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O arranque de cada época desportiva presume
inovação no campo das ideias, da gestão e das
mentalidades. Todos os anos, os diferentes agentes
desportivos defendem a harmonia e a partilha 
de objectivos comuns. Esta é a teoria. Ou melhor, 
uma realidade virtual. Apela-se a novos ciclos, 
mas, na realidade, o que é que acontece? Nada. 
Defendo e procuro, por isso, chamar à atenção dos
jogadores para as suas responsabilidades na
mudança do futebol. Na verdade, os jogadores são os
protagonistas, são também destinatários das políticas
desportivas mas estranhamente não ocupam nas
estruturas desportivas o lugar que lhes pertence 
por direito.
Felizmente, esta não é a prática na Europa.
Michel Platini, na UEFA, Beckambauer  e Rumennigue
na Alemanha, Butragueno e Mitchel em Espanha,
Albertini em Itália, entre outros, são e devem servir
de exemplo.
Em Portugal, jogadores como Paulo Sousa, 
João Vieira Pinto, Vítor Baía, Rui Costa, Luís
Figo ou Fernando Gomes devem assumir um
compromisso com o desporto proporcional 
à sua dimensão. Esta é a minha visão. Uma visão 
de modernidade, “fresca”, vanguardista que responda
aos desafios futuros.
De volta ao arranque da nova época, ao contrário da
grande maioria, continuo pessimista.
Não partilho da ilusão optimista criada pelo facto de o
campeonato ter sido decidido na última jornada e por
apenas um ponto de diferença. Com efeito, 
o problema é estrutural e grave. Em sentido figurado 
o futebol português é um iceberg que flutua, sendo 
a parte oculta a maior e a que corresponde à real
dimensão dos problemas .
O futebol português necessita de dirigentes que
decidam, com coragem política, para fazer as
rupturas que se exigem.

Não podemos continuar a assistir a uma gestão 
em função de resultados desportivos em vez 
de atentar a critérios económico-financeiros. 
Não podemos aceitar que os dirigentes façam uma
gestão pessoal em detrimento da instituição que
representam e lhes paga. Não pode haver um clima
de desresponsabilização característico do futebol
português.
Enfim, não podemos ter mais olhos que barriga.
A próxima época terá, concerteza, novas caras, 
novos jogadores, sobretudo muitos estrangeiros 
de qualidade duvidosa, desconhecidos da maioria. 
Por outro lado, deixará de ter dezenas de jogadores
portugueses conhecidos e menos conhecidos que,
ora são transferidos em nome dos superiores
interesses dos clubes, ou então que são obrigados 
a emigrar à procura de trabalho.
Porém, o SINDICATO não deixará de estar atento,
agindo autonomamente ou em colaboração com
outras entidades, procurando que progressivamente
os vícios antigos sejam considerados vícios passados.
Para isso, a par das palavras assumirá os actos,
falará, mas ao mesmo tempo agirá, e espero não 
o fazer sozinho mas com todos os jogadores, 
num movimento que será de mudança, porque afinal, 
O FUTEBOL SOMOS NÓS.

Joaquim Evangelista,
Presidente da Direcção
jevangelista@sjpf.pt

Nota: A revista do SJPF tem “cara nova”. Mais de dois anos
após a publicação do primeiro número – Fevereiro de 2005
-  com sentido de inovação e, sobretudo, responsabilidade
acrescida, decidimos fazer algumas alterações. O objectivo
final é obviamente o de agradar aos nossos associados. 
Nós gostamos. Esperamos que tu também gostes.

Avez dos jogadores
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NASCEU NO MONTIJO, A 28 DE
FEVEREIRO DE 1966. Aos 12 anos de
idade ingressou no Sporting depois de
ter dado nas vistas no torneio de futebol 
de cinco jogando pelo Cancela do
Montijo.
Em Alvalade não demorou muito a
assinar contrato como profissional. 
Fê-lo apenas com 15 anos. Chamavam-
-lhe o novo Chalana mas o futuro
confirmou que não seria bem assim.
Paulo Futre conseguiu superar o
Pequeno Genial do Benfica.    
Em 1982/83, com 17 anos, estreou-se 
na primeira equipa do Sporting. 
Na temporada seguinte, o técnico Josef
Venglos embora confiasse no talento 
do jogador acreditava que Futre ainda
não estava preparado para ser um titular
absoluto. Futre não gostava dessa
estratégia de formação nem com 
o salário que auferia: 100 contos, cinco

vezes menos que a maioria dos
suplentes. No final dessa época solicitou
um aumento de ordenado aos dirigentes
leoninos. 
João Rocha – que tinha acabado 
de “roubar” Jaime Pacheco e Sousa ao
FC Porto – não só recusou como havia 
a forte possibilidade de emprestá-lo à
Académica de Coimbra. Futre não
gostou, rescindiu contrato alegando
“falta de condições psicológicas”, e
assinou pelo FC Porto. Passou a ganhar
mil contos por mês.
Nas Antas explodiu em definitivo 
e realizou três épocas brilhantes.
Conquistou dois campeonatos e uma
Supertaça. Pelo meio a desilusão do
Mundial de 1986, realizado no México,
marcado pelo “caso Saltillo”. 
Em 1987, o FC Porto chegou à final 
da Taça dos Campeões Europeus. Frente
ao todo-poderoso Bayern de Munique, 
os azuis e brancos ganharam por 2-1

com Futre a realizar uma exibição
extraordinária. Como corolário de uma
época em cheio recebeu a Bola de Prata 
da “France Football” – perdeu para
Ruud Gullit, numa decisão, no mínimo,
controversa.
Era considerado um dos melhores
jogadores europeus. Jesus Gil y Gil viu 
em Futre a pérola indispensável para
conquistar a presidência do Atlético 
de Madrid. E assim foi. O dirigente
espanhol contratou-o ao FC Porto por
630 mil contos. Para Futre, 130 mil
contos por cada uma das quatro épocas
de contrato. 
E um Porsche amarelo. “Não havia outra
cor na altura” explicou Futre mais tarde.
Nos “colchoneros” ficou durante cinco
anos e meio e, apesar de apenas ter
ganho duas Taças de Espanha, 
tornou-se num dos maiores ídolos de
sempre do Atlético de Madrid.  
Em 1993, iniciou-se um período
conturbado da sua carreira. Em cinco
anos representou sete clubes: Benfica
(segunda metade 
de 1992/93), Marselha (1993/94), Reggiana
(1993/95), AC Milan (1995/96), West Ham
(1996/97), novamente Atlético de Madrid
(1997/98) e Yokohama Flugels (1998).
Conquistou apenas mais dois títulos, 
a  Taça de Portugal pelo Benfica em 1993 
e a liga italiana pelo AC Milan em 1996. 
Na Selecção Nacional, Futre estreou-se em
1983, com apenas 17 anos. Foi
internacional em 41 ocasiões e marcou
seis golos.
Aos 32 anos, arrumou as botas. Depois
disso tornou-se colaborador do Atlético 
de Madrid, primeiro, e do AC Milan,
depois. Considera-se um ibérico e divide 
a sua vida entre Madrid, Lisboa e
Algarve.

PAULO
FUTRE

Ao serviço da Selecção Nacional, Paulo Futre
marcou seis golos e 41 internacionalizações

VELHAS GLÓRIAS
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Foi um dos primeiros
futebolistas lusos a ter
sucesso além-
-fronteiras. Dá pelo
nome de Paulo Futre,
jogador detentor 
de um fabuloso pé
esquerdo e que deu
cartas na década 
de oitenta do século
passado.
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Um ex-futebolista com o seu prestígio
pode reforçar a imagem dos jogadores.
Considera a hipótese de se envolver mais
num movimento que fortaleça a classe?
Claro, se tiver uma maior envolvência 
no dia-a-dia do jogador de futebol.

Mas pondera uma maior envolvência?
O jogador tem um grande “know-how”
no futebol, principalmente na sua área
mais desportiva, técnica ou táctica 
e necessita de acreditar que tem um
espaço no futuro do futebol. Mas esse
espaço tem que ser conquistado. 
Não pode ficar à espera. E, por vezes,
precisa de alguém, de uma força, 
que possa incentivá-lo a seguir esse
caminho. Precisamos de ter segurança
em nós próprios. E para isso temos de
ter competências para podermos atacar
espaços dentro do futebol – porque eles
existem – de maneira a que seja possível
formar-nos naquilo que realmente
amamos e que fizemos durante 20 anos
de carreira, para podermos ajudar 
o futebol a crescer cada vez mais.

Os jogadores são uma classe desunida
ou insegura?
Não direi desunida ou insegura. Talvez
acontecesse há algum tempo quando
quase não tinham referências. 
O Sindicato tem vindo a fazer um trabalho
muito bom. Mas, é evidente que tudo
leva tempo para poder criar uma união
cada vez maior. Porque o jogador quer
ser unido, mas não sabe como, precisa
de ideais, de acreditar nas coisas e, para

isso, está sempre à espera que algo se
passe. Tem de se ir à procura, de fazer-se
algo, para que realmente o Sindicato ou,
principalmente o jogador, seja
protegido. Para isso, é o próprio jogador
que tem de dar o passo em frente. 
Não tem de ficar à espera que apareça
alguém que os defenda só única 
e simplesmente. Não, têm de ser as duas
partes. O presidente do Sindicato tem
investido nessa mesma defesa de uma
forma muito positiva. Tem conquistado,
nesse capítulo, uma boa parte dos
jogadores de futebol mas tem de haver
muito mais força, muito mais
envolvência, para que a classe tenha
cada vez mais força.

Como é que os jogadores podem dar
esse passo em definitivo?
Ao nível da presença e da palavra. 
Na presença mostrando realmente 
a força desta classe. Porque é uma classe
que faz com que o futebol cresça, com
que seja falado, seja criticado... Tudo
isso mas, ao fim e ao cabo, não é ela que
representa o futebol. São outras classes.
Porque quem tem menos campo 
de intervenção fora do relvado é
realmente o jogador de futebol.

Os jogadores têm que lutar pela sua
dignidade?
De uma forma isolada é muito mais
difícil obter resultados. Agora, se essa
forma for realmente colectiva e forte 
de certeza absoluta que os resultados
aparecem muito mais facilmente.

Como é que viu a eleição de Michel
Platini para presidente da UEFA?
Vai ao encontro de uma mudança
importante no futebol, já que foi um
jogador de relevo. Um futebolista que
após a sua carreira lutou por um espaço
que conseguiu obter através de um
suporte não só federativo mas
fundamentalmente governativo.
Acredito, e não será fácil para ele, que
muitas das suas ideias estejam muito
mais próximas dos jogadores de futebol
do que dos clubes. Não quero dizer que
os clubes não são uma peça importante.
É claro que são mas está-se mais perto
do equilíbrio. A classe dos jogadores tem
de estar muito mais próxima do que 
é realmente o centro do futebol. 

De ano para ano há mais desemprego
entre os futebolistas profissionais.
Porquê?
É a consequência de um mau
planeamento de todos, não só dos
clubes, mas também do próprio jogador.
Este também tem de ter a capacidade 
de analisar e de planificar a sua carreira.
Não pode ficar à espera que o seu
empresário, ou outro qualquer, lhe
possa prometer este ou aquele clube. 
E depois, quando chega ao clube, 
o próprio treinador tem um método de
treino, de jogo, completamente 
diferente daquilo que são as suas
características. Logo, ele tem muitas
dificuldades em permanecer e em
evoluir. Tem problemas e fica muito mais
próximo do desemprego. Ainda por cima,
hoje com a globalização, a competitividade
é cada vez maior, o que leva – excepção à
classe alta –, a uma grande luta também
no âmbito contratual. Ou seja, há muito
contrato abaixo do valor real do jogador
porque há uma grande oferta. 

Como observa a questão do
incumprimento salarial?
Mal, até porque o jogador de futebol,
como qualquer pessoa, tem
compromissos no dia-a-dia que
dependem muito, ou foram aceites, na
sequência do contrato que foi celebrado
com a sua entidade de trabalho. Se a
outra parte não cumprir, faz com que 
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Os jogadores têm de dar 
um passo em frente”
Deixou há poucas semanas o cargo de seleccionador
nacional de sub-16. Um ciclo de formação que acabou,
explica. Em grande entrevista ao SJPF, Paulo Sousa
diz-se preparado para abraçar qualquer tipo 
de projecto e não esconde que, um dia, quer ser
presidente da Federação Portuguesa de Futebol.
Considera que os jogadores devem ocupar o lugar 
que merecem nas estruturas directivas. Mas para isso,
acrescenta, não podem ter uma atitude passiva. 
“É necessário um movimento forte que leve as grandes
instituições a ouvirem-nos”, defende.
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o jogador, em certos momentos, sofra
um “enorme” desequilíbrio emocional
que por sua vez conduz  ao abaixamento
de forma. A confiança começa 
a desaparecer, surge o stresse, e o
rendimento que poderia dar ao seu
clube, ou ao seu treinador, desaparece. 
O que lhe cria ainda mais dificuldades
porque o seu treinador deixa de acreditar
nele para acreditar noutro. É uma bola
de neve que leva ao próprio desemprego.

Deveriam ser tomadas medidas mais
punitivas para quem não cumpre?
Sim, as regras têm de ser cumpridas 
e iguais para todos. 

Passou por várias ligas europeias. Sentiu
o problema dos salários em atraso?
Nunca, apesar de na Grécia o tema ser
falado. Lá, o jogador tinha realmente

grandes dificuldades e tinha que comer,
calar e jogar. Agora, em Itália, Alemanha
ou Espanha nunca ouvi falar em salários
em atraso.

Compreende os “blackouts” impostos
pelos clubes aos jogadores?
Em certos momentos são úteis para 
o clube e para a equipa de futebol. 
Mas não acredito muito neles
principalmente se forem constantes. 
O jogador é um activo extraordinário 
e deve ser valorizado não só através do
seu futebol como também pela palavra, 
a falar do próprio jogo. No ciclo 
do futebol todos temos que viver 
e contribuir para que o mesmo seja
positivo. O jogador de futebol é
realmente o que o público, o adepto,
quer ouvir... Quer perceber as suas ideias
e quer conviver com ele mais de perto.
Seja num jornal, numa rádio, numa
televisão, onde for. Há uma protecção
excessiva, de desconfiança por parte dos
clubes em relação aos jogadores, daquilo
que estes possam dizer.

É a favor de um regime fiscal especial
para os jogadores?
Sou mas também concordo com 
a possibilidade de se criar um fundo 
de reintegração após o final da sua
carreira de profissional de futebol.
Porque praticamente tudo aquilo que 
o jogador desconta ao longo da sua
carreira é a fundo perdido. 

É uma espécie de fundos de pensões?
Mais do que uma pensão é uma
reintegração. Uma pensão é dada a uma
pessoa que vai usufruir daquele dinheiro
para sobreviver, uma reintegração é para
uma pessoa que se vai reintegrar na
sociedade e servi-la, seja na área
desportiva ou noutra. 

O jogador descontaria para esse fundo 
e depois, quando terminaria a carreira,
iria usufruir do que tinha descontado?
Sim, até porque esse fundo pode ser
rentabilizado, ao longo dos anos, por

Com a camisola de Portugal Paulo Sousa esteve presente em várias Mundiais e Europeus

“O jogador é um activo
extraordinário e deve
ser valorizado não só
através do seu futebol

como também pela
palavra”

PRIMEIRO PLANO
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alguém que tenha capacidade para
produzir dinheiro para a própria classe.
Seria um investimento que o jogador
faria de braços abertos porque sabia que
iria ter beneficios mais tarde. Inclusive,
dar-lhe-ia o equilíbrio de pensar que,
quando terminasse a carreira, teria a
capacidade económica para projectar
uma outra etapa da sua vida.

Neste momento está a seguir o percurso
que delineou quando deixou de jogar?
Sim, felizmente, está tudo a bater certo.

Porque é que sentiu a necessidade de
continuar ligado ao futebol? Há muitos
jogadores de topo que se afastam.
Também cheguei a dizê-lo mas estar no
mundo do futebol é uma dádiva de Deus
e temos de estar eternamente
agradecidos. Nos últimos anos como
jogador, as muitas lesões que sofri
criaram uma grande tensão no meu 
dia-a-dia e quis desaparecer do próprio
futebol. Mas rapidamente constatei que
não o poderia fazer até porque foram 20
anos de carreira, muitas rotinas, muitos
hábitos e é muito difícil desligar e
abdicar completamente deles. É este o
nosso “know-how”, é isto que realmente
sabemos e podemos fazer melhor. 
Por isso, não podemos desligar-nos
completamente e aquilo que depois
projectei e, sempre que posso faço-o, 
é despertar no jogador de futebol uma
nova cultura, uma referência. Para que
antes que acabe a sua carreira como
profissional projecte a sua nova etapa
dentro do futebol para que transição seja
imediata, suave e com segurança. 
O jogador tem de se precaver. Tem de
adquirir segurança, competências, para
que transição seja feita de uma forma
tranquila.

Em 2006, disse ao Correio da Manhã,
que se via como presidente da Federação
daqui a uns anos. Continua a ter essa
ambição?
Claro que sim, mas tudo tem o seu
“timing”, o seu momento.

Daqui a quanto tempo?
Quando me sentir preparado. Sei que
quando tiver de ser, vou fazê-lo bem.
Tenho um sentido de colectivo muito
grande e tenho a certeza que quando tal
acontecer irei dedicar-me de outra forma
ao futebol de modo a projectá-lo 
o melhor possível. 

Director desportivo é uma função que
lhe agrada?
Sim, embora essa figura não exista 
em Portugal. No entanto, espero que
apareça rapidamente porque me parece,
e já o disse publicamente, que o grande

fosso que existe nas sociedades
desportivas é entre a gestão
administrativa, que está muito bem,
cada vez mais com gente qualificada, 
e a gestão desportiva. É necessário uma

pessoa que tenha essa formação,
qualidade e sensibilidade de maneira 
a poder fazer, ano após ano, com que 
o clube tenha mais estabilidade
económica e com que o seu projecto 
de curto, médio ou longo prazo, seja
cada vez mais exequível.

Um director desportivo deve “dar a
cara”?
É a primeira figura, a figura mais
responsável. Um director desportivo
deve ser o primeiro treinador dentro 
do clube. É ele quem tem de definir 
o modelo de jogo que quer para a sua
equipa, consoante a cultura do próprio
clube e daquilo que o seu  presidente
pretende. Depois, escolhe-se um
treinador para o modelo de jogo
pretendido e com os métodos de treino
desejados. Posteriormente, em
conjunto, constrói-se um plantel. 

Nos últimos dois anos, Paulo Sousa foi o seleccionador nacional de sub-16

“Continuo a ter a
ambição de, um dia, 

ser presidente 
da Federação

Portuguesa 
de Futebol”
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Não é construir um plantel e depois
contratar um treinador.

Os ex-jogadores são as pessoas mais
indicadas para esse cargo?
Não estou a dizer que sim mas pela
sensibilidade que têm do futebol
adquiriram  características que podem
ajudar. Agora faltam outras. 
Os ex-jogadores têm sensibilidade para 
o futebol mas também têm de ganhar
competências falta para perceberem as
dificuldades das outras áreas de gestão.
Só assim é possível planificar um
projecto que seja viável.

Considera que tem competências para
abraçar um desafio desse tipo?
Entendo que tenho uma boa base para
abraçar qualquer tipo de projecto dentro
do futebol. Disso, não tenho dúvidas.
Mas a formação é constante e estou
sempre receptivo a receber

conhecimento e a progredir. Nunca sinto
que já sei tudo. Estou sempre disponível
para aprender.

Deixou recentemente o cargo de
seleccionador nacional de sub-16. 
Ficou surpreendido?
Não.

Não estava à espera de continuar 
nos sub-16 ou em qualquer outra função
na Federação Portuguesa de Futebol?
Já o disse publicamente que a minha
etapa de formação tinha acabado e que
estava na hora de começar uma etapa 
no futebol profissional. Não havendo
espaço na federação para seguir essa
mesma etapa de certeza que haverá
noutro lado.

Que balanço é que faz da sua passagem
pela FPF?
Positivo porque tudo aquilo que planeei
foi concretizado.

Mantém uma boa relação com Gilberto
Madail, presidente da FPF?
Mantenho a mesma postura de sempre.
Sou uma pessoa cordial, educada 
e sempre disse o que quis dizer olhos
nos olhos. Nunca me escondi.

Como é que soube que não iria renovar
contrato? Por uma mensagem de
telemóvel?
Sem comentários.

Há quem diga que tinha uma força
incompreensível dentro da FPF. 
Como reage a essas opiniões?
Quem diz isso, hoje se calhar, é capaz 
de ter uma ideia diferente. Se tivesse 
de responder a tudo aquilo que sai nos
órgãos de comunicação social não faria
outra coisa. Sempre reagi a esses
comentários com indiferença.

Qual o seu modelo de treino preferido?
Acredito no método de treino integrado.
Não dividir a componente física 
das outras de maneira a que a base 
do treino seja a ideia do jogo.

Conheceu muitos dirigentes. Identifica-
-se com o método de trabalho de algum?
Tenho como referência o futebol italiano
e, como tal, os seus dirigentes. Têm a
figura do dirigente desportivo que 
é muito próxima do plantel e do seu
treinador, que ajuda o treinador 
e os jogadores a alcançarem em
conjunto os resultados pretendidos.
Portugal também tem bons dirigentes
mas entendo que se desgastam em
demasia devido à sua grande exposição. 

Algum exemplo de um grande dirigente
português?
Por aquilo que já fez, gostando-se ou não,
Pinto da Costa. É um dirigente que vai
ficar na história do futebol português.
Com ele, o FC Porto atingiu regularmente
resultados muito altos, tanto a nível
nacional como internacional. Penso que é
o dirigente com mais sucesso na história
do futebol português.

Sousa diz que Pinto da Costa é o dirigente com mais sucesso da história do futebol português

“Tenho uma boa
base para abraçar

qualquer tipo 
de projecto dentro 

do futebol”

PRIMEIRO PLANO
©

 A
S

F
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Passaporte
Nome Jorge Andrade
Clube Juventus
Posição Defesa central
Naturalidade Lisboa, Portugal

Estreia na I Divisão E. Amadora, 1-V. Setúbal, 0 (19/10/1997)
Títulos Supertaça Taça de Espanha em 2002; Taça de
Portugal em 2000/01; Supertaça de Portugal em 2001
Internacionalizações - 50; 3 golos

Carreira
1997/98 Estrela da Amadora (5 jogos, 1 golo)
1998/99 Estrela da Amadora (17 jogos, 2 golos)
1999/00 Estrela da Amadora (31 jogos)
2000/01 FC Porto (20 jogos, 1 golo)
2001/02 FC Porto (32 jogos, 2 golos)
2002/03 Desportivo da Corunha (11 jogos)
2003/04 Desportivo da Corunha (37 jogos)
2004/05 Desportivo da Corunha (35 jogos, um golo)
2005/06 Desportivo da Corunha (18 jogos, um golo)
2006/07 Desportivo da Corunha (22 jogos)
2007/08 Juventus

Data de nascimento
09/04/1978
Altura 1,84 m
Peso 73 kg

Data de nascimento
09/04/1978
Altura 1,84 m
Peso 73 kg

Com as saídas de Luís Figo e de Pedro Pauleta, Luiz Felipe
Scolari não teve dúvidas em entregar a braçadeira de capitão
da Selecção Nacional a Jorge Andrade. Títular indiscutível 
de Portugal, Andrade diz que forma com Ricardo Carvalho, 
“a melhor dupla de centrais do mundo”. Alguém tem dúvidas? 
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V ESTÁGIO DO JOGADOR
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PELO QUINTO ANO CONSECUTIVO, 
O SJPF PROMOVE O ESTÁGIO do
Jogador, acção destinada a futebolistas
desempregados.
A iniciativa arrancou no passado dia 2 de
Julho e prolongar-se-á até 31 de Agosto.
Este ano, a grande novidade é a
existência de dois grupos de trabalho:
um em Lisboa, treinado por Emílio Peixe
e José Carlos, e outro, no Norte, mais
concretamente em Santa Maria da Feira,
orientado por Pedro Martins e Antonino
Fonseca.
Laurentino Dias, secretário de Estado 
da Juventude e Desporto, Joaquim
Evangelista, presidente do SJPF, os
jogadores Miguel Veloso (Sporting),
Hugo Morais (Leixões) e Bruno
Fernandes (D. Aves), e o treinador
Mariano Barreto apadrinharam 
a apresentação do evento.  
Joaquim Evangelista explicou que 
o objectivo do estágio é “assegurar

actividade desportiva aos jogadores
desempregados, com particular
incidência na pré-época e nos períodos
de transferências”. O dirigente do SJPF
adiantou que “a vertente desportiva
integrará treinos semanais, jogos 
de exibição e a participação em vários
torneios”. Já a componente da formação
profissional será “ministrada nos
períodos da tarde dos dias de treino 
e versará, essencialmente, patrocínios,
relações públicas no Desporto e inglês”. 
“É uma excelente oportunidade que 

o Sindicato está a dar”, considerou
Miguel Veloso, internacional português
que joga no Sporting. 
Em 2006, noventa por cento dos
jogadores que participaram no estágio
conseguiram contrato - por exemplo,
Hugo Morais, com o Leixões, e Bruno
Fernandes, com o Desportivo das Aves. 
Para já, do actual grupo, Alain Pilar e Rui
Santos assinaram vínculos de trabalho

com o Olivais e Moscavide e com o
Oriental, respectivamente.

Dupla certificação. 
O V Estágio do Jogador enquadra-se
numa perspectiva de emprego que
integra duas vertentes: a desportiva 
e a da formação profissional. 
A primeira visa assegurar actividade
desportiva aos jogadores desempregados,
com particular incidência na pré-época 
e nos período de transferências,
proporcionado-lhes assim condições de
treino e jogo que permitam a manutenção
da forma física e a possibilidade 
de constituírem uma opção válida para os
clubes/SAD interessados em contratações. 
Mas a inquestionável importância 
da vertente desportiva não obsta, 
antes impõe, que seja complementada 
na perspectiva do pleno emprego. Logo, 
a formação profissional traduzir-se-á em

Laurentino Dias, secretário de Estado da Juventude e do Desporto, e Miguel Veloso (Sporting) não faltaram à apresentação do V Estágio

Uma iniciativa de sucesso
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A partir do banco, os jogadores do SJPF seguiram com atenção as incidências dos jogos de exibição. José Carlos afina a táctica 

Na foto da esquerda, um lance do jogo entre Messinense e SJPF (0-1) a contar para a Taça Associação Futebol do Algarve. À direita, jogadores
e equipas técnicas do SJPF e do Cardiff City. Disputado no Estádio Nacional, foi o primeiro jogo do V Estágio do Jogador

Apesar dos desaires frente ao Cardiff (1-2) e ao Benfica (0-8), a equipa Sul do SJPF não deixou de dar uma boa réplica e de criar perigo 



acções tendentes a proporcionar aos
desportistas desempregados formação
específica, na perspectiva de uma maior
segurança no fim das respectivas
carreiras ou inserção no mercado de
trabalho. 
Este ano, atento o programa do Governo,
“Novas Oportunidades”, e o Catálogo
Nacional de Qualificações, o SJPF
enquadra as vertentes desportiva e
formativa ao curso de Técnico da área 
do Desporto (referencial de formação 
em produção) que confere o nível 3,
correspondente ao 12.º ano. 
Desta forma, é permitido aos atletas 
a possibilidade de obterem
créditos/módulos para a conclusão 
do curso atrás referido. 
Em conclusão o Sindicato pretende 
no desporto ser a primeira entidade a
promover e efectivar a dupla certificação.

A - Vertente Desportiva

1. Coordenação
Joaquim Evangelista 

SUL
Técnicos: Emílio Peixe e José Carlos 
Adjunto: Alfredo Franque 
Massagista: Cláudio (Fisiogaspar) 

NORTE
Técnicos: Antonino Fonseca e Pedro
Martins 

2. Data de Realização
De 2 de Julho a 31 de Agosto de 2007;

3. Treinos: Datas e Locais
3.1. Datas: Os treinos semanais terão
lugar nas manhãs de segunda, quarta e
sexta-feira, entre as 9h30 e as 11h30;
3.2. Locais:
Sul (Lisboa): Complexo Desportivo do
Jamor, em Oeiras; 

Norte (Santa Maria da Feira): Complexo
Clube Desportivo Feirense. 

4. Torneio Internacional da FIFPro
Está assegurada a participação no III
Torneio Internacional da FIFPro, a realizar
em Portugal, entre 21 e 22 de Julho.

5. Participantes:
Portugal, França, Itália, Holanda, Suíça e
Eslovénia.

B - Vertente Formativa
Neste domínio e concretizado o que
atrás genericamente se referiu, o Estágio
integrará Formação Profissional. 
Assim:
1. Áreas
Patrocínios, Inglês e Relações Públicas
no Desporto. 

2. Datas e Locais
2.1. Datas: No período da tarde dos dias
da realização dos treinos
2.2. Locais: Universidade Autónoma 
de Lisboa e instalações do Cambridge
School 

3. Entidade Formadora:
Sindicato dos Jogadores Profissionais de
Futebol, Soforma e Cambridge School.

JOGOS E RESULTADOS - JULHO
SJPF  / Cardiff (Inglaterra) 1-2
Belenenses / SJPF 4-0
U. Leiria / SJPF 2-0
Benfica / SJPF 8-0

Torneio FIFPro (3.º lugar)
Portugal / Eslovénia 0-1
Holanda / Portugal 0-0
Portugal / França 1-0

Torneio AF Algarve (4.º lugar)
Olhanense / SJPF 3-0
Messinense / SJPF 0-1
Portimonense / SJPF 3-0

Prémio Fair-Play SJPF
Prémio Melhor Jogador SJPF - Everson

V ESTÁGIO DO JOGADOR
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Os ânimos estiveram um pouco exaltados durante o encontro com o Portimonense. A equipa algarvia venceu por 3-0

Dois momento importantes do estágio: A apresentação da primeira equipa equipa Norte do V Estágio do Jogador (treinada por Pedro Martins 
e  Antonino Fonseca) e o confronto com o Belenenses (0-4), disputado no Estádio do Restelo

Tal como em anos anteriores, o Cambridge School continua a ser um parceiro indispensável
no sucesso deste projecto do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol

Chaínho não teve problemas em frequentar 
o estágio para jogadores desempregados. 
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Os treinos têm decorrido a bom ritmo, tanto no Estádio Nacional como em Santa Maria 
da Feira. 
Os treinos têm decorrido a bom ritmo, tanto no Estádio Nacional como em Santa Maria 
da Feira. 

Franque - a "alma" e o sentido prático 
do Estágio do Jogador

Á boa disposição impera nos treinos. Emílio Peixe (treinador), Santiago, Laurentino, Bruno Fernandes, Hélder Furtado, Gambóias, Chainho 
e Hélder Ramos celebram a vitória numa das peladinhas. Quem perdeu teve que ir ao castigo e os abdominais fizeram parte da ementa

Mariano (SJPF) deixou bons pormenores no encontro com o Olhanense. A formação de Olhão, muito reforçada para 2007/08, ganhou por 3-0

V ESTÁGIO DO JOGADOR
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11
1. A sua principal

virtude ?
2. O seu maior

defeito ?
3. O melhor jogador 

de sempre?
4. Que desportos

gosta além 
do futebol?

5. Prato preferido?
6. Automóvel de

sonho?
7. Destino de férias ?
8. Hobby ?
9. Um filme ?

10. Actor e actriz ?
11. Cantor ou banda

de música preferida?

remates
Quim Berto (Vizela)
Idade 35 anos (09/10/1971)
Naturalidade Guimarães
Clubes Benfica de Castelo
Branco, V. Guimarães,
Sporting, Benfica, Varzim,
Estrela da Amadora, Santa
Clara e Vizela

1. Humildade.
2. Confiar demais 

nas pessoas.
3. Diego Maradona.
4. Natação.
5. Arroz de cabidela.
6. Audi Q7
7. Algarve.
8. Estar com os filhos.
9. A Lista de Schindler.

10. Morgan Freeman 
e Madeleine Stowe.

1 1 . Keane.

Carlos (Boavista)
Idade 27 anos (08/12/1979)
Naturalidade Kinshasa (RD
do Congo)
Clubes Atl. Malveira,
Vilafranquense,
Campomaiorense, Amora,
Felgueiras, Boavista e Steaua
de Bucareste (Roménia)

1. Teimoso.
2. Persistente.
3. Michel Preud’homme.
4. Basquetebol.
5. Feijoada.
6. Mercedes SLR McLaren
7. Brasil.
8. Cuidar de animais.
9. Filmes de acção.

10. Sandra Bullock.
1 1 . Robbie Williams.
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AO DERROTAR A FRANÇA POR 1-0, 
A EQUIPA DO SJPF – em representação
de Portugal – garantiu o terceiro lugar 
no III Torneio FIFPro, disputado entre
21 e 22 de Julho, no Estádio
Universitário, em Lisboa.
Além da formação do SJPF, 
a competição, que decorreu pela primeira
vez em Portugal, contou com equipas
dos sindicatos de jogadores da Holanda,
Eslovénia, França, Itália e Suíça.
Promovido este ano pelo SJPF, este
torneio, apadrinhado por Eusébio, é já
uma referência na pré-época desportiva
em toda a Europa, dado que serve de
montra de jogadores desempregados
potencialmente capazes de integrarem
equipas profissionais. Ou seja, as
selecções são compostas por futebolistas
sem clube que encaram a  prova como
uma oportunidade de mostrar serviço e
arranjar emprego. O III Torneio FIFPro
não fugiu à regra e não foi de estranhar a
presença de muitos “olheiros”, técnicos
e dirigentes à procura de craques. 
E por falar em estrelas, realce para as
presenças dos internacionais Giuseppe
Signori (Itália) e Martin Djetou (França)
entre os 97 atletas que participaram no

evento. “Beppe” Signori, que se prepara
para iniciar a carreira de treinador, não
deixou de reconhecer que vários jogadores
presentes no torneio têm qualidade
suficiente para deixarem o desemprego.
Entre o público presente no Estádio
Universitário, em Lisboa, muitas foram as
personalidades ligadas ao futebol
português que disseram presente. Desde
o bicampeão europeu Paulo Sousa que,
acompanhado pelo filho, deu o pontapé
de saída do jogo Holanda-Eslovénia,
passando por vários ex-jogadores como
Paulo Madeira, Dimas, Valido, Chaínho,
Stefan Schwarz, Oceano, Pedro Xavier 
e Luís Norton de Matos, entre outros, 
a treinadores e dirigentes de vários clubes
e da arbitragem. Todos, sem excepção,
seguiram com atenção as incidências 
do torneio. 

Itália mais forte. 
As seis selecções foram divididas em
dois grupos. De um lado, Portugal,
Holanda e Eslovénia, do outro, Itália,
França e Suíça. 
No primeiro dia, e perante algumas
centenas de espectadores presentes nas

bancadas do Estádio Universitário, 
a equipa do SJPF perdeu com a Eslovénia
(0-1) e empatou com a Holanda (0-0). 
No final da jornada, a formação lusa
terminou o seu agrupamento 
na segunda posição. Assim, no dia
seguinte, jogou com a França para 
o terceiro e quarto lugares. 
O SJPF derrotou a França por 1-0 (golo 
de André Mandeiro) e garantiu o lugar
mais baixo do pódio. A equipa de
Portugal realizou a sua melhor exibição
ao longo dos dois dias de torneio.
Autoritária, não se amedrontou com 
o poderio físico dos franceses e mereceu
vencer o encontro. A formação orientada
por Emílio Peixe e José Carlos ainda se
deu ao luxo de falhar uma grande
penalidade. A vitória inquestionável 
que premiou o bom desempenho dos
jogadores do SJPF. 
Já o triunfo no torneio sorriu à Itália.
Com a média de idades mais elevada 
das seis equipas, os transalpinos fizeram
valer a sua experiência e bateram, 
na final, a Eslovénia por 2-1. Giuseppe
Signori – quem haveria de ser –  decidiu
o resultado com um fantástico livre
directo a 25 metros da baliza eslovena. 

Portugal terminou a sua presença no III Torneio FIFPro na terceira posição. No jogo decisivo bateu a França por 1-0

Portugal no pódio

TORNEIO FIFPRO
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A forte Eslovénia adiantou-se 
no “placard” pelo inevitável Blaz Puc
(com três golos foi o melhor marcador
da competição) logo aos sete minutos. 
A Itália – com as estrelas Signori 
e Carbone no banco durante o primeiro
tempo – tentou reagir e, em cima 
do intervalo, chegou ao empate através
de Marco Piovanelli, na marcação 
de uma grande penalidade. 
Na segunda parte, a Eslovénia voltou 
à carga e só não marcou porque o guarda-
-redes italiano esteve em grande
destaque. Até que aos sete minutos,
Giuseppe Signori chamou a si 
a marcação de um livre directo contra 
a Eslovénia e sentenciou o jogo. 
Um formidável pontapé a 25 metros 
ao ângulo sem hipóteses de defesa para 
o guardião esloveno. A Eslovénia ainda
tentou a igualdade mas sem êxito. 
Em suma, um grande jogo de futebol que
encerrou em beleza o III Torneio FIFPro. 
Nota ainda para o encontro para a quinta
e sexta posições, no qual a Holanda
derrotou a Suíça nas grandes
penalidades (4-2), após um empate 
a dois golos no tempo regulamentar 
e para o jogo dos Allstars (uma selecção
de ex-jogadores de futebol contra um
conjunto de jornalistas).
A formação constituída por Emílio Peixe,
José Carlos, Alfredo Franque, Rebelo,
Paulo Madeira, Oceano, Valido, Pedro
Xavier, Norton de Matos e Joaquim
Evangelista (presidente do SJPF), entre
outros, ganhou por 1-0 (golo de Pedro
Xavier) mas não foi uma vitória fácil. 
A equipa de jornalistas – oriundos de
vários órgãos de comunicação social –
jogou taco-a-taco e o resultado acabou por
não traduzir o que realmente se passou 
no relvado do Estádio Universitário. 
O empate teria sido o mais justo. 
Entre os Allstars, realce para Emílio
Peixe – na baliza segurou a vitória da sua
equipa –, para a excelente forma física 
de Alfredo Franque (que apanhou alguns
“ciclistas” pelo seu corredor) e para 
as boas exibições de José Carlos, Oceano,
Norton de Matos e Pedro Xavier. 

Acabar em beleza. 
O jantar de encerramento e a entrega
dos prémios do III Torneio FIFPro
decorreu num restaurante em Alcântara,
na Doca de Santos. 
Em agradável ambiente de
confraternização, jogadores, técnicos 
e respectivas comitivas das seis selecções
que disputaram o III Torneio FIFPro
receberam os prémios da competição.
Também alguns ex-jogadores, como
Oceano e Luís Norton de Matos, 
não deixaram de se associar à festa.
Todas as equipas foram premiadas 

de acordo com a sua classificação.
Atletas e os restantes elementos das
comitivas levaram uma oferta simbólica
da sua participação no torneio. 

Os galardões, feitos à mão e
especialmente criados para o efeito,
foram produzidos pela Montra do Vidro.
Bruno Fernandes, capitão da equipa
portuguesa, recebeu o prémio relativo 
ao terceiro lugar, enquanto Giuseppe
Signori, capitão da formação italiana, 
o troféu referente à primeira posição.

No Estádio Universitário, o público acompanhou com interesse todos os jogos da competição.
Em baixo, o jogador Bruno Fernandes recebeu o prémio relativo ao terceiro lugar 

CLASSIFICAÇÃO FINAL
1.º Itália 
2.º Eslovénia 
3.º Portugal 
4.º França 
5.º Holanda 
6.º Suíça 

RESULTADOS - DOMINGO (22 DE JULHO)
Holanda / Suíça 2-2 
(4-2 nas grandes penalidades)
Portugal / França 1-0
Eslovénia / Itália 1-2

CLASSIFICAÇÃO
Grupo A 
1.º  Eslovénia (3-0) 6 pontos 
2.º  Portugal (0-1) 1 
3.º  Holanda (0-2) 1 

Grupo B 
1.º  Itália (2-0) 4 pontos 
2.º  França (1-0) 4 
3.º  Suíça (0-3) 0 

RESULTADOS - SÁBADO (21 DE JULHO)
França / Suíça 1-0 
Holanda / Eslovénia 0-2 
Itália / Suíça 2-0 
Portugal / Eslovénia 0-1
França / Itália 0-0 
Holanda / Portugal 0-0
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Vários ex-jogadores estiveram presentes no torneio. Paulo Madeira, além de assistir aos jogos, aproveitou para dar uma vista de olhos pelos
novos automóveis da Kia. Já Paulo Sousa arranjou um reforço, o filho, para dar o pontapé de saída do Holanda-Eslovénia

Stefan Schwarz e Dimas (ambos ex-futebolistas do Benfica, entre outros) nas bancadas do Estádio Universitário. O ponta-de-lança, Blaz Puc,
da Eslovénia, ficou em branco na final mas foi o melhor marcador da competição com três golos

O internacional francês Martin Djetou e o categorizado transalpino Benito Carbone foram duas das grandes figuras das suas formações, a
francesa e a italiana, e do próprio torneio

TORNEIO FIFPRO
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A França, sempre ao ataque, bateu a Suíça por 1-0. Bruno Fernandes (Portugal) a realizar uma excelente defesa

Louis Everard da FIFPro. A competição não viveu só dos jogos “a sério”. Também nos matraquilhos os jogadores aplicaram-se a 100 por cento

A equipa de Portugal bem tentou marcar à Eslovénia mas sem sucesso. Os eslovenos defenderam-se sempre muito bem. Tijs Tummers da
FIFPro elogiou o nível competitivo do torneio
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Lascivius saburre miscere bellus apparatus
bellis, quod adfabilis oratori praemuniet

A equipa de Portugal e a festa de Giuseppe Signori, a maior estrela da equipa italiana e do III Torneio FIFPro

Um dos elementos das equipas de arbitragem, da Associação de Futebol de LIsboa, e um jogador da Suíça a tentar converter um penálti

Mais a sério ou a brincar todos os desafios foram emotivos. Na esquerda, os participantes do jogo Allstars, entre ex-jogadores (Oceano,
Norton de Matos, Valido, Paulo Madeira, Pedro Xavier, etc) e jornalistas. À direita, uma fase renhida da final entre Itália e Eslovénia.  

TORNEIO FIFPRO



23

Manuel Piumi da FIFPro. Rui Caçador, em nome da Federação Portuguesa de Futebol, e Oceano também disseram presente

A festa dos jogadores italianos após terem derrotado na final a Eslovénia por 2-1. Após o encontro, o treinador Attilio Maldera foi levado em
ombros pelos seus jogadores. Suíça e Holanda disputaram com todo o empenho o jogo para apuramento do quinto e sexto lugares

A festa de encerramento do III Torneio FIFPro decorreu num restaurante na Doca de Santos, em Alcântara. À esquerda, Chainho e Norton de
Matos confraternizam. À direita, com Oceano”infiltrado” de taça na mão, vários elementos do SJPF, desde jogadores, técnicos e dirigentes
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ESPERANÇA

Vontade de vencer

Miguel Veloso
FILHO DE ANTÓNIO VELOSO, HISTÓRICO CAPITÃO 
DO BENFICA, MIGUEL VELOSO (nascido em Coimbra, 
a 11 de Maio de 1986) foi dispensado do clube encarnado,
ainda criança, com a justificação de que era gordinho.
Aurélio Pereira, “guru” da formação do Sporting, 
não se importou com as “gordurinhas” de Miguel e falou 
com António Veloso para que este deixasse o filho jogar no
Sporting. E assim foi. Com 13 anos de idade, Miguel ingressou
nas camadas jovens do clube leonino. E, época após época, 
foi conquistando o seu espaço no covil do leão. 
Com Paulo Bento no leme, foi campeão nacional júnior, 
e em 2005/06, na sua primeira época como sénior, 
foi emprestado ao Olivais e Moscavide. Aí sagrou-se campeão
nacional da II Divisão contribuindo decisivamente para 
a subida do Olivais à Liga de Honra. Pelo meio, foi campeão
europeu de sub-17.
Em 2006/07, foi chamado por Paulo Bento para integrar 
o plantel profissional do Sporting. Começou a época algo
tímido e a entrar de vez em quando na equipa principal.
Alternava entre as posições de defesa central e de médio
defensivo. Paulatinamente começou a impôr o seu talento 
e, sem surpresa, relegou Custódio e Paredes para o banco 
de suplentes. Com ele em campo, a equipa jogava melhor 
e terminou a temporada como titular indiscutível, 
tanto no Sporting, como na Selecção Nacional de sub-21.    
Forte fisica e tecnicamente, Miguel Veloso é um verdadeiro
médio – a sua forma de jogar faz lembrar a do argentino
Fernando Redondo, ex-glória do Real Madrid – que ora 
se transforma na primeira barreira defensiva para 
os adversários como no jogador que inicia os ataques 
da sua equipa. O seleccionador nacional, Luiz Felipe Scolari,
rendeu-se às suas qualidades e já disse que Miguel Veloso será,
em breve, chamado para a equipa principal de Portugal. 
O Sporting, atento à sua jóia, renovou-lhe o contrato até 2013 
e blindou a sua saída com uma cláusula no valor de 30 milhões
de euros. Miguel diz que sairá no momento certo.
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O QUE DIZ A LEI

São já muitos os jogadores
de futebol que estão
trabalhar no estrangeiro. 
É um facto que, cada vez
mais, os futebolistas
portugueses procuram 
e aceitam trabalho lá fora.
Todos sabemos como já é
numerosa “a comunidade”
no Chipre, como são alguns
na Grécia, Roménia, Itália 
e como são muitos na
Bulgária. Vamos também
conhecendo a sua
realidade e os seus
problemas.

Como é sabido o Sindicato
dos Jogadores
Profissionais de Futebol 
é filiado na associação
internacional dos sindicatos
denominada FIFPRO e
mantém relações estreitas
com a maioria dos
Sindicatos estrangeiros,
também filiados no referido
organismo internacional.

Deste modo, se um jogador
estrangeiro v. g. espanhol 
a trabalhar em Portugal
necessita de apoio jurídico,
o SJPF presta-o ao abrigo
do protocolo celebrado. 
O inverso também é
verdadeiro. Isto é, um
jogador português em
Espanha, sendo associado
do sindicato português,
poderá também socorrer-
-se dos serviços jurídicos da
AFE (sindicato espanhol). 

Ora, são cada vez mais os
associados no estrangeiro
que nos contactam a
solicitar ajuda na resolução
de problemas laborais pelo
que, achamos pertinentes,
ainda mais “nesta altura do
campeonato”, as seguintes
recomendações:

Assim,
O Sindicato dos Jogadores
Profissionais de Futebol, 

no sentido de evitar que 
os seus associados que
decidam prestar trabalho
no estrangeiro venham 
a encontrar problemas 
na sua relação jurídico-
-laboral, aconselha a:

1 – Pedir aconselhamento
ao SJPF antes de partir; 

2 – Indagar se o SJPF tem
contactos com o Sindicato
do país onde vão trabalhar;

3 – Certificar-se de que o
agente que eventualmente
participe na contratação 
é agente-FIFA;

4 – Evitar contratos oficiais e
contratos não oficiais. Evitar
situações em que o contrato
a registar na Federação do
país estrangeiro tenha
valores remuneratórios
muito distintos do valor real
acordado;

5 – Pedir sempre a
tradução do contrato para
inglês; 

6 – Negociar de forma a
antecipar a maior parte do
valor anual do contrato
(maior salvaguarda no caso
de incumprimento); 

7 – Enviar o contrato de
trabalho para ser analisado
pelo SJPF; 

8 – Nunca entregar os
originais dos documentos
tais como o passaporte, 
o bilhete de identidade, etc. 

Cristina França
gabinete.juridico@sjpf.pt

Celebração de contratos de trabalho no estrangeiro
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Em que clube fez o seu primeiro
contrato profissional e qual o salário?
No Sport Lisboa e Benfica, aos 17 anos, 
e foi de 450 euros.

O momento mais feliz e o mais triste 
na sua carreira?
O mais feliz foi chegar a profissional no
Benfica, o meu clube formador. O mais
triste foi o litígio com o Feyenoord, 
da Holanda. Não quis renovar contrato 
e fui afastado da equipa principal
durante alguns meses. 

Treinador que mais o marcou?
Todos me marcaram mas elejo Graeme
Souness porque foi quem me lançou na
equipa principal do Benfica e Elie Baupe
(actual treinador do Toulose) porque
apostou em mim no Bordéus e no Saint-
-Étienne. Para mim é mais do que um
treinador, é alguém com quem
mantenho uma relação de amizade.

Teve ou tem algum ídolo?
Nunca tive ídolos. 

Os ex-jogadores devem ocupar lugares
de destaque no dirigismo desportivo?
Acho que sim. O futebol existe não pelos
dirigentes mas sim pelos jogadores 
de futebol. Penso que em Portugal 
os jogadores terão de adquirir um maior
interesse em ajudar o futebol. Após o
final das suas carreiras devem abraçar 
o profissionalismo como directores 
de clubes ou do Sindicato dos Jogadores.
Seguramente que sabem os problemas
da profissão e podem ajudar os
jogadores que estão no activo.

É a favor ou contra a existência de
empresários?
Penso que são importantes desde 
que estejam legalizados e defendam 
os interesses dos jogadores e não para
proveito próprio.

Concorda com a criação de um Fundo 
de Pensões para os Jogadores?
É muito importante. Ao contrário do que
a maioria das pessoas pensa apenas 
um ou dois por cento dos jogadores é
que ganham bons salários. Depois
quando chegamos aos 30 e tal anos, 
ou ganhámos muito dinheiro e
soubémos orientar as nossas finanças ou
então é muito complicado arranjar outra
profissão. Os jogadores que trabalharam
e descontaram como todos os outros
cidadãos – embora tenhamos tido alguns
beneficios próprios da especificidade 
da profissão –, neste momento, com a
actual situação, não conseguem viver
com tranquilidade até aos 60 anos.  

Existe “fair-play” no futebol?
Acredito que haja respeito mútuo entre
profissionais de futebol do que “fair-
-play”. Depois depende de muita coisa,
do momento do jogo, do campeonato... 

Está satisfeito com o trabalho 
do Sindicato dos Jogadores?
Muito honestamente e sem querer ser
simpático penso que está melhor. 
Mas, também acredito que ainda
poderia estar melhor se a maior parte
dos jogadores aderisse ao Sindicato.
Ganharia muito mais força. Mas acho
que tem estado a trabalhar muito bem 
e tem defendido cada vez mais e melhor
os jogadores profissionais de futebol.
Estamos no bom caminho. Cabe agora
aos ex-jogadores e aos que estão no
activo tornarem o Sindicato mais forte.  

Já alguma vez recorreu ao Sindicato?
Aquando do litígio com o Feyenoord.
Procurei aconselhamento para algumas
dúvidas que tinha na altura. Foram
esclarecimentos muito importantes
porque o sindicato holandês não
respondeu às minhas dúvidas.

Se pudesse o que mudava no futebol
português?
Os verdadeiros protagonistas do futebol
são os jogadores. Sem jogadores não há
espectáculo e sem este não há futebol.
Infelizmente, cada vez mais em Portugal,
quem tem protagonismo são os
dirigentes, os jornalistas e outros 
que nada têm a ver directamente com 
o futebol. Tentava também acabar 
com a suspeição que existe em redor 
dos árbitros e do futebol português.

“Cabe aos jogadores 
tornarem o SJPF mais forte”
Bruno Basto é um futebolista com uma carreira sólida.
Formado no Benfica, já jogou nas ligas de Portugal,
França e Holanda. Não tem dúvidas em afirmar de que
os ex-jogadores devem ser mais interventivos e de é
essencial a criação de um fundo de pensões.

ENTREVISTA

Bruno Basto (Nacional da Madeira)
Idade 29 anos (21/05/1978)
Naturalidade Lisboa
Clubes Benfica, Alverca, Bordéus
(França), Feyenoord (Holanda), Saint-
-Étienne (França) e Nacional da Madeira
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PAULO VIDA, 35 ANOS, É UM EXEMPLO
DE UM JOGADOR DE FUTEBOL que sabe
preparar o seu futuro após pendurar as
botas.
Ainda futebolista, investiu num centro de
estética e SPA, em Esposende. Um espaço
que é gerido pela sua mulher, esteticista 
de profissão. Agora, há cerca de um mês,
Paulo Vida, decidiu abrir um centro 
de massagens de recuperação, 
em Barcelos. “É a minha área já que sou
diplomado – antes formei-me em
cinesoterapia – em osteopatia pela
Universidade Lusíada, e tirei algumas
especialidades, como por exemplo,
massagens de recuperação, técnicas

miofasciais e terapias manipulativas”,
adianta.
Enquanto jogador de futebol,  Paulo Vida –
que terminou a sua carreira no Ribeirão 
em 2005/06 – não descurou o seu futuro. 
“Ao mesmo tempo que jogava estudava 
à noite” explica. 
O ex-atleta – além do Ribeirão, passou 
pelo Odivelas, Académica, Estoril,
Desportivo das Aves, Châteauroux (França),
Gil Vicente, U. de Leiria, Penafiel, Paços de
Ferreira, Campomaiorense, Varzim e
Créteil (França) – está satisfeito com a sua
nova opção profissional e não tem dúvidas:
“Com os conhecimentos que tenho hoje, 
se os tivesse posto em prática enquanto

jogador, teria tido ainda mais rendimento”. 
Com o seu centro de massagens  de
recuperação, Paulo Vida está convicto 
de que pode proporcionar aos desportistas
que o procuram, mais rendimento e
potência, de forma a alcançarem um
rendimento ainda mais elevado.
No centro nada falta mas Paulo Vida elege
um equipamento: a plataforma vibratória.
“Acho que só o Benfica é que também tem
uma. É uma plataforma que, para além 
de fazer trabalho muscular, também faz
recuperação e também trabalha a parte 
de geriatria, de calcificação e de prevenção
de osteoporose. Em suma, é uma máquina
bastante completa e que não implica o
mínimo de esforço para o seu utlizador. 
É uma máquina não só direccionada para 
a parte desportiva como para a população
em geral”, acrescenta.
Uma infra-estrutura deste género obriga a
um investimento elevado, mas Paulo Vida
considera que o dinheiro foi bem
empregue e até admitir expandir o negócio.
“É outra fase da vida e agora, daqui para a
frente, há que tirar dividendos. 
A experiência com o centro de estética e
SPA está a ser bastante positiva, temos
muito trabalho, e esta,  devagarinho, vai ter
o mesmo potencial”. 
Neste momento, Paulo Vida tem em vista a
celebração de vários acordos com diversos
clubes da região para que os atletas desses
emblemas debelem as suas lesões no seu
centro. Para isso, os clubes terão apenas 
de pagar uma quota mensal. 
O antigo futebolista não tem dúvidas 
de que o seu centro de massagens de
recuperação é uma mais-valia para os
jogadores da zona Norte, porque, segundo
ele, “é um espaço muito bem equipado
para fazer a recuperação ou
potencialização muscular e permite um
maior rendimento e tudo, numa acção
passiva sem esforço”.

Há vida fora 
dos relvados
Há dois anos abriu um centro de estética, em Esposende. Agora, 
já afastado do futebol, Paulo Vida decidiu investir num espaço, em
Barcelos, que privilegia a recuperação e a potencialização muscular. 
Não tem dúvidas de que terá sucesso e até admite expandir o negócio.

No centro de massagens de Paulo Vida 
é possível encontrar os melhores
equipamentos que existem no mercado

PROLONGAMENTO
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Portugal ganha Mundialito Outdoor
Em Monte Gordo, no Algarve, a Selecção Nacional de futsal bateu na final a Eslováquia
por 6-1 e venceu, pela segunda vez, consecutiva o Mundialito Outdoor. 
O triunfo português não sofre contestação tal foi a superioridade demonstrada.
Portugal inaugurou o marcador logo aos 2 minutos, por Gonçalo Alves. André Lima,
aos 6’, Israel, aos 8’ e novamente Gonçalo, aos 16’, elevaram o marcador para 4-0. 
A formação eslovaca reduziu aos 20 minutos. Na segunda parte, a equipa portuguesa
voltou a marcar por Arnaldo, aos 22’, e por Gonçalo, aos 38’, e estabeleceu o resultado
final de 6-1. 
Em quatro jogos, Portugal alcançou quatro vitórias e marcou 23 golos. João Benedito
(Portugal) foi eleito o “Melhor Guarda-Redes”, Thomas Lódi (Hungria), o “Melhor
Marcador”, Arnaldo Pereira (Portugal), o “Melhor Jogador”, e a Hungria recebeu 
o prémio “Fair-Play”. Recorde-se que o III Mundialito Outdoor serviu de preparação
para o Europeu de futsal que, pela primeira vez, decorrerá em Portugal, no mês 
de Novembro. 

A selecção nacional
vai defrontar 
o Brasil a 25 e 26 
de Setembro, 
em São João da
Madeira. 
Os encontros
amigáveis com
o Brasil incluem-se
na preparação 
de Portugal para o
Euro 2007 (entre 16
e 25 de Novembro,
em Gondomar 
e Santo Tirso).  
Recorde-se que
Portugal está
inserido no Grupo
A, juntamente com
a Itália, República
Checa e Roménia. 
A Selecção Nacional
jogará a fase 
de grupos em
Gondomar. 
O primeiro jogo será
contra a Itália, 
dia 16, às 20 horas, 
o segundo, frente 
à República Checa,
dia 18, às 17h30 
e o terceiro, perante
a Roménia, dia 21,
às 18 horas. 

Benfica vence
Torneio Rui Costa
Ao bater na final o Belenenses por 3-2, 
o Benfica ganhou a 16.ª edição do
Torneio Rui Costa. A equipa do Restelo
adiantou-se no marcador por Drula,
tendo os encarnados  chegado à
igualdade, à beira do intervalo, por
Gonçalo, após assistência de Rui Costa.
No segundo tempo, Drula voltou a
colocar o Belenenses na frente
marcador, mas o Benfica conseguiu dar
a volta ao marcador. Rui Costa empatou
e Zé Maria fez o 3-2 final. Como
curiosidade, refira-se que Rui Costa
actuou durante 32 minutos. 
No jogo de atribuição do terceiro 
e quarto lugares, o Odivelas derrotou 
o Damaia Ginásio Clube por 3-2. 

FUTSAL
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CAP condena Boavista
A Comissão Arbitral Paritária (CAP)
reconheceu justa causa aos futebolistas
Hélder Calvino, Hugo Ferreira, Vítor
Borges, Steven Rodrigues e João Pedro 
na queixa que apresentaram contra o
clube do Bessa.
A CAP, órgão que pertence à Liga de
Clubes, condenou o Boavista a pagar aos
jogadores as verbas referentes aos
salários em atraso. Os axadrezados terão
agora de pagar a totalidade dos contratos
dos atletas, ou seja, um verba que poderá
rondar os 230 mil euros. Além de
receberem os salários em atraso, os cinco
jogadores ficam livres para assinar por
outros clubes.
De acordo com a legislação, os cinco
atletas terão o direito a receber até final
da duração dos seus contratos, se não
arranjarem clube, ou a diferença, caso
recebam no novo clube salários inferiores
aos que auferiam.
Em comunicado, o Boavista afirma 
que “esta questão não está resolvida 
em definitivo, pois poderá ainda ser
dirimida no local próprio, os Tribunais”.
Enquanto esperavam pela sentença da
CAP, quatro dos cinco jogadores - Hélder
Calvino, Hugo Ferreira, Vítor Borges 
e João Pedro – têm treinado no V Estágio

do Jogador, acção do Sindicato dos
Jogadores Profissionais de Futebol
destinada a jogadores desempregados.
Refira-se que os jogadores - campeões
nacionais de juniores pelos boavisteiros
em 2002/03 e posteriormente

emprestados a outros clubes – denunciaram 
a situação no passado dia 15 de Junho, 
em conferência de imprensa realizada na
sede do SJPF. Em alguns casos, 
o incumprimento salarial é superior a mais
de um ano.
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Arranque azarado
Nesta pré-época, Bruno Tiago (Sp. Braga), Hugo Viana (Osasuna) e Moreira
(Benfica) tiveram a infelicidade de contrair graves lesões. 
Bruno Tiago, do Sporting de Braga, fracturou a tíbia e o perónio na partida contra
o VFB Hüls e deverá estar ausente dos relvados durante seis meses. Já Hugo Viana,
do Osasuna (Espanha), sofreu uma fractura no metatarso do pé direito durante
um treino e estima-se que esteja ausente da competição por um período entre três
a quatro meses. 
Quanto a Moreira, o departamento médico do Benfica decidiu que o guarda-redes
seria alvo de uma intervenção cirúrgica à cartilagem do joelho esquerdo e deverá
estar inactivo durantes seis meses.

Técnicos do SJPF concluem cursos
Emílio Peixe e Pedro Martins foram dois dos 30 candidatos que no Centro 
de Estágios e Formação de Rio Maior, entre 11 e 29 de Junho, realizaram com
sucesso o IV Nível “UEFA Professional”, a graduação máxima do plano de
formação de técnicos elaborado pela UEFA. 
Peixe, actual treinador (tal como Pedro Martins, José Carlos e Antonino Fonseca)
do V Estágio do Jogador, promovido pelo SJPF para jogadores desempregados, 
e também vogal da direcção do SJPF, concluiu o curso com 15,2 (Bom), numa
escala de zero a 20 valores. Já Pedro Martins finalizou a acção com a média de 15,7
valores (Bom). Por sua vez, José Carlos terminou com aproveitamento (15,07
valores, o equivalente a Bom) o III Nível “UEFA Advanced”. Os cursos foram
organizados pela Federação Portuguesa de Futebol. 

Simão Sabrosa 
no Atlético 
de Madrid
O internacional
português assinou
com o clube
espanhol um
contrato válido para
as próximas quatro
temporadas. 
Na apresentação 
afirmou “estar
muito satisfeito” e
agradeceu o esforço
do Atlético de
Madrid na sua
contratação. 
O clube espanhol
pagou ao Benfica 20
milhões de euros 
e ainda mais dois
jogadores a escolher
pelos encarnados. 

NOTÍCIAS
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Duas equipas – Norte versus Sul, 
ou melhor, Portimão contra Cofidis –
constituídas por ex-jogadores
profissionais proporcionaram um bom
espectáculo na Arena Cofidis, estádio
instalado no areal da Praia da Rocha, 
em Portimão. 
Pela equipa de Portimão, orientada 
por Vítor Oliveira, alinharam Alfredo, 
Pedro Martins, Tavares, Jaime
Magalhães, Matias, Festas, Laureta,
Coelho e Paquito. 
Já pelo Sul (ou Cofidis), treinada por
António Simões, jogaram Dominguez,
Carlos e Pedro Xavier, Nunes, Paulo
Madeira, José Carlos, Pacheco, Emílio
Peixe, Jorge Martins e Padrão. 
O resultado do encontro de exibição
denominado “Beach Soccer Allstar
Game”, organizado em parceria entre 
a Liga de Clubes de Futebol de Praia 
e o Sindicato de Jogadores Profissionais
(SJPF), foi o menos importante mas 
diga-se que a formação do Sul fez valer
os seus créditos e venceu por 9-6.
Fernando Mendes, Jaime Magalhães 
e Pedro Xavier marcaram três golos cada,
Coelho, dois, e Dominguez, Peixe, 
Carlos Xavier e Tavares, um cada. 
Os espectadores presentes nas bancadas

da Arena Cofidis vibraram com as
excelentes jogadas dos protagonistas.
Nota para um espectacular golo 
de Emílio Peixe.
No final do jogo, o SJPF, através 
do presidente Joaquim EVangelista,
recebeu um cheque no valor 
de 1500 euros  a reverter para 
o Fundo de Solidariedade do Jogador. 

Boa onda em Portimão
NOTÍCIAS
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Assis de volta 
à competição
Terminou a 26 
de Julho de 2007, 
o castigo aplicado
pelo Tribunal
Arbitral do Desporto
a Nuno Assis,
jogador do Benfica
que acusou positivo
num controlo
antidoping
realizado em
Dezembro de 2005,
após o jogo
Marítimo-Benfica. 
Nuno Assis
regressou aos
relvados a 29 
de Julho, no Cairo,
Egipto, no encontro
particular entre 
o Benfica e o Al-Ahly
(1-2), treinado por
Manuel José. 

Evangelista no “board” da FIFPro Europa
O presidente do SJPF será um dos seis elementos que constituirão o comité
executivo FIFPro Divisão Europa. Além de Joaquim Evangelista (foi quem recebeu
a maior votação com 52 votos), a direcção será formada por Philippe Piat
(presidente), Leonardo Grosso, Mike McGuire, Rudi Novotny e Maria Tsigoni. 
O presidente do SJPF lembrou a relevância deste cargo para os futebolistas e para
o futebol português dado que, desta forma, “poderá defender mais de perto 
os interesses dos jogadores”. 

João Alves regressa ao Benfica
O “Luvas Pretas” treinará a equipa de juniores do clube encarnado e ficará ligado
à prospecção de novos talentos.
“É com muita honra e orgulho que regresso pela quarta vez à minha casa mãe. 
Foi aqui que me formei como atleta e como homem, nos tempos em que o Benfica
dava cartas na formação” afirmou Alves durante a sua apresentação. 
O ex-internacional português adiantou que regressou ao Benfica “para conquistar
títulos” e que, pelo que já observou, “há grande qualidade no plantel de juniores”.
Quanto à prospecção, João Alves foi pragmático: “É algo que tenho feito ao longo
da minha carreira desportiva e sinto-me sempre orgulhoso por ver os meus
meninos por esses campos fora”. 
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