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EX- JOGADORES 
NA DIRECÇÃO  
DA FPF

João Vieira Pinto, 
Pedro Pauleta e 
Humberto Coelho 
são, espera-se, ros-
tos de mudança no 

figurino habitual.

SOLIDARIEDADE 
NO FUTEBOL

O drama de Carlos 
Martins mobilizou 
a família do futebol 
no apoio ao seu 
filho Gustavo.

VIOLÊNCIA  
NO DESPORTO

Infelizmente o clás-
sico Benfica-Spor-
ting ficou, mais 
uma vez, marcado 
pela violência fora 
das quatro linhas. 

É um facto. os jovens lusos, 20 anos depois,  decidi-
ram dar  uma “bofetada de luva branca” aos “velhos 
do restelo” que povoam o futebol nacional e afirmar  
a sua qualidade ao mundo.

sem pedir licença, a selecção liderada por ilídio vale 
obrigou os comentadores “do regime” a falar na for-
mação, os clubes portugueses a defender as equipas 
B, os candidatos à presidência da fpf a discutir o 
modelo de desenvolvimento do futebol português, o 
Governo a criar um grupo de trabalho denominado 
“protecção das selecções e dos jovens praticantes” 
e o presidente da república a intervir na defesa do 
jovens jogadores portugueses. É obra.
À vitória desportiva há, portanto, que associar a 
vitória política, mesmo que a maioria destes protago-
nistas, que nunca fizeram um esforço na defesa dos 
jovens e da formação, se associem, descaradamente, 
a este resultado. 
o sindicato, a maioria das vezes sozinho, nunca dei-
xou de denunciar o excesso de estrangeiros e fazer 
a defesa do jogador português. e fê-lo sustentado 
em estudos que publica anualmente.  não deixa, 
contudo, de se congratular com este despertar de 
consciências. 

ou Geração à Rasca?
infelizmente, as palavras não são suficientes. mais 
importante que falar é agir. 
assim, recordo, para os mais distraídos, que portugal, 

na sua entrevista de despedida.
Um facto é indesmentível. deixa a federação 
numa posição invejável, desportiva e financeira-
mente.  
o sindicato, sem prejuízo das divergências de opin-
ião que pontualmente existiram com dr. Gilberto 
madaíl, não pode deixar de agradecer o seu em-
penhamento pessoal e institucional, em particular o 
apoio aos mais carenciados, sobretudo os jogadores 
desempregados e com salários em atraso. 
Bem haja.

... a Fernando Gomes.
fernando Gomes é o novo presidente da fpf. 
parabéns e votos sinceros de pleno êxito. parabéns 
extensivos à sua equipa. 
disse-o a propósito da sua eleição para a liga, não 
acredito em homens providencias. seja na política 
ou no desporto. acredito no conjunto de pessoas 
que integram uma equipa. É esse o caminho do 
futebol português. na minha opinião pessoal esse 
conjunto de pessoas é que pode fazer a diferença.
e a diferença é a de contribuírem para melhorar. 

uma nota final para carlos marta o candidato 
derrotado que, juntamente com fernando Gomes,  
ajudou a dignificar este acto eleitoral dando uma 
imagem positiva do futebol português. 
mesmo na hora da derrota foi notório o seu 
desportivismo e elevação. parabéns carlos.

no mais recente estudo demográfico sobre futebolis-
tas na europa, em média, apenas 6,4% dos jogadores 
das equipas da i liga foram formados no clube que 
actualmente representam. assim as equipas portu-
guesas ocupam o último lugar neste ranking. 
por outro lado, constata-se que dos 21 jogadores da 
selecção sub-20 que estiveram na colômbia apenas 
7 jogadores actuam nas equipas do primeiro escalão.
deixemo-nos de hipocrisia: portugal não convive bem 
com o talento dos jovens. a questão é saber se vai 
conviver daqui para o futuro.
acredito, sinceramente, que isso possa suceder. 
mesmo que seja pelas piores razões (por exem-
plo porque os clubes estão falidos e a situação 
económica obriga).
neste contexto, mais uma vez, faço um apelo especial 
aos treinadores (a maioria ex-jogadores) para que à 
semelhança da coragem demonstrada por estes jovens 
jogadores, ousem dar-lhes uma oportunidade.
o último apelo vai para o Governo e instituições des-
portivas para que os grupos de trabalho, e consequen-
tes propostas, não constituam uma justificação para 
continuar tudo na mesma.

Passagem  
de testemunho  
de Madaíl…
Gilberto madail encerrou um ciclo de 15 anos.
muito mais haveria a dizer para além do que disse 

Geração Coragem!

JoaqUim evanGelista, Presidente da Direcção

o êxito alcançado pela selecção de sub-20 no campeonato 
do mundo, realizado na colômbia, agitou consciências.

+ -PLANO NACIONAL DE 
ÉTICA NO DESPORTO

Alexandre Mestre, 
secretário de Estado 
do Desporto e da Ju-
ventude, em boa hora, 
apresentou o Plano 
Nacional de Ética no 
Desporto.

++
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treze de novembro de 1963 é uma data que está na história do futebol português e euro-
peu. nesse dia, em encontro a contar para a taça das taças, no estádio José de alvalade, o 
sporting goleou a formação cipriota do apoel por 16-1 (6-1 ao intervalo). É a maior vitória ou 
derrota, conforme a perspectiva, registada num jogo das competições europeias. 
mascarenhas viveu uma noite inesquecível ao apontar seis golos, marca que passou também 
a constituir o recorde de número de golos marcados por um jogador num só jogo, a contar 
para as provas de clubes da Uefa. aliás, o avançado leonino foi o melhor marcador da taça 
das taças dessa época com 11 golos marcados. refira-se ainda que nessa época, o sporting 
ganhou a competição em causa, a taça das taças.

sporting 16, apoel 1
estádio josé de alvalade, 
13 de novembro de 1963. 
jogo a contar para as taças 
das taças, edição 1963/64.
mascarenhas, autor de seis 
golos, aponta aqui o seu 
terceiro tento.

* Foto:  Jorge Paula / Correio da Manhã
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Segunda Bota de Ouro 
para Cristiano ronaldo
primeiro eusébio, depois fernando Gomes, agora cristiano ronaldo. com 40 golos na liga espanhola na época de 2010/11, o 
internacional português, que alinha no real madrid, tornou-se no terceiro futebolista português a ganhar por duas vezes a Bota 
de ouro e o primeiro a alcançá-lo em dois clubes e países diferentes (manchester United (inglaterra), em 2007/08, e real madrid 
(espanha), em 2010/11).  
fernando Gomes, eusébio, alfredo di stefano, zinedine zidane, futre, Gilberto madaíl e o ministro adjunto e dos assuntos 
 parlamentares, miguel relvas, foram algumas das personalidades presentes na cerimónia que decorreu em madrid.
cristiano ronaldo recebeu o galardão das mãos de di stefano e eusébio e dedicou o prémio à família.

00
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O único debate
promovido pelo sindicato dos Jogadores profissionais de futebol (sJpf), carlos 
marta e fernando Gomes, candidatos à presidência da federação portuguesa de 
futebol, debateram argumentos num debate vivo e esclarecedor. a iniciativa do 
sJpf decorreu nas belas instalações da câmara municipal de lisboa, na praça do 
município, e foi transmitida em directo na rtp informação.

00
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ARTUR 
QUARESMA

artur da silva quaresma, natural do Barreiro, nasceu 
a 27 de dezembro de 1917.
o seu primeiro clube foi o nacional do Barreiro. 
depois integrou o sport lisboa e Barreiro, que era a 
filial n.º 1 do sport lisboa e Benfica. aos 16 anos foi 
convidado para jogar no futebol clube Barreirense, 
que estava na 1ª divisão nacional. Jogou somente 

dois jogos na formação do Barreiro. o Belenenses 
contratou-o por cinco contos.
chegou ao Belenenses em 1935 e no emblema da 
cruz de cristo fez toda a sua carreira. foram 16 
temporadas com a camisola azul do clube de Belém. 
quaresma ocupava todos os lugares da linha dianteira 
azul, e ainda o de médio de ataque. para a posteri-

dade fica o facto de ter participado no único título 
de campeão nacional do Belenenses, conquistado 
em 1946.
artur quaresma estreou-se pela selecção nacional 
aos 19 anos, a 28 de novembro de 1937, num embate 
frente à espanha, que portugal venceu por 2-1. no 
total, quaresma somou cinco internacionalizações por 
portugal. o avançado foi o 14.º jogador internacional 
a do Belenenses.
despediu-se dos relvados aos 31 anos, na tarde 
de 5 de outubro de 1948, no campo das salésias, 
num dérbi entre o Belenenses e o sporting. os azuis 
venceram por 4-1 e quaresma terminou da melhor 
maneira a sua carreira ao marcar dois golos. 
como jogador/treinador do Belenenses foi finalista 
da taça de portugal na época de 1947-48. Já como 

treinador dos azuis conquistou um terceiro lugar no 
campeonato nacional da época de 1948-49. 
após abandonar a carreira de futebolista chamou a si 
a orientação das escolas de jogadores, um projecto 
que amava.

curriculum desportivo 
como jogador do Belenenses: 

- vencedor da taça de portugal em 1941/42 

- campeão nacional em 1945/46 

- campeão de lisboa em 1943/44 

- campeão de lisboa em 1945/46 

- finalista da taça de portugal em 1939/40 

- finalista da taça de portugal em 1940/41 

- finalista da taça de portugal em 1947/48 

- 7 vezes terceiro classificado no campeonato 

  nacional 

- vice-campeão de lisboa em 1938/39

O antigo avançado do Belenenses e da selecção nacional 
morreu a 3 de Dezembro. Tinha 93 anos. Destacou-se pela 
sua habilidade e pelo seu futebol artístico e rendilhado.

“ Artur Quaresma 
jogou 16 temporadas 
com a camisola do 
Belenenses ” 

GLóRIAS
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eNtReVIStA

NELSON 
oliveira
nelson oliveira é sinónimo de golos. mas não só. É 
também sinónimo de esperança, ou não fosse ele 
um dos jogadores mais promissores da sua geração. 
aos 20 anos, o avançado do Benfica e da selecção 
nacional de sub-21 tem, apenas, no currículo um 
título nacional de juvenis, mas foi considerado o se-
gundo melhor jogador do campeonato do mundo de 
sub-20, na colômbia, competição em que portugal 
foi igualmente vice... “fizemos tudo para ganhar 
e acabámos por fazer um grande campeonato do 
mundo!”, sublinha nelson oliveira, certo de que 
“o jovem jogador português vai aparecer mais” na 
primeira linha do futebol nacional.
nasceu para o futebol no pequeno santa maria 
e saltou, depois, do Braga para o Benfica. desde 

logo com exibições que não deixaram grandes 
dúvidas quanto ao seu talento. nelson oliveira tem 
uma apreciável capacidade física e é dotado de 
excelente técnica individual. alia a isso grande 
mobilidade, joga com ambos os pés e tem uma 
evidente facilidade de remate. o futuro é já ali e 
nelson oliveira encara de frente os desafios que o 
futebol tem para si.

Que expectativas ficaram depois daquele 
mundial de sub-20?
Julgo que demonstrámos que temos uma geração 
de muita qualidade e com bastantes jogadores para 
serem aproveitados no futuro. creio que honrámos o 

“ A maior ia das 
pessoas não estava 
nada à espera que 

t ivéssemos uma 
part ic ipação 
tão boa” 

   “Quero continuar 
        a crescer e a evoluir”
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país, conseguimos uma participação bastante digna 
e de que muita gente não estaria à espera. creio 
mesmo que a maioria das pessoas não estava nada 
à espera que tivéssemos uma participação tão boa, 
mas a verdade é que provámos, acima de tudo, que 
aquele grupo tem bastante qualidade!

portugal merecia mais do que o segundo lugar?
faltou-nos um pouco de sorte na final, porque em 
nada fomos inferiores ao Brasil. acho que eles 
tiveram a sorte do jogo... o primeiro golo é um 
bocado fortuito, porque a bola foi cruzada e acabou 
por enganar o mika, no terceiro golo penso que 
ele também queria cruzar e acabou por fazer um 
grande golo, por isso digo que não fomos inferiores 

a eles, o que nos causou um certo amargo de boca. 
Julgo que podíamos ter conquistado o título, era 
mais bonito se assim tivesse sido, mas só temos 
de estar de cabeça levantada. fizemos tudo para 
ganhar e acabámos por fazer um grande campe-
onato do mundo!

O treinador apelidou-vos de geração cora-
gem...  aquela selecção foi, acima de tudo, 
uma equipa de trabalho ou acha que podemos 
acreditar que o futebol jovem português vai 
voltar às grandes conquistas?
acho que fomos uma equipa consciente e que sabia 
que tinha de usar as suas armas para ganhar os 
jogos. sabíamos que havia outras equipas, como 

a frança, por exemplo, que tinham jogadores, não 
digo com mais qualidade mas mais experimentados, 
que já tinham jogado nas principais equipas e 
muitos deles na i liga francesa... na nossa selecção 
havia poucos jogadores com esse ritmo competitivo 
mas, em termos de qualidade, estávamos bem ser-
vidos. tivemos de adoptar o nosso sistema de jogo... 
muitas pessoas diziam que a nossa equipa não tinha 
um futebol muito bonito, mas o objectivo do futebol 
é ganhar e, em termos práticos, o nosso futebol 
dava resultados e era difícil marcarem-nos um 
golo... defendíamos todos bem, éramos solidários 
e, no ataque, acabávamos por ser perigosos e as 
equipas não se podiam distrair muito connosco... 
soubemos aproveitar tudo isso e chegámos à final... 

só foi pena mesmo não termos conseguido alcançar 
o título mundial.

acredita que, com os resultados desse 
mundial, os jovens portugueses podem vir a 
conquistar, agora, mais espaço nas equipas 
nacionais?
acredito que sim. o jovem jogador português 
vai aparecer mais na i liga e ter mais espaço 
para mostrar o seu valor. espero bem que isso 
aconteça...

pessoalmente, que objectivos traçou no ime-
diato? O que podem os benfiquistas esperar, 
esta época, do nelson Oliveira?

podem esperar trabalho, porque eu saberei esperar 
pela minha oportunidade para poder agarrá-la e 
mostrar o meu valor! quero continuar a crescer 
e a evoluir como jogador, estou no Benfica e isso 
significa estar entre os melhores, portanto, todos os 
dias vou aprendendo a ser melhor jogador. depois, 
como já disse, é esperar pela oportunidade e saber 
corresponder.

tem consciência que, nos últimos anos, é um 
dos jovens valores em quem os adeptos e os 
portugueses, em geral, depositam maiores 
esperanças...
sim, tenho consciência disso, até porque já senti 
várias vezes o carinho dos adeptos e sei o que isso 

“Um grande 
orgulho estar 
entre os melhores”

O jornal italiano Tut-

toSport elege, todos os 

anos, o melhor jogador 

sub-21 que actua na 

Europa. E o nome de 

Nélson Oliveira tam-

bém fez parte da lista 

dos 40 nomeados para o 

prémio «Golden Boy»... 

Mas o que significa isso 

para um jogador?

É um grande orgulho estar 
nessa lista, porque sig-
nifica que o trabalho que 

tenho feito foi reconhecido. 
Neste caso, por um jornal 
bastante conceituado e 
que decide, todos os anos, 
premiar o melhor jogador 
nesse escalão. É também 
por isso que trabalhamos, 
para podermos estar entre 
os melhores. Natural-
mente que é com imenso 
orgulho que vejo essa dis-
tinção, independentemente 
de não ter ganho o troféu – 
revela Nelson Oliveira.

 Tem consciência que 

isso lhe dá, também, 

mais responsabilidade, 

não tem?

- Claro que sim. Estar 
entre os melhores obriga-
me a provar todos os dias 
a razão pela qual me 
incluem nesse lote. Mas 
lido bem com essa respon-
sabilidade e vou trabalhar 
para continuar a demons-
trar a minha qualidade e 
as minhas capacidades.

“Saberei esperar 
pela minha oportunidade 
para poder agarrá-la e 

mostrar o meu valor!” 

eNtReVIStA
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representa. na época passada, por exemplo, quando 
estava ao serviço do paços de ferreira e entrei 
no estádio da luz, deu para perceber o carinho 
que têm por mim e o apoio que me dão, portanto, 
espero poder retribuir, jogando e dando-lhes muitas 
alegrias!

se lhe pedir para se definir, quais as carac-
terísticas que destaca em si?
sou um jogador rápido, forte e com bastante facili-
dade de remate. sei que preciso de melhorar o jogo 
aéreo e alguns posicionamentos tácticos, mas isso é 
próprio da minha idade... aos 20 anos, tenho muito 
que aprender e algumas coisas a melhorar.

a fase de transição dos juniores para os 
seniores é, sem dúvida, fundamental para 
o sucesso da carreira de muitos jogadores. 
sente que há uma mudança significativa? Há 
uma diferença grande na forma de trabalhar e 
no grau de exigência?
claramente. Há grande diferença, sobretudo, no 
ritmo competitivo. quando era ainda júnior e, feliz-
mente, tive a felicidade e a possibilidade de jogar 
na i liga, senti grande dificuldade quando cheguei 
ao rio ave, porque o ritmo nada tinha a ver com 
aquilo a que eu estava habituado aqui nos juniores... 
penso que essa é a principal diferença. porque 
em termos de qualidade, as coisas já não são bem 
assim... tinha colegas no Benfica que, se calhar, em 
termos técnicos eram superiores a alguns que se 
encontram na i liga, sobretudo ao nível das equipas 
ditas mais pequenas. o que diferencia é a intensi-
dade dos treinos, a maturidade e a agressividade, 
factores que nos juniores não são tão notórios.

psicologicamente também é preciso ser mais 
forte...
sim, concordo. É preciso sermos mais fortes 
psicologicamente porque, como o ritmo é diferente, 
podemos não entrar logo na equipa e estarmos al-
gum tempo sem jogar... nesse sentido, é importante 
sermos fortes do ponto de vista psicológico para 

não nos deixarmos ir abaixo. se isso acontecer, 
podemos deitar a perder uma carreira...

na competição interna no Benfica, é igual-
mente importante ser forte... a concorrência 
é grande: cardozo e rodrigo mas, também, 
saviola, rodrigo mora... são “adversários” que 
o ajudam a crescer como homem e jogador?

eNtReVIStA

“Recuperar os 
pontos perdidos”
Após o Mundial 

da Colômbia, Rui 

Jorge chamou regu-

larmente o jogador 

do Benfica aos sub-

21... O apuramento 

para o Campeonato 

da Europa não está 

fácil, mas Nelson 

Oliveira acredita 

que Portugal vai 

estar no Europeu 

de 2013, em Israel:

- Acredito que sim. 

A derrota com a 

Rússia e os empates 

com a Polónia e 

Albânia compli-

caram as nossas 

contas... Em meu 

entender, apesar 

de tudo, o apura-

mento continua 

em aberto, se bem 

que não podemos 

desperdiçar mais e 

temos de recuperar 

os pontos perdidos. 

No fundo, as nossas 

contas passam por 

ganhar os jogos to-

dos até final e espe-

rar para ver. Acho, 

contudo, que este 

grupo de trabalho 

tem valor sufici-

ente para conseguir 

esse objectivo.

“ Sou um jogador 
rápido, forte e com 
bastante facilidade 

de remate.” 

claro que sim. Há uma competição saudável 
entre todos os avançados e penso que todos nós 
oferecemos garantias. depois, com o trabalho diário 
vamos tentando conquistar o nosso lugar.

e houve algum jogador que o inspirou desde a 
infância? tem algum ídolo?
quando era pequeno não ligava muito a jogadores, 
mas há uns anos comecei a admirar o ibrahimovic, 
que hoje joga no ac milan. outro dos jogadores 
que passei a admirar foi o cristiano ronaldo, não 
só por ser um grande jogador mas, também, pela 
capacidade de trabalho que ele tem. É um grande 
jogador, um excelente profissional e prova-o 
todos os dias. É um exemplo a seguir por todos. 
porquê? porque além de ser o melhor do mundo e 
o melhor marcador, acredita que é possível fazer 
sempre mais! não lhe basta ser o melhor, ele quer 
ser sempre ainda melhor! só temos de admirar 
um jogador assim.

“Todos 
deviam 
ser 
sócios!”
«O Sindicato dos Jogadores é 

uma garantia importante para 

os futebolistas.» A ideia é sub-

scrita por Nelson Oliveira, que 

acredita nas vantagens de ser 

associado do SJPF. O avançado 

benfiquista deixa, aliás, um con-

selho aos seus colegas...

- Sim, é muito importante. Sou 

da opinião que todos os joga-

dores deviam ser associados do 

Sindicato, porque hoje podemos 

estar bem mas amanhã não sabe-

mos o que nos pode acontecer... 

E o Sindicato dos Jogadores, a 

esse nível, tem desempenhado 

um papel muito importante. É 

uma ajuda, uma defesa com a 

qual os jogadores sabem que po-

dem contar. Há imensos casos de 

colegas meus que têm trabalho, 

têm contrato mas, de repente, 

vêem-se em situações difíceis e a 

precisar de apoio para resolver 

a sua situação.



18 19

rui patrício
“não há favoritos. vai ser um 
grande espectáculo e não te-
mos de os temer, vamos lá para 
ganhar. não dava para escolher 
o grupo, mas estou confiante na 
nossa selecção, porque temos 
uma equipa muito boa. a dina-
marca não nos pode assustar, 
pois a cada jogo [contra eles] o 
nosso espírito é melhor.” 

ricardo costa
“será um jogo tremendo [com a 
alemanha], entre duas das melhores 
selecções da europa. são novamente 
uma das potências do futebol mun-
dial, e qualquer desconcentração 
com a alemanha será a nossa morte. 

teremos de ser uma equipa muito 
solidária, motivada e sobretudo con-
centrada. e deixar que o talento dos 
nossos melhores jogadores possa 
fazer a diferença.” 

joão vieira pinto
“se pudéssemos escolher, não era 
este grupo que escolhíamos, mas 
portugal não vai virar as costas à luta, 
independentemente do adversário. 
acho que continuamos a ter valor e 
jogadores com capacidade suficiente 
para passar à fase seguinte.” 

paulo Bento
“À parte da dinamarca, pelas dificul-
dades que já nos criou nas duas fases 
de apuramento anteriores, estamos 

a falar de duas equipas com poten-
cial enorme. a alemanha fez uma 
qualificação imaculada e a Holanda 
praticamente imaculada, só perdeu o 
último jogo com a suécia, mas para 
tentar o objectivo que pretendemos, 
trataremos de defrontar olhos nos 
olhos duas das melhores selecções 
da europa”. 
 
Bruno alves
“nestas grandes competições o im-
portante é a fase de grupos. vamos 
ver o que acontece nos primeiros 
jogos e pensar etapa a etapa e não 
pensar já na final ou em ganhar o 
título. a casa não se constrói pelo te-
lhado, mas por baixo. É esse o pensa-
mento que devemos ter.” 

euRO 2012

Holanda, dinamarca e alemanha são 
as equipas que a selecção nacional 
vai defrontar na fase de grupos do 
euro 2012. inserido no grupo B, 

portugal tem pela frente um grupo 
complicado, com equipas campeãs 
europeias. 
portugal inicia a competição a 9 de 

Junho com a alemanha, segue-se a 
13 de Junho, a dinamarca, e final-
mente a 17 de Junho, portugal fe-
cha a fase de grupos com a Holanda.

três campeões europeus  
no caminho de Portugal Os grupos:

Grupo a: polónia, Grécia, rússia, república checa 
grupo B: Holanda, dinamarca, alemanha    
              e portugal 
Grupo c: espanha, itália, república da irlanda, croácia 
Grupo d: Ucrânia, suécia, frança, inglaterra 

SJPF ao lado de Yannick

acompanhado por Joaquim evangelista, yannick djaló escolheu a sede do sindi-
cato para esclarecer a sua situação desportiva.
o presidente do sJpf afirmou que o jogador, no dia 25 de novembro,  depois de 
tudo ter feito para que isso não sucedesse,  rescindiu com justa causa o contrato 
de trabalho desportivo com o nice.
“o yannick treinou durante um mês e meio, sem receber. depois disso e sem 
qualquer justificação foi impedido de treinar. apesar das várias interpelações 
para ser reintegrado o clube manteve-se numa posição inaceitável facto que 
originou a reação do jogador. foi um processo difícil, sobretudo no plano emo-
cional, mas jogador contou e continuará a contar com o apoio do sJpf”, explicou 
Joaquim evangelista.
yannick  agradeceu a todos pelo apoio demonstrado e referiu que foi uma situa-
ção que o apanhou a si e à sua minha família de surpresa. “quero em primeiro 
lugar agradecer ao sindicato pelo apoio prestado desde a primeira hora assim 
como à minha família e amigos” afirmou o jogador.
agradeceu, também, ao sporting que “teve uma atitude correta e de solidariedade”.
sobre o futuro, referiu que se sente enganado pelo nice e pelo seu empresário, 
que pondera reclamar na fifa uma indemnização pelos danos causados e que vai 
aproveitar os próximos dias para refletir sobre o seu futuro.

NOtícIAS

reacções e Yannick ao lado do SJPF
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Pauleta 
no onze ideal do campeonato francês
depois de ter sido considerado o melhor jogador estrangeiro a actuar em frança 
e o melhor jogador de sempre na história do paris saint-German, pedro pauleta 
(que jogou na liga gaulesa entre 2000 e 2008) foi distinguido para figurar no 
melhor onze dos últimos 20 anos. 
o avançado português é o único estrangeiro a figurar em tal equipa que é con-
stituída por Barthez, Karembeu, thuram, Blanc, lizarazu, vieira, pires, ribéry, 
zidane e papin. Já didier deschamps foi o treinador eleito.

fifa e france football anunciaram que cristiano ronaldo (real madrid), lionel 
messi e Xavi (ambos do Barcelona) são os finalistas candidatos à conquista da Bola 
de ouro – prémio que distingue o futebolista do mundo.
o vencedor será eleito pelos votos dos seleccionadores nacionais e capitães, além 
dos representantes da revista francesa. o resultado será conhecido a 9 de Janeiro, 
em zurique, na gala da fifa. 
recorde-se que messi venceu as últimas duas edições e é apontado como o grande 
favorito à conquistar deste troféu. Já cristiano ronaldo ganhou o galardão em 2009, 
então ao serviço do manchester United.
Já na categoria de melhor treinador do mundo, os finalistas são José mourinho 
(que arrecadou este prémio na última época), do real madrid, Josep Guardiola, do 
Barcelona, e alex ferguson, do manchester United.

Ronaldo e mourinho 
candidatos a melhores do mundo

Figo imortalizado
depois de eusébio, luís figo é o segundo português a ficar com o seu pé 
gravado no champions promenade do mónaco.
numa noite de gala em monte carlo, e com a presença do príncipe alberto 
do mónaco, o antigo internacional português alcançou a imortalidade. numa 
homenagem só ao alcance dos maiores da história do futebol internacional, 
luís figo entrou no restrito lote das lendas de todos os tempos, tornando-se 
desta forma o segundo português a colocar a marca dos seus pés no the 
champions promenade, o passeio da fama dos futebolistas onde já moram 
as pegadas de “deuses da bola” como maradona, platini, di stéfano, puskas, 
George Best, Beckenbauer, zidane ou eusébio.
“É uma honra e um enorme prazer estar incluído neste lote maravilhoso de 
antigos jogadores. para mim, é um momento mágico. estão aqui jogadores 
como Beckenbauer, maradona e outros que vi jogar e eram os meus ídolos 
quando comecei a pensar que, quando fosse grande, queria ser jogador de 
futebol. e agora estou aqui, parece um sonho, algo que nunca pensei ser pos-
sível quando comecei a jogar. estou muito, muito emocionado”, afirmou luís 
figo à comunicação social presente no evento. 

o internacional brasileiro sócrates e grande figura do corinthi-
ans, não resistiu a uma infecção e morreu a 4 de dezembro, em 
são paulo. tinha 57 anos.
o “doutor”, alcunha pelo qual ficou conhecido no mundo do 
futebol pelo facto de ser licenciado em medicina – embora nun-
ca tenha exercido –, perdeu a vida na sequência de um choque 
séptico, informou o hospital albert einstein.
além da sua qualidade como jogador, sócrates fica para a 
posteridade como grande defensor dos direitos dos jogadores.

Adeus Sócrates 

a cidade alemã de Hamburgo foi o palco da nona edição do jogo contra a pobreza, um evento 
apoiado pela Uefa, e cujas receitas revertem na totalidade para o combate à fome na região do 
corno de áfrica.
em campo estiveram duas equipas: os amigos de ronaldo e zinedine zidane contra o Hamburgo 
all stars.
pela primeira, orientada pelo italiano marcello lippi e pelo sérvio Bora milutinovic alinharam, entre 
outros, drogba (costa do marfim), ronaldo (Brasil), dida (Brasil), Hierro (espanha), Hagi (ro-
ménia), luís figo (portugal), maniche (portugal), fernando couto (portugal), zidane (frança), 
robert pirès (frança), nedved (república checa), cannavaro (itália), rabah madjer (argélia) e 
dwight yorke (trindade e tobago).
Já pela formação do all-stars Hsv jogaram zé roberto, stefan schnoor, sergej Barbarez, collin 
Benjamin, nico-Jan Hoogma, mehdi mahdavikia e anthony yeboah, entre outros. o treinador foi 
thorsten fink. 
no encontro arbitrado por pierluigi collina, a equipa de ronaldo e zidane venceu por 5-4.

Jogo contra a pobreza
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sub-20

Geração 
coragem 

e depois?

a selecção nacional de sub 20 é vice-
campeã do mundo.
depois da “pompa e circunstância” é 
tempo de constatar alguns factos. na 
verdade, a maior parte dos jogadores 
que constituíam essa equipa, que ficou 
conhecida como “Geração coragem”, 
não tem tido a vida facilitada. somente 

dois atletas, nuno reis e cédric, ambos 
emprestados pelo sporting ao cercle 
Brugge e académica, respectivamente, 
têm jogado com regularidade.
no estrangeiro, estão oito jogadores, 
uns porque não têm oportunidade em 
portugal e outros por empréstimo como 
são os casos de nuno reis, roderick 

ou de Balde, entre outros. contudo, 
só nuno reis, capitão da selecção, é 
totalista do campeonato belga. também 
cédric, emprestado pelos leões à 
académica, tem sido titular na i liga 
portuguesa.
de resto, dos 21 convocados, só oito 
estão no principal escalão mas não 

jogam. muitos ainda nem se estrearam, 
como são os exemplos de mika, 
guardião do Benfica, e de ricardo dias, 
do Beiramar. depois há outros que 
jogam a espaços como caetano, no 
paços de ferreira, ou nélson oliveira 
e Bruno simão, no Benfica. muitos 
encontram-se em clubes da segunda 

divisão, onde nem jogam. falamos de 
casos como os de luís ribeiro, guarda-
redes emprestado pelo sporting ao 
sertanense ou de tiago maia, que está 
no santa clara por via de empréstimo 
do fc porto.
conclui-se, portanto, que apesar da 
posição do sindicato na defesa do 

jogador nacional, da voz autorizada do 
presidente da república a defender os 
jovens jogadores, das promessas de 
dirigentes e treinadores e das opiniões 
quase unânimes de que devemos 
apostar nesta área, a propalada defesa 
da formação, na maioria dos casos, não 
passa das palavras.

entretanto a liga “aprovou” o regresso 
das equipas B, o Governo apresentou 
as conclusões do grupo de trabalho 
denominado “protecção das selecções 
e dos jovens praticantes” e a federação 
tem uma nova direcção que assumiu 
compromissos públicos nesta matéria.
abre-se, aparentemente, uma janela 

de oportunidades que os nossos jovens 
merecem e o nosso futebol neces-
sita. será que estamos à altura dos 
desafios? para bem do futebol nacional 
vamos acreditar que sim!
até lá, o sindicato, com este dossier, 
pretende manter o assunto na agenda 
do futebol.
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Equipa do ano

três de março de 1989, riade (arábia saudita), foi a data e o local que 
marcaram a história do futebol português com a conquista do primeiro 
título mundial de juniores.
em 1991, o mundial sub-20, disputado em portugal, entre 14 de 
Junho e 30 de Junho desse mesmo ano, nova conquista. foi a 
oitava edição da competição e a primeira vez em que uma selecção 
europeia conquistou um troféu deste escalão pela segunda vez. 
a nível global foi a segunda selecção a conseguir tal marca, 
igualando o Brasil.
estes feitos tiveram um impacto inesperado e positivo dado que serviu 
como base de apoio para o crescimento efectivo e sustentado das 
selecções nacionais, desde os escalões de base até à equipa principal.
a surpreendente conquista tanto do primeiro como do segundo título 
mundial do futebol português serviu como uma verdadeira lufada de ar 
fresco no futebol nacional assistindo-se a partir daí a uma aposta na 
formação do jogador português.
algo que mudou nos últimos anos, sem explicação possível dado que 
portugal continua a ter dos melhores jogadores da actualidade.

RIAde 89... 
A LISbOA 91

confederação do desporto de portugal distingue a selecção nacional de sub-20 como a equipa do ano.

João
Vieira 
Pinto, 
recordar 1989...
Um olhar sobre o campeonato do 
mundo de sub-20 que decorreu na 
colômbia – e que portugal merecia 
ter vencido – trouxe-me à memória 
o meu primeiro mundial, quando em 
riade conquistámos um título até 
então inédito no futebol português e 
que repetiríamos dois anos mais tarde, 
em lisboa.
as semelhanças entre esta equipa e 
a selecção que orgulhou portugal na 
arábia saudita são muitas e trazem à 
discussão questões importantes, mais 
ainda num momento em que houve 
eleições na federação portuguesa 
de futebol, abrindo caminho a uma 
nova política de defesa do (jovem) 
jogador português. sim, porque hoje, 
como em 1989, essa é uma questão 
pertinente e que importa salvaguardar. 
o futuro imediato desta geração de 
jogadores, seja pela coragem ou pelo 
seu talento, não é fácil pela conjuntra 
actual, à imagem e semelhança do 
que aconteceu depois de riade. as 
oportunidades escasseiam, a queda 
das fronteiras e as leis actuais abriram 
portas a jogadores de outros cantos do 
mundo e os clubes continuam a olhar 

pouco para as suas escolas e a não 
encontrar muito espaço nos plantéis 
para alguns destes jovens valores. 
Hoje, como há 22 anos, essa deve ser 
uma preocupação de todos nós.
mas esta equipa que ilídio vale tão 
bem conduziu até à final de medelín 

tem outras parecenças com a que 
carlos queiroz consagrou campeã do 
mundo. mais do que pelo talento ou 
pela projecção individual, ambas as 
equipas vingaram pela força do 
colectivo e de um balneário que viveu 
em perfeita comunhão e interpretou 
fielmente as ideias do(s) seu(s) 
treinador(es). em 1989, ao contrário 
da equipa que repetiu o título em 
1991, em lisboa, os valores individuais 
equiparavam-se e foi à custa de muito 
trabalho e de uma enorme crença 
dos jogadores que fomos superando 
adversários, até ao triunfo que enusias-
mou o país. foi exactamente isso que 
senti, também, aquando do mundial 
da colômbia. poucos conheciam a 
equipa, poucos acreditariam em tão 
dignificante participação mas, com o 
decorrer da prova e com as vitórias, 
aumentou a confiança, o espírito 
patriótico e o conhecimento dos portu-
gueses relativamente a uma selecção 
que quase ninguém sabia que estava 
do outro lado do atlântico a lutar por 
um título que escapou (injustamente) 
por muito pouco...
Há, apesar de tudo, uma diferença sig-

nificativa entre a realidade que se vivia 
em 1989 e agora em 2011, o que em 
parte até revela a evolução do futebol 
e do jogador português, em geral. não 
dos jovens jogadores em particular... 
Hoje, sem dúvida alguma, para além 
da dificuldade de afirmação nos clubes 
e na liga portuguesa (situação que 
deve ser acautelada num futuro muito 
próximo pela fpf), a ascensão destes 
jogadores à selecção aa parece-me 
muito mais complicada, para não dizer 
impossível... por um lado, devido ao 
elevado número de estrangeiros que 
actuam nos campeonatos profissinais. 
por outro, e ao contrário do que acon-
tecia em 1989, porque o seleccionador 
nacional tem, actualmente, um “campo 
de recrutamento” alargado (basta ver 
a quantidade de jogadores portugueses 
que actuam além-fronteiras), facto que 
acaba por limitar ainda mais o cresci-
mento de alguns destes jogadores...
por todas essas razões, aqui fica o meu 
voto para 2012: que o tão desejado 
reaparecimento das equipas B (já 
aprovado pela aG da liga de clubes) 
seja então uma realidade na próxima 
época desportiva!

“ O futuro ime-
diato desta gera-
ção de jogadores, 
seja pela coragem 
ou pelo seu talen-
to, não é fácil pela 
conjuntura actual, 
à imagem e se-

melhança do que 
aconteceu depois 

de riade. ”
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O que representou, em termos 
pessoais, a conquista do segun-
do lugar no mundial?
foi antes de mais um momento 
único porque nunca acreditámos em 
chegar tão longe, foi de facto um 
grande feito que há muito tempo 
não se via no futebol português. 
depois, a nível pessoal, sinto 
que aprendi muito naqueles dois 
meses de estágio. passamos muita 
coisa, amadureci bastante como 
pessoa e jogador. deu-me também 
notoriedade e fiquei de alguma 
forma conhecido lá por fora, de 
onde inclusive chegaram algumas 
proposta e sondagens mas nada de 
muito concreto que, apesar de tudo, 
me deixaram contente. mas foram, 

sem dúvidas, momentos que nunca 
esquecerei. 

sente que agora joga com mais 
regularidade?
no futebol, o passado é passado e 
o que interessa é o presente. aliás 
tenho de trabalhar bem para conse-
guir um lugar na equipa senão não 
jogo. claro que depois do mundial 
tenho mais confiança em mim e 
motivação para jogar e chegar a um 
outro nível mas se não treinar como 
deve ser não jogo.

agora que se fala da reintrodu-
ção das “equipas B”, achas que 
dará mais aberturas aos jogado-
res jovens portugueses para que 

este cheguem a uma i Liga?
penso que sim. aliás é sempre 
positivo ver jogadores da forma-
ção singrarem na i liga. com a 
introdução das 
equipas B, os jogadores que saem 
da formação vão para lá em vez de 
irem para outros clubes. eu também 
já saí da formação e tive a sorte de 
entrar num clube de i liga. não é 
fácil por isso é que acho que as 
equipas B vão ter um papel 
importante no desenvolvimento da 
formação dos jogadores portugueses 

que depois podem chegar à equipa 
principal do clube em que estão.

danilo é um médio que se deu nas 
vistas no mundial de sub-20, na 
colômbia. iniciou a sua formação no 
arsenal 72 e terminou-a no Benfica – 
com uma passagem pelo estoril. nos 
dias de hoje tenta ganhar o seu espaço 
no parma de itália.
na época passada, esteve emprestado 
ao aris da Grécia, onde fez alguns 
de jogos que permitiram que tenha 
chegado em boa forma ao mundial.
confessa que a experiência nesta 
selecção de sub-20, fez-lhe acreditar 
no seu valor e com que em itália lhe 
fossem abertas novas oportunidades 
para jogar com regularidade.

a nível pessoal, como correu este 
mundial?

foi um momento único para mim 
e para os meus colegas. não há 
palavras que descrevem os momentos 
passados, sem sombra de dúvidas, 
um grande feito nas nossas carreiras. 
agora somos mais conhecidos, o que é 
bom porque aumenta também a repu-
tação junto de outros clubes dado que 
representar o nosso país em grandes 
competições é algo que a título pessoal 
dá uma grande visibilidade o que nos 
favorece depois em encontrar novos 
desafios profissionais a nível de clubes.

e durante o estágio, alguma vez 
pensou chegar à final?
Havia sempre aquela pequena espe
rança de fazer um grande mundial. o 
grupo tinha um lema que era: “todos 

os jogos são para ganhar” e assim 
foi. estávamos unidos, até porque 
acreditávamos no valor de cada um 
que é grande e chegar à final foi quase 
uma surpresa e um prémio para todos 
nós que nos esforçamos para dar uma 
alegria ao país.

sente que agora tem mais 
oportunidades para mostrar o 
sue valor?
sem dúvida, ganhei mais reputação e 
as pessoas olham para mim com mais 
confiança até porque o campeonato 
italiano é difícil para jovens como 
eu singrarem por isso é preciso ter 
para além de um espírito combativo, 
uma mentalidade forte que foi ainda 
mais desenvolvida com este mundial 
porque foi a competição em que 
participei que mais tempo me deixou 
longe da minha família.

dOssier

Caetano, 
20 anos, 
Paços de Ferreira
Avançado

“ Tenho de 
trabalhar bem 
para conseguir 
um lugar na 
equipa B ”

“ Temos de 
abrir esse espaço 
de afirmação ”

Danilo, 
20 anos, 
Parma (Itália)
médio
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Ílidio Vale
O TrEINADOr VICE-CAmPEãO 
DO mUNDO
Ilídio Vale foi o homem do leme. O seleccionador/treinador que conduziu 
os sub-20 ao vice-campeonato na Colômbia. Foi ele quem apelidou esta 
jovem geração de... coragem. meses depois do sucesso, Ilídio Vale explica 
os quês e os porquês e espera que a conquista não entre, apenas, para a 
história do futebol português mas que seja, antes, uma porta de entrada 
para para o profissionalismo para estes jovens jogadores.

O que significa ser vice-campeão 
do mundo para um jovem de 20 
anos?
em meu entender, significa ou deve-
ria significar várias coisas, que passo 
a enumerar: uma vivencia competitiva 
de altíssimo nível, numa competição 
de top mundial, situando-os num 
patamar muito elevado no futebol de 
elite mundial; uma honra e um grande 
orgulho levar a bandeira de portugal 
até ao útlimo momento de uma 
competição como esta e saber que  
foram dos poucos  jovens jogadores 
que conseguiram disputar uma final 
de um campeonato do mundo, sem 
qualquer golo sofrido e portanto sem 
qualquer derrota  e ter tido a possibi-
lidade de a vencer; saber que tiveram 
o justo reconhecimento do nosso 
povo, do pais, mas também do mundo 
do futebol; um marco inesquecível de 
enorme relevância na carreira de um 
jogador; certificar  que a qualidade 
do trabalho que desenvolveram, pro-
curando a excelência ,levou-os ao re-
conhecimento internacional; reclamar 
com legitimidade por oportunidades 
de poder expressar  e desenvolver o 
seu talento, a sua qualidade de uma 
forma continuada e em contextos 
ajustados, e ao mais alto nível; dizer 
aos dirigentes e aos treinadores 

que estão prontos e querem muito 
continuar a correr atrás do sucesso. 
em resumo, significa pertencer a 
um restrito grupo de pessoas que 
ninguém esquece...

esta geração tem só coragem ou 
tem também talento e qualidade?
esta é uma geração de gente 
determinada e que foi capaz de as-
sumir compromissos, que demonstrou 
possuir todos os ingredientes que o 
futebol de top requisita a um jogador 
… carácter, humildade, orugulho, 
ambição, capacidade de superação, 
inteligência específica, enorme sentido 
colectivo, qualidade, muita paixão e 
uma fome enorme de vencer!

Que futuro podem ter, em por-
tugal, estes jogadores a médio 
prazo?
podem vir a ser mais-valias para o 
futebol português se continuarem 

a trabalhar muito, com qualidade, e 
se continuarem a ser humildes, com 
muita ambição, procurando sempre a 
excelência. acredito que muitos destes 
jogadores poderão atingir posição de 
destaque no futebol de elite.

acha que deve haver regulamenta-
ção que defenda a inclusão/utiliza-
ção de mais jovens nos planteis da 
i Liga e Liga Orangina?
penso que sim. É importante regular 
a constituição dos plantéis, atribuindo 
cotas para jogadores estrangeiros, 
locais e formados no clube. Gostaria de 
ver a maioria dos plantéis das equipas 
portuguesas constituídos maioritari-
amente por jogadores portugueses. 
reconheço, também, ser muito 
importante que os jovens jogadores 
portugueses se apresentem preparados 
para o futebol de alto nível, o que in-
felizmente, neste momento, raramente 
acontece. mas também penso que 
é necessário um outro olhar sobre o 
futebol em geral e sobre o futebol de 
formação em particular.

concorda que e importante rever 
os quadros competitivos nas 
camadas jovens?
os modelos competitivos são fer-
ramentas de trabalho valiosíssimas, se 

bem utilizadas, para o desenvolvimento 
do jogador e das equipas. devem 
revelar-se como estímulos continuada-
mente fortes, atractivos e progres-
sivamente evolutivos. ora os que temos 
não revelam este perfil, portanto, urge 
alterar todos os quadros competitivos 
nacionais, e não apenas os dos mais 
jovens, de modo a possibilitar aos 
jogadores uma mais precoce mas 
sustentada maturação competitiva pro-
fissional, fundamental para poderem 
corresponder às exigências do futebol 
de alto nível.

e favorável ao reaparecimento das 
equipas B?
continuo a considerar este projecto 
como a chave de todo o processo de 
formação, se bem que contextualizado, 
regulado e estimulado. estive na 
génese das equipas B e foi com muito 
desagrado que assisti ao seu desapare-
cimento, pois sempre pensei que essa 
decisão seria um dos maiores erros 
que o futebol português iria cometer. 
felizmente, depois de analisarem e 
reflectirem, parece-me ser excelente 
se os clubes se decidirem pelo seu 
reaparecimento, contribuindo para 
suprir um vazio competitivo, dentro de 
uma lógica que se pretende coerente 
e evolutiva.

“ é necessário 
um outro olhar
sobre o futebol 

de formação. ” 

OS 21 JOGAdOReS 
da selecção de sub-20 nome: mika

idade: 20 anos
posição: Guarda-redes
clube: Benfica

nome: tiago maia
idade: 18 anos
posição: Guarda-redes
clube: santa clara

nome: luís ribeiro
idade: 19 anos
posição: Guarda-redes
clube: sertanense

nome: tiago ferreira
idade: 18 anos
posição: defesa
clube: fc porto

nome: nuno reis
idade: 20 anos
posição: defesa
clube: cercle Brugge (Bélgica)

nome: roderick
idade: 20 anos
posição: defesa
clube: servette (suíça)

nome: cédric
idade: 19 anos
posição: defesa
clube: académica

nome: luís martins
idade: 19 anos
posição: defesa
clube: Benfica

nome: mário rui
idade: 20 anos
posição: defesa
clube: parma (itália)

nome: pelé
idade: 19 anos
posição: médio
clube: ac milan B (itália)

nome: Júlio alves
idade: 19 anos
posição: médio
clube: Besiktas (turquia)

nome: saná
idade: 19 anos
posição: médio
clube: valladolid (espanha)

nome: alex
idade: 20 anos
posição: médio
clube: santa clara

nome: danilo
idade: 19 anos
posição: médio
clube: parma (itália)

nome: sérgio oliveira
idade: 19 anos
posição: médio
clube: fc porto

nome: ricardo dias
idade: 19 anos
posição: médio
clube: Beira-mar

nome: nelson oliveira
idade: 20 anos
posição: avançado
clube: Benfica

nome: Baldé
idade: 20 anos
posição: avançado
clube: cercle Brugge (Bélgica)

nome: caetano
idade: 20 anos
posição: avançado
clube: p. ferreira

nome: serginho
idade: 20 anos
posição: avançado
clube: Beira-mar

nome: rafael lopes
idade: 20 anos
posição: avançado
clube: v. setúbal
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dOssier

em meu entender, os quadros com-
petitivos não são os mais favoráveis 
à competitividade dos jogadores. do 
meu ponto de vista, e eu senti essa 
experiência enquanto treinador do 
sporting, se calhar há certos treinos 
mais equilibrados e mais duros do que 
alguns jogos dos escalões de forma-
ção! Há que tentar remodelar os quad-
ros competitivos, desde os iniciados 
aos juniores, logo que haja condições 
para tal. creio, também, que é impor-
tante o reaparecimento das equipas 
B, num contexto diferente daquele 
em que existiram... ou seja, com a 
possibilidade dessas equipas subirem à 
liga orangina. e julgo ser necessário, 
ainda, regular a entrada de jogadores 
estrangeiros para determinados 

escalões. isto, sem qualquer tipo de 
xenofobia! somos a favor da qualidade, 
mas sentimos que o jogador português 
tem capacidades para mais e, muitas 
vezes, é arredado desses quadros 
competitivos por falta de espaço... Há 
muito poucos jogadores entre os 19 
e os 23 anos a competir na i liga, na 
ii liga e até na ii divisão B. por essa 
razão, depois há maior dificuldade 

em tirar um melhor redimento das 
equipas/selecções comparativamente 
com adversários de outros países, que 
têm um ritmo competitivo totalmente 
diferente – considera paulo Bento.

- Há algumas coisas que devemos 
tentar mudar para que o jogador 
português possa expressar a sua 
qualidade. Uns chegarão mais longe 
do que outros, naturalmente, mas 
devemos tentar que nesse espaço dos 
19 aos 23 anos – que é para mim o 
espaço mais importante – eles possam 
ter um quadro mais competitivo. e 
enquadrando melhor a contratação 
de jogadores estrangeiros, devemos 
permitir que jogue um determinado 
número de portugueses até aos 23 

anos, não na liga orangina mas na ii 
divisão – sublinha o seleccionador.
fixando o seu raciocínio, apenas, 
nos resultados conseguidos pelas 
selecções mais jovens nos anos mais 
recentes, paulo Bento alerta para uma 
realidade importante:
- quando fomos campeões do mundo 
em 1989 e 91, havia um tempo de 
trabalho com os jogadores, ao nível das 
selecções, que podemos considerar 
de longa duração, isto é, as equipas 
reuniam-se várias vezes ao ano. era 
mais fácil, por isso, assimilar determi-
nados automatismos e ideias. Hoje, os 
jogadores passam muito mais tempo 
ao serviço dos clubes do que das 
selecções nacionais e isso acaba por 
reflectir-se no trabalho – concluiu.

Paulo Bento
seleccionador nacional

“ há que 
tentar remodelar 

os quadros 
competitivos ”

Paulo Bento é favorável ao ressurgimento das equipas B 
e explica em que contexto defende essa ideia. Enquanto 
Seleccionador Nacional, analisa também o porquê das 
selecções mais jovens estarem, há algum tempo, arre-
dadas das grandes decisões (excepção feita, claro, aos 
sub-20...) e deixa algumas sugestões para melhorar a 
competição interna.

Um Jogo de futebol é portador de uma 
magia inigualável. como diz (Garganta, 
2002), em 90 minutos é possível 
condensar várias histórias e reproduzir 
muitas das graças e desgraças da vida. 
daí um dos seus principais encantos 
– uma obra de arte cuja magnitude 
social muitos pseudo intelectuais ainda 
não entenderam.
o jogo de futebol, é indiscutivelmente 
nos dias de hoje como o tem sido ao 
longo dos tempos, a modalidade des-
portiva de maior impacto na sociedade, 
capaz de orientar a imagem que a 
mesma representa, sendo muitas vezes 
influenciado por ela.
quanto a mim a essência do jogo re-
side no seu carácter lúdico, transposto 
para um patamar cultural indispen-
sável na formação de uma sociedade 
projectada para uma vida universal, 
apelando ao despertar de uma 
inteligência colectiva, numa exigente 
adaptação às múltiplas situações que 
a prática do belo jogo impõe. daqui, 
emerge uma figura capaz de fazer 
despertar o prazer na concretização 
dos seus objectivos de conquista – o 
talento.
as crianças e jovens bem cedo, 
através da prática do jogo espontâ-
neo, aprendem a controlar as suas 
emoções, estabelecem uma partilha 
comunitária, de canseiras repetidas 
até ao limite, numa envolvente desafio 
pela conquista do suor experimentado 
numa paixão continuada.
das praças, ruas, montes, caminhos 
… sem árbitros, com um nº de 
jogadores variável de acordo com o 
tamanho do terreno, balizas marcadas 
com pedras sobrepostas, quantas 

vezes descalços, para não estragar 
a bola, sem hora marcada…tinha 
lugar o futebol de rua!...
Hoje, a maioria dos jovens cresce 
em ambiente marcadamente hostil 
para o desenvolvimento da sua 
criatividade. o contexto familiar e 
escolar caracteriza-se por um clima 
de orientação intencional, com normas 
restritivas, o aumento dum clima de 
desconfiança, a ausência de espaços 
livres e o comodismo existente impõe 
as suas regras. perde-se assim a alma 
do jogo que autenticamente o futebol 

de rua fazia eclodir e transita-se para 
as escolas de futebol a relação com a 
aprendizagem do jogo.
por vezes a sistematização dum ensino 
pedagogicamente standardizado, e, 
com uma agravante motivação para 
a tipificação para a clonagem de 
jogadores, com expectativas elevadas 
a curto prazo, mas excessivamente 
previsíveis a longo prazo, retira-se ao 
génio e ao criador o seu verdadeiro 
espaço.

 assiste-se ainda a uma tecnifica-
ção do ensino do jogo e do treino, 
constituindo uma entrave á evolução 
inteligente do jogador, orientando-o 
para práticas descontextualizadas que 
uma repetição constante aborrece e 
constrange.
no entanto o jogador português 
continua a responder interna e exter-
namente de forma afirmativa, como 
em poucas actividades na sociedade se 
vêm realçadas.
mas, se longe temos levado este pro-
cesso generoso do jogador português, 
a resposta a um melhor desempenho 
pode ainda ser potenciada, o que aliás 
alguns clubes por intermédio das suas 
academias e pelouros de formação já 
desenvolvem, e, por isso, julgo ser de 
inteira justiça ser mencionado.
deixo contudo anotações de maior 
pertinência, que possam servir de 
reflexão:
- deve-se dar a máxima atenção aos 
períodos óptimos de aprendizagem, 
de forma a que se evite o estado de 
especialização prematura, procurando 
realizar uma preparação planeada e 
racionalmente sistematizada com o 
processo de crescimento biológico 
e maturacional da criança, e seu 
enquadramento com a personalidade.
- deve-se investir fortemente num 
projecto de base, que passa também 
pela qualidade formativa e cultural do 
treinador – guia, conselheiro, amigo, 

confidente, fazendo do exemplo de 
vida a sua matriz de eleição. a 
qualificação do dirigente tem aqui um 
valor acrescentado, pela componente 
não apenas administrativa, mas social 
e pedagogicamente demonstrada.
- deve-se respeitar a história, 
identidade e filosofia do clube, vendo 
enquadrado como ponto de partida um 
modelo de treino que possa conduzir a 
um modelo de jogo. daí a necessidade 
de hierarquizar conteúdos, capazes de 
se verem potenciados no rendimento 
superior, adaptando-se a realidades 
passíveis de optar por uma multipli-
cidade de critérios às realidades e 
desafios encontrados.
- deve-se ter em atenção a operacio-
nalização de tarefas que têm em conta 
as características dos jogadores: locais 
de treino, nº e qualidade das com-
petições, organização e sistematização 
do jogo etc… submetendo todo o 
processo a uma adaptação de desem-
penho progressivo e avaliativo desde a 
formação ao alto rendimento.
…etc…etc…
entendo que, só com um processo 
coerente e balizado em alguns destes 
conceitos metodológicos, é que os 
jogadores considerados promessas, 
poderão assumir uma qualidade de 
top para um rendimento superior, e, 
consequentemente nalguns casos, os 
clubes vejam rentabilizados o investi-
mento efectuado.

O TALENTO do JOGADOr POrTUGUÊS

“ O jogador 
português continua a 
responder interna e 

externamente de forma 
afirmativa, como em 

poucas actividades na 
sociedade se vêm 
realçadas. ” 

José Neto 
Professor Universitário



32 33

a aposta nos jovens jogadores 
portugueses é uma das suas 
preocupações?
nos dias de hoje, a formação de um 
plantel está condicionada por situações 
que, há uns anos, seriam impensáveis. 
ou seja, com a globalização  e a 
abertura dos mercados, há uma nova 
forma de organização, com vantagens 
e desvantagens no que diz respeito, 
por exemplo, a uma maior aposta nos 
jogadores portugueses. mas estou per-
feitamente à vontade para falar sobre 
essa matéria porque, nas equipas onde 
tenho trabalhado, costumo apostar em 
jovens jogadores portugueses. e não por 
lirismo ou xenofobia, até porque temos 
cada vez mais jogadores e treinadores 
portugueses a trabalhar fora do país... 
aposto muito na formação, não só 
devido à realidade dos clubes mas, 
também, porque não tenho qualquer 
problema em chamar à equipa sénior 
um jovem com valor, mesmo que ainda 
esteja num escalão inferior. miguelito 
e fábio coentrão foram exemplo disso; 
andré dias, que hoje já está na equipa 
principal do rio ave, também. e creio 
que é nesse aspecto que ainda não 
se trabalha muito bem em portugal, 
ou seja, no facto de chamarmos para 
trabalhar com a equipa principal os 

jovens que apresentem qualidade para 
tal, mesmo que ainda não tenham 
idade de seniores. a aposta tem de ser 
cada vez mais na prata da casa, até 
porque há hoje outra realidade que, 
muitas vezes, dificulta o aparecimento 
desses jovens: aos 12/13 anos, já 
muitos deles têm empresário! esse 
facto, aliado às indemnizações que têm 
de ser pagas aos clubes formadores, 
levam-nos a ter de olhar cada vez mais 
para as próprias equipas jovens.

O desempenho da selecção nacional 
de sub-20, no mundial da colômbia, 
pode abrir mais espaço para a 
aposta nos jovens portugueses?
espero bem que sim... até porque a 
aposta nos jovens valores nacionais 
não pode ser feita, apenas, quando os 
colegas de equipas estão castigados ou 
lesionados! o caminho a seguir passa, 
em meu entender, primeiro por chamar 
esse jovens a fazer parte do plantel e, 
depois, por dar-lhes opotunidade de 

jogar sem que isso aconteça, apenas, 
quando os outros companheiros estão 
impedidos de o fazer... podia dar-lhe 
imensos exemplos de casos como 
esse que têm acontecido em portugal, 
aos quais é dado grande ênfase mas, 
depois, não têm continuidade. creio, 
contudo, que esse feito dos sub-20 
pode ser aproveitado para dar mais 
espaço aos portugueses, ainda que 
muitos deles, até desaproveitados 
pelos chamados grandes, tenham 
acabado por prosseguir a carreira 
no estrangeiro e não em portugal. a 
questão financeira também tem muito 
peso nessa decisão...
É a favor ou contra o reaparecimento 
das equipas B?
Julgo que é uma solução a ter em 
conta. mas quem vier a optar por isso, 
se assim acontecer, também vai ter 

tendência para apostar em jovens 
jogadores estrangeiros com potencial... 
ou seja, tem de haver regulamentação 
muito clara que defina os moldes em 
que se formam as equipas B, com a 
inclusão de um número obrigatório de 
jogadores portugueses até determi-
nada idade. mas concordo plenamente 
com o reaparecimento das equipa 
B, se bem que nem todos os clubes 
têm as mesmas condições para fazer 
essa aposta. o rio ave tem interesse 
nisso, claro, mas há sempre a questão 
financeira associada a uma decisão 
dessas porque, em termos logísiticos 
e financeiros, um clube passa a ter 
duas equipas... Há que ponderar bem 
essas questões, até porque tudo está, 
ainda, numa situação embrionária, mas 
acredito que quem vier a legislar tenha 
capacidade para isso.

a aposta nos jovens jogadores 
portugueses é uma das suas 
preocupações?
sem dúvida alguma. e não só por ser 
política da académica ou por razões de 
ordem financeira, mas também pelo 
reconhecimento que tenho da vontade 
e da necessidade de afirmação 
dos jovens jogadores portugueses. 
acompanhei de perto, desde sempre, 
as camadas jovens e há, da minha 
parte, essa clara intenção sempre que 
tenha condições e possa fazê-lo. Uma 
das minhas preocupações é dar espaço 
aos jovens que saem das equipas de 
formação. mas, atenção, não basta 
dar-lhes oportunidade apenas por dar, 
têm de ter valor e qualidade! creio, 
contudo, que essa possibilidade lhes 
deve ser concedida e nós, treinadores, 
temos a obrigação de lhes abrir esse 
espaço de afirmação.

O desempenho da selecção 
nacional de sub-20, no mundial 
da colômbia, pode abrir mais 

espaço para a aposta nos jovens 
portugueses?
sim, acho que os resultados obtidos 
no mundial reabriram a porta a esses 
jogadores. na minha perspectiva, 
houve um interregno de oito a dez 
anos ao nível das selecções mais 
jovens, depois daquelas boas fornadas 
de 1989 e 1991, que conquistaram 
os títulos mundais. consequência 
dessas equipas, onde pontificavam 
jogadores como figo, rui costa ou 
João pinto, exacerbou-se muito e 
houve uma hipervalorização dos jovens 
portugueses. talvez por isso, os anos 
seguintes foram de certa desilusão  e 
desacreditou-se... os novos tempos, 
após a lei Bosman, permitiram 
também a abertura de novos mercados 
e a entrada de muitos estrangeiros 
mas, quando há resultados palpáveis, 
como foi o caso do segundo lugar 
obtido no mundial da colômbia, o foco 
volta a centrar-se nesses jogadores. o 
desempenho dessa selecção não pode 
ter sido obra do acaso... no fundo, para 

dar seguimento a isso, é importante 
que os jogadores acreditem, que os 
treinadores lhes dêem oportunidade e 
que os clubes tenham uma política de 
base que dê margem de manbora para 
que eles se afirmem.

É a favor ou contra o reaparecimen-
to das equipas B?
sou claramente a favor mas há muitos 

factores a ter conta. em primeiro lugar, 
acho que se for como no passado, 
não faz qualquer sentido voltar a falar 
disso... É necessário fazer uma avalia-
ção dessa experiência, tirar conclusões 
e criar uma modelo competitivo que 
seja atractivo, de modo a que os 
jogadores possam ter um crescimento 
estruturado, que lhes permita encarar 
defintivamente a passagem para o 
futebol profissional. muitos deles vão 
sentir dificuldades para tal, embora 
tenham talento, portanto, é importante 
encurtar distâncias para que eles 
possam mostrar o seu valor. Hoje em 
dia, os clubes não têm ainda muita 
margem de manobra para lançar 
muitos jogadores jovens.

dOssier

Pedro 
Emanuel 
Treinador do Académica

Carlos Brito
Treinador do rio Ave

“ Concordo com 
as equipas B ”

“ Temos de 
abrir esse espaço 
de afirmação ”
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ZOOm: especiaL seLecçãO suB-20
a selecção nacional de sub 20 marcou, em 2011, a agenda do futebol pela positiva. registamos 
para “memória futura” alguns momentos do mundial realizado na colômbia, onde portugal, frente 
ao Brasil, alcançou de forma brilhante , o segundo lugar.
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FIFPRO

leonard GrossoCarlos Puche luís rubiales Philippe Piat ramon alfonseda

FiFPro 
“Making the next steps”

decorreu em telavive, israel, o congresso anual do fifpro.
sob o lema “fifpro making the next steps” os sindicatos de todo o mundo 
reuniram-se  para discutir os problemas do futebol em geral e dos jogadores 
em particular. 
marcaram presença 54 sindicatos e 145 representantes de todo o mundo. Joa-
quim evangelista, presidente da direcção e João nogueira da rocha, presidente 
da assembleia Geral representaram o sJpf.
o congresso  foi marcado pela homenagem sentida que foi prestada à memória 
de avi cohen, falecido recentemente num acidente de viação.
avi conhen, era presidente do sindicato de futebolistas  profissionais de israel 
(ifpa) e um exemplo no seu país, quer enquanto jogador – jogou no liverpool… - 

mas sobretudo pela sua dimensão humana.
Joaquim evangelista, presidente do sJpf, teve oportunidade de endereçar 
pessoalmente sentidas condolências à família e ao actual presidente arie alter e 
invocar as qualidades do desportista e do amigo.
o congresso decorreu de forma participada e para  além de reuniões das 
divisões - europa, africa, americas e asia - onde foram abordados temas espe-
cíficos, na ordem de trabalhos da assembleia geral destacam-se, entre outros, 
a aprovação do relatório e contas 2010/2011  e do orçamento 2011/2012 ; ad-
esão de três novos membros (marrocos, sérvia e costa rica); o diálogo social 
europeu; o memorandum fifpro/Uefa; 0 doping e adulteração de resultados 
(match fixing) e a violência e Bulling no desporto. 

FiFPro Board europa assembleia Geral da FiFPro

FiFPro Divisão américa omar ongaro e Theo arie e Ministra Desporto
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avi cohen de 54 anos, foi internacional israelita e jogou em clubes como 
o maccabi tel aviv, liverpool e o Glasgow rangers. desde 2005, era o 
presidente do sindicato dos Jogadores de israel.

“Para ti Avi, um abraço de saudade 
do tamanho do teu futebol.”

Joaquim evangelista

Congresso FiFPro

Futebolistas de todo o mundo prestaram
uma última homenagem ao amigo Avi.

avi CoHeN 
14 Nov 1956  |  29 DeZ 2010

hOmeNAGem

38
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o capitão da equipa das 
quinas, cristiano ronaldo deu 
o exemplo e foi o primeiro 
a votar para os prémios 
fifpro. seguiram-se fábio 
coentrão, Hélder postiga e os 
restantes convocados para o 
duplo embate com a Bósnia, 
por via do play-off de acesso 
ao euro 2012 – encontros 
que acabaram por ditar o 
apuramento de portugal para a 
fase final da competição. 
num clima tranquilo e 
repleto de bom humor, os 
jogadores votaram calmamente 

brincando inclusive com a 
situação. 
os resultados da votação, 
que é feita somente pelos 
jogadores inscritos em cada 
sindicato membro da fifpro, 
serão reve-
lados, numa 
gala, em 
zurique, na 
suíça, a 9 de 
Janeiro de 
2012. 
de relembrar 
que o 
sindicato 

aproveitou esta visita para 
manifestar total apoio para o 
embate com a Bósnia, o qual 
acabou com um final feliz para 
as cores nacionais ao marca-
rem presença no euro 2012.

FiFa
FiFPro World Xi

Jogadores da 
selecção já 
votaram para 
o melhor onze 
do ano

PRémIOS FIFPRO
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melhorjogador

VAN 
WOLFSWINkEL

Wolfswinkel foi considerado pelo SJPF o 
melhor jogador da I Liga durante o mês de 
Setembro. Esta é sem dúvida, uma entrada 
com o pé direito no campeonato português 
visto que o avançado holandês foi uma 
das contratações leoninas para a presente 
época. Os vários golos que marcou nas 
primeiras jornadas foram determinantes 
para a conquista deste troféu.

nome:
ricky van Wolfswinkel
nacionalidade: holandesa
nascimento: 1989-01-27 
(22 anos)
naturalidade: Woudenberg - 
holanda
posição: Avançado 
altura: 1,86 m
peso: 70 kg
clubes: Vitesse, FC Utrecht e 
Sporting

sporting

melhorjovem

Play
Fair

WILSON EDUArDO 
olhanense

ACADémICA

Wilson Eduardo, emprestado pelo 
Sporting ao Olhanense, está a ser 
umas revelações do campeonato. 
Os seus vários golos e assistên-
cias valeram à equipa algarvia 
um dos melhores arranques de 
sempre no principal escalão do 
futebol nacional. Além das boas 
exibições na Liga, Wilson Eduardo 
está também a mostrar qualidade 
ao serviço da selecção nacional 
de sub-21. 

nome:
Wilson Bruno Naval da Costa 
Eduardo
nacionalidade: Portuguesa
nascimento: 1990-07-08 
(21 anos)
naturalidade: massarelos - 
Portugal
posição: Avançado 
altura: 1,76 m
peso: 72 kg
clubes: FC Porto (Jun.), Sporting 
(Jun.), real massamá, Portimonense, 
Beira-mar e Olhanense

Os estudantes, para além de 
estarem a realizar um bom 
campeonato, têm sido um exem-
plo para as restantes equipas no 
que diz respeito ao capítulo da 
disciplina. O reduzido número de 
cartões visto pela Briosa durante 
o mês de Setembro valeram-lhe 
a conquista do prémio Fair-play.

LIGA zON SAGReS

Setembro
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melhorjogador

LAUrINDO

Wolfswinkel foi considerado pelo SJPF o 
melhor jogador da I Liga durante o mês de 
Setembro. Esta é sem dúvida, uma entrada 
com o pé direito no campeonato português 
visto que o avançado holandês foi uma 
das contratações leoninas para a presente 
época. Os vários golos que marcou nas 
primeiras jornadas foram determinantes 
para a conquista deste troféu.

nome:
Laurindo António Leal Tavares
nacionalidade: holandesa
nascimento: 1989-01-27
(22 anos)
naturalidade: Woudenberg - 
holanda
posição: Avançado 
altura: 1,86 m
peso: 70 kg
clubes: Vitesse, FC Utrecht e 
Sporting

atlético

melhorjovem

Play
Fair

LICÁ
estoril

ATLéTICO

O jovem avançado português 
exibiu-se a um grande nível 
durante o mês de Setembro na II 
Liga com golos e passes decisivos 
que valeram pontos importantes 
para os objectivos do Estoril neste 
campeonato.
Desta forma, Licá é o vencedor do 
prémio de melhor Jovem jogador 
do mês de Setembro na Liga 
Orangina.

nome:
Luís Carlos Pereira Carneiro
nacionalidade: Portuguesa
nascimento: 1988-09-08  
(23 anos)
naturalidade: Lamelas – 
Portugal
posição: Avançado 
altura: 1,81 m
peso: 70 kg
clubes: O Crasto, Social Lamas, 
Académica, Tourizense, Trofense e 
Estoril Praia

O emblema lisboeta foi o clube 
que menos cartões viu durante o 
mês de Setembro na II Liga. Este 
bom comportamento valeu-lhe 
a atribuição do prémio Fair-play 
do SJPF.

LIGA ORANGINA

Setembro
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melhorjogador

DIEGO CAPEL 

O extremo Diego Capel tem estado em 
plano de evidência no nosso campeonato. 
Com exibições de grande qualidade 
que culminam em assistências e golos 
importante, o extremo espanhol tem sido 
preponderante no bom momento que 
o Sporting atravessa. Capel é assim o 
melhor jogador do mês de Outubro na Liga 
ZON Sagres.

nome:
Diego Ángel Capel Trinidad
nacionalidade: Espanhola
nascimento: 1988-02-16 
(23 anos)
naturalidade: Albox – 
Espanha
posição: Extremo Esquerdo
altura: 1,73 m
peso: 67 kg
clubes: Sporting

sporting

melhorjovem

Play
Fair

VÍTOr GOmES 
rio ave

GIL VICENTE

O médio português tem estado 
em grande forma e a prova isso, 
foi o nível que atingiu no decorrer 
do mês de Outubro. Com várias 
exibições de “encher o olho” que 
lhe valeram, inclusive, o interesse 
de clubes de outros campeonatos. 
Por estas razões, Vítor Gomes é 
o vencedor do prémio de melhor 
Jovem do mês de Outubro na I 
Liga para o SJPF.

nome:
Vítor hugo Gomes da Silva
nacionalidade: Portuguesa
nascimento: 1987-12-25 
(23 anos)
naturalidade: Caxinas - 
Portugal
posição: médio
altura: 1,82 m
peso: 79 kg
clubes: Cagliari e rio Ave

O Gil Vicente, de regresso à I 
Liga, tem realizado boas ex-
ibições e no mês de Outubro foi 
o emblema que menos cartões 
viu, daí a atribuição do SJPF com 
prémio de Fair-play. 

LIGA zON SAGReS

Outubro
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melhorjogador

NéLSON 
PEDrOSO 

E porque a defesa também é o melhor 
ataque, Nélson Pedroso tem estado em 
evidência neste início de época na sempre 
competitiva II Liga. O defesa tem feito 
exibições cheias de garra que lhe valeram 
a atribuição do prémio de melhor jogador 
no mês de Outubro na Liga Orangina Liga. 

nome:
Nélson miguel martins Pedroso
nacionalidade: Portuguesa
nascimento: 1985-06-18 
(26 anos)
naturalidade: Guimarães 
-  Portugal
posição: Defesa
altura: 1,80 m
peso: 76 kg
clubes: Desportivo das Aves 
(Jun.), Sandinenses, Oliveirense, 
ribeirão, Estrela da Amadora, 
Portimonense e Desportivo das 
Aves

desportivo das aves

melhorjovem

Play
Fair

mIGUEL rOSA 
Belenenses

NAVAL

O jovem médio emprestado pelo 
Benfica ao Belenenses é há muito 
um valor reconhecido no segundo 
escalão. Nesta temporada, que 
se espera de confirmação, miguel 
rosa tem provado o seu valor 
com o objectivo de regressar ao 
emblema da águia. Boas exibições 
a que se juntam golos e assistên-
cias. miguel rosa conquistou o 
prémio de melhor jovem jogador 
da II Liga no mês de Outubro.

nome:
miguel Alexandre Jesus rosa
nacionalidade: Portuguesa
nascimento: 1989-01-13 
(22 anos)
naturalidade: Lisboa – 
Portugal 
posição: médio  
altura: 1,74 m
peso: 65 kg
clubes: Benfica, Estoril Praia, 
Carregado e Belenenses

A formação da Figueira da Foz, 
desceu à II Liga, mas nem por 
isso a moral foi abaixo. Agora 
de cara lavada, a Naval tenta 
regressar ao principal escalão do 
nosso futebol e a prova disso é 
este arranque promissor. Durante 
o mês de Outubro mostrou um 
bom comportamento e por isso 
conquistou o Prémio Fair-play.

LIGA ORANGINA

Outubro
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sindicato
 promoveu o único debate

PerFil

fernando soares Gomes da silva, 58 anos, foi administrador do fc 
porto, antigo presidente da liga de clubes de basquetebol e ainda 
presidente da liga portuguesa de futebol profissional (lpfp).
foi jogador e campeão de basquetebol pelo fc porto e é um 
confesso amante da modalidade. 
licenciou-se na faculdade de economia do porto, em 1976, com 
média de 14 valores. foi convidado para ser assistente na mesma 
instituição de ensino durante um ano, onde acumulou funções 
como técnico de sistemas de informação na ncr.
em 1982, assumiu o cargo de coordenador dos sistemas de 
informação do Grupo amorim e foi igualmente “controller” de 
empresas externas. passou depois para gestor geral da siaG, uma 
empresa de sistemas de informação do grupo sonae.
dez anos depois tornou-se director do fc porto, com responsabili-
dades no departamento de basquetebol. 
em 1994, assumiu o cargo de vice-presidente do clube para a 
área do marketing. com a profissionalização do emblema “azul-
e-branco” e o aparecimento das sad ocupou diversos cargos na 
estrutura do dragão, acabando por assumir um lugar na administ-
ração da sad com o pelouro financeiro. 
tem ainda ligações e responsabilidades na santa casa da mi-
sericórdia do porto.

Fernando Gomes 
é o novo presidente da FPF

eLeIçõeS FPF

de um lado carlos marta, do outro, fernando Gomes. no meio, o futebol português. os dois candidatos à sucessão de Gilberto madaíl 
na presidência da federação portuguesa de futebol esgrimiram argumentos no único frente-a-frente antes do sufrágio. a iniciativa 
pertenceu ao sJpf e decorreu nas instalações da câmara municipal de lisboa, na praça do município. o debate foi transmitido em 
directo pela rtp informação e quem ficou a ganhar foi o futebol português. parabéns a carlos marta e a fernando Gomes. direcção

presidente
fernando Gomes
vice-presidente
presidente da lpfp
vogais
João vieira pinto 
mónica Jorge
pedro dias
Humberto coelho
Herminio loureiro
pedro pauleta
elísio carneiro
carlos coutada
rui manhoso

assembleia geral
presidente
José luís arnaut
vice-presidente
carlos alves
secretário
José freire pinto

conselho de justiça
presidente
manuel santos serra

vogais
José sampaio e nora
fernando moreira
carlos ferreira da silva
Jorge lopes de sousa
antónio coelho de matos
antónio são pedro

conselho de disciplina
presidente
Herculano lima
secção profissional
João manuel Belchior
ricardo pereira
maria José de almeida
álvaro Baptista
isabel lestra Gonçalves
José Gil antunes
secção não profissional
manuel saraiva
vítor carvalho
Jorge da cruz amaral
domingos cordeiro
João Guimas
leonel Gonçalves

conselho de 
arbitragem
presidente
vítor pereira
secção profissional
domingos Gomes
luís Guilherme
antónio silva
lucílio Baptista
secção não 
profissional
paulo costa
carlos carvalho
João rocha
Jorge nunes
secção de 
classificados
vítor tomás
nuno castro
Humberto viegas
José nunes

conselho Fiscal
presidente
ernesto ferreira da silva
vogais
João correia de oliveira
Horácio casimiro
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O regime de irs dos 
Jogadores Profissionais de Futebol
Deduções à Colecta

com o presente texto pretende-se dar a conhecer de forma muito breve e 
esquemática quais as despesas que podem e devem ser tidas em conta no 
momento da apresentação da declaração de irs referente ao ano de 2011, para 
dedução à colecta e consequente redução do montante de imposto a pagar.
Uma vez que os Jogadores profissionais de futebol não gozam de qualquer 
especificidade face ao regime geral de deduções à colecta, é este que neces-
sariamente se aplicará ao seu caso.
vejamos então.
o artigo 78º do código do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares 
(doravante cirs) estabelece quais as despesas que são passíveis de serem 
deduzidas, sendo as mais relevantes as relativas a:

a) sujeitos passivos, seus dependentes e ascendentes;
b) despesas de saúde;
c) despesas de educação e formação;
d) importâncias respeitantes a pensões de alimentos;
e) encargos com lares;
f) encargos com imóveis;
g) prémios de seguros de vida;
h) dupla tributação internacional;
i) Benefícios Fiscais;
assim, sem prejuízo de uma análise mais detalhada, apresentamos um quadro 
geral:

GAbINete JuRídIcO

tipO de deduçãO                 vaLOr da deduçãO                Limite máximO da deduçãO

sujeitos passivos, seus depen-
dentes e ascendentes
(art. 79º cirs)

dupla tributação internacional
(art. 81º cirs)

despesas de saúde
(art. 82º cirs)

despesas de educação e 
formação
(art. 83º cirs)

- € 266,75 por sujeito passivo
- € 388 por sujeito passivo nas famílias monoparentais 
- € 194 por cada dependente com mais de 3 anos de idade e 
€ 388 por cada dependente com menos de 3 anos de idade
- € 266,75 por cada ascendente geral ou € 412,25 se for apenas um 
ascendente

valor mais baixo entre:
- valor do imposto sobre o rendimento pago no estrangeiro;
oU
- valor da fracção da colecta do irs, calculada antes da dedução, 
correspondente aos rendimentos que no país em causa possam ser 
tributados, líquidos das deduções específicas previstas no cirs

- 30% das despesas de saúde que sejam isentas de iva, ou sujeitas à 
taxa reduzida de 6%;
- 30% de outras despesas de saúde, com o limite de € 65 ou de 2,5% 
das importâncias anteriores, se superior. 

- 30% das importâncias despendidas com a educação e formação 
profissional do sujeito passivo e seus dependentes;

 

apenas existem limites nos dois últimos escalões de irs:
- 7º escalão: 1,666% do rendimento colectável, com o 
limite de € 1.100;
- 8º escalão: € 1.100

- € 776 mas havendo 3 ou mais dependentes, a este 
valor acresce € 145,50 por cada um dos dependentes.
nos dois últimos escalões de irs:
- 7º escalão: 1,666% do rendimento colectável, com o 
limite de € 1.100;
- 8º escalão: € 1.100

tipO de deduçãO                 vaLOr da deduçãO                Limite máximO da deduçãO

despesas relativas a pensões de 
alimentos
(art. 83º-a cirs)

encargos com lares
(art. 84º cirs)

encargos com imóveis
(art. 85º cirs)

prémios de seguros  
(art. 27º cirs)

encargos com recuperação de 
imóveis
(art. 71º, n.º 4 eBf)

encargos com energias 
renováveis
(art. 73º eBf)

prémios de seguro que cubram 
exclusivamente riscos de saúde
(art. 74º eBf)

planos poupança reforma
(art. 21º, n.º 2 eBf)

fundos de pensões
(art. 16º, n.º 6 eBf)

donativos
(art. 63º eBf)

pequenos investidores
(art. 72º eBf)

- 20% do valor das pensões de alimentos a que o sujeito esteja obrigado por 
sentença judicial ou por acordo homologado nos termos da lei civil, salvo nos 
casos em que o seu beneficiário faça parte do mesmo agregado familiar ou 
relativamente ao qual estejam previstas outras deduções à colecta.

- 25% dos encargos com apoio domiciliário, lares e instituições de apoio 
à terceira idade relativos aos sujeitos passivos, dependentes, ascenden-
tes e colaterais até ao 3.º grau

30% das importâncias pagas a título de:
a) juros e amortização de dívidas contraídas com cooperativas de 
habitação, compras em grupo, aquisição, construção ou beneficiação de 
habitação permanente do próprio ou do arrendatário; ou
b) rendas de habitação permanente pagas referentes a contratos 
celebrados ao abrigo do regime do arrendamento Urbano (raU) ou do 
novo regime do arrendamento Urbano (nraU).

- são integralmente dedutíveis as importâncias despendidas pelos prati-
cantes desportivos, na constituição de seguros de doença, de acidentes 
pessoais e de seguros de vida que garantam exclusivamente os riscos 
de morte, invalidez ou reforma por velhice, neste último caso desde que 
o benefício seja garantido após os 55 anos de idade

- 30% dos encargos suportados pelo proprietário relacionados com a 
recuperação ou com acções de reabilitação de imóveis localizados em 
áreas de reabilitação urbana, ou arrendados passíveis de actualização. 

- 30% das importâncias relacionadas com a aquisição de equipamentos 
novos para utilização de energias renováveis ou de equipamentos e 
obras de melhoria das condições de comportamento térmico de edifício

- 30% dos prémios de seguro que cubram exclusivamente riscos de 
saúde ou de contribuições pagas a associações mutualistas relativos.

- 20 % do valor aplicado em planos poupança reforma por sujeito pas-
sivo não casado ou por cada um dos cônjuges

- 20 % do valor aplicado em fundos de pensões por sujeito passivo não 
casado ou por cada um dos cônjuges

- 25% dos donativos atribuídos em dinheiro 

- fica isento de irs o saldo positivo entre as mais-valias e menos-valias, 
resultante da alienação de acções, de obrigações e de outros títulos de dívida

o valor das pensões a deduzir só é considerado até ao 
limite mensal de € 1.048,00

€ 412,25

a) € 591,00, que pode ser aumentado nos 3 primeiros 
escalões
b) € 591,00,

em ambos os casos, se o imóvel tiver a categoria a ou 
a+, o limite da dedução tem um acréscimo de 10%

                  

€ 500,00

€ 803,00

- sujeito passivo não casado: € 85, 
- sujeito passivo casado: € 170.
 

varia consoante a idade do sujeito passivo:
- inferior a 35 anos: €400
- entre os 35 e os 50 anos: €350
- superior a 50 anos: €300

varia consoante a idade do sujeito passivo:
- inferior a 35 anos: €400
- entre os 35 e os 50 anos: €350
- superior a 50 anos: €300

quando exista limitação, o limite máximo é de 15% da 
colecta

valor anual de €500,00
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SOLIdARIedAde

na tentativa de encontrarem um doador de medula óssea compatível 
com Gustavo, o filho de carlos martins, internacional português que 
alinha no Granada, de espanha,  vários jogadores e personalidades do 
futebol submeteram-se à recolha de sangue.
o sindicato não foi excepção. 
Joaquim evangelista, presidente do sJpf, e os antigos jogadores João 
vieira pinto, José carlos, paulo madeira e Bruno Basto, entre outros, 
associaram-se à iniciativa.
a acção contou com o centro de Histocompatibilidade do sul e decor-
reu no fórum sintra.
esta onda de solidariedade  para com carlos martins e o seu filho 
Gustavo tem contado com o apoio massivo de jogadores de várias eq-
uipas e tem o objectivo de contribuir para que muitos mais o façam na 
tentativa de se encontrar uma solução para um problema que afecta 
muitos portugueses.

Sindicato e futebol 

solidários com Gustavo

* Foto:  Jorge Paula / Correio da Manhã

*

*

*
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Portugal perde com a Áustria
A Selecção Nacional Feminina jogou, em 
Pombal, o seu quarto encontro de qua-
lificação para o Campeonato da Europa 
Suécia 2013, diante da Áustria.
Numa partida em que a equipa portu-

guesa dominou e criou várias oportuni-
dades para ganhar o encontro, o conjun-
to luso acabou vencido por causa de um 
golo solitário marcado, por Nina Burger, 
aos 13 minutos.

Referir ainda que as jogadoras Ana 
Borges e Sílvia Rebelo receberam das 
mãos do director da FPF, Sérgio Luz, 
o diploma e as placas alusivas à 25.ª 
internacionalização.

edite
centenária! 
edite fernandes junta-se a carla couto e a paula cristina 
no clube das jogadoras centenárias na selecção nacional. 
edite estreou-se, pela equipa das quinas, a 28 de fevereiro 
de 1998, cumprindo a sua 100ª internacionalização numa 
partida com a áustria.
natural de vila do conde, edite cristiana fernandes, 32 
anos, já jogou em clubes como o Boavista, o Beijing Guoan 
(china), o 1.º de dezembro, o prainsa zaragosa (espanha), 
o atlético de madrid (espanha), o fK donn (noruega) e o 
sc Blue Heat (estados Unidos).
marcou 31 golos com a camisola da selecção nacional, 
cotando-se como a melhor marcadora de sempre da 
equipa das quinas.
numa pequena entrevista dada ao site da fpf, edite 
fernandes destaca como os momentos mais marcantes na 
selecção a sua estreia e a alegria que tem em continuar a 
representar portugal. como pior momento, fala da derrota 
frente à alemanha por 13-0.

Lista das 10 jogadoras 
com mais internacionalizações:

1ª carla couto (138)
2ª paula cristina (102)
3ª edite fernandes (100)
4ª ana rita (90)
5ª sandra silva (83)
6ª carla cristina (82)
7ª Bé (78)
8ª maria João Xavier (76)
9ª sílvia Brunheira (61)
10ª adília (57)

FutebOL FemININO

Lista das melhores 
marcadoras:

1ª edite fernandes (31 golos)
2ª carla couto (28)
3ª patrícia sequeira (13)
4ª paula cristina (10)
5ª sónia silva (9)
6ªs anabela e sofia vieira (7)
8ªsana rita e tânia pinto (5)
10ªsalfredina, ana Borges, 
Bé e maria João Xavier (4)

todos sabem e o repetem: uma equipa de futebol não 
são onze jogadores. e é verdade: onze jogadores, com 
o mesmo treinador e as mesmas camisolas não cons-
tituem automaticamente um “team” de futebol. para 
haver um colectivo, é preciso haver uma determinada 
qualidade, no relacionamento entre todos os elementos 
que constituem um departamento de futebol, incluindo 
os atletas superdotados e super treinados. e ainda uma 
determinada quantidade onde a qualidade se concre-
tize e realize. Uma equipa não é um dado imediato. É 
o resultado concreto de um trabalho que se realizou 
em conjunto e deliberadamente. a mera aglomeração 
de jogadores, mesmo que discutindo problemas e 
tomando decisões, não faz imediatamente uma equipa. 
porque o colectivo não nasce de um instante, é obra 
permanente de constituição e de exercício. ele faz-se 
porque se vai fazendo...
não pode exigir-se aos adeptos apaixonados uma 
profunda capacidade reflexiva e crítica. eles vão aos 
jogos, acima do mais, para aplaudirem as vitórias dos 
seus clubes. dificilmente compreenderão (e aceitarão) 
que uma equipa recém-formada, mesmo com atletas 
de reconhecido valor, só pela conjunção de factores fa-
voráveis poderá render tudo o que está ao seu alcance. 
e os dirigentes, pressionados pelos sócios, assumem 
por vezes posicionamentos, onde a paixão obnubila a 
razão, onde a sensatez mal se vislumbra.
ouçamos, a propósito, José Barata-moura: “o caracte-
rístico de uma visão imediata do real é precisamente 
esta permanência do disperso, no separado, no 

isolamento dos diferentes elementos que a experiência 
nos fornece ou impõe. neste sentido, poderemos verda-
deiramente dizer que uma visão imediata da realidade 
objectiva constitui, no fundo, uma visão abstracta, isto 
é, uma visão do mundo onde aspectos essenciais foram 
deixados ou postos de parte, não apenas em virtude de 
uma legítima e necessária delimitação (…), mas com o 
intuito, deliberado ou não, de (…) proceder a uma certa 
absolutização do parcelar, do momentâneo, do finito” 
(totalidade e contradição, livros Horizonte, p. 121).
Hão-de ser os investigadores, os estudiosos (despidos 
da máscara rude dos que se julgam donos da verdade, 
teorizando só e sem relação interdisciplinar com a 

O Individual e o Colectivo: 
pequena reflexão filosófica

“ Não é com onze jogadores 
que se faz uma equipa, mas 
com onze jogadores que se 
relacionam e se subordinam 
às exigências do todo ” 

mAnuel SÉrgio 
Filósofo do Desporto

prática), a propor: não é com onze jogadores que 
se faz uma equipa, mas com onze jogadores que se 
relacionam e se subordinam às exigências do todo. 
o marx dos Grundisse pode aqui ser invocado: “a 
sociedade não consiste em indivíduos, mas expressa 
a soma das ligações e relações que esses indivíduos 
têm entre si”. e assim uma equipa coesa não nasce de 
um dia para o outro. faz-se e... demora tempo! quando 
se tem em conta as contradições de que o todo se 
compõe, percebe-se o processo moroso onde a unidade 
não exclui, antes exige, a estrutura dialéctica dos 
contrários... internos e externos à própria equipa. aliás, 
são as contradições que permitem o desenvolvimento 
do todo. e assim um grande jogador só o é, em função 
do seu vínculo às necessidades da equipa.
não existem praticantes de invulgar capacidade indi-
vidual, desinseridos da equipa. também o praticante está 
situado num espaço e num tempo e é daí que ele surge 
como atleta de eleição. efectivamente, cada atleta, em 
plena competição, é um dos momentos de uma totalidade 
em devir, é o imediato que, para compreender-se, há-de 
saber integrar-se num mais amplo e complexo sistema 
de relações. com isto, não se defende que um messi, ou 
um cristiano ronaldo, ou um neymar, devam morrer, na 
férrea prisão de uma táctica castradora, mas que nela se 
devem criar condições para que o atleta se realize. ser 
um atleta genial é sem dúvida distinguir-se pelos primores 
técnicos, pela inteligência táctica e pelo alto rendimento, 
em relação aos demais colegas de equipa, mas é também 
estar essencialmente em relação com todos eles.

OPINIãO
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OPINIãO

o general prussiano carl von clausewitz (1780-1831) 
é considerado um dos grandes estrategas militares de 
todos os tempos. a sua vida até aos 35 anos foi passada 
em guarnições, em preparativos para a guerra e em 
campos de batalha. por incrível que possa parecer, 
alistou-se no exército prussiano aos 12 anos e aos 13 
anos entrou pela primeira vez em combate. em 1801 
inscreveu-se na academia de Berlim onde se formou 
com altas classificações. em 1804 foi nomeado ajudante 
do príncipe augusto da prússia. em 1812, serviu como 
coronel no exército russo e em 1813 organizou na 
prússia oriental uma milícia popular de 20 mil homens. 
chefiou o estado-maior do 3.º corpo do exército prus-
siano, tendo contribuído para a derrota de napoleão em 
Waterloo (1815). como clausewitz foi, simultaneamente, 
um homem de acção e de reflexão, em 1818, com 38 
anos, foi nomeado director da escola de Guerra de 
Berlim onde, nos últimos 13 anos de sua vida, escreveu 
a obra “vom Kriege” – da Guerra que reputamos de 
interesse fundamental para a compreensão do jogo.
as ideias básicas de clausewitz, muito embora represen-
tem uma certa filosofia de confrontação directa, o que 
para o caso da analogia com o desporto até é conveni-
ente, não deixam, também, de ser intemporais já que, 
em grande medida, têm a ver com o comportamento 
dos homens em ambientes de extraordinária hostilidade 
como são os da guerra e dos campos de batalha.
clausewitz definiu a essência da guerra a partir de uma 
tríade composta por: (1.º) a violência e a paixão; (2.º) a 
sorte e a probabilidade influenciadas pela criatividade; 
(3.º) a política submetida apenas à razão.
são as componentes desta tríade a que clausewitz 
designa por “tríade paradoxal” que dão forma ao campo 
de batalha porque determinam o jogo que é a arte da 
guerra. 
a violência e a paixão dizem respeito, principalmente, 
ao povo tal como hoje o futebol envolve de uma forma 
profundamente emocional os apaniguados que são o 
povo que se desloca aos estádios para acompanhar a 
equipa. a sorte e a probabilidade estão corporizadas no 
comandante e no seu exército que hoje está simbolizado 
no treinador enquanto grande estratega que pela 
capacidade intuitiva é capaz de garantir a vitória. a razão 

subordina a guerra à política o que coloca os dirigentes 
do clube no fio da navalha na medida em que é neles 
que, pela inteligência das decisões, as vitórias e as 
derrotas começam a ser organizadas. depois, o jogo de 
futebol, tal como a guerra, é como um camaleão que, a 
todo o momento, modifica a sua aparência apresentando 
as formas variadas. nesta perspectiva, por paradoxal que 
possa parecer, também no futebol o adversário rara-
mente é um inimigo “puro” porque entre beligerantes 
existem tantos interesses em conflito como interesses 
em comum. 
assim sendo, as inter-relações entre os elementos 

Clausewitz no Futebol 
I: A Tríade Paradoxal

“ Depois, o jogo de futebol, tal 
como a guerra, é como um camaleão 
que, a todo o momento, modifica 
a sua aparência apresentando as 
formas variadas. Nesta perspectiva, 
por paradoxal que possa parecer, 
também no futebol o adversário 
raramente é um inimigo “puro” 
porque entre beligerantes existem 
tantos interesses em conflito como 
interesses em comum. ” 

guStAvo PireS  
Presidente do Fórum olímpico de Portugal

da “tríade paradoxal” são críticas na medida em que 
representam diferentes códigos que devem ser geridos 
com equilíbrio sob pena de uma relação arbitrária poder 
conflituar com a realidade e tornar-se completamente 
inútil, contraditória ou até mesmo perniciosa. se um dos 
elementos sai do equilíbrio, então, como adverte clause-
witz, a guerra tem tendência para entrar numa “espiral 
descontrolada”, quer dizer, numa dinâmica de terror, 
destruição e morte a que frederich nietzsche na “com-
petição em Homero” denominou de luta pré-homérica. e 
foi o que aconteceu na primeira Guerra mundial a partir 
do momento em que a componente violência e paixão se 
sobrepôs avassaladoramente ao elemento razão que devia 
manter a guerra subordinada à política. em consequência, 
a guerra descambou numa autêntica carnificina que, 
em matéria de futebol, hoje, com as devidas distâncias, 
podemos ver no campeonato da i liga cujo modelo de 
soma nula indicia uma luta pré-homérica em que todos, 
mutuamente, se vão destruindo.
repare-se que clausewitz a fim de explicar a “natureza 
da guerra” até utilizava a metáfora desportiva. e dizia: 
“a guerra nada mais é que um duelo em grande escala. 
se quisermos conceber como uma unidade o incontável 
número de duelos que perfazem uma guerra, fá-lo-emos 
mais facilmente imaginando dois lutadores. cada um, 
procura, por meio da força física, compelir o outro a 
submeter-se à sua vontade: cada um luta para derrubar o 
adversário e assim o tornar incapaz de mais resistência.” 
deste modo o general associava à guerra uma visão 
científica que ele exigia que fosse valorizada pela ex-
periência prática junto dos exemplos das duras condições 
do combate. e dizia: “os grandes exemplos são os mel-
hores mestres, mas é certamente uma tristeza se sobre 
eles surge uma nuvem de preconceitos teóricos…”.
por isso, hoje, o jogo, tal qual a guerra era ao tempo de 
clausewitz, é um acto de violência e de paixão em que 
através da sorte e da probabilidade influenciadas pela 
criatividade, para além do bem e do mal – para além do 
“fair play” – numa lógica em que a política se submete 
apenas à razão, se pretende obrigar o oponente a obede-
cer à nossa vontade. 
É esta a tríada paradoxal que deve orientar a arte do 
treinador. (a continuar)



62 63

11
remates

Barge
27 anos, oliveirense, defesa 

música favorita: pagode
um filme: Homem em fuga
Bebida: coca-cola
carro: BmW
jogo de pc/consola: pes
marca: adidas
se não fosse jogador de futebol que gostaria de ser: 
professor de educação física
actor/actriz: Jean claude van dame / Jennifer lópez 
prato favorito: arroz de marisco
Hobbie: passear 
Ídolo: João vieira pinto

Bruno Vale 
28 anos,  GUarda-redes, portimonense

música favorita: rock e Hip Hop
um filme: o patriota
Bebida: coca-cola
carro: mini
jogo de pc/consola: pes
marca: apple
se não fosse jogador de futebol que gostaria de ser: 
Jogador de futebol
actor/actriz: mel Gibson / angelina Jolie
prato favorito: arroz de sarrabulho
Hobbie: Jogar pc e consola
Ídolo: vítor Baía

 
 “SJPF apresentou o Ix Estágio do Jogador – 

uma iniciativa contra o desemprego”

“Eleições na FPF: SJPF 
recebe Fernando Gomes, 

humberto Coelho e 
Pauleta na sua sede

“SJPF distingue os melhores 
jogadores” “SJPF procurou pro-

mover a reconciliação 
entre Paulo Bento e 
ricardo Carvalho”

  “SJPF ao lado  
de Yannick Djaló”

cLIPPING

 
 “Capel conquista prémio do SJPF”

“SJPF quer maior 
aposta nos jogadores 

nacionais”

“SJPF promoveu 
único debate à 

presidência da FPF”
“SJPF avisa que 
os clubes passam 

dificuldades”

  “SJPF ao lado 
de Yannick Djaló”
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LAZEr cARROS

Um Porsche 
diferente

para os puristas da porsche, os “pecados” 
sucederam-se: primeiro veio o cayenne, 
depois o gigante panamera e, como se não 
bastasse de heresias, chegou o motor diesel 
para ambos e finalmente a versão híbrida do 
panamera. e ainda bem que esta chegou. o 
panamera brilha na poupança.
o motor a gasolina é o v6 de 333 cv a que 
se junta um motor eléctrico de 47 cv. contas 
feitas, são 380 cv à disposição e um arranque 
de 0 a 100 km/h em apenas seis segundos. 
mas onde se nota mais esta força constante 
é nas recuperações, com valores impres-
sionantes, o que facilita manobras como as 
ultrapassagens. 
É possível conduzir o panamera em modo 
exclusivamente eléctrico, mas apenas durante 
dois quilómetros se não ultrapassarmos os 
85 km/h. mas o melhor do sistema híbrido 
é quando ambos os motores funcionam em 
conjunto. com o modo “e-power” activo, 
o acelerador fica menos reactivo e isso é 
uma boa ajuda para reduzir o consumo de 
combustível. 

Porsche Panamera S hybrid

BmW Série 3

Uma vantagem que o sistema híbrido da 
porsche tem é que até aos 165 km/h mal 
retiramos o pé do acelerador, o motor a 
gasolina desliga-se o que, bem aproveitado, 
ajuda a reduzir os consumos. em cidade é 
o sistema stop&start que dá uma achega. 
a caixa é automática, de oito velocidades e 
pode ser também comandada nas pati lhas 
atrás do volante. 
o sistema híbrido também é capaz de nos dar 
o melhor da diversão ao volante. a dinâmica 
apurada faz parte dos genes do panamera, 
em especial quando premimos o botão sport. 
a relação entre dinâmica e conforto é muito 
equilibrada, não penalizando nenhum dos 
quatro ocupantes. 
o preço da versão base é de 118 820 euros. 

cilindrada (cc)  2995
potência (cv)  380
Binário máximo (n.m)  580
velocidade máxima (km/h)  270
0-100 km/h (s)  6
consumo médio (l/100 km)  6,8
emissões de cO2 (g/km)  159
preço (euros)  118 820

o novo série 3 chega a portugal a 11 de fever-
eiro – para já só na versão berlina. mais tarde 
chega a carrinha, o coupé e o cabrio. 
a dianteira estreia uma solução em que as 
ópticas se ligam directamente à grelha frontal. 
o capot tem um desenho mais dinâmico, com 
uma linha descendente mais vincada. de lado, 
notam-se duas linhas que marcam o perfil e é 
na traseira que as semelhanças com o irmão 
mais velho são mais evidentes. 
o novo série 3 mede 4,62 metros de compri-
mento (mais 93 mm que na geração anterior), 
1,81 m de largura (mais 50 mm) e 1,43 m de 
altura (10 mm mais alto). a distância entre-
eixos é 50 mm maior e os ocupantes traseiros 
têm agora mais 15 mm de espaço para os 
joelhos, um valor pouco relevante. a bagageira 
oferece agora mais 20 litros (480 no total). 

nova geração 
está quase aí! 

a gama do novo série 3 divide-se em três 
linhas de acabamento: modern, sport e luxury. 
os motores disponíveis no lançamento dividem-
se entre duas propostas a gasolina e duas 
diesel: 328i (245 cv) e o 335i (306 cv). o 
consumo médio anunciado é de 6,4 e 7,9 l/100 
km, respectivamente. do lado dos diesel estão 
as versões mais importantes. a versão mais 
ecológica - 320d efficient dynamics - conta 
163 cv e um consumo médio de 4,1 l/100 km 
e emissões de co2 de 109 g/km; a versão 
320d - 184 cv - gasta 4,5 l aos cem e emite 
119 g/km de co2. todos os motores estão 
associados a uma caixa manual de seis veloci-
dades. em opção existe uma caixa automática 
de oito velocidades. os preços ainda não estão 
definidos mas deverão estar em linhas com os 
do série 3 actual.
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pode escolher-se o tom em que são ditas essas 
frases. também as negociações de transferências 
têm algumas nuances novas, como a hipótese de 
bloquear valores que são oferecidos aos jogadores, 
sem hipótese de renegociação.
em resumo, “football manager 2012” continua 
a apresentar como grandes trunfos uma base de 
dados enorme e actualizada quase na perfeição.

LAZEr jogos

visualmente, “Wrc 2” mostra melhorias em 
relação ao antecessor. os carros estão mais 
detalhados, os danos continuam a ser um dos 
pontos mais positivos do jogo e os efeitos das 
condições climatéricas, como lama ou neve, 

A magia dos ralis
também continuam a surpreender. 
pela negativa, estão os ambientes criados em 
torno dos troços, com pouca vida e texturas 
com menos qualidade e a solidão em cada 
troço. isto significa que, ao contrário da 

realidade, em “Wrc 2” não existem avarias, 
nem furos, nem carros mais lentos que levem 
a ultrapassagens. valem as 90 etapas, 15 ter-
ritórios diferentes, 25 tipos de terreno e carros 
e pilotos oficiais.

ano após ano, “football manager” reforça o estatuto 
de melhor simulador de gestão futebolística com 
uma base de dados e jogabilidade impressionantes. 
a edição de 2012 volta a seguir esta receita e 
mostrar que “football manager” continua a ser um 
jogo de entretenimento para muitas horas (quando 
se começa a ganhar então…) e uma ferramenta de 
trabalho valiosa para os aspirantes a José mourinho.

O mestre da táctica
o jogo apresenta algumas novas funcionalidades. 
Uma delas é a possibilidade de alterar os países 
e as competições inicialmente escolhidas. de 
resto, na criação do perfil, escolha de equipas e 
relação com os demais intervenientes da equipa 
não existem grandes novidades. Já na relação 
com os jogadores existe uma adição importante 
que pode influenciar o moral dos mesmos. agora 
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LAZEr ReLóGIOS

Para controlar o 
temPO

adidas os relógios adidas mini são uma forma desportiva e descontraída de estar sempre em forma com o tempo e com as suas actividades. preço: 39 euros.
Gant o Gant - Bedford Brown rose Gold com caixa em aço inoxidável, inspira uma relação directa com o dourado das folhas que caem no outono. preço: 229 euros. 

rip cUrl rip curl detroit é um modelo que convida ao design desportivo, trendy, acessível e irresistível. preço: 155 euros.

sector Um relógio para quem nasceu para a aventura e que deseja explorar o inacessível, decifrar enigmas ou exceder as capacidades todos os dias. preço: 240 euros.
storm o dualmec é um relógio masculino com dual time e uma pulseira em couro de crocodilo. resistente à água até uma profundidade de 50 metros. preço: 172 euros.

tW steel relógio com caixa revestida a ouro rosa e acabamento escovado mate. o mostrador é de um azul-escuro luminoso e a bracelete em couro italiano da mesma cor. preço: 719 euros.
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O meu eStÁdIO

o salgueiros instalou-se no estádio engenheiro vidal pinheiro em 1932, ano de construção 
deste estádio com capacidade para 11 mil pessoas. o terreno em que ficava o estádio 
foi cedido ao clube – o salgueiros abandonou o campo que ocupou entre 1922 a 1929, 
conhecido como campo do covelo.
antes de denominar-se como engenheiro vidal pinheiro, aquele recinto era conhecido como 
campo augusto lessa.
o engenheiro vidal pinheiro era uma infra-estrutura muito peculiar, normalmente, tida 
como antiga e desadequada para as exigências ao mais alto nível do futebol português, so-
bretudo, nos últimos anos de vida, altura em que foram modernizados muitos dos estádios 
dos principais clubes portugueses. o arrelvamento do recinto de jogo foi feito em 1984 e a 
instalação de iluminação artificial em 1999.
depois de longas décadas ao serviço do salgueiros o terreno onde se encontrava implan-
tado o estádio engenheiro vidal pinheiro foi vendido pelo clube portuense à metro do porto 
até porque estava na forja um novo estádio mas vários problemas financeiros levaram o 
salgueiros a acabar no final da temporada de 2004/05. Hoje, existe o salgueiros 08.
nandinho, que jogou neste estádio durante três épocas (entre 1995/96 e 1997/98), recorda 
com saudade e alegria os tempos passados neste estádio com a camisola do salgueiros que 
diz terem sido “tempos muito bons”.
“era um estádio peculiar com bancadas e pedra e madeira em que o público fica próximo 
do relvado e dos jogadores. dava sempre a sensação que o estádio estava sempre cheio o 
que dava sempre um ambiente especial”, diz.
vários foram os grandes jogos que se disputaram naquele estádio. nandinho refere que 
quase nunca perdiam pontos. “era de facto muito motivante jogar naquele estádio. pelo 
público que amava o clube e depois porque quase nunca perdíamos pontos em casa. 
derivados às características do campo, os outros clubes tinham muitas dificuldades em 
jogar lá”, acrescenta o antigo jogador do salgueiros.
por fim, quando questionado sobre o melhor momento, nandinho diz que é difícil eleger 
só um porque foram “houve muitos momentos bons por causa das pessoas, da cultura do 
clube em que os jogadores eram sócios do clube e tudo isso fazia com que entrássemos 
com 12 jogadores nos jogos em casa”, conclui.

ESTádIO ENG. VIdAL PINHEIRO

medidas: 105x74 - lotação: 11000 - inaugurado em fevereiro de 1922 (então com o nome de campo covelo) - demolido em 2006 

o estádio engenheiro vidal pinheiro foi a casa do salgueiros, um ilustre clube radicado em paranhos, na cidade do porto, quase 

centenário e com enormes pergaminhos no futebol português. 

Nandinho
Nandinho
nacionalidade:porto 
(portugal)
idade: 38 anos
posição: avançado
clubes: castelo da maia, 
salgueiros, Benfica, 
alverca, vitória de 
Guimarães, Gil vicente e 
leixões
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ReGReSSO à INFâNcIA

ZÉ MaNel  Trofense, 36 anos, extremo

“Nos distritais 
chamavam-me o ventoinha”

Quando teve noção de que gostava de 
futebol?
desde os primeiros anos de vida. em novo 
quando se olha para uma bola fica-se fascinado 
e quando entrei para a escola já gostava e o 
gosto foi crescendo ainda mais.
Fez jogos de bairro?
sim, muitos, até aos meus 16 anos joguei 
sempre na rua.
e onde jogava? 
era mais em estradas, quando os carros não 
passavam, e em campos agrícolas abandonados.
Qual a posição em que jogava?
onde calhava.
dividiam as equipas por clubes?
sim.
tinha alguma alcunha?
desse tempo não tenho nenhum embora nos 
tempos em que jogava nos distritais chamavam-
-me “o ventoinha” por ser muito rápido, mas 
quando cheguei a profissional já ninguém me 
chamava isso.
gostava de assumir que era algum jogador 
conhecido?
cada um de nós, na altura, assumia que era 
uma das grandes estrelas da i divisão, como o 
manuel fernandes, entre outros. 
para além da bola, o que não podia faltar?
a vontade de jogar, essencialmente.
Balizas com pedras?
sempre.
mudava e terminava aos quantos?
Geralmente mudava-se aos 5 e terminava aos 
10, mas os jogos acabavam só de noite…
primeiro a bola ou a namorada?
sempre a bola, aliás até chegava a faltar às 
aulas para ir jogar.
O gordo é que ia à baliza?
normalmente, até porque era o que tinha menos 
jeito.
muitos joelhos esfolados?
raramente.
Havia algum “chato” que não gostava de o 
ver a si e aos seus amigos a jogar?
não, só uma senhora que tinha um filho defi-
ciente e pedia-nos silêncio e nos ameaçava que 
no caso da bola ir para o quintal nunca mais a 
via-mos…
mantém ligação com algum amigo de 
infância?
pouca, porque cada um seguiu o seu caminho. 
Uns casaram, outros foram para o estrangeiro, 
espalhámo-nos. ainda falamos, mas nada como 
antigamente.   
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