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EDITORIAL

Imagens que fazem História
ASF, Agência de serviços fotográficos – asf@abola.pt

Como é do conhecimento público está em curso o
processo tendente à definição do novo Regime Jurídico
das Federações Desportivas à luz do disposto na Lei de
Bases da Actividade Física e do Desporto.

Nesta fase está a ser apreciado no Conselho Nacional
do Desporto o projecto de diploma legal emanado da
Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto.

Conhecido este projecto assistiu-se às mais diversas
reacções: os que vociferaram contra, a par dos que
manifestaram expressa concordância e ainda dos que
nada disseram.
Entre os primeiros estão as Associações Distritais de
Futebol, que através da denominada Comissão
Delegada, pediram de imediato a demissão do membro
do Governo.
Ora, é consabido serem as Associações Distritais um
dos bloqueios ao desenvolvimento do futebol
porquanto detentoras, no seu conjunto, de 55 por
cento dos votos na Assembleia Geral da Federação
Portuguesa de Futebol.
Acresce que o estado actual de falência do futebol
português, em especial das competições desportivas
não profissionais, é da sua responsabilidade.
Paralelamente a maioria dos presidentes das referidas
Associações Distritais de Futebol são os mesmos há
muitos anos.
Percebe-se, por isso, a sua irritação quando se exigem
e perspectivam "ventos de mudança".
A título meramente exemplificativo, já que muitos
outros casos poderiam ser elencados, não será
despiciendo referir o que se passou com a candidatura
de Artur Jorge ao cargo de presidente da Direcção da
Federação Portuguesa de Futebol e da posição
bloqueadora das Associações nesse processo, bem
como o sistema de "grelhas" de que o presidente actual
está refém.
O SJPF já deu conta  publicamente da sua posição.

Assim, reitera e saúda, com especial ênfase, a coragem
tida na redefinição da representação nas assembleias
gerais das federações terminando desta forma com um
longo ciclo que aniquilou o sistema de funcionamento
em algumas federações.
O regime jurídico em apreço altera de forma decisiva
um peso existente nessas assembleias que, para além
de não ter permitido o são desenvolvimento da
modalidade desportiva respectiva, não correspondia à
verdadeira representatividade das entidades
envolvidas.
Esta correcção vem, no fundo, equiparar-nos aos
demais países europeus em termos de participação
dos órgãos representativos dos praticantes
desportivos, designadamente a Espanha cujo diploma
serviu de inspiração ao modelo seguido sendo que,
ainda assim, ficou aquém do existente naquele país.
Aplaude-se, igualmente, a inovação na forma de
representação nas assembleias gerais, através da
nomeação de delegados com direito individual a voto.
Na verdade, o sistema de votação proposto, para além
de mais transparente, corresponde a um efectivo
modelo democrático.
A última nota vai para os que se pautaram pela
omissão ou que, tendo-se pronunciado, não tomaram
posição clara, ficando, manifestamente, à espera do
resultado. Tomaram uma atitude mais fácil mas não
consentânea com a responsabilidade dos cargos que
ocupam.
Impõem-se mudanças.
A Lei de Bases da Actividade Física e do Desporto e
agora o Regime Jurídico das Federações Desportivas
perspectivam essas mudanças sendo infrutíferos "os
fogos" que fóruns e outros movimentos associativos
pretendem atiçar.
Os protagonistas, os verdadeiros protagonistas,
aqueles que estão na base da pirâmide que é o futebol
- jogadores, treinadores e árbitros - agradecem.

Joaquim Evangelista
Presidente da DIrecção
jevangelista@sjpf.pt
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VELHAS GLÓRIAS

Ficará para sempre na
memória dos
portugueses como "o
herói de Estugarda"
graças ao fabuloso golo
que marcou frente à
Alemanha e que
qualificou Portugal para
o Mundial de 1986, no
México. Poderoso e
frontal, Carlos Manuel
foi um dos melhores
médios do futebol por-
tuguês na década de 80.

Natural da Moita, Carlos Manuel nasceu a
15 de Janeiro de 1958. Aos 14 anos de
idade, empregou-se nos Caminhos de Ferro
do Barreiro. Prosseguiu os estudos à noite -
na escola industrial - e pouco depois passou
de aprendiz a oficial de segunda. 
Esteve para realizar testes no Barreirense
mas a sua rota mudou na direcção da CUF
(onde em tempos jogou hóquei em patins).
Carlos Manuel treinou (no mesmo dia que
Chalana, que foi chumbado!), encantou e,
naturalmente, ficou. No Estádio Alfredo
da Silva permaneceu até 1978. Seguiu-se o
Barreirense. Deu nas vistas e no final
dessa época foi cobiçado por Sporting, FC
Porto e Benfica. Optou pelo clube da Luz
que era quem lhe oferecia as melhores
condições. Para trás ficavam nove horas
por dia a malhar nas rodas do comboio
com uma marreta de oito quilos nas mãos.  
No Benfica, a "Locomotiva do Barreiro"
pegou de estaca e nessa mesma época foi
chamado pela primeira vez à Selecção
Nacional. Com o passar dos anos passou

a encarnar a verdadeira mística
benfiquista. O seu consulado na Luz
durou desde 1979/80 até meio da época
de 1987/88. Durante esse período venceu
quatro campeonatos nacionais, cinco taças
de Portugal e duas supertaças. Pelo meio,
a desilusão de ter perdido a final da Taça
UEFA para os belgas do Anderlecht.

Adeus Benfica.
A meio da temporada de 1987/88 mudou-
se para os suíços do FC Sion. Ficou
apenas seis meses em terras helvéticas.
Pela mão de Jorge Gonçalves foi
apresentado como uma das "unhas de
ouro" do Sporting. Em Alvalade
permaneceu durante duas épocas,
chegando a capitanear a equipa, e foi
distinguido com o Prémio Stromp. Em
1990/91 transferiu-se para o Boavista.
Dois anos depois, regressou a Lisboa para

jogar no Estoril. A meio de 1993/94, a
direcção do clube da Linha pediu-lhe para
substituir Fernando Santos no comando
técnico. Aceitou e nasceu aí a sua carreira
como treinador.
Além do Estoril, Carlos Manuel já treinou
o Salgueiros, Sporting, Sporting de Braga,
Campomaiorense, Santa Clara, Olivais e
Moscavide. Neste momento orienta o
Atlético.

Selecção.
Carlos Manuel estreou-se pela Selecção
Nacional a 26 de Março de 1980 frente à
Escócia (derrota por 1-4). Esteve presente
nas fases finais do Campeonato da Europa
de 1984, disputado em França, e do
Mundial de 1986, realizado no México.
Foi porventura o principal responsável
pelo apuramento de Portugal para este
Campeonato do Mundo. No último jogo
da fase qualificação, Portugal tinha de
derrotar a Alemanha, no reduto desta,
para conseguir o apuramento. José Torres,
o seleccionador nacional, pedia para o
deixarem sonhar e Carlos Manuel fez-lhe
a vontade com um remate de fora da área,
indefensável para o gigante Schumacher.
Portugal ganhou por 0-1 e apurou-se pela
segunda vez na sua história para uma fase
final de um mundial. 
No México, apontou o golo - o seu último
com a camisola das quinas - da vitória
sobre a Inglaterra, na primeira jornada.
"Esta foi a vitória da dignidade dos
jogadores portugueses", lembrou então.
Foi apontado como um dos rostos da
revolta dos jogadores portugueses - o
célebre Caso Saltillo - e prometeu nunca
mais voltar a alinhar por Portugal
enquanto Silva Resende se mantivesse na
Federação Portuguesa de Futebol.
Cumpriu a promessa. 
Ao todo, entre 1980 e 1986, Carlos
Manuel acumulou 42 internacionalizações
(oito golos).  O estilo da "Locomotiva do Barreiro"

CARLOS
MANUEL
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Esperava que a proposta do novo Regime
Jurídico das Federações Desportivas
levantasse tantas críticas por parte das
associações?
Sim, sobretudo na parte em que o regime
jurídico propõe uma nova fórmula de
representação na Assembleia Geral da
Federação Portuguesa de Futebol (FPF).
Sempre que se pretende renovar há forças
que, conservadoramente, pretendem manter
as suas posições. Por isso, não me espanta
que entidades que vêem diminuído o seu
peso na AG da FPF não gostem da proposta.
A evolução no mundo do desporto, e no
caso do futebol, não pode dar-se apenas nos
meios de treino, nas novas técnicas de
preparação, nos modelos de financiamento,
é preciso que também haja novas estruturas
capazes de enfrentar o futuro. Nenhuma das
atribuições próprias das associações
distritais é perturbada com a nossa proposta.
Apenas a sua maioria na AG da FPF. É o
poder nacional. No poder distrital das
associações ninguém toca. O que acontece é
que as associações, no contexto do futebol
nacional, têm uma maioria absoluta desde
1943. O poder de decidir as questões
nacionais do futebol esteve sempre centrado
nas associações distritais. Ou seja, em
entidades que são de vocação distrital. Não
é bom. Um bom sistema para o futuro é que
as associações continuem a ter um peso
importante - e na proposta que apresentamos
têm 35 por cento - mas que se juntem às
entidades que representam muito no futebol
actual, como as que representam clubes
(ligas profissionais e não profissionais),
jogadores, treinadores, árbitros. Se nenhuma
destas entidades tiver maioria, como não
tem na proposta, isso implica trabalho,

discussão e consenso. Logo,
desenvolvimento.

A contestação resume-se ao poder?
É mesmo uma questão de poder mandar na
AG da FPF, nos orçamentos da FPF, nas
decisões das eleições na FPF, nas
orientações nacionais de futebol. Não é
razoável que quem tem maioria, e que não
precisa de mais ninguém para tomar
decisões, sejam associações de vocação
distrital. Quando as associações dizem que
são a base do futebol português gostaria que
pensassem um pouco e me dissessem se não
acham que a base do futebol são os
jogadores, os treinadores e os árbitros. A
base do futebol é quem faz o futebol dentro
do campo.  

A maioria dos dirigentes desportivos em
Portugal tem falta de cultura
democrática?
Não direi tanto. São pouco sensíveis à
modernidade e à evolução. A nossa cultura
democrática constrói-se abrindo espaço para
discussão, para o diálogo e para que haja
mais gente connosco a resolver as coisas.
No futebol, como em outras áreas do
desporto nacional, é tudo muito pessoal.
Tudo gira em volta de uma pessoa, seja
numa associação, num clube, numa
federação e isso tolhe o desenvolvimento
desportivo. 

É importante que todos os agentes
desportivos sejam obrigados a
declararem os seus rendimentos?
Nessa matéria limitei-me a reproduzir na
proposta aquilo que já consta da lei, ou seja,
a de que a declaração de rendimentos é uma

declaração própria para os árbitros de
futebol. Mas estou disponível para apreciar
uma outra proposta se ela vier do Conselho
Nacional do Desporto, órgão que tem neste
momento o dossier em discussão pública
para parecer, e eventualmente alargar esse
regime a outros agentes desportivos desde
que devidamente ponderado e
fundamentado. 

A criação da Casa das Transferências
trará mais transparência ao futebol?
Se olharmos para algumas das questões que
mais têm perturbado o bom ambiente,
imagem e o nome do futebol e dos seus
dirigentes verificamos que, na base da maior
parte dessas questões, estão as
transferências. Transferências com
intervenção de pessoas não acreditadas e
legalizadas para nelas participarem, com
verbas cujos destinos não são bem
conhecidos, por valores que as pessoas
acham e são em muitos casos enormes mas
cujo efeito na própria contabilidade interna
dos clubes não é muito visível. Creio que os
clubes, os atletas e os próprios agentes
ganham se a questão das transferências for
mais clara. A ideia da Casa das
Transferências que transmiti à Associação
Nacional de Agentes de Futebol e que teve o
acordo do Sindicato dos Jogadores e
também, pelo que ouço ultimamente, da
FPF e da Liga é a de criar uma estrutura que
sendo composta pelo movimento
associativo, pelas entidades do futebol e
pelo Estado, possa ser uma espécie de
notário das transferências. Não é por lá que
passa o dinheiro das transferências mas deve
ser por lá que passa toda a documentação
própria das transferências para que seja
claro para os clubes, jogadores e agentes a
responsabilidade de cada um, para o Estado
e para a opinião pública. O futebol precisa e
merece ter muita credibilidade na opinião
pública. Para defendermos o futebol temos
de defender a sua credibilidade.    

Esta Casa das Transferências deve estar
incluída em que estrutura?
Desejo que o regime jurídico das federações

"A base do futebol são
os jogadores,
treinadores e árbitros"
Nesta grande entrevista, entre várias considerações,
Laurentino Dias, secretário de Estado da Juventude e do
Desporto, diz por que razão as associações distritais não
devem ter a maioria de voto na Assembleia Geral da FPF,
fala da Casa das Transferências e da Casa do Futebolista e
mostra-se satisfeito com a adesão dos jogadores ao
Programa Novas Oportunidades. 

PRIMEIRO PLANO
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desportivas seja aprovado e depois
partiremos para a finalização de algumas
outras iniciativas como a Casa das
Transferências. Sendo unânime nas
estruturas do futebol o acordo quanto à
existência duma estrutura dessas o que vou
procurar é que haja também acordo quanto à
fórmula dessa Casa das Transferências. 

Em que medida o Programa Novas
Oportunidades é benéfico para os
jogadores de futebol?  
É a grande solução para o futuro do cidadão
quanto ele deixa de ser jogador de futebol.
A realidade mostra que 95 por cento dos
jovens que abraçam a carreira de jogador
profissional de futebol quando chegam ao
fim dessa mesma carreira - e esta dura cerca
de 12/15 anos - são colocados perante o
drama de terem que começar tudo de novo.
E, na sociedade em que vivemos, sabemos
que quem vá hoje ao mercado de trabalho e
não tenha as competências mínimas terá
muitas dificuldades. A maioria dos
jogadores de futebol quando chega aos 30 e
poucos anos e vê que a sua carreira acabou
tem muito poucas opções. Quando nos
apercebemos que os jogadores estão a aderir
ao Programa Novas Oportunidades ficamos
muito felizes porque significa que são os
jogadores à procura de garantir o seu futuro.

Há centenas de futebolistas em Portugal que
recebem do futebol apenas o suficiente para
viver. Alguns deles em situação muito difícil
e é assim que se desenvolvem toda a
carreira. Desejo que o Programa Novas
Oportunidades seja um êxito. Não foi
pensado para o futebol mas cai no futebol
da melhor forma porque se é verdade que a
qualificação dos cidadãos é indispensável
para vencer na vida, quanto olhamos para
uma profissão de curta duração e de
desgaste rápido, ainda se torna mais
importante. Estou muito satisfeito por ter
visto a forma como o Sindicato dos
Jogadores abraçou este programa e como se
dispôs connosco a encontrar soluções de
enquadramento que permitam fazer do
programa uma esperança sólida para a

esmagadora maioria dos jogadores de
futebol. É para isto que serve o Estado e é
para isto que servem as entidades que
representam os jogadores de futebol.   

Sendo uma profissão de curta de duração
e de desgaste rápido a questão dos
seguros e das doenças profissionais são
temas que merecem a sua atenção?
Temos um grupo de trabalho que envolve a
Secretaria de Estado do Desporto, o Instituto
de Seguros de Portugal e mais um conjunto
de entidades justamente a analisar toda a
legislação em vigor em matéria de seguros.
Dentro de algum tempo iremos propor às
federações e às modalidades novos modelos
de seguros e nova legislação. 

Qual é o ponto da situação da proposta
do SJPF, entregue ao Governo, relativa à
criação de um fundo de pensões para os
desportistas?
Em termos de ideia geral estamos de acordo
com o Sindicato. Era útil criar um fundo de
pensões que pudesse de alguma forma
acolher alguma capacidade de investimento
dos jogadores e ao mesmo tempo criar um
instrumento de solidariedade entre eles que
pudesse permitir acautelar em termos de
pensões o seu próprio futuro. Solicitámos
aos ministérios do Trabalho e da Segurança
Social e ao das Finanças uma análise dessa
proposta. Em breve teremos esses pareceres
e a partir daí com o Sindicato iremos
estudar uma fórmula possível para o fundo
de pensões.

Já referiu que a base do futebol são os
jogadores, os treinadores e os árbitros.
Não acha estranho que haja tão poucos
ex-jogadores a ocuparem lugares de
destaque no dirigismo desportivo?
Em Portugal, há muito tempo,
institucionalizou-se e mal a ideia de que há
uma classe dos dirigentes, como há uma
classe dos jogadores ou como há uma dos
árbitros, cujas carreiras são diferentes. Ou
seja, quem foi jogador, quanto muito, pode
aspirar a ser treinador. Que a classe de
dirigentes é só para os dirigentes. Não é
verdade. A capacidade para dirigir um clube,
uma associação, uma federação, tem-na
qualquer cidadão. E tem sobretudo tanta ou
mais capacidade os cidadãos que conhecem
a realidade que se propõem dirigir. É
inegável que um atleta conhece melhor do
que ninguém a realidade de uma modalidade
onde fez carreira num momento em que seja
chamado para dirigi-la. É preciso cada vez
mais que os atletas e os jogadores se
envolvam nas questões de organização e de
gestão no mundo desportivo. Temos um
bom exemplo na Secretaria de Estado que
foi a contratação, como assessor, de Nuno
Laurentino, um ex-atleta de alto rendimento
da natação. Quem melhor do que ele

conhece a modalidade por dentro, o esforço
de um atleta, as dificuldades, etc? É um
exemplo que gostaria de ver repetido em
todas as entidades que tenham a ver com o
desporto. Que os actuais dirigentes
convidem aqueles que directamente fizerem
carreira como atletas. Eles têm uma mais-
valia que é indispensável. 

Até nessa visão a adesão ao Programa
Novas Oportunidades é importante?
É porque permite que os jogadores se
capacitem e se qualifiquem para exercerem
outras funções. 

Outro dos projectos do SJPF é a Casa do
Futebolista. Há novidades?
Abordámos esse tema com o Sindicato dos
Jogadores e já temos já um estatuto
preparado. Agora precisamos de algumas
entidades privadas que estejam disponíveis
para colaborar nesse projecto. Não pode ser
uma Casa com financiamento exclusivo do
Estado. Não faria sentido. Tem que combinar
o esforço público com o privado. Estou
convencido, a exemplo do que aconteceu com
a Casa do Artista, avançar com o projecto. 

Os últimos dados da actividade do
Conselho Nacional Antidopagem relativos
a 2007 mostram que houve uma
diminuição de casos de doping em relação
a 2006. Esse decréscimo deve-se a uma
maior consciencialização dos atletas?
O número de casos positivos baixou apesar
de terem aumentado os controlos. Muitos
jogadores começaram também a perceber
que quando têm de ingerir algum produto -
dos considerados proibidos -  para efeitos
terapêuticos têm que comunicar previamente
essa pretensão. Essa precaução evitou
muitos casos de doping. Mais importante
ainda é o facto dos jogadores estarem a
compreender que o desporto é uma escola
de virtudes e de verdade. Que lhes compete
jogar limpo sem recurso a meios artificiais.
O uso do doping não compensa.

Qual a sua posição quanto à ideia de
Gilberto Madaíl de Portugal e Espanha
organizarem, em conjunto, a fase final de
um mundial?
É apenas uma ideia a que nem o presidente da
Federação Espanhola de futebol respondeu.
Um projecto desses é algo tão sério e
responsabilizante que não basta uma ideia.
Não estou disponível para alimentar ideias.
Estou disponível, como o presidente da FPF
sabe, para apreciar projectos. Ideias são
precisas mas para valerem precisam de serem
transpostas para projectos. A ideia de Janeiro
de 2008 foi a mesma de Outubro de 2007.
Espero bem que daqui a três meses não
apareça uma vez mais essa mesma ideia.
Prefiro que paremos de ter ideias e passemos
a ter um projecto, se ele for viável.

Tendo em conta o actual cenário do
futebol português com muitos clubes em
dificuldades financeiras, jogadores com
salários em atraso, vê um futuro risonho
para o futebol português?
Sim, penso que o futebol português tem
evoluído muito a todos os níveis. Não
podemos olhar apenas para algumas
situações negativas que têm acontecido.
Têm desaparecido clubes tal como

empresas. São mal geridas. Creio que o
futebol está numa fase de transição, para
uma maior segurança dos dirigentes na
gestão do futebol, menos aventureirismos,
sendo que neste caminho há um conjunto de
clubes que acabam por, como e qualquer
área empresarial ou da sociedade, cair. Mas
ao mesmo tempo que se vê a queda de
alguns clubes também se vê a nascimento de
outros com alguma pujança e solidez. O
futebol não está a passar um mau momento
em termos de perspectiva futura. O futebol
está a sofrer com algumas feridas que foi
acumulando ao longo de uma série de anos
e que trouxeram para a opinião pública
situações negativas que estão agora a ser
apreciadas a diversos níveis. O futebol é
suficientemente forte para ultrapassar esses
problemas e para continuar a ser a maior
modalidade em Portugal.

A classe dirigente está mais responsável?
Os dirigentes sentem que têm uma
responsabilização muito maior do que
tinham há alguns anos. Hoje há mais
cuidado, bom-senso e preparação. Alguma
coisa está a mudar e para melhor.

"Há centenas de
futebolistas em

Portugal que recebem
do futebol apenas o

suficiente para viver"

"É preciso que os
atletas e os jogadores
se envolvam cada vez
mais nas questões de

organização e de
gestão no mundo

desportivo"



Bilhete de identidade
Nome
LISANDRO LÓPEZ
Data de nascimento
02/03/1983
Naturalidade Rafael Obligado,
Argentina
Altura 1,75 m
Peso 72 kg
Posição Avançado

Estreia na I Liga
FC Porto1, E. Amadora, 0 a 21 de
Agosto de 2005
Clubes
Racing Club (Argentina) e FC Porto
Títulos Campeão de Portugal em
2005/06 e 2006/07; Taça de
Portugal em 2005/06; Supertaça de
Portugal em 2006/07
Internacional pela Argentina

Prémio Kia
Jogador do Mês

Líder incontestável da tabela dos
marcadores, Lisandro López está
provavelmente a protagonizar a sua melhor
época de sempre em Portugal. Pode dizer-
se, sem margem de erro, que o argentino é
imprescindível na formação do FC Porto.
No mês de Janeiro, o número 9 portista
marcou por duas vezes (frente ao Sporting
de Braga). Além disso, contribuiu
decisivamente para o bom futebol praticado
pela sua equipa nos outros dois jogos
disputados durante esse mês, perante a
Naval 1.º de Maio e o Sporting.
Para vencer o Prémio KIA/Jogador do Mês,
Lisandro López - conhecido por Licha nos
meandros futebolísticos - derrotou Wesley,

do Paços de Ferreira, e o boavisteiro Peter
Jehle, o futebolista que ganhou este
galardão em Dezembro. 
Cláudio Pitbull, do Vitória de Setúbal,
ocupou a quarta posição e o avançado João
Paulo, da União de Leiria, a quinta. Já o
guarda-redes Beto, do Leixões, foi sexto,
Paulo Assunção, do FC Porto, sétimo, e
Jorge Ribeiro (jogador do Boavista que
arrecadou este troféu em Novembro),
oitavo. A nona posição foi para o austríaco
Roland Linz, do Sporting de Braga, e
finalmente Raúl Meireles, do FC Porto,
fechou a tabela dos dez jogadores mais
valiosos da Bwin Liga durante o mês de
Janeiro.  

A realizar um campeonato de gran-
de nível, o avançado do FC Porto
foi, sem surpresa, eleito o melhor
jogador da Bwin Liga em Janeiro.

Classificação
1.º 

2.º 

3.º 

4.º 

5.º 

6.º 

7.º  

8.º 

9.º 

10.º

Lisandro López (FC Porto) 

Wesley (P. Ferreira)

Peter Jehle (Boavista) 

Cláudio Pitbull (V. Setúbal) 

João Paulo (U. Leiria) 

Beto (Leixões) 

Paulo Assunção (FC Porto) 

Jorge Ribeiro (Boavista) 

Roland Linz (Sp. Braga) 

Raúl Meireles (FC Porto)

BWIN LIGA

Lisandro López

El Licha



Prémio Tsunami
Jogador do Mês

Prémio Holmes Place
Juventude

BWIN LIGA LIGA VITALIS

O guardião leonino agarrou
com unhas e dentes a baliza do
Sporting e foi o melhor jogador
jovem a actuar na Bwin Liga
durante o mês de Janeiro.

Paulo Bento lançou Rui Patrício às feras na
11.ª jornada frente ao Leixões e a partir daí
nunca mais o guarda-redes abdicou da
titularidade. Jogo a jogo o jovem futebolista
(nasceu a 15 de Fevereiro de 1988) tem
vindo a consolidar as suas exibições e assim
conseguiu derrotar adversários de renome na
luta pelo Prémio Holmes Place/Juventude.
Em Janeiro, Rui Patrício levou a melhor
sobre João Moutinho (vencedor deste
galardão em Novembro e Outubro) e sobre
Rolando, do Belenenses, o terceiro
classificado.
João Ribeiro, da Naval 1.º de Maio, ficou na
quarta posição e Vítor Vinha, da Académica
de Coimbra, na quinta. Já o sexto e o sétimo
lugares foram ocupados por mais dois
jogadores do Sporting: Miguel Veloso e
Pereirinha, respectivamente. 
Hélder Barbosa, também da Académica, foi
o dono do oitavo lugar e Bruno Gama, do
Vitória de Setúbal, do nono. Por fim, Fábio
Coentrão, começou bem a sua aventura no
Nacional da Madeira - emprestado pelo
Benfica - e posicionou-se na décima posição.

Rui
Patrício

Classificação
1.º 

2.º 

3.º 

4.º 

5.º 

6.º 

7.º  

8.º 

9.º 

10.º

Rui Patrício (Sporting)

João Moutinho (Sporting) 

Rolando (Belenenses) 

João Ribeiro (Naval) 

Vítor Vinha (Académica)

Miguel Veloso (Sporting)

Pereirinha (Sporting)

Hélder Barbosa (Académica)

Bruno Gama (V. Setúbal)

Fábio Coentrão (Nacional)

O guarda-redes do Trofense
mantém o bom desempenho
evidenciado até ao momento e
foi considerado o melhor
jogador da Liga Vitalis no mês
de Janeiro.

Chegado esta temporada ao Trofense
proveniente do Estrela da Amadora, Paulo
Lopes pegou de estaca na formação da
Trofa. Titular indiscutível, o guardião tem
revelado toda a sua categoria e ajudado a
sua equipa a ocupar os lugares cimeiros da
Liga Vitalis.
No mês de Janeiro, Paulo Lopes participou
nas três jornadas que se disputaram durante
esse período e sofreu apenas um golo (no
empate a uma bola com o Gil Vicente). Nos
restantes dois jogos, o guarda-redes manteve
as suas redes invioladas.
A sua boa performance permitiu-lhe bater
Feliciano (Gondomar) e Pedro Ribeiro (Gil
Vicente) na luta pelo Prémio
Tsunami/Jogador do Mês. 
Dorival, do Estoril, ficou na quarta posição
e Bock, do Freamunde, na quinta. O sexto
lugar foi ocupado por Júlio César, do Santa
Clara, e o sétimo, por Rui Miguel, do
Desportivo das Aves. Rui Duarte, do
Olhanense, foi oitavo, Gabi, do Feirense,
nono, e por fim, Tarantini, do Portimonense,
décimo.

Paulo
Lopes

Classificação
1.º 

2.º 

3.º 

4.º 

5.º 

6.º 

7.º  

8.º 

9.º 

10.º

Paulo Lopes (Trofense)

Feliciano (Gondomar)

Pedro Ribeiro (Gil Vicente) 

Dorival (Estoril)

Bock (Freamunde) 

Júlio César (Santa Clara) 

Rui Miguel (Desp. Aves)

Rui Duarte (Olhanense)

Gabi (Feirense)

Tarantini (Portimonense)



Prémio Diadema
Juventude

Prémio Fair Play Colectivo

LIGA VITALIS

O médio do Gondomar foi
eleito pelo SJPF o jogador
jovem mais valioso da Liga
Vitalis durante o mês de
Janeiro.

Bruno Severino despediu-se em grande da
Liga Vitalis. Antes de rumar ao Vitória de
Setúbal na reabertura do mercado, o jogador
teve um mês de Janeiro em cheio e ganhou o
Prémio Diadema/Juventude.
Nos três desafios que o Gondomar disputou
durante o primeiro mês de 2008 (uma vitória
e dois empates), Bruno Severino marcou três
golos. A veia goleadora de Bruno Severino
tem sido uma constante durante esta épocajá
que, até ao momento na Liga Vitalis, marcou
por nove vezes.
Na corrida pelo Prémio Diadema/Juventude,
Bruno Severino suplantou Candeias (Varzim)
e Carlos Saleiro (Fátima). Guedes e Rui
Sampaio, ambos do Penafiel, ficaram na
quarta e quinta posições, respectivamente. O
sexto lugar foi ocupado por Mário
Felgueiras, do Portimonense, o sétimo, por
Grosso, do Desportivo das Aves, e o oitavo,
por Diogo, do Freamunde. Nuno Pinto, do
Trofense, foi o nono classificado e Serginho,
do Feirense, fechou o "top ten".

Bruno
Severino Guimarães dá o exemplo

Classificação
1.º 

2.º 

3.º 

4.º 

5.º 

6.º 

7.º  

8.º 

9.º 

10.º

Bruno Severino (Gondomar)

Candeias (Varzim) 

Carlos Saleiro (Fátima)

Guedes (Penafiel)

Rui Sampaio (Penafiel) 

Mário Felgueiras (Portimonense)

Grosso (Desp. Aves)

Diogo (Freamunde)

Nuno Pinto (Trofense)

Serginho (Feirense)

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

V. Guimarães - 4 pontos
V. Setúbal       - 5 pontos
Boavista        - 5 pontos
FC Porto        - 5 pontos
Belenenses   - 6 pontos
Marítimo      - 6 pontos
Sp. Braga       - 7 pontos
Sporting        - 7 pontos
Nacional          - 7 pontos
E. Amadora - 8 pontos
Académica     - 10 pontos
P. Ferreira     - 10 pontos
Benfica         - 11 pontos
Naval               - 12 pontos
Leixões         - 17 pontos
U. Leiria        - 18 pontos

Vizela disciplinado

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

Vizela                - 3 pontos
Trofense           - 3 pontos
Feirense        - 5 pontos
Fátima              - 5 pontos
Estoril               - 6 pontos
Varzim              - 6 pontos
Portimonense - 6 pontos
Gil Vicente   - 7 pontos
Freamunde    - 7 pontos
Beira-Mar       - 7 pontos
Penafiel            - 7 pontos
Rio Ave           - 7 pontos
Santa Clara    - 8 pontos
Olhanense      - 10 pontos
Gondomar     - 12 pontos
Desp. Aves       - 13 pontos

LIGA VITALISBWIN LIGA

14 15
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TRANSFERÊNCIAS

ACADÉMICA
Entradas: Pedrinho (Varzim), Edgar
(FC Porto), Irineu (Cruzeiro), Luís
Aguiar (E. Amadora), Cléber (Marília) e
Cristiano (júnior)
Saídas: Litos (Salzburg), Sarmento
(Varzim), Vouhou (Portimonense),
Hélder Barbosa (FC Porto), Gyano
(Beira Mar), Pablo Castro e Peralta
(Bela Vista) 

BELENENSES 
Entradas: Meyong (Levante), Marco
Ferreira (Benfica), Júlio César
(Botafogo), Edson (FC Porto),
Jankauskas (AEK Larnaca) 
Saídas: Mendonça (E. Amadora),
Schmidt (Duque Caxias), Weverson
(Treze), Carlos Alves (Atlético)

BENFICA
Entradas: Fellipe Bastos (Botafogo),
Sepsi (Gloria Bistrica), Halliche
(NAHD), Makukula (Marítimo) 
Saídas: Miguel Vítor, Romeu Ribeiro,
Yu Dabao e Ruben Lima (todos para o
Desp. Aves), Fábio Coentrão
(Nacional), Bruno Costa, Marco
Ferreira (Belenenses), Andrés Díaz
(Banfield), Miguelito (Sp. Braga),
Bergessio (San Lorenzo) e Halliche
(Nacional) 

BOAVISTA
Entradas: Luís Loureiro (Anorthosis
Famagusta), Bryan Angulo (América
de Cali), Hussaine (Sp. Braga), Charles
Obi (Sabah), Araújo (Santos) 
Saídas: Marquinho (Vasco da Gama),
Grzelak (Skoda Xanthi), Gajic e
Bangoura (Cadiz) 

E. AMADORA
Entradas: Celestino (Estoril),
Mendonça (Belenenses), Rui Pedro
(FC Porto), Giancarlo (Nacional

Montevideu) 
Saídas: Moses (AEL Limassol); Daniel
e Cardoso (Pandurii), Tiago Gomes
(Málaga) 

FC PORTO 
Entradas: Hélder Barbosa
(Académica), Rabiola (V. Guimarães) e
Edson (Figueirense) 
Saídas: Edgar (Académica), Hélder
Postiga (Panathinaikos), Rui Pedro (E.
Amadora), Edson (Belenenses).

LEIXÕES 
Entradas: Castanheira (Sp. Braga),
Jaime (Racing Ferrol), Marques
(Grémio Anápolis), João Moreira
(Nacional) 
Saídas: Tales Schultz, Livramento (Rio
Ave), Marco Cadete (Gondomar),
Ricardo Jorge (Ribeirão) e Paulo
Vinicius (Olhanense) 

MARÍTIMO 
Entradas: Anderson Lima (Coritiba),
Adriano Silvestre (Paraná), João
Guilherme e Bruno Grassi
(Internacional), André Pinto (Kioto
Sanga) e Luiz Rómulo
Saídas: Arvid (U. Leiria), Kanu
(Ankaraguçu), Makukula (Benfica) 

NACIONAL
Entradas: Edson Sitta (Corinthians),
Leandro Salino (Ipatinga), Reinaldo
Silva (Palmeiras), Jovicic (Cacak), Fábio
Coentrão e Halliche (Benfica) 
Saídas: Edu Sales (Figueirense), Diego
Benaglio (Wolfsburgo), João Moreira
(Leixões), Ávalos (Duisburgo), Cássio
Vargas (CSKA Sofia) e Geufer (Vila Nova)

NAVAL
Entradas: Marinho (Fátima) 
Saídas: Solimar (Portimonense), Filipe
Brochieri e Banjai (Louletano)

P. FERREIRA
Entradas: Carlos Carneiro (Walsall),
Paulo Sousa (APOP), William
(Cabofriense), Fábio Paim (Trofense) 
Saídas: Márcio Carioca (Fátima) e
Edson Di 

SP. BRAGA
Entradas: Miguelito (Benfica), Pablo
Contreras (Celta de Vigo), Breno Silva
(Náutico) e Matheus (V. Setúbal) 
Saídas: Lenny (Palmeiras),
Castanheira (Leixões), Hussaine
(Boavista), Vítor Hugo (Maria da
Fonte) e Anilton (Pandurii) 

SPORTING 
Entradas: Rodrigo Tiuí (Fluminense) e
Grimi (AC Milan) 
Saídas: Carlos Paredes

U. LEIRIA
Entradas: Harison (Goiás), Arvid
(Marítimo), Ferreira (Náutico),
Marcelinho (Paulista) 
Saídas: Renato, André Marques
(Freamunde), Marco Soares (Pandurii),
Jessuí (Pandurii) e Zongo (Gil Vicente)

V. GUIMARÃES 
Entradas: Roberto (Varzim),
Marquinho e Paulo Henrique (Malucelli) 
Saídas: Rabiola (FC Porto) e Targino
(Manisaspor) 

V. SETÚBAL
Entradas: Bruno Severino
(Gondomar) e Pires (Ribeirão)
Saídas: Léo Macaé, Matheus (Sp.
Braga), Portela (Pinhalnovense) e
Edinho (AEK Atenas) 

Mercado
de Inverno
Uma vez mais, o mês de
Janeiro serviu para os clubes
retocaram os respectivos
plantéis. Nessa reabertura
de mercado registaram-se
63 novas inscrições (a
maioria das quais de
jogadores estrangeiros) na
Bwin Liga.

PROGRAMA NOVAS OPORTUNIDADES

A direcção do Sindicato dos Jogadores
Profissionais de Futebol (SJPF) reuniu
com Laurentino Dias, secretário de
Estado da Juventude e do Desporto,
com o tema forte a ser o programa
Novas Oportunidades.
Ambas as partes revelaram vontade
em potenciar o protocolo assinado
entre o SJPF e o Governo, no passado
dia 10 de Dezembro, no âmbito do
programa Novas Oportunidades.
Ficou assente que o SJPF será
responsável pela promoção e incentivo
do programa junto dos jogadores de
futebol - José Carlos, membro da
direcção do SJPF, ficará encarregue
pela execução do projecto.
Para Laurentino Dias, "o programa
permitirá que os jovens que gostam de
futebol continuem a praticá-lo
profissionalmente mas, ao mesmo
tempo, sejam capazes de estudar para
terem condições de preparar a
entrada no mercado de trabalho
depois de abandonarem a carreira de
Jogador".
Também Joaquim Evangelista
considerou o programa "fundamental"
e revelou que "houve dezenas de
jogadores que já se mostraram
interessados em aderir ao mesmo".

Recorde-se que o programa Novas
Oportunidades oferece aos
trabalhadores - entre os quais os
jogadores de futebol - que
interromperam a escolaridade a
possibilidade de verem validadas as
competências práticas adquiridas no
exercício profissional e de receberem

formação para alcançarem o nível de
formação equivalente ao 9.º ou ao 12.º
ano de escolaridade.
Para os interessados em aderirem a
este programa, o SJPF criou uma
Linha Verde (800 207 834) - chamada
grátis - para esclarecer quaisquer
dúvidas que possam surgir.

SJPF e Laurentino Dias em sintonia
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Paulo Machado
(Leixões)
Idade  21 anos (31/03/1986)

Naturalidade Porto
Clubes FC Porto, Estrela
da Amadora, União de
Leiria e Leixões

1 - Ser amigo do amigo.
2 - Não gostar de perder.
3 - Diego Maradona.
4 - Kickboxing,

basquetebol e râguebi.
5 - Arroz de cabidela.
6 - Porsche.
7 - Jamaica.
8 - Estar com os amigos.
9 - Comédia é o meu 

género preferido.
10 - Jim Carrey e 

Beyoncé.
11 - Música cigana.

Taborda 
(Naval)
Idade  29 anos (22/06/1978)

Naturalidade Covilhã
Clubes  FC Porto, Vizela,
Ermesinde, Freamunde e
Naval 1.º de Maio

1 - Honestidade.
2 - Teimoso.
3 - Vítor Baía.
4 - Ciclismo.
5 - Cozido à portuguesa.
6 - Mercedes.
7 - Brasil.
8 - Estar com a família.
9 - "Rocky".
10 - António Banderas e 

Nicole Kidman.
11 - João Pedro Pais.

Renato Queirós 
(Paços de Ferreira)
Idade  30 anos (20/07/1977)

Naturalidade Amarante 
Clubes  Amarante,
Felgueiras, Lixa,
Sanjoanense, Paços de
Ferreira e União de Leiria

1 - Ser amigo.
2 - Teimoso.
3 - Eusébio.
4 - Golfe e voleibol
5 - Cozido à portuguesa.
6 - Mercedes.
7 - Jamaica.
8 - Ir ao cinema.
9 - "Braveheart".
10 - Denzel Washington e 

Cate Blanchet.
11 - Bob Marley.

António Sousa
(treinador do Penafiel)
Idade 50 anos (28/04/1957)

Naturalidade S. João da
Madeira
Clubes  Sanjoanense,
Beira-Mar, Rio Ave e Penafiel

1 - Frontalidade.
2 - Confiar demasiado 

nas pessoas.
3 - Eusébio.
4 - Hóquei em patins e 

basquetebol.
5 - Cozido à portuguesa.
6 - BMW.
7 - Algarve.
8 - Estar com a família.
9 - Filmes de acção.
10 - Nenhum em 

particular.
11 - Mariza.

Pedro Proença 
(árbitro da AF Lisboa)
Idade  37 anos (03/11/1970)

Naturalidade Lisboa
Profissão  Director
financeiro

1 - Honestidade.
2 - Teimosia.
3 - Diego Maradona.
4 - Esqui.
5 - Lasanha.
6 - Volkswagen Carocha.
7 - Prefiro ficar em casa.
8 - Esquiar.
9 - "O Perfume".
10 - Ruy de Carvalho e 

Eunice Muñoz.
11 - UB40.

Remates
1 - 

2-

3- 

4- 

5- 

6- 

7- 

8- 

9- 

10- 

1 1-

A sua principal
virtude ?

O seu maior defeito ?

O melhor jogador de
sempre?

Que desportos
aprecia além do 
futebol?

Prato preferido?

Automóvel de sonho?

Destino de férias ?

Hobby ?

Um filme ?

Actor e actriz ?

Cantor ou banda de
música preferida?
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É llicenciado eem CCiências ddo DDeporto,
pela FFaculdade dde MMotricidade HHuma-
na. OO qque éé qque oo llevou aa ffrequentar 
e cconcluir uum ccurso ssuperior?
Concorri  a  esse  curso  com  19  anos.
Tinha  consciência  de  que  o  facto  de
ser  profissional  de  futebol  não
significava  de  que  iria  ter  vida  boa  a
nível  financeiro  e  de  que,  de  um
momento  para  outro,  poderia
acontecer  uma  lesão  que  me
impedisse  de  continuar  a  jogar.  O
curso  seria  sempre  uma  salvaguarda
se  algo  corresse  mal  na  minha
carreira  profissional.

Não éé uuma vvisão mmuito ccomum
entre aa mmaioria ddos jjogadores.
Há  10  anos  não  havia  muitos

jogadores  a  estudar  mas  felizmente  as
mentalidades  têm  vindo  a  mudar  e  é
cada  vez  mais  usual  vermos  jogadores
a  investirem  nos  estudos  e  a
procurarem  uma  via  alternativa  caso  a
carreira  de  futebolista  não  corra  bem.    

Os ddirigentes, ttécnicos ee ccolegas
dos cclubes ppor oonde ppassou
incentivaram-nno aa cconcluir oo
curso?
Ao  longo  dos  anos  que  frequentei  o
curso  não  me  posso  queixar  de  falta
de  apoio.  Nos  clubes  por  onde  passei
sempre  me  facilitaram  a  vida  para
realizar  os  exames  e  na  faculdade  os
próprios  professores  marcavam  os
exames  para  alturas  em  que  poderia
realizá-llos.

Pretende uum ddia uusar oo ccanudo?
Tenho  o  objectivo  de  a  curto/médio
prazo  dar  aulas.  Mas  também  sei  que
o  mercado  da  docência  não  está  fácil
e  que  há  muitos  professores  no
desemprego.  

Pensa qque oo PPrograma NNovas
Oportunidades éé uuma bboa mmedida
para oos jjogadores qque
interromperam oos eestudos?
É  uma  oportunidade  única  e  que  todos
os  interessados  devem  aproveitar.
Tenho  colegas  no  Fátima  que  já  se
inscreveram  no  Programa.  

Os eex-jjogadores ddevem oocupar
lugares dde ddestaque nno ddirigismo
desportivo?
Penso  que  sim.  Até  há  alguns  anos
havia  a  ideia  de  que  a  única  saída  para
os  ex-jjogadores  seria  a  carreira  de
treinador.  Discordo  até  porque  nem
todos,  apesar  de  terem  sido
jogadores,  têm  capacidades  ou
motivação  para  serem  treinadores.
Como  tal,  a  alternativa  é  enveredarem
pela  carreira  de  dirigente.  Há
jogadores  que  têm  o  perfil  para
desempenharem  essa  função.          

Como éé qque ttem vvisto aa aactuação
do SSJPF?
Acima  de  tudo  uma  actuação  bastante
activa.  Os  problemas  surgem  e  o
Sindicato  intervém,  não  deixa  que  os
assuntos  morram.  Tem  sido  uma
entidade  alerta  em  todas  as  situações
que  envolvem  o  futebol,  em  particular,
os  jogadores.      

Já aalguma vvez rrecorreu aaos
serviços ddo SSJPF? 
Sim,  quando  jogava  no  Alverca  devido
a  dinheiros  em  atraso.  Mas  tudo  se
resolveu  e  não  foi  necessário  ir  a
tribunal.

Se ppudesse oo qque éé qque mmudava nno
futebol pportuguês?
Tentava  diminuir  as  assimetrias  que
existem  entre  os  clubes
nomeadamente  em  termos  de
condições  de  trabalho  e  de
orçamentos.  Era  importante  encontrar
um  ponto  de  equilíbrio  para  que  os
"grandes"  não  tivessem  muito  e  os
"pequenos"  tão  pouco.

ENTREVISTA

"Estudar é
salvaguardar o futuro"
Veríssimo, futebolista do Fátima, é um exemplo para a
classe dos jogadores: investiu nos estudos ao mesmo tempo
que exerce a sua actividade profissional. Licenciado em
Ciências do Desporto espera a curto/médio prazo dar aulas e
incentiva todos os jogadores que interromperam os estudos a
inscreverem-se no Programa Novas Oportunidades.

Veríssimo (Fátima)
Idade - 30 anos (17-04-1977)
Naturalidade - Vila Franca de Xira
Clubes - Benfica, Alverca, Académica,
Vitória de Setúbal e Fátima
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BWIN LIGA

Nome José Bosingwa da Silva
Clube FC Porto
Posição Defesa direito
Naturalidade Mbandaka (RD Congo)

Estreia na I Divisão Alverca, 1 - Boavista, 2 (07/09/2001)
Títulos Campeão de Portugal em 2003/04, 2005/06 e 2006/07;
Taça de Portugal em 2005/06; Supertaça de Portugal em
2004/05 e 2006/07; Liga dos Campeõs em 2003/04 e Taça
Intercontinental em 2004/05
Internacionalizações - 7

Carreira
2000/01 - Freamunde (11 jogos)
2001/02 - Boavista (15 jogos)
2002/03 - Boavista (26 jogos)
2003/04 - FC Porto (13 jogos, 1 golo)
2004/05 - FC Porto (25 jogos, 1 golo)
2005/06 - FC Porto (21 jogos)
2006/07 - FC Porto (25 jogos)
2007/08 - FC Porto

RUMO AO EURO 2008

Jogador de fino recorte técnico, Nuno Gomes é um avançado exímio
em tabelinhas com os seus companheiros de equipa. Além do seu
poder de tiro, é um jogador bastante trabalhador em campo e
incansável na procura de espaços livres capazes de surpreender as
defensivas adversárias.

Defesa direito muito veloz, José Bosingwa participou em cinco jogos
(397 minutos) na fase de qualificação para o Euro 2008. É um lateral
de grande tendência ofensiva e é usual vê-lo junto da grande área
adversária a espalhar o pânico com fintas e cruzamentos certeiros para
os avançados.

Nome Nuno Miguel Soares Ribeiro "Gomes"
Clube Benfica
Posição Avançado
Naturalidade Amarante

Estreia na I Divisão Boavista, 2 - E. Amadora, 1 (18/09/1994)
Títulos Campeão de Portugal em 2004/05; Taça de Portugal em
1996/97 e em 2003/04; Taça da Itália em em 2000/01; Supertaça
de Portugal em 2005/06
Internacionalizações - 67; 27 golos

Carreira
1994/95 - Boavista (17 jogos, 1 golo)
1995/96 - Boavista (28 jogos, 7 golos)
1996/97 - Boavista (34 jogos, 15 golos)
1997/98 - Benfica (33 jogos, 18 golos)
1998/99 - Benfica (34 jogos, 24 golos)
1999/00 - Benfica (34 jogos, 18 golos)
2000/01 - Fiorentina (30 jogos, 9 golos)
2001/02 - Fiorentina (22 jogos, 5 golos)
2002/03 - Benfica (27 jogos, 9 golos)
2003/04 - Benfica (21 jogos, 7 golos)
2004/05 - Benfica (23 jogos, 7 golos)
2005/06 - Benfica (29 jogos, 15 golos)
2006/07 - Benfica (34 jogos, 6 golos)
2007/08 - Benfica

Data de nascimento 05/07/1976
Altura 1,80 m
Peso 76 kg

Passaporte
Data de nascimento
24/08/1982
Altura 1,83 m
Peso 75 kg

Passaporte
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Cristiano Ronaldo
com pé quente

GOLOS

No passado dia 27 de Janeiro, frente
ao Tottenham, Cristiano Ronaldo - o
"puto maravilha" do futebol português
- marcou o 100.º golo da sua carreira.
Um registo notável que, inclusive,
consegue igualar o de Eusébio (ambos
tinham 22 anos quando chegaram aos
100 golos, mas o Pantera Negra
necessitou apenas de 96 jogos,
enquanto Ronaldo precisou de 301).
Frente à formação londrina, o jogador
português marcou o seu 25.º golo da
época e o 75.º pelo Manchester
United, em 217 jogos. Um desempenho
que lhe permite aproximar a passos
largos de duas lendas dos Red Devils:
Eric Cantona (80 golos em 181 jogos) e
de David Beckham (84 golos em 348
jogos). Além disso, Ronaldo corre o
sério risco de superar a marca de 32
golos numa época alcançada pelo
mítico George Best.
Os 100 primeiros golos de Ronaldo

dividem-se por três emblemas:
Sporting (cinco golos), Manchester
United (75) e Selecção Nacional (20).
Como curiosidade, diga-se que o seu
primeiro remate certeiro aconteceu no
Sporting-Moreirense, a 7 de Outubro
de 2002, o 50.º no Manchester United-
Portsmouth, a 4 de Novembro de
2006, e o centésimo no já referido
Manchester United-Tottenham, a 27 de
Janeiro de 2007.
A este ritmo goleador, tudo indica que
Cristiano Ronaldo deixará a sua marca
tanto no Manchester United como na
Selecção Nacional. Neste momento, o
internacional português é já o oitavo
melhor marcador de sempre de
Portugal. O madeirense ainda está
longe do topo da lista (Pauleta marcou
47 e Eusébio 41 golos) mas dada a sua
juventude (fez 23 anos a 5 de
Fevereiro) não é difícil adivinhar de
que, um dia, chegará à liderança.
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As direcções do Sindicato dos
Jogadores Profissionais de Futebol
(SJPF) e da Federação Portuguesa de
Futebol (FPF) reuniram-se na sede
desta última para debaterem diversos
temas de capital importância para o
futebol português.
O encontro versou várias matérias
como o Congresso do Jogador de
Futebol, o Fundo de Pensões para
desportistas, os jogadores nacionais e
estrangeiros no futebol português, o
caso Grémio Esportivo Laranjeiras, os
naturalizados na Selecção Nacional, a
integração de ex-jogadores na
estrutura da FPF, o licenciamento de
clubes nas competições nacionais, a
inscrição de jogadores
desempregados, o Regime Jurídico das
Federações Desportivas, o calendário
das competições, o incumprimento
salarial (o Fundo de Garantia Salarial, a
prestação de garantias bancárias e o
sancionamento), a formação
profissional (Programa Novas
Oportunidades) e a Casa do
Futebolista.
O presidente da FPF apoiou as
soluções preconizadas pelo SJPF e
revelou, por exemplo, que a Federação
está disposta a contribuir com uma
verba para fazer face ao grave
problema do incumprimento salarial.
Quanto à inclusão de jogadores
naturalizados na Selecção Nacional,

Joaquim Evangelista foi taxativo:
"Portugal tem jogadores em
quantidade e em qualidade para
representar a selecção nacional. Isto
não é nada contra os estrangeiros - os
cidadãos naturalizados são iguais aos
restantes portugueses, só não podem
candidatar-se ao cargo de Presidente
da República -, entendo é que temos
valores em Portugal que conseguem
defender com a mesma qualidade as

nossas cores e a nossa identidade. É
inaceitável naturalizar jogadores só
para que joguem na Selecção
Nacional". O presidente do SJPF
acrescentou que a "FPF deveria ter
uma regra própria em que definisse se
era a favor ou contra e, se for a favor,
em que medida o é". Madaíl garantiu
que "ia tentar manter uma
percentagem reduzida de jogadores
naturalizados".

Aproveitando uma deslocação do
Santa Clara ao continente, o presidente
do SJPF, reuniu-se em Ofir, com os
jogadores do clube açoriano para
debater a questão dos salários em
atraso.
No final do encontro, o presidente do
SJPF afirmou que "é evidente que a
falta de rendimento salarial atinge não
só os futebolistas mas também as
suas famílias".
Evangelista reconheceu, no entanto, a
boa vontade do presidente do Santa
Clara em resolver a situação. "Os
jogadores confiam no presidente mas
os jogadores não podem protelar por
mais tempo a grave situação em que
se encontram", explicou acrescentando
que caso o cenário não evolua de
forma positiva, haverá nova reunião
com os atletas para serem tomadas

medidas mais concretas.
Joaquim Evangelista aproveitou ainda a
reunião com os futebolistas do Santa
Clara para adiantar que o problema
dos salários em atraso não é exclusivo
do clube açoriano.
"Tenho conhecimento de situações
semelhantes em outros clubes, que
não torno públicos porque os
jogadores disso fazem questão. Alertei,
no início da época, para este drama do
não cumprimento das obrigações
salariais. Não se alteraram as regras,
não se exigiram garantias bancárias
nem se adoptaram medidas de
fiscalização e sanções e, se juntarmos
a conjuntura económica nacional e
internacional, o futebol acaba por
sentir essas dificuldades. Não me
admira que surjam mais clubes a
fechar as portas", concluiu.

REUNIÕES

Reunião positiva entre SJPF e FPF

Salários em atraso

RECONHECIMENTO

A direcção da Federação Portuguesa
de Futebol (FPF) aprovou a
possibilidade de atribuir o estatuto de
Embaixador aos internacionais com
mais de 100 jogos nas Selecções
Nacionais "A".
O SJPF congratula-se com esta
iniciativa da FPF dado que sempre
defendeu e apoia a presença de ex-
jogadores nas estruturas do futebol
português.
Os futebolistas com estatuto de
Embaixador poderão integrar a
Delegação Oficial da Selecção
Nacional, participar nos actos oficiais
da FPF relacionados com as selecções
e assistir aos jogos de Portugal, como
convidados, na Tribuna de Honra.
Até ao momento, a Selecção Nacional
tem apenas um Embaixador - Eusébio
da Silva Ferreira, apesar de contar
apenas com 64 internacionalizações -
que, naturalmente, manterá esse
estatuto. Assim, Luís Figo e Fernando
Couto, com 127 e 110
internacionalizações, respectivamente,
poderão adquirir o mesmo estatuto
que o Pantera Negra.

Embaixadores



26 27

O QUE DIZ A LEI

As inscrições de jogadores, sejam
amadores ou profissionais, suscitam
sempre algumas dúvidas nos nossos
associados.
Sendo certo que sempre os associados
podem contactar este Gabinete Jurídico
para esclarecimentos sobre as suas
inscrições, apresentamos aqui
resumidamente o conteúdo das normas
da FPF e da LPFP sobre esta matéria.

I - Jogadores Amadores

• Os jogadores amadores podem
inscrever-se num único período, todos
os anos fixado pela Federação
Portuguesa de Futebol, esta época
entre 01.07.2007 e 29.02.2009
(Comunicado Oficial n.º 1 da FPF); 
• Com o acordo expresso do clube
onde estão inscritos, os jogadores
amadores podem mudar de clube,
tendo as transferências que efectivar-
-se no período compreendido entre
01.07.2007 e 31.12.2007; 
• Quando tenha decorrido a quarta
jornada da prova oficial para a qual o
jogador amador tenha sido inscrito ou
tenham decorrido 30 dias sobre a data
da referida inscrição e, por motivos
que não sejam imputáveis ao jogador,
não lhe tenha sido dada oportunidade
de participar em treinos ou jogos,
pode este transferir-se para outra
entidade desportiva; 
• Se depois de iniciadas as provas
oficiais do respectivo escalão etário
decorrerem quatro jornadas, ou, em
alternativa, um mês de calendário após
a data de inscrição sem que seja dada
ao jogador amador, por razões que não
lhe possam ser imputadas,
oportunidade de actuar em jogos ou
treinos, a inscrição pode ser anulada

sendo então permitida uma nova
inscrição nessa época por outro clube; 
• Pode ainda ser efectuada a inscrição
com transferência de um jogador
amador quando o seu clube ou SAD,
antes do início das provas oficiais,
declare expressamente a sua intenção
de não participar nas provas do
escalão etário onde o jogador possa
ser utilizado ou quando, no decurso
das provas, o clube desista de
participar nelas; 
• O jogador só pode ser inscrito por um
máximo de três clubes ou SAD durante
o período compreendido entre 1 de
Julho e 30 de Junho do ano seguinte
só podendo, porém, durante o referido
período, participar em jogos oficiais
por dois clubes ou SAD; 
• A licença dos jogadores amadores é
válida por uma época, finda a qual o
jogador pode escolher livremente
outro clube; 
• As inscrições com transferência
internacional são efectuadas em dois
períodos: de 01.07.2007 até 14.09.2007
e de 2 a 28.01.2008; 

II - Jogadores profissionais.

a) Jogadores de clubes da FPF
• Os jogadores Profissionais de clubes
da FPF dispõem de dois períodos
anuais de inscrições, nesta época de
01.07.2007 a 14.09.2007 e de 2 a 31 de
Janeiro de 2008;
• O jogador profissional em situação de
desemprego poderá ser inscrito fora
dos períodos de inscrição, nos casos
em que o contrato tenha terminado
antes do fim dos referidos períodos e a
sua inscrição não ponha em causa a
integridade da competição;

• O jogador só pode ser inscrito por um
máximo de três clubes ou SAD durante
o período compreendido entre 1 de
Julho e 30 de Junho do ano seguinte
só podendo, porém, durante o referido
período, participar em jogos oficiais
por dois clubes ou SAD;
• A transferência de um jogador
profissional a título de empréstimo,
apenas é possível com o
consentimento escrito do próprio, do
Clube ou SAD cedente e do
cessionário;
• As inscrições com transferência
internacional são efectuadas em dois
períodos: de 01.07.2007 até 14.09.2007
e de 2 a 28.01.2008;

b) Jogadores de clubes da LPFP
• As inscrições de jogadores
profissionais de clubes pertencentes à
LPFP decorrem nos dois períodos
estabelecidos no respectivo
Regulamento de Competições, a
saber, 1 de Julho a 31 de Agosto e de 1
a 31 de Janeiro;
• É permitida a inscrição de jogadores
desempregados fora dos períodos
acima referidos devendo o jogador
"encontrar-se na situação de
desemprego involuntário desde o dia
30 de Junho último e ter tido
actividade como jogador profissional
de futebol no decurso da época
desportiva que cessou nesse dia".
Acresce que só é aceite a inscrição
nestas condições até 31 de Dezembro;
• Durante a vigência de um contrato de
trabalho desportivo, o clube poderá
ceder temporariamente a outro os
serviços de um jogador, mesmo que
este já o tenha representado
oficialmente, com a consequente
transferência desportiva, mediante
aceitação expressa do jogador na
celebração do contrato de cedência;
• O jogador cedido poderá voltar a ser
inscrito, na mesma época, por um
terceiro clube, desde que o contrato de
sub-cedência resulte da concordância
expressa do jogador e do primeiro
clube com a limitação de, na mesma
época, o jogador apenas poder
participar em jogos oficiais em
representação de dois clubes.
• As inscrições com transferência
internacional são efectuadas em dois
períodos: de 01.07.2007 até 14.09.2007
e de 2 a 28.01.2008;

Cristina França
Gabinete.juridico@sjpf.pt

Inscrição de amadores e profissionais
ESPERANÇA

Vitorino Gabriel Antunes nasceu em Freamunde a 1 de Abril de
1987. No clube da terra começou a mostrar talento e o poderio do
seu pé esquerdo. Tanto deu nas vistas que o Paços de Ferreira não
hesitou em contratá-lo no final da época de 2005/06.
Assinou pelo clube da Mata Real até 2009 e rapidamente ganhou o
lugar de defesa esquerdo. Apesar da sua juventude, entrou já para a
história do futebol português ao representar as selecções nacionais
A, de sub-21 e de sub-20 num espaço de um mês.
No início desta época foi cobiçado por vários emblemas e o Paços
de Ferreira decidiu cedê-lo, por empréstimo, aos italianos da AS
Roma. Ao chegar ao clube transalpino, Antunes viveu momentos
inesquecíveis: "É um sonho jogar ao lado de Totti" afirmou.
Com a escassez de defesas esquerdos portugueses, Antunes é visto
por muitos como o futuro dono do lado esquerdo da defensiva da
Selecção Nacional. O jovem não nega essa ambição e diz que só
lhe compete trabalhar para conseguir evoluir como jogador. Para já
elege como os seus pontos fortes o saber defender, o subir no
terreno a preceito e possuir um forte remate. Já o seu ponto fraco é
o jogo de cabeça. "Como não sou muito alto [1,75 m] tenho de
ganhar estas bolas com inteligência" explica.
Tem no brasileiro Roberto Carlos a sua maior referência. "É o
melhor lateral esquerdo de sempre" reforça e acrescenta que o
defesa esquerdo perfeito seria uma junção de Roberto Carlos com o
italiano Paolo Maldini. 

Filho de pai português e mãe marroquina, Manuel da Costa nasceu
e cresceu em Saint-Max, nos arredores de Nancy, França. No
Nancy fez todo o percurso de formação até à chegar à equipa
principal. Apesar de não jogar muitas vezes atraiu a cobiça das
federações de França e Portugal. Manu - como é tratado pelos
amigos - escolheu representar Portugal e Rui Caçador deu-lhe a
estreia com a camisola das quinas no Torneio de Toulon. 
Além dos técnicos da FPF também o PSV de Eindhoven apostou
em Manuel da Costa e em 2006/07 contratou-o ao Nancy por um
milhão de euros. 
Apesar de não ser muito utilizado no clube holandês (16 jogos em
época e meia) Luiz Felipe Scolari não hesitou em chamá-lo para
integrar os trabalhos da Selecção Nacional. Para sentir o ambiente
da selecção A, explicou o seleccionador nacional. Enquanto a
passagem definitiva não acontece, Manuel da Costa, 21 anos, vai
comandando a defesa portuguesa nos sub-21. Porém, não esconde a
ambição de marcar presença no Euro 2008. "Jogar com o Ricardo
Carvalho no Europeu seria fantástico" defende.
Para já, deu um passo importante na sua carreira: há poucas
semanas, assinou pela Fiorentina, de Itália, por quatro épocas e
meia. O antigo clube de Rui Costa e Nuno Gomes pagou 4,5
milhões de euros pelo passe do jogador.
Uma oportunidade de ouro para Manuel da Costa que assim tem a
possibilidade de progredir num dos campeonatos mais fortes da
Europa.

Segurança defensiva

Antunes

Manuel da Costa
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ENTREVISTAPROLONGAMENTO

No Salgueiros deu nas vistas e no
Sporting atingiu o estrelato. Seguiram-
se o Aston Villa (Inglaterra), o FC Porto
e o Vitória de Setúbal. Dez vezes
internacional por Portugal, Fernando
Nélson decidiu acabar a carreira no
Sport Clube Rio Tinto, o clube onde o
seu pai foi dirigente.
Enquanto futebolista profissional,
Nélson nunca acreditou tornar-se
dirigente. "Sempre pensei que não
ficaria ligado ao futebol depois de
acabar a carreira de jogador. Ser
dirigente era a última coisa que
desejava", diz. Porém, o destino
pregou-lhe uma partida. Foi convidado
para ser vice-presidente do Sport
Clube Rio Tinto e aceitou. Tirou o curso
de gestão desportiva na Universidade
Católica e, em Julho de 2006, assumiu
a presidência do clube.
Nélson conhece bem o que é ser
futebolista profissional de sucesso e
dirigente de uma agremiação sem
grande expressão nacional. Duas
realidades bem diferentes. "Ao nosso
nível, que é amador e com muita
carolice, os meios são muito escassos.
Além disso, não temos as atenções da

opinião pública e, como tal, é difícil
atrair investidores. As carências são de
toda a ordem, desde a nível humano,
estrutural e financeiro. Ou seja,
estamos obrigados a fazer uma gestão
de sobrevivência contínua. Não dá para
ter expectativas a curto ou médio
prazo. É uma gestão dia a dia", explica
o presidente do Sport Clube Rio Tinto
que também é agente imobiliário.
A sua actual experiência permite-lhe
defender a ideia de que seria benéfico
para o futebol português a inclusão de
mais ex-jogadores no dirigismo
desportivo. "Quem jogou futebol tem
uma sensibilidade e conhecimento
diferentes de quem não está ou esteve
inserido no meio", salienta.
Mas, para isso também é preciso que
os futebolistas adquiram valências - tal
como Nélson fez - fora do mundo do
futebol. "Tirando os jogadores de
Benfica, FC Porto e Sporting, que
provavelmente conseguem ter uma
vida desafogada a nível financeiro, os
outros, se não ficarem ligados ao
futebol, devem aproveitar o Programa
Novas Oportunidades. É um passo para
garantirem um futuro melhor" conclui.

O senhor presidente
Fernando Nélson deixou de jogar em 2004/05. Tirou
um curso de gestão desportiva e, em Julho de 2006,
assumiu a presidência do Sport Clube Rio Tinto.

Quarto aniversário sobre a trágica morte de Miklos Fehér Homenagem a Pepe, no dia em que se assinalou o centenário
(30/01/2008) do nascimento do atleta

Portugal 2, Escócia 1 (sub-21, Torneio Vale
do Tejo)

Itália 3, Portugal 1 (jogo preparação para o
Euro 2008)

Portugal 3, Suécia 0 (sub-21, Torneio Vale
do Tejo)

Eusébio comemorou 66 anos a 25 de Janeiro junto da família e amigos
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GALERIA

Sporting 3, Penafiel 1 (Taça da Liga) V. Setúbal 3, Beira-Mar 0 (Taça da Liga)

V. Setúbal 1, V. Guimarães 1 (4-1 g.p.) (Taça de Portugal) Sporting 2, Basileia 0 (Taça UEFA)

W. Bremen 3, Sp. Braga 0 (Taça UEFA) Benfica 1, Nuremberga 0 (Taça UEFA)

Sporting 2, Marítimo 1 (Taça de Portugal) Sertanense 0, FC Porto 4 (Taça de Portugal)

Gil Vicente 1, Leixões 0 (Taça de Portugal) At. Valdevez 0, Moreirense 3 (Taça de Portugal)

Naval 3, Rio Ave 1 (Taça de Portugal) Benfica 4, P. Ferreira 1 (Taça de Portugal)
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Após ter organizado o Campeonato da
Europa em Novembro de 2007 - onde
alcançou um histórico quarto lugar -,
Portugal é agora candidato a acolher o
Campeonato do Mundo de 2012. Além de
Portugal, concorrem também à organização
dessa competição a República Checa, o
Egipto, o Irão, a Nova Caledónia e a
Tailândia.
A candidatura portuguesa tem boas
hipóteses de vencer a corrida já que a
organização lusa do Europeu de 2007 foi
bastante elogiada pela FIFA e também pelo
facto de, em princípio, a prova de 2012 ser
jogada no continente europeu ou africano.
Isto porque em 2004, o Mundial realizou-se
em Taipé, na China, e este ano, em 2008,
ser no Brasil. E como a FIFA promove uma
política de rotação de continentes…
A competição a desenrolar no Brasil (entre
30 de Setembro e 19 de Outubro)
apresentará algumas novidades. Assim,
contará pela primeira vez com 20
participantes (eram 16) e a equipa
vencedora receberá um prémio monetário
(algo inédito até ao momento).
Portugal jogará a primeira fase de

apuramento para o Mundial na Turquia,
entre 28 de Fevereiro e 2 de Março,
juntamente com a selecção da casa e ainda
com a Letónia e com a Eslováquia. Apenas
o primeiro classificado seguirá em frente. 
Entretanto, Portugal realizou dois jogos de
preparação com a Bélgica. No primeiro,
disputado em Peso da Régua, registou-se

um empate a duas bolas, e no segundo, em
Vila Pouca de Aguiar, a selecção das quinas
ganhou por 5-4. 
Refira-se que a fase final do Campeonato
do Mundo será composta por quatro grupos
de cinco equipas cada - apuram-se os dois
primeiros - e será jogada no Rio de Janeiro
e em Brasília.  

Portugal quer Mundial 2012 Ronaldo na Equipa do Ano da UEFA
O jogador do Manchester United é o único português na formação ideal de 2007
para o órgão que gere o futebol europeu. Ricardo Carvalho e Ricardo Quaresma,
os outros futebolistas lusos que estavam nomeados, não conseguiram a mesma
distinção. A votação foi feita por 278 mil utilizadores do "site" da UEFA.
Na corrida para melhor médio direito, Cristiano Ronaldo bateu o argentino Lionel
Messi (Barcelona), o francês Franck Ribéry (Marselha e Bayern), o bielorrusso
Aleksandr Hleb (Arsenal) e o italiano Gennaro Gattuso (AC Milan).
A equipa ideal é constituída por: Casillas (Real Madrid); Daniel Alves (Sevilha),
Alessandro Nesta (AC Milan), John Terry (Chelsea) e Eric Abidal (Barcelona);
Cristiano Ronaldo (Manchester United), Steven Gerrard (Liverpool), Kaká (AC
Milan) e Clarence Seeedorf (AC Milan); Zlatan Ibrahimovic (Inter) e Didier
Drogba (Chelsea). O treinador é Alex Ferguson, do Manchester United.

Portugal ganha Torneio Vale do Tejo
Depois de ter batido a Escócia por 2-1, a Selecção Nacional de sub-21 derrotou
na final a Suécia por 3-0. Foi o quinto triunfo português em oito edições do
Torneio Internacional Vale do Tejo.
No desafio para apurar o terceiro e quarto classificados não houve vencedor. As
selecções da Ucrânia e da Escócia empataram a dois golos e ficaram ambas na
terceira posição.
A nível individual, o português Manuel Fernandes foi eleito o melhor jogador da
competição. Já a Suécia arrecadou o prémio Fair Play.

FIFPro de luto
A FIFPro está mais pobre. No passado
dia 8 de Janeiro morreu Karen Jansen,
82 anos, um dos fundadores do
organismo. Jansen foi igualmente um
dos fundadores do VVCS (Sindicato
Holandês de Jogadores de Futebol), o
qual dirigiu durante mais de 30 anos.
Pouco depois de criar o sindicato
holandês, Jansen contactou outros
sindicatos europeus de jogadores e,
em 1965, elaborou as bases da FIFPro,
o Sindicato Internacional de Jogadores
Profissionais.
Em 2005, por ocasião da inauguração
da sede da FIFPro em Hoofddorp,
Holanda, Karem Jansen mereceu uma
especial homenagem na gala que teve
lugar para marcar a ocasião.

Segunda edição do
Top Executive

A Universidade Autónoma de Lisboa
apresentou a segunda edição do curso
Top Executive em Gestão e Liderança
no Futebol.
Este MBA, que conta com o apoio do
SJPF, tem como objectivo principal
desenvolver competências de gestão e
liderança para a intervenção
estratégica nos novos contextos
empresariais que o profissional do
futebol se depara, seja no mercado
nacional como internacional.
Baseado no método do caso e no
conceito de desenvolvimento de
competências, pretende-se qualificá-
los para a gestão de negócios e
projectos reunindo o rigor académico
ao pragmatismo exigido pelo sector do
Desporto.
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Madjer regressa ao futsal
O melhor jogador do mundo de futebol de praia em 2003, 2005, 2006 e "Bola
de Prata" em 2007 regressou ao futsal - depois de três anos dedicados em
exclusivo ao futebol de praia. Após as passagens pelo Fontaínhas, CPCME e
Santa Susana e Pobral, Madjer vai jogar até ao final da presente temporada na
equipa do Ismailitas, formação que milita na III Divisão, Série D.
Segundo Madjer, acumular o futebol de praia com o futsal "é uma forma de
complementar o trabalho efectuado na praia".
Recorde-se que o jogador esteve três anos afastado do Futsal, empenhado em
ajudar a estruturar o futebol de praia, modalidade que se encontrava numa fase
crucial de desenvolvimento e consolidação. Como os Ismailitas são uma equipa
que treina perto da sua área de residência - de manhã treina na praia de
Carcavelos e de noite em Porto Salvo - Madjer juntou o útil ao agradável.

Combate ao doping
A UEFA anunciou que vai fazer controlos anti-doping, com análises à urina e ao
sangue, dentro e fora da competição, durante o Euro 2008.
Com esta medida, significa que serão controlados os 31 jogos do Campeonato
da Europa (entre 7 e 29 de Junho, na Áustria e na Suíça) e os trabalhos de cada
selecção. Neste caso serão realizados testes de despistagem de substâncias
proibidas, pelo menos uma vez, a 10 jogadores. A UEFA decidiu ainda que os
jogadores eleitos para efectuar os controlos serão obrigados a entregar uma
amostra de sangue.

Relvados sintéticos
Joseph Blatter, presidente da FIFA,
admitiu que os relvados do Mundial de
2010, na África do Sul, podem ser
artificiais.
"Apesar de não haver uma decisão
final, cremos que o Campeonato do
Mundo de 2010 possa ser jogado em
piso sintético" disse, acrescentando
que "é altura da região pensar em
relva sintética". Blatter afirmou ainda
de que "um relvado sintético dá-nos as
mesmas condições o ano todo".
O presidente da FIFA declarou
também que não gostou dos relvados
presentes na Taça das Nações
Africanas (CAN) realizada no Gana.
"Segui os jogos com muita atenção e
posso dizer que o futebol africano está
num nível alto. Não gostei foi dos
relvados, especialmente em Accra. A
relva estava demasiado alta", concluiu.

Egipto vence CAN

O Egipto, campeão em título, ganhou a
Taça das Nações Africanas, que
decorreu no Gana, ao bater na final os
Camarões por 1-0 (golo de
Aboutraika).
Foi a sexta vez que a selecção egípcia
venceu a CAN. O Gana ficou no
terceiro lugar depois de derrotar a
Costa do Marfim por 4-2.
Nota para a boa prestação da selecção
de Angola que foi eliminada nos
quartos-de-final, o seu melhor registo
de sempre nesta competição. Quanto
ao onze ideal da CAN é constituído
por: El Hadary (Egipto); Geremi
(Camarões), Gomaa (Egipto), Essien
(Gana) e Muntari (Gana); Yaya Touré
(Costa do Marfim), Alexandre Song
(Camarões), Hosni (Egipto) e
Aboutraika (Egipto); Zaki (Egipto) e
Manucho (Angola).
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