeiro lugar. 

16
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Liga Sagres
NOVEMBRO

Bilhete de identidade

Nome: JOÃO Henrique Pataco TOMÁS

Data de nascimento: 27/05/1975

Naturalidade: Oliveira do Bairro

Altura: 1,80 m

Peso: 75 kg

Posição: Avançado

Clubes: Anadia, Académica, Benfica, Bétis 

(Espanha), V. Guimarães, Sp. Braga, Al-Arabi 

(Qatar), Al-Rayyan (Qatar), Boavista e Rio Ave

Títulos: Internacional por Portugal

1 – 

2 – 

3 –  

4 – 

5 – 

6 –  

7 – 

8 –  

9 –  

10 – 

João Tomás (Rio Ave) 

Moisés (Sp. Braga) 

Manú (Marítimo) 

Matias Fernandez (Sporting) 

Di Maria (Benfica) 

David Luiz (Benfica) 

Tiero (Académica) 

Peiser (Naval) 

Márcio Mossoró (Sp. Braga) 

Javi Garcia (Benfica) 

17

Classificação
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O avançado argentino do Benfica está a confirmar as suas credenciais e ganhou o 

prémio “Jogador do Mês/BetClic” da Liga Sagres referente a Dezembro.

SAVIOLA

Na corrida por este troféu, Saviola ficou à frente de Silvestre 

Varela (FC Porto) e de Peiser (Naval 1.º de Maio), segundo 

e terceiros classificados, respectivamente. 

Saviola demonstrou uma forma impressionante na 

primeira volta do campeonato contribuindo decisiva-

mente para a boa campanha dos encarnados. Os seus 

golos, alguns deles fulcrais, mantiveram o Benfica no 

primeiro lugar da liga. A dupla Saviola e Óscar Cardozo é 

considerada uma das mais letais da competição e uma 

das melhores da Europa.

18
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Liga Sagres
DEZEMBRO

Bilhete de identidade

Nome: Javier Pedro SAVIOLA Fernández

Data de nascimento: 11/12/1981

Naturalidade: Buenos Aires, Argentina

Altura: 1,69 m

Peso: 67 kg

Posição: Médio

Clubes: River Plate, Barcelona, Mónaco, 

Sevilha, Real Madrid e Benfica

1 – 

2 – 

3 –  

4 – 

5 – 

6 –  

7 – 

8 –  

9 –  

10 – 

Saviola (Benfica) 

Silvestre Varela (FC Porto) 

Peiser (Naval) 

Liedson (Sporting) 

Fábio Faria (Rio Ave) 

Djuricic (U. Leiria) 

Ruben Micael (Nac. da Madeira) 

Óscar Cardozo (Benfica) 

Bruno Alves (FC Porto) 

Gaspar (Rio Ave) 

Classificação

19



20 Liga Vitalis

NOVEMBRO

Bilhete de identidade

1 – 

2 – 

3 –  

4 – 

5 – 

6 –  

7 – 

8 –  

9 –  

10 – 

Basílio (Sp. Covilhã) 

Carlos Pinto (Desp. Chaves) 

Maciel (Trofense) 

Pedro Pereira (Desp. Aves) 

Mauro (Carregado) 

Magano (Oliveirense) 

Kata (Fátima) 

Hernâni (Santa Clara) 

Ivanildo (Portimonense) 

Pedro Santos (Varzim) 

20

Classificação

Prémio 
Jogador do Mês

BASÍLIO

O avançado da formação serrana 
foi considerado pelo SJPF o melhor 
jogador da Liga Vitalis durante o
mês de Novembro.

Nome: BASÍLIO Alexandre Neiva Almeida

Data de nascimento: 12/08/1971

Naturalidade: Valadares

Altura: 1,74 m

Peso: 75 kg

Posição: Avançado

Clubes: Lourosa, Salgueiros, Feirense, 

V. Guimarães, Maia, Naval, Santa Clara e 

Sp. Covilhã
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Liga Vitalis

DEZEMBRO

Bilhete de identidade

Nome: RUI Valadares Pinto SAMPAIO

Data de nascimento: 25/05/1987

Naturalidade: Vila Pouca de Aguiar

Altura: 1,86 m

Peso: 75 kg

Posição: Médio

Clubes: Desp. Chaves, Penafiel e Beira-Mar

1 – 

2 – 

3 –  

4 – 

5 – 

6 –  

7 – 

8 –  

9 –  

10 – 

Rui Sampaio (Beira-Mar) 

Nuno Santos (Santa Clara) 

Alê (Portimonense) 

Paulo Lopes (Feirense) 

Lameirão (Desp. Chaves) 

 Jardel (Estoril) 

Basílio (Sp. Covilhã) 

Bruno Ferraz (Freamunde) 

 Marafona (Varzim) 

Kanu (Penafiel) 

Classificação

RUI SAMPAIO

21

O médio da equipa de Aveiro 
foi considerado pelo SJPF o 
melhor jogador da Liga Vitalis 
durante o mês de Dezembro.

Prémio 
Jogador do Mês
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1 – 

2 – 

3 –  

4 – 

5 – 

6 –  

7 – 

8 –  

9 –  

10 – 

Fábio Faria (Rio Ave)

Rui Patricío (Sporting)

Hugo Ventura (Olhanense)

André Santos (U. Leiria)

Daniel Carriço (Sporting)

André Pinto (V. Setúbal)

Ukra (Olhanense)

Castro (Olhanense)

Fredy (Belenenses)

Rabiola (Olhanense)

Classificação

Bilhete de identidade

Nome: FÁBIO do Passo FARIA

Data de nascimento: 24/04/1989

Naturalidade: Vila do Conde

Altura: 1,86 m

Peso: 75 kg

Posição: Defesa

Clubes: Rio Ave

NOVEMBRO
Prémio 
Juventude do Mês 

22

FÁBIO FARIA

O futebolista do emblema de Vila do 
Conde foi eleito pelo SJPF o melhor 
jogador jovem a actuar na Liga Sagres 
durante o mês de Novembro.

Liga Sagres
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1 – 

2 – 

3 –  

4 – 

5 – 

6 –  

7 – 

8 –  

9 –  

10 – 

Fábio Faria (Rio Ave) 

André Santos (U. Leiria) 

Daniel Carriço (Sporting) 

Rui Patrício (Sporting) 

Hugo Ventura (Olhanense) 

Adrien Silva (Sporting) 

Fredy (Belenenses) 

João Aurélio (Nacional) 

Castro (Olhanense) 

Pelé (Belenenses) 

Classificação

DEZEMBRO
Prémio 

Juventude do Mês 

23Liga Sagres

Pelo segundo mês 
consecutivo, o futebolista 
da equipa vila-condense 
foi eleito pelo SJPF o 
melhor jogador jovem 
a actuar na Liga Sagres, 
desta feita durante o 
mês de Dezembro.
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NOVEMBRO

Bilhete de identidade

Nome: João Pedro Moreira MENDES

Data de nascimento: 22/03/1988

Naturalidade: Valongo

Altura: 1,72 m

Peso: 67 kg

Posição: Médio

Clubes: Sp. Braga, Merelinense, Ribeirão e 

Varzim

1 – 

2 – 

3 –  

4 – 

5 – 

6 –  

7 – 

8 –  

9 –  

10 – 

Mendes (Varzim) 

 David Simão (Fátima) 

Pedro Moreira (Gil Vicente) 

André Carvalhas (Fátima) 

Rafa (Penafiel) 

Pizzi (Sp. Covilhã) 

Rui Pedro (Gil Vicente) 

Bruno Matias (Estoril) 

 João Silva (Desp. Aves) 

João Pedro (Portimonense) 

24

Classificação

Prémio 
Juventude do Mês 

MENDES

O futebolista do Varzim foi eleito 
pelo SJPF o melhor jogador jovem 
a actuar na Liga Vitalis durante o 
mês de Novembro.
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Liga Vitalis

DEZEMBRO

Bilhete de identidade

Nome: DAVID Martins SIMÃO

Data de nascimento: 15/05/1990

Naturalidade: Versalhes, França

Altura: 1,83 m

Peso: 80 kg

Posição: Médio

Clubes: Benfica e Fátima 

1 – 

2 – 

3 –  

4 – 

5 – 

6 –  

7 – 

8 –  

9 –  

10 – 

David Simão (Fátima) 

Rui Pedro (Gil Vicente) 

Pedro Moreira (Gil Vicente) 

André (Varzim) 

Miguel Rosa (Carregado) 

Igor Pita (Beira-Mar) 

Rafa (Penafiel) 

João Silva (Desp. Aves) 

Pizzi (Sp. Covilhã) 

Jorge Monteiro (Portimonense) 

Classificação

DAVID SIMÃO

25

Na corrida por este galardão, 
o jogador do Fátima levou 
a melhor sobre os gilistas 
Rui Pedro e Pedro Moreira, 
segundo e terceiro 
classificados, respectivamente.

Prémio 
Juventude do Mês 
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Liga Sagres

Novembro

26

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

Naval
Académica 
Rio Ave 
U. Leiria 
Nacional 
P. Ferreira 
Belenenses 
FC Porto 
Sp. Braga 
Olhanense 
V. Setúbal 
Sporting 
V. Guimarães 
Benfica 
Marítimo 
Leixões 

Classificação

Prémio Fair Play Colectivo

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

Sp. Covilhã 
Penafiel 
Beira-Mar 
Oliveirense 
Portimonense 
Fátima 
Desp. Chaves 
Trofense 
Gil Vicente 
Feirense 
Desp. Aves 
Varzim 
Carregado 
Estoril 
Santa Clara 
Freamunde 

Classificação

Liga Vitalis

NovembroSp. Covilhã

Naval

A formação serrana foi equipa da Liga 
Vitalis menos admoestada pelos 
árbitros durante o mês de Novembro.

A equipa da Figueira da Foz conseguiu ultrapassar a concorrência da Aca-
démica, não permitindo, com o seu comportamento e de respeito pelo jogo 
e adversários, que os estudantes recebessem o segundo prémio em três 
meses de competição. 



27

www.sjpf.pt

27

www.sjpf.pt

27

Liga Sagres

Dezembro

Prémio Fair Play ColectivoLiga Vitalis

Dezembro

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

Marítimo 
Académica 
FC Porto 
Sporting 
Rio Ave 
Nacional 
V. Guimarães 
Sp. Braga 
Naval
P. Ferreira 
V. Setúbal 
U. Leiria 
Leixões 
Belenenses 
 Benfica 
Olhanense 

Classificação

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

Penafiel 
Portimonense 
Desp. Chaves 
Beira-Mar 
Santa Clara 
Gil Vicente 
Freamunde 
Carregado 
Desp. Aves 
Trofense 
Estoril 
Sp. Covilhã 
Varzim 
Feirense 
Oliveirense 
Fátima

Classificação

PENAFIEL

MARITIMO

A formação do Penafiel foi a mais 
disciplinada da Liga Vitalis durante 
o mês de Dezembro.

A formação insular foi a vencedora do prémio Fair-Play Colec-
tivo/Betclic respeitante ao mês de Dezembro da Liga Sagres.
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Áreas de intervenção /serviços
- Assessoria jurídica e fiscal
- Formação / Qualificação Profissional
- Fundo de Solidariedade Social
- Estágio do Jogador Desempregado
- Protecção social e seguros
- Fundo de Garantia Salarial
- Gestão de carreira
- Programa Novas Oportunidades
- Acordos e benefícios /descontos

“Não nos iludamos: a dignidade da profissão 
de futebolista depende de todos. De ti também. 
Não fiques de fora da nossa equipa” 
   
    Joaquim Evangelista

                  Presidente do SJPF

-

Quotas
Jóias de inscrição: 50€

Sócios efectivos
- Liga Sagres 150 €
- Liga Vitalis 120 €
- II Divisão 80 €
- III Divisão 80 €
Futsal
- I Divisão 150€
- II Divisão 100€
- III Divisão 80€
Outras categorias
- Sócios honorários 40€
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Como qualquer cidadão português, vibrei 
com o apuramento de Portugal para o 
Mundial 2010. Porque a nossa selecção 
tem o talento que a 
identifica como uma 
das melhores equipas 
da Europa e porque 
temos alguns dos 
jogadores que mais 
podem divertir o povo 
do futebol em todo o 
Mundo, durante um 
mês de competição.
Por um conjunto de 
razões, Portugal não 
podia ficar fora da 
África do Sul. Des-
portivamente seria 
um retrocesso, após 
várias qualificações 
bem sucedidas, para 
os torneios mais importantes de se-
lecções. E financeiramente seria um 
problema, porque a presença num 
Mundial assegura um bom prémio de 
participação à FPF.
Ainda assim, considero que o apuramento 
para o Mundial foi ainda decisivo, porque 
pode abrir caminho à resolução futura de 
alguns problemas que afectam o futebol 

em Portugal, desde o amador ao profis-
sional, passando pela área sensível da 
formação. Porque, com a qualificação na 

mão, aumentou a 
margem de manobra 
de Carlos Queiroz 
para implementar 
o seu projecto de 
refundação do nosso 
futebol.
A partir de uma certa 
altura, com a con-
testação a engrossar 
ao seleccionador 
nacional, Portugal 
arriscava-se a perder 
um Mundial e, pior 
do que isso, uma 
oportunidade de 
mudar o futuro.
É verdade que a 

questão das naturalizações não ajudou a 
criar um bom ambiente para as reformas 
que o professor pretende introduzir no 
futebol português, mas as suas ideias 
saíram reforçadas após o apuramento.
E ainda bem, porque, na minha opinião, 
uma forma de atacar o problema, por 
exemplo, da crescente estrangeirização 
das competições profissionais em Portu-

gal e até mesmo da selecção principal, é 
deixar que o projecto de Carlos Queiroz 
seja implementado. 
Reforçando o papel das selecções mais 
jovens, criando novos conceitos formati-
vos, ajudando os clubes a desenvolver-se 
e generalizando a ideia de que o talento 
nacional merece uma aposta concreta e 
duradoira dos dirigentes desportivos. Claro 
que além dos conceitos, é importante 
mudar as mentalidades. 
O projecto de Carlos Queiroz é tão, ou 
mais importante, do que um apuramento 
para um campeonato do Mundo. Porque 
dependerá dele o apuramento para outros 
Campeonatos do Mundo, associando a 
Portugal um rótulo de competência nos 
gabinetes e talento no campo.
No limite, estou convencido que este 
projecto consistente de formação em 
Portugal, com pés e cabeça,  vai permitir 
criar novas gerações de talentos nacionais 
para abastecer as nossas selecções, desde 
as mais novas até à principal. 
E evitar, no futuro, que o jogador por-
tuguês esteja sob ameaça, nos nossos 
campeonatos e, por extensão, na selecção 
principal, através das naturalizações e 
da chegada contínua de jogadores es-
trangeiros ao nosso País. 

João Vieira Pinto
ex-internacional português 

e actual vice-presidente do SJPF

Um Mundial, 
             um projecto

Opinião

“Estou convencido que 
este projecto consis-

tente de formação em 
Portugal, com pés e 
cabeça, vai permitir 
criar novas gerações 
de talentos nacionais 
para abastecer as nos-
sas selecções, desde 
as mais novas até à 

principal.”
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O avançado leonino iniciou o ano de 2009 em alta e 
foi considerado pelo SJPF o melhor jogador da Liga 
Sagres durante o mês de Janeiro. Na corrida pelo 
prémio KIA, Liedson superou Hulk, do FC Porto, e 
Silvestre Varela, do Estrela da Amadora, segundo e 
terceiro classificados, respectivamente. 

Balanço 2009 

JANEIRO

O futebolista da União de Leiria foi 
eleito pelo SJPF o melhor jogador da 
Liga Vitalis durante o mês de Janeiro 
e por esse motivo foi distinguido com 

o prémio Tsunami/Jogador do Mês. 
Na disputa por este troféu, Cássio ba-
teu João Tomás, do Boavista, e Barge, 
do Estoril. 

Ronaldo de parabéns

A FIFA consagrou Cristiano Ronaldo como 
o Melhor Jogador do Mundo de 2008. Uma 
distinção justa que premiou uma época de 
sonho do internacional português.

Cássio galardoado

Liedson “marca”

Eduardo Juan no SJPF

O membro da EFPA (Sports Group of 
European Former Football Players As-
sociations), visitou o SJPF e reuniu com a 
sua Direcção. Atento o trabalho desen-
volvido pelo SJPF na área social, a EFPA 
pretende que o SJPF adira à sua estrutura 
e dinamize em Portugal programas de 
apoio aos ex-jogadores.

Salários em atraso

O Conselho Nacional do Desporto (CND) analisou as 
propostas do SJPF para erradicar o fenómeno dos 
salários em atraso e remeteu-as para um grupo de 
trabalho mais restrito. Entre outras medidas, as pro-
postas prevêem a implantação de um mecanismo 
de controlo mensal de que os clubes cumprem com 
os pagamentos aos jogadores. Joaquim Evangelista 
lembrou que o fundo de garantia salarial, criado 
pelo SJPF com o apoio da Liga e da FPF para fazer 
face a situações urgentes, “é insuficiente”, pelo que 
é essencial procurar soluções para o problema, que 
afecta vários clubes da Liga e Liga de Honra. 

Greve desconvocada

Após reunião com a Direcção do SJPF, os joga-
dores do Atlético de Valdevez desconvocaram 
a greve para o jogo da Taça de Portugal, 
frente ao Nacional da Madeira.
A Direcção do clube deu garantias de que 
regularizaria em breve os salários em atraso 
(três meses). “Foi-nos dito que o clube vai ter 
acesso às verbas resultantes da venda de Júlio 
César à Académica e, além de um montante 
relacionado com a transmissão televisiva 
do jogo com o Nacional, têm outras duas 
situações pendentes”, explicou então Joaquim 
Evangelista, após a reunião. 



31

www.sjpf.pt

FEVEREIRO

SJPF em Rio Maior

A Direcção do SJPF e plantel da União Des-
portiva de Rio Maior reuniram para tomar 
posição relativamente aos três meses de 
salários em atraso. O presidente SJPF reit-
erou a vontade de ajudar os jogadores da 
UD Rio Maior, da III divisão.

Projecto escola.futebol.cidadania.sapo.pt

A 13 de Fevereiro foi celebrado na Exponor, 
um protocolo entre o SJPF e a Direcção-Geral 
da Inovação e Desenvolvimento Curricular 
para a implementação do projecto 
escola.futebol.cidadania.sapo.pt, cujo 
embaixador é João Vieira Pinto.

Apoio do SJPF

Após reunião com os jogadores do Clube 
Atlético de Valdevez, a Direcção do SJPF de-
cidiu auxiliar cada jogador com 500 euros, 
no âmbito do Fundo de Garantia Salarial. 

Márcio Ramos em alta

O guarda-redes do Estoril foi o melhor jogador da Liga Vitalis 
durante o mês de Fevereiro e arrecadou o Tsunami/Jogador do 
Mês. Márcio Ramos bateu Bock, do Freamunde, e Riça, do Vizela. 

Yazalde distinguido

O futebolista do Rio Ave foi o 
melhor jogador jovem a actuar 
na Liga Sagres durante o mês 
de Fevereiro. Yazalde suplan-
tou Miguel Lopes, também do 
Rio Ave, e Ruben Ribeiro, do 
Leixões, e ganhou o Prémio 
Holmes Place/Juventude. 

Hulk vence Prémio KIA

O avançado portista foi considerado pelo SJPF 
o melhor jogador da Liga Sagres durante o 
mês de Fevereiro. Na corrida por este troféu, 
Hulk superou Beto, do Leixões, e Silvestre 
Varela, do Estrela da Amadora, segundo e 
terceiro classificados, respectivamente.

Sp. Braga ganha Intertoto

Das 11 equipas que entraram na edição da Taça UEFA através da Taça Intertoto, o clube 
português foi o que conseguiu chegar mais longe. Por esse motivo, foi oficialmente 
considerado o campeão da Taça Intertoto.

37º aniversário

SJPF
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Balanço 2009 

MARÇO

Morreu Alfredo Farinha

O antigo jornalista do jornal desportivo 
A Bola, Alfredo Farinha, faleceu a  27 
de Março. Tinha 83 anos.

Arranque do Projecto 
Escola.futebol.
cidadania.sapo.pt

A 26 de Março, o SJPF e o seu 
Embaixador João Vieira Pinto, 
no âmbito do projecto escola.
futebol.cidadania.sapo.pt., 
marcaram presença na Escola 
EB 2 3 – Martinho Vaz Castelo 
Branco, sita na Quinta da Pie-
dade, Póvoa de Santa Iria. Foi a 
primeira escola a ser visitada no 
âmbito desta iniciativa.

Baba em destaque

O avançado do Marítimo foi considerado pelo SJPF 
o melhor jogador da Liga Sagres durante o mês de 
Março. Na corrida pelo Prémio KIA, Baba superou 
Nuno Assis, do Vitória de Guimarães, e Paulo César, 
do Sporting de Braga, segundo e terceiro classifica-
dos, respectivamente. 

Euro 2010 de futsal

Ao golear a Polónia por 8-1, Portugal garantiu o primei-
ro lugar do Grupo 6, com sete pontos, em igualdade 
pontual com o Azerbaijão, mas superiorizando-se devido 
à melhor diferença de golos, e carimbou o passaporte 
para o Euro 2010.

Benfica ganha 
Taça da Liga

Em jogo disputado no Está-
dio Algarve, os encarnados 
conquistaram a segunda 
edição da Taça da Liga ao 
vencer na final o Sport-
ing por 3-2 (1-1 no fim do 
tempo regulamentar).

Programa 
Novas Oportunidades

A 12 de Março de 2009, na Secretaria de 
Estado da Juventude e do Desporto, em ses-
são presidida pelo Secretário de Estado da 
Juventude e do Desporto foi celebrado um 
protocolo com o SJPF no âmbito do Programa 
Novas Oportunidades.

Anúncio de greve
 
O SJPF enviou pré-avisos de greve dos 
futebolistas do Atlético de Valdevez, da II 
Divisão, que não recebem desde Outubro, 
e do Rio Maior, da III Divisão, que vão 
para o quinto mês sem salários. O SJPF 
distribuiu ainda 500 euros a cada jogador 
do At. Valdevez, no âmbito do Fundo de 
Garantia Salarial. 

Portugal 
empata com 
a Suécia

No Estádio do 
Dragão, a selecção 
portuguesa não 
foi além de uma 
igualdade a zero 
perante a Suécia, 
em mais um jogo 
da fase de qualifi-
cação o Mundial de 
2010, a realizar na 
África do Sul. 



33

www.sjpf.pt

ABRIL

Carlão vence 

O avançado da União de 
Leiria foi considerado pelo 
SJPF o melhor jogador da 
Liga Vitalis durante o mês 
de Abril e ganhou o pré-
mio Tsunami/Jogador do 
Mês. Carlão levou a mel-
hor sobre Bruno Severino, 
do Gondomar, e Sérgio 
Grilo, da Oliveirense. 

Novos corpos gerentes

Os órgãos sociais do SJPF para o quadriénio 2009/2013 foram 
eleitos pela esmagadora maioria dos votantes (167 votos 
expressos e 14 nulos), num acto eleitoral que registou o maior 
número de votantes de sempre. A lista liderada por Joaquim 
Evangelista, foi reconduzida, destacando-se a inclusão, na 
mesma, de jogadores dos três principais clubes – Nuno Gomes 
(Benfica), Raul Meireles (Porto) e Abel (Sporting). Destaque 
ainda para a integração de Marco Paulo, capitão do Estrela da 
Amadora, como presidente do Conselho Fiscal. 

“Crime humanitário”

Joaquim Evangelista anunciou que o SJPF iria 
disponibilizar uma verba e apoio jurídico, de 
forma a ajudar os avançados do Rio Maior, os 
camaroneses Patrick, de 21 anos, e Olivier, 
de 19 anos. Os dois atletas, com contrato até 
2010/11, não eram reconhecidos como joga-
dores do clube pela então comissão adminis-
trativa. Patrick e Olivier viviam da solidariedade 
dos colegas e do treinador.

Olivais e Moscavide

No âmbito do Fundo de Garantia 
Salarial, o Sindicato dos Jogadores 
Profissionais de Futebol garantiu 
a atribuição de 500 euros a cada 
jogador do Olivais e Moscavide 
para fazer face a necessidades 
mais prementes.

Oliveirense e Trofense

Para analisar os problemas que afectam a verdade 
desportiva, a Direcção do SJPF reuniu com as direcções e 
plantéis da Oliveirense e do Trofense. 

Liedson bisa 

O avançado leonino – pela segunda vez na época – foi considerado pelo SJPF o melhor 
jogador da Liga Sagres durante o mês de Abril. Na corrida por este troféu, Liedson 
superou Raúl Meireles, do FC Porto, e Peskovic, da Académica, segundo e terceiro clas-
sificados, respectivamente. 

Cristiano Ronaldo elimina FC Porto

Um golo de Cristiano Ronaldo eliminou o FC Porto nos 
quartos-de-final da Liga dos Campeões e deu o apura-
mento ao Manchester United, graças à vitória por 1-0 
no Estádio do Dragão, em jogo da segunda mão.

Congresso FIFPro 
divisão Europa - 
Chipre
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MAIO

“Crime humanitário”

Joaquim Evangelista anunciou que o SJPF disponibilizou 
uma verba e apoio jurídico, de forma a ajudar os avan-
çados do Rio Maior, os camaroneses Patrick, de 21 anos, 
e Olivier, de 19 anos. “Ambos vivem numa situação de 
carência de estada e alimentação. Foram abandonados 
como animais”, afirmou então Joaquim Evangelista. 

FC Porto tetracampeão

O FC Porto garantiu matematicamente o quarto tí-
tulo consecutivo de campeão português de futebol, 
ao bater o Nacional por 1-0, em encontro da 28.ª 
jornada da Primeira Liga. Também no mês de Maio, 
os azuis e brancos alcançaram a dobradinha ao 
vencerem também a Taça de Portugal. No Jamor, o 
FC Porto derrotou o Paços de Ferreira por 1-0. Foi a 
14.ª Taça de Portugal conquistada pelos dragões. 

Fernando Mendes 
pendura as botas

Fernando Mendes, interna-
cional português de 42 anos, 
que passou por Sporting, 
Benfica, FC Porto, Belenens-
es, V. Setúbal, Boavista e 
Estrela da Amadora, colocou 
um ponto final na carreira.

Fundo de
Garantia Salarial 

O Fundo de Garantia Salari-
al do SJPF foi reforçado com 
35 mil euros, uma verba 
entregue pela Federação 
Portuguesa de Futebol no 
âmbito do prémio Fair-Play.

Figo e Quaresma 
campeões de Itália

A duas jornadas do fim 
do Calcio, o Inter, treinado 
por José Mourinho e onde 
alinham Figo e Quaresma, 
assegurou o 17.º “scu-
detto” e primeiro tetra da 
sua história. 

Cardozo 
acaba em 
beleza

O avançado para-
guaio do Benfica foi 
o melhor jogador da 
Liga Sagres durante 
o mês de Abril e por 
esse motivo ganhou 
Prémio KIA / Jogador 
do Mês, galardão 
instituído pelo SJPF. 

Ricardo Costa 
e Alex campeões 
da Alemanha

Os portugueses Ricardo Costa e 
Alex sagraram-se campeões de 
futebol da Alemanha, naquele 
que foi o primeiro título 
nacional da história do Wolfs-
burgo, uma equipa fundada por 
trabalhadores da Volkswagen 
em 1945.

Plantel do UD Rio Maior 
em greve de fome

Os jogadores da UD Rio Maior, da Série E 
da III Divisão de futebol, apoiados pelo 
SJPF, realizaram uma greve de fome, por 
terem seis meses de salários em atraso, 
após montar seis tendas à entrada do 
Estádio Municipal.

O adeus de Figo

Aos 36 anos, Luís Figo, 
um dos melhores 
jogadores do Mundo, 
aproveitou os festejos do 
scudetto pelo Inter para 
anunciar o final de car-
reira ao mais alto nível. 

Cristiano Ronaldo e Nani 
campeões de Inglaterra

O Manchester United conquistou o 
segundo tricampeonato inglês de 
futebol da sua história, numa 
temporada em que o português 
Cristiano Ronaldo voltou a ser um 
dos destaques dos “red devils”. 

Matuzalem não invalida “lei Webster”

A FIFPro considerou que a decisão do “caso Matuzalem” não implicou uma revisão da 
chamada “lei Webster”, valendo apenas para o caso concreto. De acordo com um comu-
nicado da FIFPro – de que o SJPF faz parte –, tratou-se de uma decisão concreta que não 
vinculará casos futuros, podendo os jogadores continuar a invocar, para rescisões fora do 
“período protegido” (de três anos), o artigo 17º do Regulamento de Transferências. 
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JUNHO

Nuno Piloto torna-se Mestre

O então capitão da Académica, Nuno Piloto tornou-
se no jogador com maior qualificação académica no 
actual futebol profissional português. Na defesa da sua 
tese de mestrado, Nuno Piloto obteve a classificação 
de Muito Bom. “O meu trabalho tem interesse, quer 
para a comunidade científica, quer para a desportiva. 
Acho que obtive um bom resultado, tendo em conta o 
adversário”, disse, em tom descontraído, após a defesa 
do trabalho de Bioquímica que gira à volta do dop-
ing. Licenciado em Bioquímica pela Universidade de 
Coimbra, Nuno Piloto defendeu oralmente, perante um 
júri de quatro elementos, a tese intitulada “A utilização 
da Eritropoietina (EPO) no doping: estudos dos efeitos 
cardio-vasculares e metabólicos em ratos submetidos 
a exercício físico”. As conclusões deste estudo são que 
“o doping não compensa” e que a utilização desta 
substância pode ter um efeito perigoso e não reco-
mendável em atletas de alta competição. 

VII Estágio do Jogador

Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato dos 
Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF), pediu 
aos jogadores desempregados para não terem 
vergonha de participar no VII Estágio do 
Jogador. “Espero que os jogadores não 
fiquem em casa e não tenham vergonha de 
participar, pois é uma óptima oportunidade 
de voltar ao activo”, referiu Evangelista na 
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, 
durante a apresentação do pólo 
norte do VII estágio 
do jogador. 

Oceano, Sá Pinto  e José Carlos 
concluem curso

Trinta e oito pessoas, entre as quais os ex-
profissionais de futebol Ricardo Sá Pinto e 
Oceano, concluíram o primeiro curso de direcção 
desportiva, organizado pela empresa Quest – 
Soluções para o Desporto. Estes ex-futebolistas 
profissionais, a que se juntam também Pedrosa 
e Dani, integraram um grupo de formandos que 
durante dois meses e num total de 51 horas, 
repartidas por nove módulos, “adquiriram com-
petências na área da direcção desportiva”. 

Portugal sofre

A selecção nacional ganhou em Tirana 
à Albânia (1-2), em jogo do grupo 1 da 
qualificação europeia do Mundial 2010 de 
futebol, isolando-se no terceiro lugar do 
grupo. Hugo Almeida inaugurou o marca-
dor aos 27 minutos e Bogdani empatou, 
volvidos dois. Bruno Alves deu a vitória a 
Portugal, aos 93 minutos. 
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JULHO
Morreu Vasco Gervásio

O antigo presidente do SJPF (entre 1978 e 1980), 
ex-jogador e ex-vice-presidente da Académica 
Vasco Gervásio morreu a 3 de Julho e no dia 
seguinte foi recordado por vários quadrantes da 
“Briosa” como um dos maiores futebolistas do 
clube de todos os tempos e um exemplo a seguir. 
Tinha 65 anos.

Ronaldo enlouquece 
Madrid

Cristiano Ronaldo manifestou-se “muito 
feliz” por concretizar “um sonho de cri-
ança”, ao ser apresentado como jogador 
do Real Madrid perante 85 mil adeptos 
presentes no estádio Santiago Bernabéu. 
“Estou muito feliz por cumprir o meu 
sonho de criança que era jogar no Real 
Madrid. É impressionante. Não esperava 
que viesse tanta gente”, afirmou Ronaldo, 
que se transferiu do Manchester United 
para o Real Madrid por uma soma recorde 
de 94 milhões de euros.

SJPF dá réplica ao Belenenses

No primeiro jogo do VII Estágio do Jogador, a equipa do 
SJPF foi ao Restelo perder com o Belenenses por 1-0 (golo 
de Zé Pedro, aos 81 minutos). 

V Torneio FIFPro

Pela quinta vez, a FIFPro organizou o Tor-
neio FIFPro para jogadores profissionais em 
busca de um novo contrato. A competição, 
que conta com o apoio expresso da UEFA, 
decorrereu no Stade Pierre de Coubertin, do 
AS Cannes, em França, a 11 e 12 de Julho. 
A equipa do SJPF (Portugal) ficou no Grupo 
B juntamente com as formações da França 
e da Eslovénia. Após a primeira fase, o 
SJPF disputou o jogo de apuramento para o 
quinto e sexto lugares tendo sido derrotado 
pela Holanda na marcação de grandes pe-
nalidades. Durante o tempo regulamentar 
registou-se um empate a uma bola (Bruno 
Basto marcou para Portugal). Na marcação 
das grandes penalidades, os holandeses 
foram mais felizes e venceram por 3-1. A 
França venceu o torneio após derrotar na 
final a Dinamarca, também na marcação de 
grandes penalidades.

SJPF e EPFL de acordo

Os presidentes do Sindicato dos Jogadores Profissionais 
de Futebol (SJPF) e da Associação das Ligas Europeias 
de Futebol (EPFL) e do coincidem na pretensão de um 
regime fiscal em Portugal que atenda às especificidades 
do desporto profissional. Em declarações à agência Lusa, 
Joaquim Evangelista, presidente do SJPF manifestou-se 
contra qualquer regime de excepção para futebolistas 
estrangeiros com altos salários, como existe, por exemplo, 
em Espanha e na Bélgica. 

Paulo Santos e Miguel Garcia 
em foco

O ex-guarda-redes do Sporting de Braga que es-
tava a treinar no VII Estágio do Jogador, iniciativa 
promovida pelo SJPF, vinculou-se ao Estoril por 
uma época. Já Miguel Garcia, também presente 
no Estágio, assinou pelo Olhanense. 

Jovens jogadores

O SJPF e a LPFP assinaram 
um acordo de alteração ao 
contrato colectivo de trabalho 
no sentido de proteger os 
jovens oriundos da formação. 
O aditamento, rubricado entre 
os presidentes do SJPF e da 
LPFP, Joaquim Evangelista e 
Hermínio Loureiro, respectiva-
mente, prevê, entre outros, a 
redução do tecto salarial míni-
mo para jogadores entre os 18 
e 21 anos. Sem prejuízo da re-
muneração mínima actual, três 
salários mínimos para a Liga 
e dois e meio para a Honra, 
o acordo abre a possibilidade 
aos clubes para contratar 
jovens (18 a 21 anos) por uma 
tabela inferior. Os clubes que 
pretendam contratar dois ou 
mais jovens futebolistas profis-
sionais podem oferecer-lhes 
agora um salário mínimo e 
meio e apenas um, consoante 
participem na Liga e Honra, 
respectivamente. 

Morreu Bobby Robson

Bobby Robson, 76 anos, um dos mais carismáticos nomes 
do futebol inglês e o homem que “apadrinhou” José 
Mourinho, morreu a 31 de Julho, depois de uma longa 
batalha contra um cancro nos pulmões.
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AGOSTO
Eliseu ganha Supertaça 
de Itália

O Inter de Milão, treinado por José 
Mourinho, perdeu a Supertaça de Itália, 
em futebol, ao ser derrotado pela Lazio 
de Roma, por 1-2, em jogo disputado em 
Pequim, na China.
Levou a melhor a Lazio (onde joga 
Eliseu), que marcou por duas vezes no 
espaço de três minutos. Primeiro, por 
Matuzalém, aos 63 m; depois, por Rocchi 
(66), num belo chapéu sem hipóteses 
para o guarda-redes Júlio César. Eto’o, 
também com um excelente remate, 
reduziu aos 78 minutos, golo, no entanto, 
insuficiente para roubar o troféu à Lázio. 

FC Porto vence Supertaça

O FC Porto conquistou a 16.ª Supertaça portuguesa 
de futebol, ao vencer o Paços de Ferreira, por 2-0, no 
Estádio Municipal de Aveiro, com golos do avançado 
argentino Ernesto Farías e do defesa Bruno Alves.

SJPF (Norte) vence Torneio de Nelas

A equipa Norte do VII Estágio do SJPF venceu o Torneio triangular de Nelas, batendo a eq-
uipa da casa e o Fornos de Algodres. No primeiro encontro o SJPF derrotou o Nelas por 2-1 
(golos de Paiva e Ricardo). No dia seguinte, a formação do SJPF voltou a brilhar e venceu 
o Fornos de Algodres por 3-2 (golos de Ricardo, Braguinha e Jadson), depois de estar a 
perder por 0-2. Com estes dois triunfos, o SJPF garantiu a vitória no Torneio de Nelas. 

Particular: 
Portugal bate 
Liechtenstein

A selecção portuguesa 
venceu a congénere do 
Liechtenstein por 0-3 
no último jogo-treino 
antes dos jogos deci-
sivos frente à Hungria 
e Dinamarca a contar 
para a fase de qualifi-
cação para o Mundial 
2010. Hugo Almeida 
foi a grande figura do 

encontro ao marcar 
dois golos. 

Portugal ganha Mundialito 
de Futebol de praia

A selecção portuguesa revalidou o título do Mundialito 
de futebol de praia, depois de derrotar o Brasil, por 6-4, 
conquistando a prova por ter mais três golos marcados no 
confronto directo com os “canarinhos” e a Espanha. Portu-
gal conquistou pela terceira vez o Mundialito, enquanto o 
Brasil já venceu 10 das 14 edições, tendo os Estados Unidos 
vencido em uma ocasião. O português Madjer foi considera-
do o melhor jogador do torneio, o brasileiro Mão o melhor 
guarda-redes e o espanhol Amarelle o melhor marcador. 

Ricardo Carvalho 
ajuda Chelsea a ganhar

O Chelsea venceu hoje a Supertaça 
de Inglaterra ao vencer o Man-
chester United no desempate pela 
marcação de grandes penalidades 
(4-1), após igualdade a 2-2, num 
jogo com golos portugueses de 
Nani e Ricardo Carvalho.
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SETEMBRO
Nuno Gomes “desafia” 
Blatter

Indicado pelo SJPF, o internacional 
português foi um dos 24 jogadores 
que questionaram Joseph Blatter, 
presidente da FIFA, sobre diversas 
matérias, num trabalho realizado pelo 
sindicato francês de futebol. Nuno 
Gomes fez a seguinte pergunta a Jo-
seph Blatter: “No plano internacional, 
os jogadores enfrentam, com cada 
vez maior frequência, o problema dos 
salários em atraso. Como justifica que 
uma actividade que gera tantos re-
cursos económicos não consiga pagar 
aos seus protagonistas?” 

Portugal empata com Dinamarca e 
derrota Hungria

Um Portugal dominador, mas infeliz e ineficaz no ataque 
consentiu um amargo empate 1-1 (golo de Liedson) na 
visita à líder Dinamarca, que lhe custou a dependência de 
si próprio para continuar a alimentar o sonho de apura-
mento para o Mundial2010 no Grupo 1.
A selecção portuguesa venceu a Hungria, por 1-0, mas 
continua a depender de um deslize da Suécia para poder 
chegar ao segundo lugar do Grupo 1 de qualificação para o 
Mundial 2010 de futebol. Pepe, aos nove minutos, marcou 
o único golo da selecção portuguesa.

Pedro Pereira 
em destaque

O jogador do Desportivo 
das Aves foi considerado 
pelo SJPF o melhor jogador 
da Liga Vitalis durante o 
mês de Setembro. Pedro 
Pereira bateu Adriano 
(Portimonense) e Joel 
(Feirense).

Alan ganha Prémio 
Melhor Jogador
/Betclick

Alan, jogador do Sp. Braga foi 
o melhor de Setembro e assim 
o primeiro vencedor do Prémio 
Melhor Jogador/Betclick (iniciati-
va do SJPF), que distingue, todos 
os meses, o melhor jogador da 
Liga Sagres.

Benfica ganha Supertaça 
de futsal

O Benfica venceu hoje a quarta Super-
taça de futsal da sua história ao bater o 
Belenenses por 1-0, em Portimão, com um 
golo de Ricardinho no segundo tempo do 
encontro, sucedendo ao Sporting no troféu.

Estrangeiros na Liga Sagres

Mais de metade dos jogadores utilizados 
nas primeiras cinco jornadas da Liga Sagres 
são estrangeiros, que conseguem a maioria 
absoluta em nove dos 16 clubes.
Dos 313 jogadores utilizados nos primeiros 
40 encontros do campeonato, 146 têm 
nacionalidade portuguesa (47 por cento) e 
167 (53 por cento) são estrangeiros. 

UEFA aprova “fair-play 
financeiro”
O comité executivo da UEFA aprovou 
por unanimidade o princípio do 
“fair-play financeiro”, norma des-
tinada a vedar a participação nas 
competições europeias de futebol 
aos clubes que gastem mais din-
heiro do que aquele que geram.

Taxas de inscrição

Joaquim Evangelista, que se reuniu com a Federação 
Portuguesa de Futebol, está em desacordo com o valor co-
brado por este organismo pelas inscrições para a presente 
época e afirmou que, assim, se torna mais complicada a 
sobrevivência dos clubes. 
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OUTUBRO
SJPF em Leixões

O Sindicato dos Jogadores Profissionais de 
Futebol encontrou-se com o plantel, treinador e 
presidente do Leixões. A reunião visou debater 
os problemas gerais do futebol português que 
afectam jogadores e clubes e perspectivar, em 
conjunto, soluções para os mesmos. 

Laurentino Dias reconduzido

Laurentino Dias foi reconduzido como secre-
tário de Estado da Juventude e do Desporto, 
segundo a proposta entregue pelo primeiro-
ministro ao Presidente da República.

FIFPro World XI 2009

Mais de 60 mil futebolistas receberam o boletim 
de voto para votar e assim formar, pela quinta 
vez, o onze ideal.

UEFA elege golo de João 
Moutinho 

O golo de João Moutinho, que deu a vitória 
ao Sporting no campo do Ventspils, por 2-1, 
na Liga Europa de futebol, foi considerado 
pela UEFA como o melhor da semana nas 
competições europeias.

João Vieira Pinto, 
Luís Figo e Pauleta 
homenageados

O Clube Nacional de Imprensa 
Desportiva distinguiu João 
Vieira Pinto, Luis Figo e Pau-
leta, com o prémio carreira. O 
CNID destacou todo o percurso 
profissional dos três antigos 
jogadores, tantos nos clubes 
que representaram, bem como 
na selecção nacional.

Portugal no “play-off” 

A selecção portuguesa de futebol qualificou-
se para o “play-off” de acesso à fase final 
do Mundial de 2010, ao golear Malta (4-0), 
em Guimarães, e assegurar o segundo lugar 
do Grupo 1 europeu de apuramento. Nani 
(13 minutos), Simão (45), Miguel Veloso 
(52) e Edinho (90) apontaram os tentos 
da formação das “quinas, que concluiu o 
agrupamento com 19 pontos, contra 21 da 
Dinamarca, que sofreu o primeiro desaire. 
Portugal defronta Bósnia-Herzegovina

Mario Gallavotti assina 
pelo SJPF

A partir de Outubro, o site e a revista 
do SJPF contou com um reforço de 
peso: Mario Gallavotti, membro da 
FIFA-DRC, da UEFA – Legal Commit-
tee, do Conselho Legal da Federação 
Italiana de Futebol e advogado.
Apaixonado por futebol e por Portugal, 
Gallavotti transmitirá nas suas crónicas 
a sua vasta experiência de jurista no 
domínio do futebol. 

Joaquim 
Evangelista 
reconduzido

O presidente do SJPF 
foi reconduzido por 
mais quatro anos 
como membro da 
Câmara de Res-
olução de Litígios da 
FIFA.

Mundial 2018: Candidatura 
de Portugal

A candidatura ibérica ao Mundial de 2018 
ou 2022 de futebol apresentou-se com a 
unidade de dois povos, juntos num só ob-
jectivo, de organizar o melhor e mais alegre 
campeonato de sempre. “Dois povos, um 
só objectivo”, foi é o lema apresentado na 
carta entregue ao presidente da FIFA, Joseph 
Blatter, pelos presidentes das federações 
portuguesa e espanhola, Gilberto Madail e 
Angel Villar, e pelos respectivos secretários 
de Estado do Desporto, Laurentino Dias e 
Jaime Lissavetsky. 

FIFA cria Prémio Puskás 

       A FIFA instituiu o Prémio Puskás        
       para distinguir o futebolista que 
          marcou o golo mais bonito do 
             ano, galardão que será   
            atribuído pela primeira vez 
         na Gala de 2009, que vai 
             decorrer a 21 de Dezembro.



40

Balanço 2009 

NOVEMBRO

Morte trágica 
de Robert Enke

O guarda-redes inter-
nacional alemão Robert 
Henke, ex-guarda-
redes do Benfica, que 
alinhava no Hannover 
96, da primeira divisão 
alemã, suicidou-se 
aos 32 anos, deixando 
mulher e uma filha 
adoptiva de oito meses.

Sérgio Conceição termina carreira 

O internacional português anunciou o final da sua carreira de futebolista e 
assumiu funções de director do futebol do PAOK. 

Portugal na África do Sul

Um golo de Raul Meireles confirmou a qualificação portuguesa para o 
Mundial 2010 de futebol, depois de ter conseguido um triunfo sobre a 
Bósnia-Herzegovina, por 1-0, na segunda mão do “play-off” (vitória tam-
bém por 1-0 na primeira-mão).

Crise no Beira-Mar

O plantel e equipa técnica 
de futebol do Beira-Mar 
anunciaram a “pré-rescisão” 
colectiva dos contratos, caso 
não os dois meses de sa-
lários em atraso não fossem 
pagos até 30 de Novembro.

Novo livro de Manuel Sérgio

Um bom treinador de futebol tem de ser um 
líder, saber ler o jogo e motivar os jogadores, 
afirmou à agência Lusa Manuel Sérgio, licen-
ciado em filosofia e antigo professor da Facul-
dade de Motricidade Humana. Em declarações 
a propósito do seu novo livro “Filosofia do 
Futebol”, o autor afirmou que nele discute a 
modalidade na perspectiva filosófica de que 
“tudo é susceptível de ser questionado e não se 
aceita o aparente”. 

SJPF no congresso da FIFPro

Decorreu em Budapeste, na Hungria, Budapeste, 
o Congresso da Fifpro. O SJPF esteve representa-
do por Joaquim Evangelista e por João Nogueira 
da Rocha. Durante os trabalhos, Joaquim Evan-
gelista, foi reeleito no Board da Divisao Europa 
para os próximos dois anos. Também Gerardo 
Movilla foi reeleito presidente para os próximos 
quatro anos e Philippe Piat para vice-presidente. 

Mundial de Futebol 
de Praia

Portugal terminou no terceiro 
lugar do Campeonato do 
Mundo de futebol de praia, 
realizado no Dubai, ao vencer 
o Uruguai por 14-7, no jogo de 
atribuição dos terceiro e quarto 
lugares. O Brasil sagrou-se 
campeão do Mundo ao bater 
na final a Suíça por 10-5. 

João Tomás vence prémio 
Jogador do Mês/BetClic

Apesar da sua veterania, João Tomás 
continua a demonstrar, todas as sema-
nas, que é um dos melhores e mais 
eficazes avançados do campeonato 
nacional. Com todo o mériro foi consid-
erado o melhor hogador da Liga Sagres 
durante o mês de Novembro.
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DEZEMBRO

Salários em atraso

Em Dezembro, o plantel do Varzim, equipa da Liga de Honra de futebol, veio a 
público denunciar aquilo que considera ser “uma grave situação que se vive no 
balneário do clube” devido aos três meses de salários em atraso. Pedro Santos, 
capitão da equipa poveira e porta-voz do plantel, garantiu que havia atletas 
que a viver momentos dramáticos. “Há jogadores sem dinheiro para pagar as 
prestações, combustível e até sem 
possibilidades para colocar comida 
em casa, comendo em algumas 
refeições apenas bolachas”, 
descreveu o atleta. 

Apostas ilegais

O presidente da FIFA, Joseph Blatter, anunciou ter 
recebido “o apoio da Interpol” para a criação de 
“um grupo de trabalho na luta contra as apostas 
ilegais no desporto e em especial no futebol”.

Mundial 2010

No Campeonato do Mundo de 2010, que decorrerá na África do Sul, Portugal ficará englo-
bado no Grupo G juntamete com as selecções do Brasil, Costa do Marfim e Coreia do Norte.

Mundial de Clubes

Um golo do argentino Lionel Messi, já no 
prolongamento, permitiu ao Barcelona dar a 
volta ao marcador (2-1), vencer os Estudi-
antes e conquistar o Mundial de Clubes de 
futebol, nos Emirados Árabes Unidos. Messi 
foi também escolhido como o melhor joga-
dor da competição. 

Ronaldo com o melhor golo do ano 

O português Cristiano Ronaldo foi galardoado 
com o “prémio Puskas”, atribuído pela primeira 
vez pela FIFA para o melhor golo do ano (tento 
marcado pelo Manchester United ao FC Porto, 
no Estádio do Dragão) no decorrer da Gala 
do organismo, em Zurique, Suíça. Cristiano Ron-
aldo, vencedor do prémio de melhor jogador 
do ano da FIFA em 2008, foi também eleito 
para o “onze” ideal de 2009, que inclui quatro 
jogadores do FC Barcelona (Dani Alves, Xavi, 
Iniesta e Messi). O guarda-redes Casillas, os 
centrais John Terry e Nemanja Vidic, o lateral 
esquerdo Patrice Evra, o médio Steven Gerrard 
e o avançado Fernando Torres completam o 
“onze”. Por fim, Cristiano Ronaldo conseguiu o 
terceiro pódio consecutivo no prémio de mel-
hor jogador do ano da FIFA, ao ser segundo, 
atrás do argentino Messi, depois da vitória do 
ano passado e do terceiro posto de 2007.

Saviola (Benfica) vence pré-
mio “Jogador do Mês/BetClic”
O avançado argentino dos 
encarnados está a 
confirmar as suas 
credenciais e ganhou o 
prémio “Jogador do Mês/
BetClic” da Liga Sagres 
referente a 
Dezembro. Na 
corrida por este 
troféu, Saviola 
ficou à frente de 
Silvestre Varela 
(FC Porto) e de 
Peiser (Naval 
1.º de Maio), 
segundo e terceiros 
classificados, 
respectivamente. 
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Nelo Vingada 
“O futebol português 
está a estagnar”

42

Nelo Vingada nunca foi um treinador muito con-
vencional. Sendo um homem da formação e das 
ideias, o ex-treinador do Vitória de Guimarães 
aceitou reflectir sobre um dos temas que mais 
atrasa a evolução do futebol português: a sua 

estrangeirização. O professor é crítico da forma 
como se trabalha em Portugal, especialmente 
nos clubes, onde o investimento em novos joga-
dores se continua a concentrar em jogadores 
estrangeiros. Para Nelo Vingada, a consequência 
pode ser demolidora para o futebol jovem e a 
prazo, para o futuro do jogo em Portugal.
Após ter iniciado a época como treinador do 
Vitória de Guimarães, Nelo Vingada está agora 
na Coreia do Sul, abrindo novos caminhos na 
sua carreira e um mercado inexplorado pelos 
treinadores portugueses. O ex-treinador do 
clube vimaranense é também um expert em 
futebol de formação e uma voz que tem autori-
dade moral para se pronunciar sobre alguns dos 
problemas actuais do futebol nacional. Como 
por exemplo, a crescente estrangeirização das 
competições profissionais em Portugal: “Do 
ponto de vista técnico,  à partida pensa-se que 
os estrangeiros podem responder melhor às 
exigências do nosso campeonato e essa via é 
a mais fácil, pois permite meter no circuito, in-
termediários que oneram as operações. E, claro, 
existe sempre benefício da dúvida”, considerou 
Nelo Vingada, em declarações à revista do Sin-
dicato dos Jogadores Profissionais de Futebol.

No entanto, está demonstrado que a aposta em 
jogadores estrangeiros nem sempre se justifica: 
“A prática tem revelado que, na generali-
dade das opções por jogadores estrangeiros em 
detrimento dos portugueses, não revela grande 
vantagem. Há exemplos de alguns clubes que, 
fazendo uma prospecção forte no mercado portu-
guês, conseguem os mesmos resultados gastando 
menos e ajudando à promoção do jovem jogador 
português. O Rio ave, o Olhanense e a U. Leiria 
podem ser bons exemplos”, completou.
A estagnação do futebol português é um dos 
riscos associados aos fluxos descontrolados de 
entrada de novos jogadores estrangeiros em 
Portugal. “As competições profissionais não 
podem ser vistas fora do contexto de todo o 
futebol português”, adiantou Nelo Vingada, 
para concluir: “o recurso cada vez mais acen-
tuado aos estrangeiros também tem a ver com 
todo o edifício competitivo do futebol portu-
guês. Quando os nossos melhores jogadores 
saem para o estrangeiro, proporcionando bons 
negócios aos clubes, abrindo espaço para que 
outros possam afirmar-se, o que vemos na gen-
eralidade, é o mercado português recorrer aos 
estrangeiros para preencher essas vagas e com 
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custos agravados”.
Para completar o seu pensamento, o antigo 
seleccionador de sub-21, dá um exemplo: 
“Nesta abertura de mercado, talvez uma das 
melhores contratações, foi a de Rúben Micael, 
um jogador português, portanto, com um 
suporte de integração mais fácil. Mas, como 
quase sempre é mais fácil pagar alto por um 
estrangeiro do que por um português, esta onda 
de estrangeirização já está a estagnar o futebol 
jovem português, com claros reflexos nas outras 
competições”, juntou Nelo Vingada.
Para o actual treinador do FC Seoul, o futebol 
português tem de recuperar a aposta na forma-
ção e na juventude. E o actual seleccionador é o 
homem indicado para uma nova reforma. Nos 
gabinetes e sobretudo no campo. “Portugal, 
entre finais dos anos 80 até 2000, esteve no 
topo do futebol jovem com excelentes resul-
tados, fruto de um edifício sólido, arquitectado 
por Carlos Queiroz e que se encontra agora a 
precisar de forte investimento no sentido de 
ser reabilitado. Como o actual seleccionador 
nacional é, outra vez, a mesma pessoa que 
projectou anteriormente o edifício, penso que 
após o Mundial 2010, será uma boa ocasião 

para nos alinharmos outra vez com aquilo que é 
positivo para o futebol e para o jovem jogador 
português”, revelou Nelo Vingada.
Enquanto essas modificações de mentalidade 
não chegam ao futebol português, também os 
treinadores são vítimas da crescente e des-
ordenada estrangeirização das competições 
profissionais e, mais escandaloso, do sector 
de formação. Porque, a instabilidade afecta-os 
e os clubes desconsideram alguns dos nos-
sos treinadores de maior prestígio. É o caso de 
Nelo Vingada, de novo emigrante, desta vez na 
Coreia do Sul. “Foi uma janela de oportunidade 
que se abriu, embora num passado recente, 
já tivesse sido convidado para trabalhar aqui, 
mas agora a conjuntura permitiu que pudesse 
vir, o que para mim, é mais um desafio a juntar 
a tantos. Este projecto só é mais importante 
porque é o actual, mas sempre com a mesma 
paixão e dedicação ao jogo e à competição. Foi 
e sempre será assim na minha carreira.  E es-
pero, igualmente, abrir um novo mercado para 
os treinadores portugueses, que são cada vez 
mais respeitados em todo o Mundo, menos, se 
calhar, em Portugal”, concluiu o antigo treinador 
do Vitória de Guimarães.
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Abril de 1981....como corre o tempo! Estava eu 
sentado mais ou menos a meio duma sala de 
aula do então Instituto Superior de Educação 
Física do Porto e o convidado da Opção Futebol 
do 5º ano era nem mais nem menos, uma das 
figuras mais carismáticas do futebol português – 
José Maria Pedroto.
No tempo destinado ao debate, formulei (a 
medo) a seguinte questão:
- Sr. Pedroto, qual a importância do jogo e as 
suas circunstâncias para a planificação do treino 
semanal duma equipa?
Deixou-me o meu interlocutor de dedo ainda 
no ar, perguntando-me o meu nome e no final, 
convidando-me a visitar a sua sala de aulas – no 
momento o Vitória de Guimarães.
Assim o fiz no dia imediato, quando a toda a 
pressa para lá me desloquei.
Encontrei um treino “ à porta fechada”, mas ao 
meu toque de campainha surgiu um senhor com 
um ar já cansado, mas numa resplandecente 
simpatia me identificou e de logo: “Acompanhe-
me ao relvado, tenho ordens para isso!”
Assisti, ali numa pista de cinza, juntinho aos 
atletas do Vitória que faziam um treino de 
conjunto com o Gil Vicente... De quando em vez 
soltava-se um vozeirão do líder sr. Pedroto nas 
atitudes de exigência para a consecução dos ob-
jectivos de rendimento vaticinados pelo Mestre.
No final do treino e já convidado a entrar no seu 
gabinete, ordena ao sr. António Morais que nos 
faça chegar dois cafés... ele bebia... água!
E começa a dança!... Olhe prof. diga-me lá: como 
funcionam as mitocôndrias?... e como pensa 
dos treinos bidiários com um trabalho de força 
explosiva à tarde?... e o que sabe sobre... eu ainda 
a preparar as respostas, fixei-me no seu olhar 
soberano e ao mesmo tempo paternal e respondi:
- Desculpe sr. Pedroto, mas eu vim aqui procurar 
respostas para as minhas perguntas – aqui o 
senhor é que sabe... Ele esboçou um largo sor-
riso, acende um cigarro e agora numa voz mais 
pousada e terna me diz: 
- Ora pergunte lá o que pretende... e a noite en-
trou connosco numa conversa de futebol, como 
jamais lhe tinha observado.
Carregado de dúvidas, algumas achegas, expec-

tativas a reter e após esta primeira lição, qual a 
alegria senti, quando me convidou a tomar um 
café no Velasquez, próximo da sua residência.
Ali, junto a uma coluna central me deu um 
lugar a seu lado e depois de saborear mais uma 
tertúlia entre amigos (e eram tantos), convidou-
me a acompanhá-lo para Guimarães (no belo 
Jaguar de cor verde escuro e com estofos de 
pele... quase se pedia autorização para tossir!).
E os tempos iam passando, até que um dia quis 
surpreendê-lo. O Vitória jogava em Penafiel e 
eu armado de cronómetro e com base numa 
ficha criada para o efeito fui registando passes 
errados, ataques realizados, remates efectuados 
(jogador, zona e forma), percentagens relativas 
e absolutas, tempos de posse de bola, etc.
Vim para casa e no dia imediato historiei de 
forma objectiva os dados do jogo, elaborei 
um histograma de barras (com lápis de cor) e 
procurei desproblematizar em quatro ou cinco 
páginas a análise mais significativa.
Na terça-feira seguinte, mais uma vez me 
desloquei para o Vitória, mas agora com alguma 
coisa palpável. Até parece que todo tremia 
por dentro e só pensava: “Como é que o sr. 
Pedroto irá reagir a este tomada de atitude, este 
desplante em me armar em “investigador” do 
jogo... talvez me desse um arranque, ou sei lá!”. 
Encomendei-me à Nossa Senhora do Pilar e ao 
entregar-lhe o “material”, notei-lhe um olhar 
expectante e mordiço e saiu-me com esta:
- “É pá... hoje o nosso treino vai valer por esta 
abordagem! Morais chama-me esses “meninos” 
ao balneário!”
Damas, Abreu, Romeu, Gregório Freixo, Festas, Tó 
Pedroto, Tó Zé, Flávio, Barrinha, Nivaldo, Tito, etc, to-
dos à volta duma reflexão cuidada (talvez atrevida), 
mas possuidora das razões duma continuidade. 
- Agora vamos comparar estes dados com um 
jogo em casa e o próximo fora... diz-me!...
Aproximava-se a época 1982/83 e num final de 
dia, abeirou-se de mim e lançou-me uma frase que 
me varreu a alma e eu jamais poderei esquecer :
- “Prof.  p´ro ano vai comigo p´ro Porto !”
Sinceramente, julgava que ia desmaiar, tal a 
explosão que me vinha do peito! Que viagem 
até casa! Tinha um Austin 1000... até parece 
que as rodas nem pousavam na estrada... qual 
o arrepio na espinha e o sofrimento para conter 
as lágrimas!...
- O quê... p´ró Porto, eu que carrego o cachecol e 
bandeira e na arquibancada faço meu cântico ao 
Porto, nossa glória! Vou trabalhar com os meus 
heróis das cadernetas de meninice até aos 

campeões dos maiores entre os grandes?
E num dia de Julho, lá estava o Luís César à 
minha espera, apresentou-me o sr. Plácido 
(que simpatia de funcionário!) e comigo subiu 
as escadas que ligavam à sala onde estavam 
concentrados os técnicos e jogadores.
Levemente se me abriu a porta e logo deparei 
com outra das imagens que sempre transpor-
tarei comigo no belo caminheiro da minha 
existência – ali, à minha frente, todos aqueles 
por quem minha voz enrouquecia: Zé Beto, 
Tibi, Fernando Gomes, Rodolfo, Jaime Pacheco, 
Sousa, Costa, Frasco, etc... e... logo mais um 
arranque do sr. Pedroto que me fez estremecer 
novamente por dentro: 
- Está aqui o homem que nos vai ajudar a 
ser campeões!
- Eu!... eu,  sr. Pedroto, por amor de Deus... eu 
que nunca ganhei nada... eu venho aqui apre-
nder a ser campeão!... peço que me ensinem o 
caminho para todos sermos campeões.
E foi assim – primeiramente com o sr. Pedroto – 
uma personalidade inultrapassável pela lideran-
ça de saberes e fazeres. Ajudou-me a encontrar 
as respostas da eficiência no tratamento do jogo 
para o treino e do treino para o jogo e o que 
dele explodia. Com o sr. Pedroto fui convidado a 
observar o jogo e a partir do mesmo se ensaia-
vam as notas explicativas para o rendimento do 
adivinhado sucesso por um treinador tão adian-
tado neste tem(p)lo da minha existência divina 
e que sempre lhe devotarei a minha gratidão.
A seguir com Artur Jorge e Tomislav Ivic, sendo 
aquele o que mais influência teve na aplicação 
do meu humilde conhecimento em termos de 
treino (atletas após lesão) e no treino person-
alizado para a optimização do rendimento – 
constituindo o FC Porto a verdadeira cátedra da 
minha Universidade do fazer!
Mas não esqueço, como poderia esquecer, o 
presidente Jorge Nuno Pinto da Costa -  graças 
à sua anuência, um dia eu subi em 1982/83 
aquelas escadas e pude tocar o Céu!
Ao sr. Pedroto e nestas saudades evocadas dos 
25 anos da sua morte eu associo ao presidente 
o mérito e empenhamento, louvo a magnitude 
da suas fortes lideranças, por isso, quer queiram 
ou não, o seus nomes sempre rasgarão um 
horizonte de renovadas conquistas, gravando 
com a persistência de autênticos lutadores  as 
memórias dum futuro onde  um grito de alma 
irá sempre ecoando até altas madrugadas :
- CAMPEÕES... CAMPEÕES... 
NÓS SOMOS CAMPEÕES!

José Neto 
Docente Universitário

José Maria 
     de Carvalho Pedroto

Opinião
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A força do meio-campo. “Intratável”, tanto no ar como pelo chão.

Segurança na baliza. Lateral esquerda a “cheirar” a veludo.

RAUL MEIRELES 
(FC Porto)

Rumo ao Mundial 2010

PEPE 
(Real Madrid)

DUDA 
(Málaga)

EDUARDO 
(Sp. Braga)
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O goleador a quem não se pode dar espaço. Tacticamente exemplar, tanto à esquerda como à direita. 

Um verdadeiro “panzer” na luta com as defesas adversárias. Experiência entre os postes.

LIEDSON 
(Sporting)

PAULO FERREIRA 
(Chelsea)

QUIM 
(Benfica)

HUGO ALMEIDA 
(Werder Bremen)
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Joaquim Evangelista, presidente do SJPF, 

participou na reunião da Agência dos 

Direitos Fundamentais (FRA) da União 

Europeia denominada “Racismo e dis-

criminação étnica no desporto e iniciativas 

positivas para combatê-lo”.

O encontro realizou-se a 18 e 19 de Feve-

reiro, em Viena, na Áustria, e contou com 

a presença de representantes de orga-

nizações desportivas internacionais como 

a UEFA, da Comissão Europeia Basketball 

Federation (FIBA), da Associação Euro-

peia de Atletismo e do Comité Olímpico 

Europeu, de membros de organizações 

desportivas nacionais e de representantes 

da Comissão Europeia, do Parlamento 

Europeu e do Conselho de Europa. 

A Agência dos Direitos Fundamentais está 

a elaborar um Handbook of Good Prac-

tice Iniciatives e para tanto, entre 2003 e 

2008, estudou nos 27 países da União Eu-

ropeia, 246 casos de boas práticas. Destes, 

pela sua especial relevância, seleccionou 

nove, que são analisados no Handbbok. 

Ora, desses nove, um é “A Semana Contra 

o Racismo e a Violência no Desporto” da 

responsabilidade do Sindicato dos Joga-

dores Profissionais de Futebol. 

“É motivo de orgulho e reconhecimen-

to internacional o trabalho feito pelo 

Sindicato neste domínio. Fica demon-

strado que o SJPF não reduz a sua 

actividade às questões de natureza 

laboral, pelo contrário, têm-se des-

tacado nas áreas da educação, solida-

riedade, protecção social, entre ou-

tras”, explica Joaquim Evangelista. 

O relatório “Racismo e discriminação 

étnica no desporto e iniciativas positivas 

para combatê-lo” será lançado pela FRA 

no final do ano.

Agência dos Direitos Fundamentais

Reconhecimento internacional

Sindicato Português alvo de reconhecimento internacional

 Alexander Pollak, Massimo Toschi e Morten Kjaerum
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Liga Europa

Os encarnados eliminaram o Hertha de Berlim e 
a formação leonina o Everton.
No Estádio da Luz, e após o empate a uma bola 
na primeira-mão, o Benfica não deu hipóteses 
e goleou a equipa alemão por 4-0. O argentino 
Pablo Aimar, aos 25 minutos, o paraguaio Óscar 
Cardozo, aos 48 e aos 62, e o espanhol Javi Gar-
cia, aos 59, apontaram os golos da 150.ª vitória 
europeia benfiquista. Nos oitavos-de-final, o 
Benfica defrontará os franceses do Marselha.
Já o Sporting rectificou a derrota por 1-2 averba-

da em Liverpool e, em Alvalade, bateu o Everton 
por 3-0. Miguel Veloso, que tinha apontado o 
golo do relançamento dos “leões” em Liver-
pool (derrota por 2-1), de grande penalidade, 
inaugurou o marcador, aos 64 minutos, o reforço 
de Inverno Pedro Mendes aumentou, aos 76, e 
o chileno Matias Fernandez fechou a contagem, 
aos 90+4.
Na fase seguinte da Liga Europa, o Sporting irá 
encontrar o Atlético de Madrid, equipa onde 
alinha o português Simão Sabrosa.

Benfica e Sporting 
      nos oitavos-de-final
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Joaquim Evangelista está chocado com 
o temporal que assolou a Madeira e 
alertou para o papel do futebol na 
ajuda para ultrapassar esta tragédia. 
O presidente do Sindicato dos Joga-
dores Profissionais de Futebol (SJPF) 
associou-se à onda de solidariedade 
nacional para com a ilha da Madeira 
e às vítimas da tempestade que as-
solou o arquipélago e junta a sua voz 
chocada ao desejo de auxilio rápido 
e eficaz às autoridades regionais: “É 
importante que Portugal se mobilize 
e o futebol não pode ficar de fora. Se 
nos conseguimos mobilizar para outras 
causas, justas e nobres, como a do 
Haiti, também devemos reconhecer a 
importância de ajudar na reconstrução 
da Ilha da Madeira, chocantemente 
atingida por uma violenta tempestade. 
Mais do que ficar a lamentar o suce-
dido, as vítimas da tempestade, as suas 
famílias, os desalojados e as autoridades 
regionais merecem uma resposta rápida 
da sociedade civil. O futebol, mais uma 
vez, tem de dar o exemplo, mobilizando 
meios para ajudar à reconstrução”, 
declarou Joaquim Evangelista. 
O presidente do Sindicato viu as ima-
gens e, como todos, ficou alarmado 
com a dimensão dos estragos: “É im-
possível não ficar chocado. É impossív-
el passar ao lado desta tragédia. O Sindicato dos 
Jogadores Profissionais de Futebol disponibiliza-
se para participar no esforço nacional de auxilio 
à Ilha da Madeira e coloca-se à disposição das 
autoridades nacionais e regionais para participar 
em acções desportivas que possam ajudar à 
reconstrução do arquipélago. Presto igualmente 
a minha solidariedade às famílias das vítimas 
mortais, às famílias desalojadas e às autoridades 

regionais que precisam agora de toda a ajuda 
possível”, juntou Joaquim Evangelista. 
Para o dirigente máximo do Sindicato, o futebol 
tem de dar um passo em frente: “Se nos mo-
bilizamos para ajudar as vítimas do terramoto 
no Haiti, também nos devemos mobilizar para 
ajudar a Ilha da Madeira e os seus habitantes. 
Ajudar a enterrar os mortos e a cuidar dos vivos. 
É a responsabilidade de todos, é uma respon-
sabilidade nacional. Proponho, por exemplo, que 
se possa realizar, numa organização conjunta 
entre o Sindicato e a Liga de Clubes, o jogo das 
Estrelas, que deixou de se fazer. Parece-me que 
não existe melhor oportunidade para retomar 
esse projecto do que agora. O Sindicato está 
preparado para organizar o jogo, espero que a 
Liga se mobilize para o fazer. Seria também in-
teressante que a receita de um jogo da selecção 
nacional revertesse integralmente para a ajuda 
ao Governo Regional, ajudando ao seu esforço 
de reconstrução da Ilha. A Federação Portuguesa 
de Futebol tem essa responsabilidade, como 
temos todos nós, e também porque não deve 
esquecer que o seu jogador mais representativo 
nasceu na Ilha. O próprio Sindicato discutirá, em 
reunião de direcção, os moldes em que poderá 
ajudar na captação de fundos para ajudar na 
reconstrução da Ilha da Madeira”, concluiu 
Joaquim Evangelista. 

Tragédia

“O futebol português tem de 
mobilizar-se para ajudar a Madeira”
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O português Cristiano Ronaldo conseguiu o ter-
ceiro pódio consecutivo no prémio de melhor 
jogador do ano da FIFA, ao ser segundo, atrás 
do argentino Messi, depois da vitória do ano 
passado e do terceiro posto de 2007.
O agora jogador do Real Madrid somou 352 
pontos, ficando a longa distância (721 pontos) do 
jogador do FC Barcelona (1073), quando em 2008 
tinha ganho ao argentino, segundo em 2007 e 
2008, por apenas 257 pontos (935 contra 678). 
O ex-jogador de Sporting e Manchester United 
torna-se, assim, o primeiro jogador português 
a ficar três vezes no pódio, superando o registo 
de Figo, que venceu o prémio em 2001, depois 

de ter sido segundo colocado em 2000. 
O último lugar do pódio foi ocupado pelo 
médio Xavi, do FC Barcelona, que somou 196 
pontos, mais seis do que o brasileiro Kaká, 
do Real Madrid, que já ganhou o prémio, em 
2007, e foi agora o quarto colocado. 
O quinto posto, de um prémio instituído em 
1991 e para o qual votam os treinadores e 
“capitães” de todas as selecções do Mundo, foi 
ocupado por outro jogador do FC Barcelona, o 
médio Andrés Iniesta, com 134 pontos. 
Além de ter sido eleito o segundo melhor 
jogador do ano, Cristiano Ronaldo viu ainda o 
seu golo marcado ao FC Porto, no Dragão, na 

edição transacta da Liga dos Campeões, ser 
eleito como o melhor do ano, o que lhe valeu 
conquistar a primeira edição do prémio Puskas. 
O internacional luso integrou também o “onze 
ideal” de 2009, juntamente com Iker Casillas, 
Dani Alves, John Terry, Nemanja Vidic, Patrice 
Evra, Xavi Hernandez, Andrés Iniesta, Steven 
Gerrard, Lionel Messi e Fernando Torres. 
Por seu lado, o inglês Bobby Robson, ex-trein-
ador de Sporting e FC Porto, foi galardoado, a 
título póstumo, com o prémio fair play. 
Na vertente feminina, a brasileira Marta voltou 
a ganhar o título de melhor do ano, o que 
aconteceu pela quarta vez consecutiva. 

O Egipto conquistou a sua sétima Taça das Nações Africanas (CAN) de 
futebol ao vencer o Gana, por 1-0, na final de Luanda, Angola.
Nagy Gedo, melhor marcador do torneio, saiu mais uma vez do banco 
para marcar o único golo do desafio, aos 85 minutos, garantindo o triunfo 
que atenua a dor do país pela ausência no Mundial 2010 da África do Sul. 
O Egipto, que venceu a prova pela sétima vez, faz assim história na CAN, 
pois é o primeiro país a conquistar o “tri”, depois dos triunfos em casa em 
2006, no Gana em 2008 e agora em Angola. 
O renovado e surpreendente Gana, que perseguia o quinto troféu, perdeu a 
possibilidade de reconquistar o título, 28 anos depois do último êxito na prova. 
A Nigéria ficou no terceiro lugar após derrotar a Argélia, em Luanda, com 
um golo solitário de Victor Obinna. 

CAN 2010: 
Egipto faz o “tri” ao 
bater o Gana

Notícias

Gala FIFA/FIFPro: 
Cristiano Ronaldo 
eleito o segundo 

melhor do ano
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Foram discutidos os assuntos mais sensíveis 
da actualidade futebolística em Portugal e na 
Europa, especialmente, os projectos que o Sindi-
cato pretende implementar. 
À saída da reunião, Joaquim Evangelista declarou-
se satisfeito com os resultados do encontro: “Foi 
encontro profícuo, onde, mais uma vez, o secre-
tário de Estado demonstrou uma grande vontade 
política de ajudar o Sindicato a implementar 
alguns dos seus projectos mais importantes”. 
Especial destaque mereceu o projecto de con-
strução da nova sede e do centro de formação 
desportiva no âmbito do protocolo SJPF/CM 
Lisboa. Outro assunto que mereceu reflexão foi 
o da qualificação dos jogadores e ex-jogadores 
através do Programa Novas Oportunidades. 
“É um projecto estruturante de grande importân-
cia para nós e para os jogadores, pois, é uma 
forma de os dotar de competências e encamin-
har positivamente em caso de incerteza na 

profissão”, explicou Evangelista. 
O secretário de Estado Laurentino Dias também 
demonstrou o seu empenhamento na nova 
edição da iniciativa “Escola, Futebol e Cidadania”, 
em parceria com o Ministério da Educação-De-
sporto Escolar e cujo papel de João Pinto, como 
embaixador, é fulcral. Paralelamente foram abor-
dadas questões que prendem com a protecção 
social dos jogadores. 
“Foi uma reunião muito positiva, de encontro às 
nossas expectativas e onde saiu, mais uma vez, 
reconhecido o valor do Sindicato como espécie 
de consciência positiva do futebol português», 
assegurou Joaquim Evangelista. 
Também foi tema de discussão entre o presiden-
te do Sindicato e o secretário de Estado, o actual 
clima de tensão que atinge o futebol português 
e tira da agenda nacional qualquer hipótese de 
discutir assuntos relevantes para o futuro. 
“É um tema que me preocupa, manifestei essa 

preocupação ao secretário de Estado, falámos 
sobre isso, mas não me ficaria bem se fosse 
eu a divulgar a posição do senhor secretário de 
Estado sobre essa matéria. Se o Governo achar 
que deve intervir, que deve pronunciar-se sobre 
o tema, fá-lo-á no tempo certo, não serei eu 
a divulgar a sua posição. Como presidente do 
Sindicato dos Jogadores entendo que este clima 
de guerrilha permanente não é benéfico para 
ninguém. Muito menos perante a actual conjun-
tura económica que agravou a situação do País. 
Espero que não seja o futebol, como já sucedeu 
no passado, a promover fenómenos de violência 
devido ao comportamento de alguns dirigentes. 
Exige-se sentido de responsabilidade e quem as-
sim não fizer deve assumir as suas consequências. 
Apelo por isso ao bom senso de todos. Aos joga-
dores peço que dignifiquem a sua profissão e não 
se deixem condicionar porque eles são o melhor 
do futebol”, concluiu Joaquim Evangelista.

Após mais de duas horas de reunião, 
terminou de forma clara e transparente, 
a cimeira entre a Direcção do Sindicato 
dos Jogadores Profissionais de Futebol 
e o secretário de Estado do Desporto 
realizada a 1 de Fevereiro. 

Reunião

SJPF e Laurentino Dias 
em sintonia
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O que diz a lei

Os clubes ou sociedades anónimas desporti-

vas estão obrigadas a transferir para uma 

companhia de seguros a sua responsabili-

dade decorrente de acidentes de trabalho 

dos  jogadores profissionais ao seu serviço.

Nesta medida, deverão declarar, para 

efeito da transferência de responsabi-

lidade, o valor da retribuição anual (12 

retribuições mensais) do jogador, acres-

cida de subsídio de férias e de Natal, bem 

como todas as prestações pagas com 

carácter de regularidade.

Estas últimas são, designadamente, consti-

tuídas pelos prémios de jogo desde que os 

mesmos possuam carácter de regularidade 

(o que acontece na maior parte dos casos).

Sucede com frequência que, a retribuição de-

clarada à seguradora não é muitas das vezes 

a real remuneração auferida pelo jogador. 

Ora, nos termos da lei, quando a retri-

buição declarada à seguradora for inferior 

à real esta só é responsável em relação ao 

valor declarado.

Resulta daqui que a diferença de valor da 

retribuição (bem como as despesas com a 

hospitalização e assistência clínica, na re-

spectiva proporção) terá que ser suportado 

pelo Clube/SAD. 

Temos assistido a variadíssimas situações 

em que, por falta de uma transferência 

integral da retribuição, os clubes são con-

denados na parte não transferida. Sabemos 

que muitas das vezes tal sucede por mani-

festo desconhecimento, nomeadamente no 

valor relativo dos prémios de jogo.

Este problema surge com enorme frequên-

cia quando se verificam situações de em-

préstimo (contrato de cedência desportiva).

 Na verdade, na grande maioria destes 

casos o salário do jogador é pago pelos dois 

clubes envolvidos (clube cedente e clube 

cessionário) com base numa determinada 

proporção.

Todavia, a retribuição declarada para efeito 

de transferência de responsabilidade é 

efectuada apenas com base num dos 

salários pagos, normalmente o pago pelo 

clube para onde o jogador vai jogar (clube 

cessionário). 

Ora, em caso de acidente de trabalho, este 

clube será responsável pelo pagamento da 

diferença. 

Este facto, sucede muitas das vezes por 

absoluto desconhecimento do regime 

legal mas o desconhecimento da lei não 

aproveita a ninguém…

João Nogueira da Rocha
Advogado

Membro do Tribunal Arbitral do Desporto

(In)Responsabilidade dos clubes 
na celebração 
do seguro desportivo
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A seleção portuguesa de futsal falhou a conquista do 

Campeonato Europeu da modalidade, ao ser derrotada 

por 4-2 pela Espanha, na final da competição, que 

sagrou os espanhóis como tricampeões.

No Fonix Arena, em Debrecen, na Hungria, a formação 

lusa, que disputava a sua primeira final, esteve a 

perder por 3-0, mas, a dois minutos do final, os dois 

golos de Gonçalo Alves e Joel Queirós ainda deram 

esperança aos portugueses, rapidamente destroçadas 

pelo quarto e último tento dos espanhóis. 

Na reedição do duelo ibérico, após a pesada derrota 

portuguesa (6-1) na fase de grupos do Europeu, a eq-

uipa das quinas conseguiu esgrimir argumentos frente 

a um opositor de nível superior. 

Frente a uma Espanha mais dominante e com muita 

segurança no passe e nas combinações ofensivas, a 

seleção portuguesa viu-se em desvantagem ao nove 

minutos, num golo de Ortiz, secundado pelo “capitão” 

espanhol, Javi Rodríguez, que, aos 13, bateu Bebé 

num excelente remate de calcanhar. 

Portugal denotava dificuldades em sair do seu 

meio-campo com eficácia e, no segundo tempo, Lin 

aumentava a contagem espanhola, que chegou a 

ser ameaçada pelos tentos dos benfiquistas Gonçalo 

Alves e Joel Queirós, antes de Daniel fazer o 4-2 final e 

acabar com as esperanças portuguesas. 

Com este triunfo, a Espanha somou o terceiro título 

europeu de futsal, após as conquistas de 2005 e 2007, 

e alcançou o quinto título da sua história. 

Notícias

Resultados de Portugal 
ao longo da competição:

Grupo D:
Bielorrússia – Portugal 5-5
Portugal – Espanha 1-6

Quartos-de-final
Portugal – Sérvia 5-1

Meias-finais
Azerbaijão – Portugal 3-3 (5-3 nas g.p.)

Final

Portugal – Espanha 2-4

Portugal vice-campeão 
europeu de futsal
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O Doutor João Arriscado Nunes, na Revista Crítica de 

Ciências Sociais (Centro de Estudos Sociais, Coimbra) 

subscreve um artigo intitulado “Para além das duas 

culturas: tecnociências, tecnoculturas e teoria crítica”, 

que vale a pena revê-lo e repensá-lo, pois que se 

afirma ainda de uma flagrante oportunidade. 

Começa ele por afirmar que “a teoria crítica parte do 

pressuposto que o mundo tal como o conhecemos 

não tem necessariamente de ser como é”. E não 

têm de ser como são a ciência e a tecnologia que, 

sendo “a priori” indispensáveis, se afirmam neutrais 

diante dos grandes problemas do homem e da vida. 

Lévy-Leblond, no livro La pierre de touche: la sci-

ence à l’épreuve (Gallimard, Paris, 1996) defende 

que se ponha « a ciência em cultura ». Ulrich Beck, 

sociólogo alemão, criou a sociedade de risco. Três 

temas ocupam um lugar predominante na reflexão 

de Ulrich Beck: “as sociedades do presente são 

sociedades que, continuando a manter uma base 

industrial se caracterizam pela produção de riscos, 

de perigos e de incertezas (...). O avanço irresistível 

de uma modernidade, apoiada na universalização da 

racionalidade instrumental, levou a que a resposta, 

para os problemas por ela criados, fosse assumida 

pelas mesmas instituições e modos de conhecimento 

científico e especializado, que haviam estado na sua 

origem”. Independentemente das críticas que de-

sabaram sobre este livro, por parte de universitários, 

cientistas e políticos, que rejeitam qualquer assomo 

de filosofia na investigação científica e se julgam 

pessoas doutra galáxia, por ostentarem títulos 

universitários, dando ao olvido, por exemplo, a inter-

disciplinaridade com outras áreas do saber, incluindo 

as ciências humanas – a passagem da sociedade 

industrial à sociedade de risco exige que, em toda 

a ciência haja filosofia e em toda a filosofia haja 

ciência! Mas não só: que os modos de conhecimento, 

considerados laicos ou não-científicos, o próprio 

senso comum, sejam tidos por interlocutores válidos, 

dado que todos eles, à sua maneira, integram a 

mesma comunidade onde a ciência se movimenta. É 

evidente que não defendo o patriotismo irracional, o 

fundamentalismo religioso, o regionalismo pacóvio, 

o terrorismo, o racismo, a homofobia, as opiniões 

retrógradas sobre as mulheres, para comparsas no 

estudo de objectivos gnosiológicos. O que pretendo 

realçar é que, hoje, a autoridade científica não há-de 

esquecer que é preciso sair do quadro eurocêntrico, 

para construir uma nova ciência e uma epistemo-

logia nova. Heidegger, terminante como sempre, 

asseverou que a filosofia fala grego, ou seja, que na 

Europa nasceu o verdadeiro conhecimento, o mais 

sério, o mais rigoroso, o mais profundo. Não sei se 

assim é, mas não tenho a mínima dúvida de que a 

ciência não pode prescindir doutras formas culturais 

e modos de conhecimento.

A “guerra das ciências” não tem razão de ser. Com 

efeito, num mundo, como o nosso, onde a tecno-

ciência impera, 500 dos indivíduos mais ricos detêm 

um rendimento semelhante ao rendimento somado 

dos 40 países mais pobres, com uma população 

de 416 milhões de pessoas. E uma questão ainda: 

por que nos encontramos em constante estado 

de guerra, provocando a morte desnecessária de 

milhões de pessoas, se são imensas as hipóteses da 

tecnologia e da ciência? E a presença de substâncias 

dopantes, no sangue dos atletas? “No início dos 

anos 90, Harald Shumacher, antigo guarda-redes da 

Alemanha, editou um livro de memórias Apitadela, 

que foi um êxito no seu país e na Europa Central, por 

abordar temas polémicos, entre eles o doping. Dizia 

Shumacher que quem não acreditava no doping, no 

futebol alemão, era ingénuo. E passava das palavras 

aos exemplos: “Tomei captagon, um medicamento 

à base de efedrina que aumenta a agressividade 

e a resistência física, mas atenção aos efeitos 

secundários, pois é uma violência para o organismo 

e, sem controlo, fica-se completamente KO”. O 

antigo jogador do Colónia fala em noites sem dormir, 

de olhos abertos, fixos no tecto, com muito calor e 

depois muito frio. E conta a história de como, quando 

era ainda muito jovem no Colónia, levava no seu 

automóvel algumas vedetas a casa de um médico 

da cidade. “Antes de todos os jogos eles iam buscar 

rações de pílulas e de ampolas. Aliás, podemos dizer 

que vários jogadores da selecção foram campeões 

da Alemanha, graças ao doping” (Afonso de Melo 

e Rogério de Azevedo, Doping – A triste vida do 

superhomem, Dom Quixote, Lisboa, 2004, p. 29). 

E mais adiante, no mesmo livro, pode ler-se: “O Dr. 

Marcos Brazão de Oliveira, especialista em Medicina 

Desportiva, pela Sociedade Brasileira de Medicina do 

Esporte, contabilizou, nos seus trabalhos 70 óbitos 

em atletas causados por substâncias dopantes. Em 

diversos artigos, tendo como base o tema A Activi-

dade Física e a Morte Súbita considera as anfetami-

nas e os anabolizantes como grandes responsáveis 

pela morte súbita em atletas de competição (p. 42). 

No livro de Pierre Bourdieu, Science de la science et 

réflexivité (Raisons d’Agir, Paris, 2003), o autor 

entra na « guerra das ciências », assumindo-se um 

racionalista histórico, ou seja, alguém que acredita 

na razão científica e a defende, partindo da ideia 

que a prática e a história das ciências se autono-

mizaram em metodologias que não têm, por agora, 

alternativa. Boaventura de Sousa Santos adianta, 

fundamentando-se na epistemologia do Sul, que a 

ciência deve incorporar, nas suas práticas, um con-

junto de valores que tenham em conta a injustiça, 

a violência a até a arrogância do eurocentrismo. No 

desporto, deve acontecer outro tanto. É preciso que 

os cientistas do desporto lutem (para além de uma 

ciência rigorosa) por um desporto onde estejam 

também presentes valores éticos. Ninguém, com 

alguma razoabilidade, é contra a ciência, ou contra 

a tecnologia. Chama-se tão-só a atenção que já se 

sabe onde levou o positivismo e o cientismo...

Ulrich Beck procura ensinar que vivemos em “socie-

dades de risco”. Por falta de ciência e de tecnolo-

gia?... O desporto tem por si instalações grandiosas, 

científica e tecnologicamente bem apetrechadas. 

Por que não findam, nele, o doping, a violência e a 

corrupção? Há temas importantes a estudar, no plano 

lógico, no plano ético, no plano antropológico que 

os cientistas (e os cientistas do desporto), por vezes, 

esquecem. Não pode opor-se natureza a cultura, até 

porque, como diz Morin: “O capital humano funda-

mental é a cultura. Sem ela, o ser humano seria um 

primata das classes mais baixas” (Méthode 5, p. 29).

Manuel Sérgio
Filósofo do Desporto

A guerra das ciências

Opinião
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Grupo A: Alemanha, Turquia, Áustria, Bélgica, Cazaquistão e Azerbaijão.
Grupo B: Rússia, Eslováquia, República da Irlanda, Macedónia, Arménia e 
Andorra.
Grupo C: Itália, Sérvia, Irlanda do Norte, Eslovénia, Estónia e Ilhas Faroe.
Grupo D: França, Roménia, Bósnia-Herzegovina, Bielorrússia, Albânia e 
Luxemburgo.

Grupo E: Holanda, Suécia, Finlândia, Hungria, Moldova e São Marino.
Grupo F: Croácia, Grécia, Israel, Letónia, Geórgia e Malta.
Grupo G: Inglaterra, Suíça, Bulgária, País de Gales e Montenegro.
Grupo H: Portugal, Dinamarca, Noruega, Chipre e Islândia.
Grupo I: Espanha, República Checa, Escócia, Lituânia e Liechtenstein.

Notícias

Sorteio do Euro 2012: 
Portugal reencontra 
Dinamarca no Grupo H

A selecção portuguesa de futebol vai reencontrar 

a da Dinamarca, no Grupo H de qualificação para 

o Europeu de futebol de 2012, a disputar na 

Polónia e na Ucrânia, após o sorteio realizado a 7 

de Fevereiro, em Varsóvia, na Polónia.

Além da Dinamarca, que venceu o Grupo 1 

de apuramento para o Mundial2010 – no qual 

Portugal foi segundo, apurando-se depois no 

“play-off” –, Noruega, Chipre e Islândia integram 

também a “poule” da equipa das “quinas”, uma 

das cabeças de série no sorteio realizado no 

Palácio da Cultura e Ciência da capital polaca.

Os jogos de qualificação vão ser disputados de 3 

de Setembro de 2010 a 15 Setembro de 2011.

Composição dos nove grupos de qualificação para o Europeu de futebol de 2012, a disputar na Polónia e na Ucrânia:
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Prever é próprio dos treinadores de futebol. É 

uma condição natural da sua existência. Eles 

sabem que a previsão é uma “palavra mágica” 

que lhes permite idealizar um futuro desejado. 

Todavia, antes de fazerem qualquer predição, 

devem estar certos de que aquilo a que a sua 

predição diz respeito é predizível, quer dizer, 

vai, com uma grande probabilidade, acontecer 

no futuro. Não é fácil.

Repare-se que, como diz Ernest Schumacher, 

se tudo fosse possível prever, o futuro já 

estava perfeitamente determinado pelo que 

não se deixaria influenciar por qualquer acção 

humana. Pelo contrário, se nada fosse possível 

prever não haveria qualquer base racional 

para se tomarem quaisquer decisões sobre um 

qualquer futuro caótico que aconteceria sem-

pre à margem de toda a influência humana. 

Em ambas as situações, por excesso (é possível 

prever tudo) e por defeito (não é possível 

prever nada), não existe a mínima justificação 

para se fazer o que quer que seja. Por isso, 

nenhuma das situações tem o mínimo sentido 

no quadro das decisões que envolvem a vida 

das pessoas sejam elas ministros, gestores de 

empresas ou treinadores de futebol.

Contudo, muito embora nenhuma das situa-

ções consideradas tenha qualquer sentido, 

sabemos que o planeamento existe, é útil e há 

toda a conveniência em utilizá-lo a fim de se 

organizar o futuro que se deseja construir. As-

sim, tendo em atenção que planear o que não 

se controla é um mero exercício de inutilidade, 

o desafio do treinador é ser capaz de planear 

a partir daquilo que está no âmbito do seu 

controlo, na sua esfera de influência, na certeza 

de que toda a lógica da sua acção só ganha 

verdadeiramente sentido se for determinada 

pelo anúncio do resultado pretendido. 

No mundo do futebol, o acto de prever, en-

quanto prospectiva que é, situa-se no limite do 

espectro dos saberes constituídos, quer dizer, 

num espaço próprio e a partir do momento em 

que as verificações experimentais deixaram 

de explicar ou de fazerem qualquer sentido. 

Quando o treinador prevê, ele rebela-se contra 

o jugo do determinismo certo e da opressão da 

aleatoriedade do acaso. Ele actua na fronteira 

do conhecimento quando combate contra a fa-

talidade ou aleatoriedade dos resultados, pela 

força da vontade de criar um futuro de acordo 

com as previsões anunciadas. Prever é a fun-

ção mais nobre de todo e qualquer treinador.

A previsão alivia a tensão, atribuiu um ob-

jectivo ao projecto, desencadeia vontades, 

promove sinergias, conduz à acção e prepara 

a vitória. Por isso, quando o treinador vaticina 

alivia a ansiedade dos joga-

dores, sossega as frustrações 

dos dirigentes e transmite 

esperança aos apaniguados. 

Merecem toda a descon-

fiança os treinadores que 

prometem o processo, quer 

dizer, trabalho, porque aquilo 

que, para além do trabalho, 

deles se espera é resultados. 

Assim sendo, os treinadores 

têm de ser capazes de de-

terminar os resultados. Eles 

não são avaliados pelas suas 

qualificações que podem 

ser impressionantes; não 

são avaliados pelos proces-

sos de trabalho que podem 

ser muito bonitos; eles são 

simplesmente avaliados 

pelos resultados. Por isso, 

quando as previsões acertam 

com os resultados é a glória. 

Mas quando falham, o preço 

a pagar é a cabeça tal como 

outrora, no campo de bat-

alha, rolavam as cabeças dos 

generais derrotados.

Para Gilbert Heebner são 

sete as leis que permitem 

prever o futuro. (ver caixa)

Gustavo Pires
Presidente do Fórum Olímpico de Portugal

Sete leis para 
             prever o futuro

Opinião

Sete Leis para prever o futuro

1. Se o futuro não surge ao acaso, a história 
também não se repete com exactidão;

2. De tempos a tempos, surge um choque, 
geralmente imprevisível, que obriga a 
sociedade a mudar de rumo; 

3. Na maioria das vezes, o consenso das pre-
visões dos especialistas costuma estar certo; 

4. Sustentar demasiado tempo determinada 
teoria, pode ser perigoso; 

5. Muitas previsões podem estar certas quanto 
à sua substância mas não quanto ao seu 
horário; 

6. As anomalias são sempre significativas; 

7. Aprende-se mais através da forma como se 
chegou a determinada previsão do que 
propriamente com a previsão em si.
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A FIFA anunciou uma ajuda suplementar de 

três milhões de dólares (2,2 milhões de euros) 

para a reconstrução das infra-estruturas des-

portivas do Haiti, após o sismo devastador de 

12 de Janeiro.

Esta verba somar-se-á aos 250 mil dólares 

(182 mil euros) de ajuda de urgência já dis-

ponibilizados pela FIFA. 

“Vamos continuar a avaliar a situação no 

terreno em colaboração com a Federação hai-

tiana de futebol e faremos tudo o que estiver 

ao nosso alcance para os ajudar nestes tempos 

de desgraça”, declarou o presidente da FIFA, 

Joseph Blatter, em comunicado. 

Os fundos prometidos vão ajudar à recon-

strução da sede da Federação haitiana, além 

de outras estruturas regionais para a juven-

tude, e para a compra de equipamentos para 

as competições locais. 

FIFA ajuda Haiti com mais 2,2 milhões de euros
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Notícias

Eusébio recebeu das mãos do 

presidente da União Europeia de 

Futebol (UEFA), o francês Michel 

Platini, o troféu “UEFA Presidents 

Award” – glória que apenas 

tinha sido concedida a Alfredo 

Di Stéfano e Bobby Charlton –, 

durante o intervalo do jogo entre 

o Benfica e o Hertha de Berlim, a 

contar para a Liga Europa.

O “UEFA President’s Award” foi 

instituído em 1998 e pretende 

homenagear futebolistas que se 

tenham distinguido pelos feitos 

desportivos, mas também pelas 

qualidades humanas.

Eusébio galardoado 
               com troféu “UEFA Presidents Award”

A FIFA quer evitar casos de morte súbita durante 

o Mundial da África do Sul, exigindo, por isso, às 

federações nacionais exames médicos exaustivos 

aos jogadores.

“São exames muito exigentes, mas eu encaro-os 

como razoáveis e benéficos. O futebol deve fazer 

todos os possíveis para acabar com as mortes 

súbitas”, disse hoje à agência EFE o médico da 

selecção espanhola, Óscar Luis Celada, após 

participar na terceira conferência internacional de 

medicina aplicada ao futebol, que hoje terminou. 

Estes exames médicos exaustivos devem ser 

feitos aos 730 futebolistas que vão participar no 

Mundial ao longo dos meses que antecedem 

a competição sul-africana. A FIFA advertiu os 

médicos das selecções nacionais que são os re-

sponsáveis pelo cumprimento de todas as provas 

médicas e que, em caso de negligência, esta 

terá consequências graves para o país infractor. 

“Nem todas as mortes súbitas se podem evitar”, 

frisou Celada, reconhecendo que “se nos exames 

se diagnosticar algo patológico é possível encon-

trar uma solução”. 

O objectivo da FIFA passa por ir detectando e 

diminuindo as probabilidade de um futebolista 

cair de forma fulminante e sem vida sobre o 

relvado, como ocorreu em 2003 com Foé, du-

rante a meia final da Taça das Confederações, 

em Lyon, frente à Colômbia. Para países como 

Espanha, Itália, Alemanha ou Inglaterra, onde 

o futebol está muito profissionalizado e cujos 

jogadores alinham nas principais ligas, não 

vai ser difícil cumprir os requisitos da FIFA. 

“O problema pode colocar-se aos países com 

menos meios”, admitiu Celada. 

Nesta conferência, que prolongou-se por três 

dias, estiveram presentes os médicos das 32 

selecções apuradas, que receberam também in-

formação exaustiva sobre a presumível situação 

sobre os vírus e o clima da África do Sul durante 

o Mundial, de 11 de Junho e 11 de Julho. 

Mundial 2010: FIFA exige exames exaustivos
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O herói da história é Jake Sully (Sam Worthington), um 
ex-Marine confinado a uma cadeira de rodas. Jake foi 
recrutado para se juntar a uma expedição à lua Pandora, 
onde se pretende extrair um mineral que na Terra vale 
20 milhões de dólares. A fim de facilitar o seu trabalho, 
os humanos usam um sistema que projecta um híbrido 
entre humano e Na’Vi, nome dado aos indígenas de 
Pandora. Este híbrido humano/Na’Vi – um corpo que 
vive, respira e que se assemelha a um Na’Vi mas possui 
os pensamentos, sentimentos e personalidade humana 
do indivíduo – é conhecido como “avatar”. Na sua nova 
forma “avatar”, Jake pode voltar a andar. A sua missão 
é infiltrar-se e interagir com os Na’Vi na esperança de 
poder contar com a sua ajuda – ou pelo menos com a 

sua permissão – na extracção do minério. Um conflito 
épico que decidirá o destino do mundo. 

Avatar

Enquanto executava um golpe relacio-
nado com jóias, Jack encontra Ripley, um 
lendário ladrão que se preparava para 
o mesmo assalto. Apesar da relutância 
inicial de Jack, Ripley planeia inclui-lo 
no seu próximo trabalho: o roubo de 

dois Ovos Imperiais Fabergé de valor 
incalculável de um dos mais seguros 
cofres de um revendedor de diamantes. 
Tudo começa a ser delineado ao detalhe 
até que a afilhada de Ripley (Radha 
Mitchell) é raptada pelo KGB. Estando um 

passo à frente da polícia de Nova Iorque, 
do FBI, dos comerciantes de diamantes 
e do viciado patrão da máfia russa que 
anseia ter os ovos só para ele, Jack e 
Ripley terão de arranjar uma maneira de 
executar o assalto e sair de lá com vida… 

Parceiros no Crime

Título original: Avatar

Realizador: James Cameron

Elenco: Sam Worthington, 

Sigourney Weaver, Michelle 

Rodriguez, Zoe Saldana, 

Giovanni Ribisi

Produção: EUA

Duração: 161 minutos

Título original: 
Thick as Thieves
Realizador: 
Mimi Leder
Elenco: Radha Mitchell, 
Morgan Freeman, An-
tonio Banderas, Rade 
Serbedzija, Robert Forster-
Produção: EUA
Duração: 104 minutos

Em Cartaz
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Excalibur Tourbillon Minute Repeater
Este modelo exclusivo da Roger Dubuis será construído numa série limitada a 28 exemplares. A 
pulseira em pele de crocodilo costurada à mão é realçada por um fecho de báscula em ouro rosa.

Parceiros no Crime

DKNY
Os relógios DKNY ofe-
recem um torvelinho 
de inspiração cheio 
de cor. Em laranja, 
rosa, branco e preto 
enchem as ruas de 
NYC. A cor DKNY 
apropria-se das 
passerelles e aproveita 
a grande variedade 
de possibilidades que 
oferece para deixar 
voar a imaginação. 
Preço: 110 euros.

Calibre de Cartier
O Calibre de Cartier 
é um relógio que 
se destaca através 
da sua construção 
mecânica, do seu 
equilíbrio entre ro-
bustez e delicadeza, 
assim como através 
do jogo de contrastes 
apresentados através 
dos acabamentos 
acetinado e polido. 
Um relógio masculino 
com personalidade.

Tourbograph Pour le 
Mérite
O Tourbograph “Pour le 
Mérite”, agora apresen-
tado em homenagem 
a Ferdinand Adolph 
Lange, possui uma 
caixa construída com 
uma nova liga de ouro. 
São 50 Exemplares 
em ouro de 18 K na 
cor mel. A pulseira é 
em pele de crocodilo 
costurada à mão, fecho 
maciço Lange em ouro 
cor mel.

Michael Kors
Relógios com um toque mais “sport” e informal, gra-
ças às correias de cauchu e novas cores, e relógios 
mais sofisticados e elegantes com braceletes que 
combinam o dourado com o acetato imitação de 
tartaruga e marfim. Preços entre 180 e 260 euros.

Adidas
Cor e moda desportiva 
unem-se numa divertida 
colecção Adidas, onde a 
comodidade do seu design 
prevalece acima de tudo. 
Preço: 75 euros.

Relógios
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A adaptação do êxito “Avatar” do cinema para os vid-
eojogos não teve o mesmo sucesso. “James Cameron’s 
Avatar: The Game” fica aquém do filme.
A história é semelhante à película. O jogador pode 
escolher uma personagem masculina ou feminina 
e avançar para o planeta Pandora, no papel de um 

elemento do exército RDA. Aqui vai encontrar os Na’vi, 
uma raça que tem uma sociedade diferente dos cos-
tumes humanos, o que vai gerar conflitos e ser o cerne 
de toda a acção. 
A parafernália tecnológica dos humanos é tal, que existe 
um programa denominado “Avatar”, que permite que a 

nossa personagem se transforme num Na’vi. Mas, como 
essa transformação é apenas no exterior, o interior irá 
continuar diferente dos costumes dos Na’vi e as situações 
de conflito começam a surgir. Mais cedo ou mais tarde, o 
jogador terá de despir uma das personagens e optar por 
defender o exército RDA ou combater ao lado dos Na’vi

O oposto 
   do avatar

Os cenários da II Guerra Mundial continuam a deslumbrar os produtores de 
videojogos. Volta não volta, eis um título que tem como pano de fundo os nazis 
a moerem o juízo dos aliados. Em “The Saboteur”, estamos perante um jogo de 
acção e aventura passado na terceira pessoa, deixando de lado os tradicionais 
First Person Shooter. Para além da destreza física, é necessária lucidez mental 
para ter sucesso nas missões que se avizinham. O jogador vai vestir o papel de 

Sean Devlin, um irlandês de mau 
feitio, mulherengo e que pouco ou 
nada sabe do movimento nazi que 

pretende dominar o mundo. Sean é piloto de carros de corrida, mas numa prova 
disputada com o seu grande adversário, o alemão Kurt Dierker, este acaba por 
ganhar de forma pouco ortodoxa. Sean e o amigo Jules juram vingança, mas 
Jules acaba por ser morto em circunstâncias misteriosas, em Paris. Sean con-
segue fugir, mas começa a ganhar a noção do que é o movimento nazi. É aqui 
que o jogador entra na acção…

Games

A arte de sabotar
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O oposto 
   do avatar

É uma das personagens mais carismáticas 
do universo Playstation. “LittleBigPlanet” 
regressa agora na versão PSP, numa con-
versão feita com sucesso.
Num mundo onde as personagens são 
feitas de malha, há muito para explorar, 
jogar, fotografar e partilhar. Num sistema 
de plataformas, a nossa personagem, o 
inconfundível Sackboy, explora um mara-
vilhoso mundo de malha, sempre com 
obstáculos por ultrapassar. Antes de entrar 
em acção, muito há para personalizar, tal 
a quantidade de itens à escolha para fazer 
um Sackboy único. As novidades pas-
sam por novos temas e novos locais por 
onde é possível correr, saltar em busca 
dos inúmeros itens espalhados pelos 

vários cenários. Ao mesmo tempo, somos 
envolvidos em competições, com particular 
destaque para uma corrida de tapetes voad-
ores que, só pela originalidade, já desperta o 
apetite para entrar nesta aventura. 

O regresso de Sackboy

O título resume o objectivo de “Marvel Ultimate 
Alliance 2”, uma sequela de um jogo premiado, 
com alguns pontos de interesse e muitos, mas 
muitos combates. No cerne da questão está o 
Superhuman Registration Act, levando ao com-
bate duas facções, uma apoia o Pro-Registration 
e defende os interesses do país, e a outra 
contra-ataca, apelando à luta pelas liberdades 

individuais e denominando-se Anti-Registration. 
Cada missão junta quatro super-heróis ou vilões 
em equipa, com a possibilidade do jogador 
controlar qualquer uma das quatro personagens 
em tempo real, ao mesmo tempo que é pos-
sível trocar, a qualquer momento, uma destas 
personagens. De um lado, podemos encontrar 
nomes como Homem-Aranha, Capitão América, 

Homem de Ferro ou Wolverine, enquanto na 
equipa dos vilões destacam-se Hulk, Venom ou 
o Duende Verde. É possível combinar mais de 
250 fusões de poderes, como por exemplo, as 
teias do Homem-Aranha, com o fogo do Tocha 
Humana, o que leva a fazer experiências entre 
os vários poderes até encontrar algum quase 
imbatível.
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Moda
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A Semana da Moda de Nova Iorque – que decorreu entre 11 e 18 de Fevereiro – apre-

sentou as colecções Outono-Inverno 2010 de alguns dos mais famosos estilistas mun-

diais. Nos inúmeros desfiles realizados foi possível observar as propostas de dos mais 

consagrados criadores como La Perla, Le Porte, BCBG, L.A.M.B, Nicoll Miller, Michael 

Angel, Georges Chakra, Donna Karan, Catherine Malandrino, Diane von Furstenberg, 

Isaac Mizrahi, Ralph Lauren, Calvin Klein, Marc Jacobs, entre outros. Também Victoria 

Beckham, mulher do futebolista David Beckham, deslumbrou com a sua colecção – a 

quarta, desde que se lançou em Setembro de 2008. 

Durante o evento foi ainda realizado um desfile para arrecadar dinheiro para as vítimas 

no Haiti, patrocinado por Naomi Campbell.
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Raça
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