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O Comité Executivo da UEFA aprovou por una-
nimidade o conceito de “fair play” financeiro 
concebido para dar maior estabilidade ao fute-
bol europeu. 
Os seus principais objectivos são:
• Introduzir mais disciplina e racionalidade nas 
finanças dos clubes;
• Diminuir a pressão nos salários e valores de 
   transferências e limitar o efeito inflacionário;
• Encorajar os clubes a competir dentro das 
   suas possibilidades financeiras;
• Encorajar investimentos a longo prazo na for-  
  mação e em infra-estruturas;
• Proteger a viabilidade do futebol europeu de 
  clubes a longo prazo;
• Assegurar que os clubes honrem as suas obri-
  gações a tempo e horas.
É consabido que nas últimas épocas vários 
clubes registaram sucessivas perdas financeiras 
e, por isso, cada vez mais gravosas com conse-
quências em termos de liquidez, originando 
atraso no pagamento a terceiros: clubes, em-
pregados, Fisco e Segurança Social.
Neste contexto, a UEFA pretende introduzir 
medidas tendentes à superação destes pro-
blemas, destacando-se, entre outras, a obri-
gatoriedade dos clubes criarem equilíbrio nas 
respectivas contas. 
À luz do exposto, perspectiva-se a implemen-
tação do “fair play financeiro” para um período 
de três anos findos os quais os clubes que não 
cumpram podem ser sancionados.
Atenta a realidade do futebol europeu é da 
mais elementar justiça saudar a intervenção 
da UEFA na matéria em apreço.

Infelizmente, o mesmo, não sucede 

em Portugal.

Na verdade, quando a Federação promove o 

chamado Licenciamento de Clubes, nada mais 
está a fazer do que transpor para a nossa reali-
dade o modelo aprovado pela UEFA com a par-
ticularidade de só se aplicar aos clubes que pre-
tendam participar nas competições europeias.
Ora, é pública a situação dos clubes portu-
gueses, não sendo exagerado qualificá-la de 
muito grave.
Chegados aqui, impõe-se distinguir entre as 
competições profissionais da responsabilidade 
da LPFP e as não profissionais da responsabi-
lidade na FPF.
Nas primeiras, bem ou mal, existem critérios de 
licenciamento. O que é questionável é a sua actu-
alidade e eficácia pois é evidente, todos os anos, a 
divergência entre a situação formal e a real.
Nas competições ditas não profissionais, a ver-
dade é que nem sequer existe um conjunto de 
regras licenciadoras. 
Ora, o problema é que os vícios criados nos 
escalões inferiores reflectir-se-ão, inevitavel-
mente, nos superiores.
Impõe-se, por conseguinte, a adopção de crité-
rios de licenciamento (fair play financeiro) para 
todas as competições, particularmente as não 
profissionais conquanto se defenda tratamento 
diferenciado conforme o nível competitivo.
Assim, as entidades competentes – FPF e/ou 
LPFP – devem actuar por iniciativa própria não 
esperando por orientações da UEFA.
Trazendo aqui à colação a situação financeira do 

País, se não agirmos de imediato arrisca-

mo-nos a ver desaparecer mais clubes 

históricos do futebol português não 

sendo de admirar se um dia destes 

entre esses estivesse um grande do 

nosso futebol.

Está nas nossas mãos evitá-lo…

CONFIANÇA

Fair Play Financeiro
A (boa) prática europeia 
e a (virtual) 
realidade portuguesa

+

-

Cristiano Ronaldo: L´enfant ter-
rible do futebol português está 
de volta. Para os críticos (ele 
era Madrid, a namorada, a vida 
social, a idade…), Ronaldo dá a 
resposta dentro de campo, com 
profissionalismo, grandes exibições e 
golos. Força puto…contra factos não 
há argumentos. E também deve haver 
vida para além do futebol.

Mourinho: Surpresa? Só para os dis-
traídos. Igual a si próprio o melhor 
do mundo fez um Real Madrid à sua 
imagem e semelhança. Que respeito e 
que gosto dá ver este Madrid…

Sporting: É da mais elementar justiça, 
face ao número de estrangeiros que os 
outros grandes utilizam, destacar, mais 
uma vez, a aposta de Paulo Sérgio nos 
jogadores portugueses. Estou certo 
que não se arrependerá.

A não adequação dos Estatutos 
da FPF ao RJFD: As associações 
distritais não aceitaram uma lei 
da república e agora viram os 
tribunais indeferirem as suas pre-
tensões. Quem tem coragem de 
colocar na ordem alguns dirigen-
tes que impedem o desenvolvimento 
do futebol português? Quem tiver co-
ragem para o fazer também a terá 
para liderar a estrutura maior do fute-
bol nacional. Ficamos na expectativa.

O Presidente da Direcção
Joaquim Evangelista

Editorial
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Hélder Postiga
O regresso do Carteiro

Depois de uma época de relativo apagamento, Hélder Postiga está de volta aos golos 
no seu clube (Sporting) e na Selecção Nacional – da qual esteve afastado, por opção 
técnica, durante dois anos. Avançado inteligente, de grande técnica e bravura, o Carteiro 
– alcunha pelo qual ficou conhecido após a sua passagem pelo Tottenham – é o tipo de 
jogador que trata a bola por tu e que todos os amantes do futebol adoram ver em acção. 
O futebol português agradece o seu “regresso”.
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MOINHOS

Tinha pés de vento, drible fácil, 

passe de régua e esquadro e finalização 

apurada. Simplesmente Moinhos.

RECONHECIMENTO
Velhas Glórias

8
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MOINHOS
ascido a 13 de Maio de 1949, em Vila 
Nova de Gaia, Mário Jorge Moinhos Ma-
tos ficou conhecido no mundo do fute-

bol simplesmente por Moinhos.
Avançado bastante rápido, alinhou no Vilano-
vense (entre 1965 e 1969), no Boavista (en-
tre 1969 e 1973 e posteriormente entre 1977 
e 1980), no Benfica (entre 1973 e 1977) e no 
Sporting de Espinho (entre 1980 e 1984). 
Foi internacional por Portugal em sete ocasiões 
e marcou um golo (frente a Chipre). Estreou-se 
com a camisola da Selecção Nacional a 24 de 
Abril de 1975, em Paris, frente à França – vitória 
por 2-0.  
Moinhos saltou para a ribalta no Boavista. 
Em quatro épocas com a camisola axadreza-
da realizou 100 jogos e apontou 30 golos. 
O seu desempenho valeu-lhe a transferência 
para o Benfica. 
No clube encarnado jogou na frente ofensiva ao 
lado de Eusébio, Nené, Artur Jorge, Vítor Bap-
tista, Jordão, Diamantino, Ibraim, Móia, Nélinho, 
Chalana, José Pedro, José Domingos e Cavungi, 
entre outros. Foi treinado por Jimmy Hagan, Fer-
nando Cabrita, Pavic, Mário Wilson e John Mor-
timor. Com a camisola encarnada disputou 74 
encontros e marcou 21 golos. 
Após a passagem pela Luz – onde se sagrou 
campeão nacional –, regressou ao Boavista 
onde jogou 84 partidas e facturou 15 golos. 
Em 1980 ingressou no Sporting de Espinho. Nas 
quatro temporadas com as cores espinhenses 
realizou 93 jogos e marcou 14 golos.
Após abandonar a carreira de futebolista pro-
fissional foi treinador das camadas jovens do 
Boavista. É, por direito próprio, uma das figuras 
da história do clube axadrezado. 
Em 2009, Moinhos foi sujeito a um transplante 
de coração, no Hospital de Coimbra. 

N
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PRESTÍGIO

MOINHOS

Solidariedade

Um exemplo de vida

A atravessar uma fase difícil – foi sujeito 
a um transplante de coração –, o antigo 
internacional português foi homenageado 
pelo SJPF e recebeu um cheque no valor de 
cinco mil euros. Os amigos de Moinhos não 
faltaram à cerimónia.

10
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oi desta forma emocionada que Mário 

Jorge Moinhos Matos, de 61 anos, 

começou por agradecer a iniciativa 

solidária do Sindicato dos Jogadores, que lhe 

entregou no Convento Corpus Christi, em Vila 

Nova de Gaia, um cheque no valor de cinco mil 

euros, no âmbito do Projecto Solidariedade. 

Um donativo que ajudará o antigo internacio-

nal português com passagens importantes pelo 

Vilanovense, Boavista, Benfica e Sp. Espinho a 

minorar as dificuldades sentidas depois de ter 

sido alvo de um transplante de coração.

“Felizmente estou recuperado mas foi um perío-

do muito complicado da minha vida, pois estive 

quatro anos sem receber”, explicou o antigo in-

ternacional que adiantou os seus planos imedia-

tos: “Tenho o nível 4 de treinador e estou pronto 

a trabalhar. Só falta aparecer patrão”.

O SJPF, que esteve representado por vários diri-

gentes, enalteceu a coragem do ex-jogador. “É 

uma lição de vida que levo daqui. Não é alguém 

a dizer-se vítima para reclamar ajuda, é um 

homem a afirmar-se curado, apto para trabal-

har, mas que carece de apoio para se relançar”, 

afirmou Joaquim Evangelista. 

O avançado, que era conhecido principalmente 

pela sua forte velocidade, enalteceu as am-

izades que guarda até aos dias de hoje, justifi-

cando que isso é uma das melhores coisas que 

o futebol lhe deu na vida. E isso ficou bem 

patente com a presença de antigos colegas 

como Alfredo Ranque Franque, Albertino ou 

Almeidinha, e de vários amigos como foi o 

caso de João Malheiro e ainda, em represen-

tação da Liga Portuguesa de Futebol Profis-

sional, a directora-executiva, Andreia Couto. 

Moinhos foi três vezes campeão nacional pelo 

Benfica e venceu ainda duas taças de Portugal, 

na década de 70. 

Nesta cerimónia, ficou ainda prometida a in-

tenção por parte do através do vereador do 

Desporto da Câmara Municipal de Gaia, Mário 

Fontemanha, de organizar um jogo com actuais 

e antigos jogadores, com a receita a reverter na 

sua totalidade para Moinhos. 

F

Luís Filipe Menezes, presidente da Câmara Municipal de Gaia, não esquece Moinhos e garantiu 

a realização de um jogo de homenagem ao jogador, onde a receita reverterá a favor da antiga 

glória do futebol nacional.
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“Deve ser por ter 
um coração de 
uma senhora, 
agora choro com 
muita facilidade”.
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AMBIÇÃO

oaquim Evangelista elogiou o empenho e 

dedicação com que todos os jogadores, que 

treinaram quer no estágio realizado em Lis-

boa quer em Gaia, levaram até ao fim o estágio. 

O líder do SJPF não esqueceu também o pro-

fissionalismo demonstrado pelos técnicos: José 

Carlos, Joaquim Rebelo na zona Sul e de An-

tonino Fonseca e Rui Ferreira, na zona Norte. 

Marinho também não foi deixado de lado, 

dado que ao exercer as funções de gestor de 

carreira ajudou sempre os jogadores a encon-

trarem um clube. 

Por fim, o presidente do Sindicato agradeceu 

ao “pai de todos os jogadores”, Alfredo Ranque 

Franque, por toda a sua dedicação, afinco e amor 

a este grande projecto que é ajudar jogadores 

profissionais desempregados a encontrar um 

clube para jogar como também a manterem-se 

optimista quando ao futuro dada a concorrência 

que há nesta profissão. 

Na mesma conferência de imprensa, foi apresen-

tado mais um estudo elaborado pelo SJPF que 

demonstra a cada vez maior aposta em jogadores 

estrangeiros em detrimento dos nacionais. 

“O alerta está lançado também na forma-

ção, onde já começam a aparecem muitos es-

trangeiros impossibilitando o crescimento e 

amadurecimento dos jovens nos clubes. 

De salientar, que o SJPF não está contra a vinda 

de estrangeiros para o nosso campeonato, dado 

que muitos são associados do Sindicato, mas sim 

contra aqueles que vêm para o nosso campeonato 

e não acrescentam nenhuma qualidade. 

O Sindicato não se julga assim a consciência do 

futebol português, mas é necessário denunciar 

as contínuas tentativas de “estrangeirar” as 

competições profissionais do nosso futebol. É 

necessário que alguém diga aos nossos dirigen-

tes (da Federação e da Liga) que o seu silêncio 

sobre esta matéria, e outras de igual importân-

cia, os co-responsabiliza. Exige-se uma discussão 

séria sobre que modelo de desenvolvimento se 

pretende para o futebol português. 

A reflectir todo este descontrolo, parece estar 

também a Selecção, dado que nesta altura já 

existe um número alargado de naturalizados”, 

explicou Evangelista

O Sindicato pede, desta forma, que se proceda 

a uma urgente e transparente reflexão sobre o 

caminho que queremos para o Futebol Portu-

guês e para as Selecções Nacionais.

J

Emprego e Formação

Encerramento do
VIII Estágio do Jogador

Em conferência de imprensa, Joaquim Evangelista agradeceu a todos aqueles que 
participaram de forma directa e indirecta no VIII Estágio do Jogador – Uma Perspectiva 
de Emprego, iniciativa promovida pelo Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol 
(SJPF) para futebolistas desempregados.
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PAIVA LADEIRA

Treinar Lourosa

CONTRATADO

JÚLIO CÉSAR

Vila Meã

CONTRATADO

JOCA

Boavista

CONTRATADO

RUI LOPES EMERSON BERÉ JOEL

Avanca

CONTRATADO

RUI SÁ

Boavista

CONTRATADO

TÓ FERREIRA

Madalena

CONTRATADO

JOÃO SAMPAIO

Akritas

CONTRATADO

JOSÉ EDUARDO

Velense

CONTRATADO

MIGUEL

Aliados do 
Lordelo

CONTRATADO

FESTAS MÁRCIO SABINO

Candal

CONTRATADO

DANI JOHNNY

Louletano

CONTRATADO

LIOVARDO

Madalena

CONTRATADO

RUI RAÍNHO

BRUNO

Louletano

CONTRATADO

ROMEU PINTO RUI ABREU

Estágio
Plantel Norte

Treinar Esmoriz

CONTRATADO

Portossantense

CONTRATADO

MESSIAS

Boavista

CONTRATADO

Boavista

CONTRATADO

Boavista

CONTRATADO



16

ERNESTO

Cernache

CONTRATADO

NELSON MADEIRA

Atlético

CONTRATADO

PEDRO MIRANDA ALAIN MANGUALDE

MIGUEL HUGO GOMES ASSIS

OLIVEIRA-

Lourosa

CONTRATADO

BRUNO ANSIÃES

U. Madeira

CONTRATADO

HERNÂNI BORGES

Louletano

CONTRATADO

LIMA

Boavista

CONTRATADO

RUI DOLORES

Oliveira 
do Douro

CONTRATADO

NAPOLEÃO

Treinar Chipre

CONTRATADO

MÁRIO CARLOS

Vila Meã

CONTRATADO

FILIPE CÂNDIDO

Esmoriz

CONTRATADO

RUCA WALDIR

Estágio
Plantel Sul

Foolad 
(Irão)

CONTRATADO

WEGNO RICARDO

Beira-Mar 
(Monte Gordo)

CONTRATADO

V.Guimarães

CONTRATADO

16 |   Emprego e Formação
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Real

CONTRATADO

DANI

Sintrense

CONTRATADO

TIAGO LEMOS

Boavista 
S. Mateus

CONTRATADO

CASA GRANDE MAURO FERNANDES

ALEXANDRE MARCO SANTOS DIONÍSIO GERSON

NIMES

Fabril

CONTRATADO

AYUS

Treinar 
P. Ferreira

CONTRATADO

TIQUINHO

Morerense

CONTRATADO

LOURENÇO

MILTON CORTE REAL ANDRÉ JÉNARO JOÃO SANTOS

BAFODÉ HUGO ÉVORA RUI

Treinar Estoril

CONTRATADO

NELSON VEIGA

DORIVAL DIAKITÉ

Atlético

CONTRATADO

PEDRO MATINS

Praiense

CONTRATADO

CHEVELA

QUARESMA ANDRÉ MACANGA PUMA FAYAD

VICENTE ZEZINANDA CESINHA

Torreense

CONTRATADO

SUFRIM

CONTRATADO

Pinhalnovense Aljustrelense

CONTRATADO

Eléctrico
Ponte Sôr

CONTRATADO

Treinar Sintrense

CONTRATADO

Treinar Holanda

CONTRATADO

www.sjpf.pt 17
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Sindicato: Por que é que esteve sem clube? 
Lourenço: Estava a jogar na Grécia, no Kerkyra, e como não recebia já há algum 

tempo, resolvi rescindir com o clube. 

Sindicato: A experiência na Grécia, onde passou quatro temporadas foi do 
seu agrado? 
Lourenço: Sim, foi com certeza do meu agrado até porque vivi quatro anos mara-

vilhosos num país que está a crescer muito em termos futebolísticos. Só o último 

clube, onde estive, na Grécia (o Kerkyra) é que me desiludiu bastante porque tinha 

um projecto muito aliciante de subir à Primeira Divisão. Jogar sempre para ganhar é 

gratificante. 

Foram muitas e muitas promessas que nunca foram cumpridas apesar do objectivo de 

subida ter sido cumprido. Desta forma, estando tantos meses sem receber decidi que 

o melhor era rescindir contrato e assim foi para poder aspirar a uma nova experiência 

quer cá ou fora porque sinto-me em boa forma e capaz de mostrar o meu valor e con-

tinuar a fazer uma boa carreira. 

Sindicato: Gostou do Estágio? 
Lourenço: Sim, sem dúvida até porque é melhor estar a treinar com outros colegas do 

que realizar um treino individual, que é algo que se torna mais cansativo e monótono. 

Sindicato: Que opinião tem sobre a cada vez maior aposta em jogadores es-
trangeiros em detrimento dos nacionais? 
Lourenço: Sobre esse assunto, só tenho que respeitar a politica de contratações dos 

clubes visto que também já estive quatro épocas no estrangeiro e fui sempre bem 

tratado apesar dos problemas que tive no último clube onde joguei.

Depois de uma aventura na Grécia, 
o avançado formado no Sporting 
regressou a Portugal. Esteve a 
treinar no Estágio do Jogador 
manter a boa forma e ganhar 
maior ritmo competitivo e acabou 
por assinar pelo Moreirense. 

LOURENÇO
“Sinto-me capaz de 
mostrar o meu valor”
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Sindicato - Como teve conhecimento desde Estágio organizado pelo Sindicato? 
Nelson Veiga – Já sou sócio do SJPF há mais de 10 anos e estou sempre a par de todas as ac-

tividades e ajudas que dão aos jogadores e principalmente aqueles que estão desempregados. 

Como estou nessa situação, resolvi vir treinar e para já só tenho a dizer bem. 

Sindicato – E a nível pessoal, como correu o estágio? 
Nelson Veiga – Foi muito bom, o ambiente era bom entre todos aqueles que participam neste 

estágio. A nível de treinos, o Zé Carlos e o Rebelo fizeram um excelente trabalho e desta forma 

tanto eu como os meus colegas, sentimo-nos prontos a jogar em qualquer clube, caso apareça. 

Sindicato – Como tal, sente-se apoiado pelo SJPF? 
Nelson Veiga – Sem dúvida, é uma grande ajuda que o Sindicato nos dá porque estar sem clube 

é um situação muito má porque o que nós gostamos de fazer, é jogar futebol. 

Sindicato – Acha-se vítima da má política de contratações de muitos clubes, em que a 
maior aposta em jogadores com qualidade duvidosa? 
Nelson Veiga – Eu também sou imigrante e não tenho nada contra os jogadores de outras 

nacionalidades que vêm para os diferentes campeonatos porque também têm a esperança de 

melhorar a sua qualidade de vida. Agora no diz respeito à política de contratações, sinto-me 

claramente vitima. Há muitos jogadores de qualidade duvidosa em muitos campeonatos, que 

são contratados por esses clubes simplesmente porque são mais baratos, o que é mau. Contudo, 

ainda aparecem jogadores estrangeiros de grande qualidade e quando assim é, há que elogiar 

porque acrescentam algo de bom ao campeonato e ao futebol nele praticado. Por isso, sou 

contra esse modelo de gestão. Acho que se deve apostar mais no jogador nacional até porque 

temos assistido a um acréscimo exagerado de estrangeiros nas camadas jovens, o que só preju-

dica as selecções nacionais. 

Sindicato – No que diz respeito ao seu futuro, já recebeu algum contacto de algum clube? 
Nelson Veiga – Tenho recebidos algumas propostas interessantes. Encontro-me, neste mo-

mento, a analisar qual é a melhor para mim tendo sempre a noção, que actualmente, a nível 

financeiro não se vive uma boa situação por causa da crise que se tem verificado e para já, o 

meu futuro deve passar uma vez mais pelo estrangeiro.

O experiente defesa, Nelson Veiga, de 32 anos 
rescindiu com o AEK Larnaca, da Grécia, clube 
onde estava já há duas épocas. A rescisão ocor-
reu porque as garantias dadas aquando da assi-
natura do contrato não estavam a ser cumpridas. 
Determinado em encontrar clube, para mostrar o 
seu valor, treinou no estágio organizado pelo SJPF 
para não perder ritmo competitivo. 

NELSON VEIGA
“Deve-se apostar mais 
no jogador nacional”

Entrevistas
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PRESTÍGIO
Mundial 2018

Duas nações, um objectivo

Jogadores apoiam       
Candidatura Ibérica

A 2 de Dezembro o Comité Executivo da 

FIFA decidirá quem serão os anfitriões 

dos mundiais de 2018 e 2022. Portugal 

e Espanha uniram-se e protagonizam a Can-

didatura Ibérica aos dois eventos (caso não 

ganhe a aposta em 2018).

Além da Candidatura Ibérica, para 2018, con-

correm ainda as candidaturas de Inglaterra, 

Rússia e Bélgica/Holanda. Já para 2022, 

a estas quatro juntam-se as da Austrália, 

Qatar, Japão, Estados Unidos da América e 

Coreia do Sul.

Ambos os anfitriões serão definidos a 2 de 

Dezembro. A votação e anúncio acontecerão 

na sede da FIFA, em Zurique, na Suíça.

A Candidatura Ibérica realizará uma apresen-

tação multimédia, que contará com vídeos e 

intervenções de representantes dos Governos 

de Espanha e Portugal e dos presidentes das 

duas federações de futebol. Serão ainda trans-

mitidas mensagens institucionais, apoiadas 

pelas imagens mais emblemáticas dos dois 

países, reiterando o desejo e o entusiasmo 

para acolher o Campeonato do Mundo.

Da plateia do Auditório na sede da FIFA, a 

Candidatura Ibérica contará com os apoios dos 

técnicos da respectivas selecções nacionais, 

Paulo Bento e Vicente del Bosque, os presiden-

tes das ligas profissionais de futebol, Fernando 

Gomes (LPFP) e José Luis Astiazarán (LFP), e os 

presidentes da sindicatos de jogadores de Por-

tugal e Espanha, Joaquim Evangelista (SJPF) e 

Luis Manuel Rubiales (AFE), respectivamente.

Tanto Portugal (Euro 2004) como Espanha 

(Euro 1964 e Mundial 1982) têm muita 

experiência em organizar competições in-

ternacionais de futebol e muita paixão por 

este desporto. A candidatura é apoiada por 

ambos os governos e cumpre todos os req-

uisitos necessários.

“Temos estádios de nível internacional, muita 

qualificação e estamos mais do que dispostos 

a sediar a Copa do Mundo da FIFA: estamos 

prontos”, declarou o director-geral da candi-

datura ibérica, Miguel Ángel López.

D

Em meu nome pessoal e na qualidade de Presi-

dente da Direcção do Sindicato dos Jogadores 

Profissionais de Futebol felicito as Federações 

Portuguesa e Espanhola de futebol pelo iniciativa 

e pelo sucesso alcançado com a apresentação 

Sindicato 
de Portugal 
apoia a candidatura ibérica
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“São dois países encantados por fute-

bol, com uma massa de adeptos tre-

menda e que, além de tratar bem o 

futebol, reúnem as condições ne-

cessárias não só na parte desportiva, 

que é muito importante, como nos res-

tantes aspectos que fazem falta para 

organizar um Mundial”, Paulo Bento

desta candidatura conjunta à organização do 

Mundial 2018.

Porque é uma candidatura que defende uma nova 

forma de iberismo, uma candidatura que defende 

o futebol como elemento de interacção entre 

povos vizinhos e com o mundo e que promove 

a Península Ibérica como destino de férias e de 

convivialidade desportiva.

O Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol 

e os jogadores que representa manifestam o 

seu total apoio à candidatura e expressam o seu 

desejo de que o objectivo de organização do 

campeonato do Mundo na Peninsula Ibérica seja 

integralmente alcançado.

A todos os que contribuíram, quer do lado por-

tuguês, quer do espanhol, para esta realidade o 

nosso OBRIGADO.

Dia 2 de Dezembro vamos acreditar…

 

Joaquim Evangelista
Presidente da Direcção SJPF

España y Portugal, Portugal y España….

La antigua Iberia, es fútbol. Nuestras gentes 

se rinden al deporte rey enamoradas del ritmo 

que marcan Xavi e Iniesta, del poder de Ron-

Candidatura Ibérica  
Copa del Mundo 
de Fútbol 2018

aldo, del matador Villa, de la lucha de Pepe, 

del alma de Casillas, de la fuerza de Carvalho, 

del pundonor de Puyol, de Thiago, de Alonso, 

de Simao, de Ramos…

Los futbolistas españoles, tenemos en La Selec-

ción el espejo en el que mirarnos. Juegan un 

fútbol precioso y preciso, pero además eficaz. 

Un pueblo, cuyos signos de identidad coinciden 

con los de nuestros hermanos portugueses. 

Ambos pueblos acogemos dando lo mejor y 

preocupándonos porque hasta el más mínimo 

detalle sea del agrado de quien nos visita. El 

Mediterráneo y el Atlántico, han forjado los va-

lores de nuestras culturas abiertas, cosmopoli-

tas, viajeras y hospitalarias que nos hace sentir 

respetados y queridos allá donde vamos.

Nuestros campeonatos ligueros cuentan con la 

participación de jugadores de todas las etnias, 

credos y pensamientos en una armonía propia 

de nuestras convicciones; igualdad, respeto, 

compañerismo…. Porque todo esto es el fútbol, 

un deporte que se impregna de valores y los 

transmite a toda la sociedad.

España y Portugal son fútbol y el fútbol no 

sería igual sin Portugal y España. 

Nuestros pueblos están enamorados el uno del 

otro, pero también del resto del mundo y sobre 

todo, vuelvo a repetir, AMAMOS EL FÚTBOL.

 

Luis Manuel Rubiales Béjar

PRESIDENTE AFE 

(ASOCIACIÓN DE FUTBOLISTAS ESPAÑOLES)
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A ordem em que os candidatos aos Mundiais 

de 2018 e 2022 apresentar-se-ão ao Comité 

Executivo da FIFA será a seguinte:

- Cada apresentação terá duração de 30 

minutos;

- A 1 de Dezembro, a Austrália iniciará a sua 

apresentação, seguida da Coreia do Sul, do 

Qatar, dos Estados Unidos da América e, por 

fim, do Japão;

- A 2 de Dezembro, a apresentação começará 

pela Bélgica/Holanda, segue-se as de Es-

panha/Portugal, Inglaterra e finalmente a 

Rússia. 

|         

Ordem de apresentação das candidaturas

“Eu apoio o Mundial de 

Espanha e Portugal”, 

Raul González

“Estou certo que Espanha e Portu-

gal organizariam um bom Mundi-

al’2018. São dois países que estão 

em crescimento, que têm excelen-

tes jogadores, boas infra-estruturas 

desportivas e adeptos entusiastas. 

Seria um grande Mundial”, 

Vicente del Bosque

“Pode ser uma situação muito boa para 

nós e para a Espanha, não só pela quali-

ficação directa mas pela organização de 

um evento tão importante”, 

Fernando Couto

João Pinto deseja que 
o Mundial venha para Portugal

João Vieira Pinto mostra-se entusiasmado 

com a realização de um Mundial de fute-

bol em Portugal e considera que as possi-

bilidades de Portugal garantir a organiza-

ção do Mundial de 2018 aumentam com a candidatura conjunta com 

Espanha. 

“Eu gostava que isso acontecesse. Acho que, juntamente com a Es-

panha, temos muitas possibilidades de ganhar a candidatura”, afir-

mou.

Contudo adverte das dificuldades para conseguir a organização de um 

evento desta evergadura. “Não é fácil, conseguimos o Europeu em 

2004 e sabemos as dificuldades que tivemos. Mas fizemos uma boa 

apresentação e sabemos o que temos para oferecer”, explicou.
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O Comité Executivo da FIFA é composto por 24 

membros, oito deles pertencentes a países as-

pirantes, o caso do presidente da Real Federa-

ção Espanhola de Futebol, Ángel María Villar; o 

sul-coreano Chung Mong Joon; o inglês Geoff 

Thompson; o belga Michel D’Hooghe; o qatari 

Mohamed Bin Hammam; o norte-americano 

Chuck Blazer; o japonês Junji Ogura e o russo Vi-

taly Mutko, que estão directamente implicados 

na eleição das candidaturas. 

Por outro lado, está em aberto a possibili-

dade de apenas 22 membros participarem na 

eleição caso Amos Adamu (Nigéria) e Reynald 

Temarii (Taiti) – ambos suspensos por alegada 

corrupção – não sejam reintegrados.

O sistema de votação será o seguinte:

- O anfitrião de 2018 será definido primeiro, 

seguido pelo de 2022. Nos dois casos, a es-

colha será feita através de voto secreto a ser 

depositado em urna por todos os membros do 

Comité Executivo da FIFA aptos a participarem 

da eleição; 

- Para ganhar o direito de sediar o torneio, o 

candidato deve receber maioria absoluta de 

50 por cento mais um dos votos dos mem-

bros do Comité Executivo da FIFA presentes 

à votação; 

- Caso permaneça o empate entre dois candidatos, 

o presidente da FIFA terá o voto de desempate; 

- Sempre que a maioria absoluta não for al-

cançada em determinada volta de votação, o 

candidato com o menor número de votos não 

avançará para a fase seguinte; 

- Se houver empate no menor número de 

votos em qualquer volta, será realizada uma 

votação intermediária para determinar qual 

dos candidatos empatados não avançará; 

O resultado final da votação será disposto 

em dois envelopes a serem conduzidos até 

o centro de conferências Messe Zurich, onde 

serão entregues ao presidente da FIFA para 

o anúncio.

Método de votação e anúncio do vencedor

“Acredito na can-

didatura de dois 

países que se 

parecem muito, 

muito irmanados, 

como Espanha e 

Portugal”, 

Fernando Hierro

“Portugal e Espanha têm 

tudo o que se pode pedir 

para ter um grande Mundial 

e para que os adeptos se di-

virtam”, Césc Fabregas

“Portugal e Espanha 

podem organizar um 

magnífico campe-

onato do mundo”, 

Luís Figo 
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O avançado do FC Porto 
foi considerado pelo 
Sindicato dos Jogadores 
Profissionais de Futebol 
(SJPF) o melhor jogador 
a actuar na Liga Zon 
Sagres durante o mês 
de Setembro.
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Fábio Coentrão 
(SL Benfica)

Varela
(FC Porto) 

Sougou
(Académica)

Titular indiscutível no FC Porto, Hulk tem sido um dos jogadores em 
evidência na sua equipa e na Liga portuguesa. As suas prestações 

têm ajudado, e de que maneira, a formação portista a ser líder iso-
lada do campeonato. Muito poderoso fisicamente, o número 12 azul 
e branco não teme as jogadas do um para um e só tem olhos para a 

baliza, característica que já lhe valeu vários golos de belo efeito. 
A sua boa forma permitiu-lhe igualmente ser chamado para os 
trabalhos da selecção brasileira. É o jogador com a cláusula de 

rescisão mais elevada do futebol português.

Nome: Givanildo Vieira de Sousa “HULK”

Data de nascimento: 25/07/1986

Naturalidade: Campina Grande (Brasil)

Altura: 1,78 m   |   Peso: 80 kg

Posição: Avançado

Número da camisola: 12

Clubes: Vitória Bahia (Brasil), Kawasaki 
Frontale (Japão), 

Consadole Sapporo (Japão), 
Tokio Verdi (Japão) e FC Porto

Internacional pelo Brasil

www.sjpf.pt 25
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Nome: FÁBIO Alexandre da Silva 
COENTRÃO
Data de nascimento: 11/03/1988
Naturalidade: Vila do Conde
Altura: 1,79 m
Peso: 66 kg
Posição: Médio
Clubes: Rio Ave, Benfica, Nacional 
e Saragoça

O futebolista do Benfica é 
uma das principais figuras da 
Primeira Liga. Por isso, foi, 
sem surpresa, eleito pelo SJPF 
o melhor jogador jovem a ac-
tuar na Liga Zon Sagres duran-
te o mês de Setembro.

Prémio
Juventude

26
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O futebolista do Belenenses foi 
eleito pelo SJPF o melhor jogador 
jovem a actuar na Liga Orangina 
durante o mês de Setembro.

Prémio
Juventude

Nome: Pedro CELESTINO Silva Soares
Data de nascimento: 02/01/1987
Naturalidade: Tarrafal (Cabo Verde)

Altura: 1,76 m
Peso: 76 kg

Posição: Médio
Clubes: Olivais e Moscavide, 

Estoril-Praia, Estrela da Amadora e 
Belenenses

www.sjpf.pt 27
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Aos 25 anos, o médio do 
Estoril-Praia é um dos 

jogadores fundamentais 
da equipa da Linha. O 

dono da camisola número 
dois dos “canarinhos” foi 

considerado pelo SJPF o 
melhor jogador da Liga 

Orangina durante o mês 
de Setembro.

Nome: TIAGO José 
Ribeiro da COSTA

Data de nascimento: 
22/04/1985

Naturalidade: Lisboa
Altura: 1,74 m

Peso: 74 kg
Posição: Médio

Clubes: Varzim, P. Timisoara 
(Roménia) e Estoril-Praia

Luciano
(Feirense)

Castro 
(Moreirense)

Bruno Madeira 
(Penafiel) 

28
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A formação madeirense foi 
a equipa mais disciplinada 
da Liga Zon Sagres durante 
o mês de Setembro.

A equipa de Moreira de Cónegos 
tem dado o exemplo dentro dos 
relvados relativamente ao respeito 
pelas regras do jogo.

www.sjpf.pt 29
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AMIZADE
Tributo

NÉLSON 

acaba 
carreira
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evido a uma lesão no joelho direito sofrida em Dezembro do último 

ano ao serviço do Belenenses, Nélson, 35 anos, decidiu dizer adeus 

aos relvados. O anúncio oficial da despedida decorreu num restau-

rante em Lisboa e foram muitos os amigos, ex-companheiros e fãs que não 

quiseram perder a oportunidade de homenagear o jogador.

Acompanhado pela mulher e pelos filhos, o antigo guarda-redes do Sport-

ing explicou o que o levou a dizer basta ao futebol. “Fui submetido a uma 

intervenção cirúrgica e iniciei um processo de recuperação, mas sem êxito. 

Informado das consequências e da forte possibilidade de ter de abandonar o 

futebol, tomei a decisão de terminar a minha carreira”, explicou. 

“Tenho imensa pena porque, quando me lesionei, atravessava um bom mo-

mento, mas precisamos de ter em atenção que não é só o presente que 

conta, é também o futuro”, acrescentou o ex-guarda-redes. 

Nélson afirmou ainda que guarda grandes e bonitas recordações dos 16 

anos de carreira ao longo dos quais representou clubes como o Torreense, 

Sporting (onde se sagrou duas vezes campeão nacional e conquistou uma 

Taça de Portugal), Vitória de Setúbal, Estrela da Amadora e Belenenses, distin-

guindo ainda a honra que teve ao representar Portugal no Mundial de 2002. 

O SJPF, como não poderia deixar de ser, acompanhou o jogador nesta hora 

difícil. Durante o anúncio, Joaquim Evangelista enalteceu as qualidades hu-

manas e profissionais de Nélson, destacando a sua humildade, carácter e 

profissionalismo. O presidente do SJPF salientou que “se fechou um ciclo 

mas abre-se agora outro” na vida de Nélson que terá “grandes sucessos”.

Ricardo Sá Pinto – antigo colega de Nélson no Sporting – também não fal-

tou à homenagem e elogiou a forma como o ex-guarda-redes trabalhava 

no campo e animava no balneário sendo sempre um elo de ligação entre 

todos. “Algo que é sempre importante para o fortalecimento do espírito de 

grupo”, explicou.

“Para sempre vou recordar o homem e o jogador positivo e profissional que 

teve uma carreira de grande sacrifício”, acrescentou Sá Pinto. 

Também Carlos Lopes (atletismo), Marinho ou Carlos Mozer abordaram ca-

racterísticas como a humildades e a boa disposição do guardião que fazia 

com que todos “se sintam bem junto dele”. Já Lito Vidigal, elevou a quali-

dade de Nélson entre os postes, afirmando que foi o melhor guarda-redes 

que treinou. 

Quanto ao seu futuro, Nélson revelou que irá passar por dar uma maior 

atenção à sua escola de futebol, embora gostasse de concretizar o sonho 

de ser treinador.

D
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Guarda-redes, 
33 anos, Naval

ACÇÃO

JORGE 
BAPTISTA

Música favorita?
Pearl Jam – Breath.

Filme de eleição? 
O Clube dos Poetas 
Mortos.

Uma bebida? 
Coca-Cola.

Automóvel?
Porsche.

Uma marca?
Sony.

Se não fosse jogador de 
futebol, o que gostaria 
de ser?
Astronauta.

Uma actriz e um actor? 
Sandra Bullock e Denzel 
Washington.

Prato preferido?
Maçada de Peixe.

Um destino de férias? 
Maldivas.

Hobbie? 
Ver filmes.

Um ídolo? 
Vitor Baía.

HUGO

Defesa, 
33 anos, Beira-Mar

Música favorita?
Nasce Selvagem, dos Delfins.

Filme de eleição? 
The Blind Said (Um sonho pos-
sível).

Uma bebida? 
Água.

Automóvel?
O meu (Suzuki Swift).

Uma marca?
Prada.

Se não fosse jogador de fute-
bol, o que gostaria de ser?
Jogador de futebol.

Uma actriz e um actor? 
Michelle Pfeiffer e William 
James.

Prato preferido? 
Um bom peixe.

Um destino de férias? 
Maldivas.

Hobbie? 
Ler.

Um ídolo?
Os meus filhos.

32
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studadas todas as transferências nos 

principais campeonatos europeus entre 

1 de Janeiro e 31 de Agosto do presente 

ano, nota-se que a Liga portuguesa foi apenas 

vencida pelo intitulado “big five” e pela Rússia. 

Os clubes nacionais gastaram cerca de 100,3 

milhões de euros desde o início de 2010, valor 

muito distante dos 467,8 milhões gastos pela 

líder Inglaterra, que deixou Itália (350,2) e Es-

panha (268,5) a uma distância significativa. 

À frente de Portugal, ficaram ainda Alemanha 

(160,8) e França (156,8), que, no entanto, 

foram ultrapassadas pela Rússia (211,1), que 

continua a demonstrar um cada vez maior e 

mais acentuado poderio financeiro. 

A Liga portuguesa, terceira mais gastadora no 

passado “mercado de inverno”, acabou por 

suplantar Turquia, Holanda, Escócia e Grécia. 

Para os quase 500 milhões de euros gastos 

em transferências pelos clubes ingleses, con-

tribuiu bastante o “milionário” Manchester 

City, emblema que lidera o top-20 dos que 

mais gastaram durante este período, com 

162,5 milhões de euros, mais do dobro dos 

dois gigantes espanhóis, Real Madrid (78) e 

Barcelona (71,5), segundo e terceiro classifi-

cados, respectivamente. 

Benfica e FC Porto são as formações lusas que 

marcam presença na lista dos clubes que mais 

dinheiro investiram em jogadores, com as 

“águias” a ficarem mesmo entre os 10 primei-

ros. Os 41,2 milhões de euros gastos pelo clube 

da Luz dão-lhe o nono lugar no “ranking”, à 

frente de clubes como Chelsea, campeão in-

glês, Lyon (seu adversário no grupo B da Liga 

dos Campeões) e Marselha, campeão francês.

 Já os “dragões” aparecem no 16.º posto, re-

sultado dos 33,3 milhões dispensados, que 

lhes permite suplantar Lázio, Atlético de Ma-

drid, AC Milan e Liverpool. Além de “águias” 

e “dragões”, contam-se, entre o top-20 de 

clubes, cinco formações italianas, três espa-

nholas, três inglesas, três russas, duas france-

sas e duas alemãs. 

Curiosamente, ficam de fora desta lista alguns 

nomes habitualmente presentes e com fortes 

argumentos financeiros, como são os casos de 

Manchester United, Arsenal, Inter de Milão, 

Roma, Bayern de Munique (não gastou um 

único cêntimo), Sevilha ou Valência.

Os gastos dos clubes portugueses. 

Até quando?

EPortugal foi o 
sétimo país 
europeu que 
mais dinheiro 
investiu em 
contratações de 
jogadores desde 
o princípio deste 
ano, com realce 
para Benfica e FC 
Porto que surgem 
no top-20 dos 
clubes que mais 
gastaram.

Mercado
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ACTUAL

A “estrangeirização”   
do futebol português 

Primeira Liga

Os 16 clubes que militam na 
Liga Zon Sagres na época 2010/11 
inscreveram 457 futebolistas, divididos 
por 45 nacionalidades.
O maior contingente é naturalmente – ainda! – 
português (196) mas esta tendência tem vindo 
a encurtar para os jogadores de outras nacionalidades 
(261). Ou seja, de ano para ano – como o Sindicatos 
dos Jogadores Profissionais de Futebol tem vindo a 
alertar – os atletas originários de países do resto do 
mundo estão a ganhar cada vez mais espaço na Primeira 
Liga Portuguesa. E 2010/11 não foge à regra. Esta época, os clubes 
portugueses inscreveram 196 jogadores portugueses e 261 estrangeiros.
Para Joaquim Evangelista, esta realidade tem na sua base o aspecto 
económico. “Contrata-se muitos jogadores de outros países não apenas pela 
sua qualidade, mas pelas mais-valias financeiras que no futuro poderão pro-
porcionar. Isso coloca o jogador português num patamar inferior”. 
Para o presidente do SJPF, o número cada vez maior de estrangeiros no 
futebol português regista-se igualmente na formação. “É um fenómeno 
que não permite que muitos dos atletas formados nos clubes possam ter 
seguimento da sua carreira”, explica.
Com 153 jogadores, o Brasil é o maior fornecedor além-fronteiras para o 
campeonato português. Segue-se a Argentina (11), a França (10) e Cabo 
Verde (7). Senegal e Uruguai têm cada um cinco jogadores no principal 
campeonato português de futebol e Colômbia e Espanha, quatro. Depois 
surge um conjunto de sete países com três jogadores cada e um grupo 
de 12 nações com dois futebolistas. Por fim, existem 17 países com um 
representante cada. Ufa!      
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Nacionalidades 
na Primeira Liga 

Portugal – 196
Brasil – 153

Argentina – 11
França – 10

Cabo Verde – 7
Senegal – 5
Uruguai – 5

Colômbia – 4
Espanha – 4

Angola – 3
Camarões – 3

China – 3
Eslovénia – 3

Montenegro – 3
Moçambique – 3

Venezuela – 3
Argélia – 2

Burkina Faso - 2
Chile - 2

Costa do Marfim – 2
Croácia – 2

Gana – 2
Grécia – 2

Guiné-bissau – 2
Holanda – 2

Mali – 2
Paraguai – 2

Sérvia – 2
África do Sul – 1

Alemanha – 1
Áustria – 1

Austrália – 1
Estónia – 1

Estados Unidos da América – 1
Guiné Equatorial – 1

São Tomé e Príncipe – 1
Israel – 1
Líbia – 1

Marrocos – 1
Peru – 1

Polónia – 1
Nigéria – 1

República da Irlanda – 1
Roménia – 1

Rússia – 1

Fonte: DN

A “estrangeirização”   
do futebol português 
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Emigração

A diáspora 
portuguesa

Cristiano Ronaldo e José Mourinho, ambos 

no Real Madrid, são o mais famosos emi-

grantes portugueses no futebol europeu, 

em 2010/11 mas a diáspora lusa no Velho 

Continente chega, por exemplo, à II divisão 

da Islândia.

Em 26 países, entre treinadores principais e 

jogadores, são 231 os portugueses que trab-

alham na Europa, com o Chipre a assumir-se 

como o grande destino, sendo 59 os lusos 

naquela ilha do Mar Egeu.

Portugal está representado nas cinco ligas 

principais – Espanha, Inglaterra, Itália, Ale-

manha e França –, com o “país vizinho” a 

ser, neste particular, o que mais procura os 

portugueses, com 26 elementos nas três 

primeiras divisões.

Além de José Mourinho, uma das mais 

mediáticas contratações do defeso, também 

Jesualdo Ferreira foi contratado para treinar 

em Espanha, pelo Málaga, a equipa com 

mais portugueses, quatro.

Inglaterra, com o Chelsea em destaque, con-

tinua a ter um forte contingente luso, com 

um treinador (Paulo Sousa) e 14 jogadores 

portugueses, cinco dos quais actuam nos 

“blues”, incluindo o jovem Aliu Djaló, que 

se estreou na pré-temporada.

Em Itália, há alguns dos mais sonantes no-

vos emigrantes, Eduardo e Miguel Veloso, 

que estiveram no Mundial 2010 e se trans-

feriram para o Génova.

Carlitos juntou-se a Sérgio Pinto no Han-

nover e a mais quatro portugueses na Liga 

alemã, enquanto Marco Ramos (Lens), Ra-

fael Dias (Sochaux) e Paulo Machado (Tou-

louse) são os únicos lusos na Liga francesa.

Contudo, há portugueses que actuam em 

campeonatos menos mediáticos, como na 

Islândia, onde Jordão Diogo representa o 

KR Reykjavik e Guilherme o UMF Njardvik, 

II divisão.

Depois da experiência falhada do Dínamo 

de Moscovo, agora é o Zenit que aposta no 

mercado português, com uma das transfer-

ências mais caras do defeso, ao contratar 

Bruno Alves ao FC Porto, juntando-o a mais 

dois internacionais portugueses: Danny e 

Fernando Meira.

A boa carreira no PAOK valeu a Fernando 

Santos um convite para treinar a selecção 

da Grécia, tornando-se o segundo português 

que actualmente dirige uma equipa nacional 

na Europa, a par de José Couceiro, na Lituânia.
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COMPETÊNCIA
Entrevista

ANSELMO

““Gostava 
de jogar num 

grande””
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Sindicato – Foi formado no Torreense, 

onde chegou a jogar dois anos como pro-

fissional. Quais  são as melhores recorda-

ções que guarda dessa altura?

Anselmo - Do Torreense só posso guardar 

boas recordações, pois é o meu clube de 

formação, o clube onde iniciei a minha vida 

profissional e que me ajudou a dar o salto para 

a Primeira Liga. Foram dois anos inesquecíveis 

que ainda hoje recordo com nostalgia. Todos 

os jovens jogadores que acompanham os 

jogos da sua equipa sénior, no meu caso os do 

Torreense, sonham um dia poder estar ali no 

campo a sentir a vibração dos sócios e adeptos 

do clube e eu tive a felicidade de realizar esse 

sonho, a palavra sonho é mesmo a definição 

perfeita para tudo aquilo que sentia nos 

primeiros jogos (ainda com idade de júnior) 

ao serviço da equipa principal do Torreense. 

Guardo também boas recordações de todas 

as pessoas que me acompanharam ao longo 

da minha formação, com um agradecimento 

especial ao mister Luís Brás por todos os con-

selhos que me transmitiu.

Sindicato – Depois foi contratado pelo 

Estrela da Amadora. Quais foram as princi-

pais dificuldades que encontrou?

Anselmo - Depois de uma época desportiva-

mente muito boa no torreense, o Estrela da 

Amadora deu-me a oportunidade de iniciar o 

meu percurso na Primeira Liga e as maiores 

dificuldades que senti estiveram relacionadas 

com a instabilidade financeira em que o clube 

se encontrava e infelizmente ainda hoje se 

depara. No entanto, vivi bons momentos no 

Estrela da Amadora e é um clube por quem 

nutro um sentimento muito especial.   

Sindicato – É a sua segunda época ao ser-

viço do Nacional da Madeira. Está tudo a 

correr dentro das suas expectativas?

Anselmo - Quando cheguei ao Nacional fiquei 

impressionado com as infra-estruturas que o 

clube disponibilizava para os seus atletas - o 

complexo desportivo é uma verdadeira obra 

de arte e quem não visita a choupana não 

tem essa noção. Ao contrário do que sucedeu 

no Estrela da Amadora, o Nacional é um clube 

financeiramente estável o que permite tra-

balhar com maior motivação. Essa motivação 

aumenta quando se luta constantemente para 

os lugares cimeiros da tabela classificativa.

Sindicato – Tem o objectivo de jogar num 

grande de Portugal?

Anselmo - Qualquer jogador deve ter objectivos 

ambiciosos, de forma a estar constantemente 

motivado na busca por esse propósito. Só dessa 

forma é possível evoluir e chegar aos limites. 

Penso não ser uma excepção e como qualquer 

jogador ambicioso gostava de jogar num grande 

de Portugal.

Sindicato – Qual foi o melhor golo que mar-

cou até agora?

Anselmo - Pela importância do golo e tudo 

aquilo que envolveu, nomeio o golo ao FC Porto 

no Estádio do Dragão que permitiu a única vitória 

do Estrela da Amadora na sua história sobre o FC 

Porto na condição de visitante.

Sindicato – Licenciou-se recentemente em 

Educação Física. Gostaria de ser treinador 

depois de terminar a sua carreira como 

jogador?

Anselmo - Já tive uma experiência no treino de 

jovens e satisfez-me bastante. Quando terminar a 

carreira como jogador vou trabalhar com o objec-     

tivo de ser treinador.

Sindicato – Acha que é importante que os 

jovens que se iniciam no mundo do futebol 

continuem a dar atenção aos estudos? No 

seu caso, foi fácil conciliar as duas coisas?

Anselmo - Acho fundamental! Apenas uma 

minoria dos jovens atinge o nível profissional e 

mesmo aqueles que chegam ao topo devem ter 

conhecimentos académicos. O saber não ocupa 

lugar. Na vida nada é fácil, tudo exige esforço e 

dedicação para alcançar os nossos sonhos e foi as-

sim que consegui conciliar o futebol aos estudos. 

Sindicato – Como tem visto a actuação do Sin-

dicato dos Jogadores no futebol português?

Anselmo - É uma guerra árdua que o Sindicato 

dos Jogadores de Futebol tem travado ao longo 

dos anos mas é com agrado que o vejo vencer 

muitas batalhas. Sobretudo nos últimos anos, os 

jogadores sentem que o Sindicato está forte e 

protege os seus interesses com afinco.

Sindicato – Alguma vez teve necessidade de 

recorrer aos serviços do Sindicato?

Anselmo - Sim já recorri aos serviços do Sindicato 

e aproveito para agradecer o apoio e profissiona-

lismo que até à data me prestaram.

Aos 26 anos, o 
avançado do Nacio-
nal da Madeira não 
esconde o desejo 
de chegar a um 
clube de enorme 
dimensão e até à 
selecção nacional.
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PauloBento
Profissional exemplar
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Com a saída de Carlos Queiroz do comando técnico da 

Selecção Nacional, Gilberto Madaíl, presidente da 

Federação Portuguesa de Futebol, escolheu Paulo Bento 

para tomar as rédeas da equipa das quinas. Uma escolha 

consensual no universo futebolístico português.

os 41 anos (20 de Junho de 1969), Paulo Bento é o ter-

ceiro técnico mais novo da Selecção – apenas é suplan-

tado por Tavares da Silva (28 anos) e Carlos Queiroz (38 

anos). Antes de chegar à Selecção, a experiência de Paulo Bento 

como treinador principal resume-se ao Sporting – clube onde ter-

minou a carreira como jogador. Orientou a equipa leonina em 

194 jogos (quatro épocas). De leão ao peito conquistou duas Ta-

ças de Portugal e duas Supertaças. Ficou sempre sem segundo 

lugar, qualificando a equipa para a Liga dos Campeões. Um feito 

meritório para os recursos que tinha à disposição em comparação 

com os rivais Benfica e FC Porto. Antes de agarrar a equipa sénior, 

treinou os juniores leoninos e ganhou o título nacional.

Em meados de 2009, decidiu abandonar o Sporting ao fim de 

nove jornadas. Desde então não voltou a treinar. Não por falta de 

convites mas por opção pessoal.

Internacional por Portugal em 35 ocasiões foi sempre admirado 

pelo feitio frontal e pela capacidade de trabalho. Com ele não 

há dúvidas: jogam os que estão em melhores condições no mo-

mento. 

Chegou à Selecção Nacional num momento difícil. O empate com 

Chipre, a derrota com a Noruega e a saída de Carlos Queiroz colo-

caram Portugal em estado de alerta. O apuramento para a fase final 

do Euro 2012 está em perigo e Gilberto Madaíl contratou Paulo Bento. 

Para já começou bem. Nos dois jogos que era obrigatório vencer 

(Dinamarca e Islândia), duplo triunfo por 3-1. Paulo Bento recu-

perou a equipa e a esperança dos portugueses. Os adeptos volta-

ram a estar com a equipa e já acreditam no apuramento. Paulo 

Bento promete trabalho e seriedade. Nada que surpreenda tendo 

em conta a sua personalidade. Se conseguir apurar Portugal para 

o Euro 2012, Paulo Bento fará história já que a equipa lusa alca-

nçará a sétima presença consecutiva em fases finais de Europeus 

e Mundiais. Nós acreditamos. 

A
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Sindicato - Foi formado no Belenenses, onde 
chegou a jogar como profissional. Quais são as 
melhores recordações que guarda dessa altura?
Neca – São sem dúvida as muitas amizades que 

guardo até hoje e a oportunidade que me foi dada, 

na altura, pelo mister Manuel Cajuda, de me es-

trear e de jogar na Primeira Divisão.

Sindicato - Como olha para o estado actual do 
emblema do Restelo?
Neca - Com muita tristeza mesmo porque aquele 

clube merece estar entre os grandes do futebol 

português.

Sindicato - Esta é a sua segunda época no V. 
Setúbal. O que está a achar do clube e quais 
são os objectivos para esta temporada?
Neca - É um dos clubes com mais história no fute-

bol nacional cujos objectivos passam por conseguir 

em primeiro lugar a manutenção e depois con-

seguir a melhor classificação possível.

Sindicato - Jogou durante algum tempo na 
Turquia, o que guarda de melhor e pior des-

sa experiência? 
Neca – Foi uma experiência fantástica. O melhor o 

que encontrei foram as infra-estruturas dos clubes 

e os adeptos que são incansáveis no apoio que dão 

durante os jogos. Já o pior foi o tempo que es-

tive sem a minha família e os longos estágios que 

chegavam a durar três dias.

Sindicato - Neste caso, a emigração surgiu 
para si como uma necessidade ou uma opor-
tunidade?
Neca – Foi uma oportunidade que voltaria a repetir.

Sindicato - Que opinião tem sobre a cada vez 
maior aposta em jogadores estrangeiros no nosso 
campeonato em detrimento dos nacionais?
Neca – É uma situação que tem de ser resolvida 

rapidamente porque muitas vezes impede joga-

dores que vêm da formação de singrar no futebol 

português e, como tal, penso que devia ser im-

posto um limite de estrangeiros inscritos.

Sindicato - Ainda se lembra do que sentiu 
quando foi convocado pela primeira vez para a 

selecção nacional?
Neca – Estava num bom momento de forma e foi 

com uma alegria imensa que recebi essa chamada 

à selecção.

Sindicato - Gostaria de voltar a vestir a camisola 
da “equipa das Quinas”?
Neca – Claro que sim, representar o nosso País é 

gratificante.

Sindicato - Concorda com a escolha de Paulo 
Bento para seleccionador nacional?
Neca – Sim, foi uma boa escolha e desejo-lhe a 

melhor sorte do mundo.

Sindicato - Como tem visto a actuação do Sin-
dicato dos Jogadores no futebol português?
Neca – Sempre com muito boa postura e a 

evoluir bastante. Só tenho a dizer bem, é 

para continuar.

Sindicato - Alguma vez teve necessidade de 
recorrer aos serviços do Sindicato?
Neca – Felizmente ainda não.

NECA
O médio do V. Setúbal mostra-se preocupado 
com a falta de aposta em jogadores nacio-
nais e acredita no sucesso de Paulo Bento à 
frente da selecção nacional.

“Devia ser imposto um limite 
de estrangeiros inscritos”
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Selecção 
                fica mais pobre

FUTURO

Deco, Simão Sabrosa, Paulo Ferreira e 

Miguel foram os quatro internacionais por-

tugueses que decidiram colocar um ponto 

final nas respectivas carreiras ao serviço da 

selecção portuguesa.

Deco, actual jogador do Fluminense, 

anunciou essa intenção antes do início do 

Mundial 2010, que decorreu na África do 

Sul. O médio conta com 33 anos. 

Já surpreendente foi a decisão de Simão 

Sabrosa, 30 anos. Em carta enviada à FPF, 

o jogador do Atlético de Madrid, alegou 

razões pessoais para deixar de ser convo-

cado. “A partir desta data, e em virtude 

de motivos de ordem pessoal, não po-

derei estar disponível para representar 

oficialmente, e como jogador profissional, 

a Selecção Nacional de Futebol”, diz a mis-

siva. O jogador acrescenta que é tempo de 

dar “espaço também a que novos valores 

possam fazer o seu percurso de sucesso, tal 

como também a mim no passado me foi 

dada essa oportunidade”. Por fim, Simão 

salienta que “foi uma tremenda honra e 

prazer vestir a camisola da Selecção Nacio-

nal e representar e servir Portugal durante 

todos estes anos”.

Após Simão Sabrosa foi a vez de Paulo 

Ferreira, 31 anos, também dizer adeus à 

selecção. Também em carta endereçada ao 

presidente da FPF, o defesa direito invocou 

as suas razões para tal atitude. “Fi-lo por 

motivos pessoais e por ter chegado à con-

clusão de que está esgotado o meu ciclo na 

equipa portuguesa”, explicou. 

Por fim, Miguel. O defesa de 30 anos que 

actua no Valência justificou o seu aban-

dono com razões de ordem pessoal, e não 

conjuntural, e com a necessidade de dar 

o lugar aos mais novos: “Chegou o tempo 

dos mais novos, a quem desejo os maiores 

êxitos. Sempre os apoiarei e, em particular, 

quando a sorte lhes for adversa. O sucesso 

deles é o nosso, também.”

Selecção Nacional

De volta às vitórias 
com tranquilidade

Com Paulo Bento na estreia como seleccionador 

nacional, Portugal “descomplicou” e encontrou o 

rumo dos triunfos na caminhada para a fase final 

do Euro 2012.

Primeiro, no Estádio do Dragão, a Selecção 

Nacional derrotou a Dinamarca por 3-1 (golos de 

Nani (2) e de Cristiano Ronaldo). Dias depois, na 

44
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Após o Mundial de 2010, a selecção nacional foi confrontada com a renúncia quase au-

tomática de Deco, Simão Sabrosa, Miguel e Paulo Ferreira que abalaram o mundo do futebol, 

criaram um clima de perturbação e ao mesmo tempo chamaram à atenção para o estado de 

emergente renovação na selecção nacional.

Ao Sindicato também compete reconhecer os serviços prestados pelos seus membros. Aliás, 

esses serviços foram prestados em representação do símbolo nacional e contribuíram para el-

evar o nome de Portugal, pelo que é da mais elementar justiça prestar a devida homenagem.

Lamentando a decisão dos jogadores, porque entendemos que poderiam continuar a repre-

sentar a Selecção Nacional, respeitamos as suas escolhas pessoais.

Simão Sabrosa, Paulo Ferreira, Miguel e Deco, engrandeceram o futebol português. Foram 

profissionais íntegros, cumpridores e talentosos. Cada um deles, em vários anos de chamadas 

constantes à selecção nacional, acrescentou valor e qualidade. Estiveram em grandes vitórias, 

em enormes batalhas, em palpitantes decisões. Foram valorosos, combativos e nunca falta-

ram com o seu esforço e dedicação a uma causa nacional.

Simão Sabrosa, Paulo Ferreira, Miguel e Deco são credores de admiração, reconhecimento e 

agradecimento. E serão, sempre, recordados, como elementos fundamentais e diferenciad-

ores do período mais brilhante da história da nossa selecção. Convém não esquecer que todos 

eles estiveram na final do Euro 2004, no que constitui, até hoje, a mais brilhante página do futebol português ao nível das selecções. O Sindicato não 

esquece que, todos eles, estiveram no Mundial da Alemanha, onde Portugal chegou, de forma honrosa e espectacular, às meias-finais da competição.

Por fim, o Sindicato deseja o maior sucesso desportivo ao que resta das suas carreiras profissionais, que são e continuarão a ser brilhantes, confiando 

no seu talento e na sua magia.

Simão Sabrosa, 
 Paulo Ferreira, 
Deco e Miguel

OBRIGADO

Islândia, Portugal voltou a mostrar a sua valia 

e nova vitória por 3-1 (tentos de Cristiano Ro-

naldo, Raul Meireles e Hélder Postiga).

De realçar ainda para as estreias com a cami-

sola portuguesa de João Pereira e Varela. Com 

estes dois triunfos, Portugal volta a estar na 

luta pelo apuramento.

www.sjpf.pt 45
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Sindicato – Depois de Espanha, como decor-
reu a experiência na Grécia?
Sérgio Organista - Foi uma experiência muito 
positiva, numa cultura totalmente diferente da 
nossa. Foi um pouco difícil no início por causa da 
língua mas, felizmente, melhorou com a chega-
da à equipa de colegas que falavam espanhol.

Sindicato - A emigração surgiu para si como 
uma opção ou como uma oportunidade?
Sérgio Organista - Uma oportunidade de poder 
singrar fora do país e que me proporcionou uma 
nova experiência de vida muito enriquecedora.

Sindicato - Gostaria de voltar a jogar em 
Portugal?
Sérgio Organista – Claro, vejo sempre com 
bons olhos voltar a jogar em Portugal.

Sindicato - O Sindicato apresentou re-
centemente um estudo que mostra que há 
uma cada vez maior aposta em jogadores 
estrangeiros em detrimento dos nacionais. 
Sente-se de alguma forma vítima desta 
politica que os clubes usam?

Sérgio Organista – Sem dúvida que sim. 
Aproveito para referir que na Grécia existe uma 
lei em que só podem inscrever oito jogadores 
que não sejam de nacionalidade do país. E só 
cinco podem jogar de início na partida. Esta era 
uma regra que podia ser muito bem utilizada 
em Portugal.

Sindicato - O que falhou para não ter jogado 
na equipa principal do FC Porto?
Sérgio Organista - Na altura da minha 
transição, a equipa principal era recheado de 
grandes valores que coincidiu com a conquista 
da Taça UEFA e da Liga dos Campeões, o que 
fechou praticamente a minha entrada na forma-
ção sénior do clube. 

Sindicato - Jogou três anos em Espanha. 
O que mais e menos gostou desta ex-
periência?
Sérgio Organista - Foi um dos meus mel-
hores anos como profissional. Um clube - 
Pontevedra - e uma cidade que nunca mais 
me vou esquecer. O pior foi mesmo o nunca 
termos subido de divisão.

Sindicato - Qual foi o melhor golo que mar-
cou até agora?
Sérgio Organista – Foi um que marquei nas 
meias-finais do campeonato de Europa sub-
19, contra a Áustria. Igualei a partida perto do 
intervalo (2-2). Resultado final 3-3. Ganhamos no 
chamado golo de prata 6-3. Foi um sonho. 

Sindicato - Como tem visto a actuação do 
Sindicato em relação aos problemas que 
acontecem no futebol?
Sérgio Organista – Está cada vez mais activa 
e melhor organizada a acção que o Sindicato 
tem tido em todos os problemas que vão 
surgindo. Estão a fazer um bom trabalho e es-
pero que continue sempre assim e se possível 
a melhorar.

Sindicato - Já alguma vez utilizou os serviços 
do sindicato?
Sérgio Organista – Infelizmente já utilizei os 
serviços do SJPF para tratar de assuntos de 
ordem contratual (salarial) e fizeram um grande 
trabalho. Agradeço a todos o bom tratamento 
que tive.

SÉRGIO 
              ORGANISTA   

“Gostaria de 
     voltar a jogar 
    em Portugal”

Formado no FC Porto, inter-
nacional sub-21 e com pas-
sagens pelo Pontevedra, 
de Espanha, e pelo Bele-
nenses, na  última época, 
Sérgio Organista, 26 anos, 
alinhou no OFI, da Grécia. 
Agora, está sem clube.  
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FUTURO
Prolongamento

Desde muito novo ligado sempre ao futebol, João 

Oliveira Pinto, 39 anos, cumpriu toda a sua forma-

ção no Sporting nunca chegando porém a jogar na 

equipa sénior. Daí guardar a sua única magoado 

com o clube de Alvalade mas apesar disso sen-

te-se satisfeito com a carreira que teve. e pelos 

clubes por onde passou e que diz “ter vido mais 

alegrias do que tristezas”. 

Recorda com grande saudade a conquista do mun-

dial de sub-20 em Portugal, referindo que foi um 

momento “inesquecível, com uma equipa a todos 

os níveis brilhante”, acrescentando que este título 

o vai “acompanhar para o resto da vida”.

Apesar das dificuldades que viveu no futebol, nun-

ca “deitou a toalha ao chão” e honrou sempre os 

seus compromissos porque “o futebol ensinou-me 

tudo o que sei hoje e graças a deus, deu-me uma 

boa vida”.

Estreou-se como jogador profissional, na época 

1991/92 no Atlético, então o clube satélite do 

Sporting, onde – apesar de ter ido jogar con-

tra sua vontade, refere – aprendeu a gostar do 

clube apesar do desejo em ter uma oportuni-

dade nos leões.

Depois passou por clubes como o V. Guimarães, Gil 

Vicente, Braga ou Marítimo, emblemas onde viveu 

bons anos. “Guardo as muitas alegrias que tive 

com as muitas vitórias obtidas”, salienta.

A partir da época 2003/04, João Oliveira Pinto, 

continuou a sua carreira em clubes de escalões 

secundários como o Imortal, Sesimbra e Alfarim, 

clube no qual terminou a sua carreira, em 2009/10. 

“Foram muitos anos e para mim já chega”, disse 

então com a justificação que era preciso para dar 

lugar aos mais jovens.

Da experiência que teve destes escalões, fala com 

entusiasmo porque nestas divisões há mais amor à 

camisola. “As pessoas são mais bairristas e vivem 

mais o clube e os jogadores demonstram a mesma 

entrega e vontade de vencer de outros escalões”, 

sublinha o antigo médio.

Quanto questionado sobre o que pensa do actual 

momento do futebol, refere que os jogadores estão 

“mais profissionais”, mas lamenta que o futebol seja 

cada vez “um negócio” porque o que interessa no 

futebol “é aquilo que é jogado em campo”.

Actualmente é agente imobiliário. Um mundo 

onde diz ter entrado “por brincadeira com ami-

gos”, explicando que não ficou ligado ao futebol 

por nenhuma razão em especial. “Não houve 

razão nenhuma, iniciei-me nesta actividade com 

uns amigos, hoje estou a trabalhar num fundo de 

investimento imobiliário (Grupo-Invictus) e estou 

adorar o que faço”, conclui. 

JOÃO 
OLIVEIRA 
PINTO

 “O futebol para mim é uma paixão”
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Não existe nada mais pungente do que assistir às 

explicações de um treinador de futebol quando, 

após o jogo, tenta encontrar uma explicação ra-

cional, expedita e inteligível a fim de justificar a 

derrota ou a vitória da sua equipa. As derrotas e 

as vitórias, na aleatoriedade que é o jogo, não se 

explicam, vivem-se. 

Ao ensaiar uma explicação que só serve para sat-

isfazer a “necessidade de sangue” da comunicação 

social, o treinador acaba por se perder em conside-

rações entre o curto e o longo prazo; a acção e a 

reflexão; a intuição e a racionalidade; a ordem e a 

desordem; a regra e a criatividade; o individual e 

o colectivo; a disciplina e a liberdade; a táctica e 

a estratégia, absolutamente ininteligíveis para os 

seus interlocutores. Só ele viveu o jogo daquela 

maneira pelo que, só ele o compreendeu na es-

sência da sua absoluta ininteligibilidade para os 

aprendizes de feiticeiro. 

Assim sendo, os treinadores não devem nem re-

jubilar perante a vitória desejada, nem lamentar-

em-se perante a derrota desprezada. Exultações e 

lamentos não devem fazer parte do discurso dos 

treinadores. Porque o jogo, enquanto for jogo, con-

tinuará sempre a estar para além de todas as lógi-

cas com que os empírico-racionalistas desejam ex-

plicar o mundo, o desporto, o futebol e tudo mais. 

Por isso, o treinador é, antes de tudo, um gestor 

de paradoxos e contradições. Nesta perspectiva, na 

dialéctica de interesses que é o mundo do fute-

bol, a arma mais eficaz do treinador é a gestão 

parcimoniosa do seu próprio silêncio. Quanto me-

nos falar tanto melhor na medida em que, quando 

começa a explicar o jogo que aconteceu, simulta-

neamente, está a criar as condições para uma der-

rota no jogo que vai acontecer.

Quando perguntaram a Sexto Júlio Frontino (35-

104), militar, político, engenheiro e escritor ro-

mano o que é que ia fazer no dia seguinte, ele re-

spondeu: “Se a minha túnica falasse, queimava-a”. 

O problema de muitos treinadores é falarem de-

mais. Não são capazes de resistir aos holofotes da 

comunicação social, aos truques e rasteiras dos 

jornalistas, ao júbilo da vitória alcançada inespera-

damente, aos lamentos dolorosos da derrota mal 

digerida, ou ao desespero de uma arbitragem mal 

conseguida. Em consequência, abrem-se nas ide-

ias, nos pensamentos, nas confissões e nos planos. 

Expõem-se e, assim, começam a tecer as malhas 

com que, no futuro, serão derrotados. 

Quando um treinador tem de falar deve:  

• Falar o menos possível porque quanto mais falar 

mais vulgar vai parecer;

• Produzir um discurso simples, amplo e enigmáti-

co, a fim de satisfazer tudo e todos;

• Dizer sempre menos do que o necessário, para 

deixar uma curiosidade insatisfeita no interlocutor;

• Mostrar-se preocupado com qualquer coisa de 

maneira a acalmar os apaniguados e desorientar 

adversários;

• Iludir os adversários lançando-lhes sinais contra-

ditórios.

E como, no mundo do futebol, os mal-entendidos 

são a forma mais frequente de comunicação, todo 

e qualquer treinador deve: 

• Alimentar a comunicação social com discursos 

maviosos para que não surjam oportunidades 

para as habituais provocações;

• Acariciar o ego do presidente do clube de modo 

a que não germinem ciúmes desnecessários;

• Saciar, quanto baste, a curiosidade da massa 

associativa a fim de lhes sustentar a necessária 

supercompensação.

O Prof. Vítor Frade, um dos pedagogos mais conse-

quentes no mundo do futebol nacional, conta que, 

ao tempo de Bobby Robson (1933-2009) no Fute-

bol Clube do Porto, foi organizado pela Associação 

Nacional de Treinadores um Curso Internacional da 

UEFA. O curso terminou com uma sessão prática 

realizada no Estádio das Antas, ministrada pela 

“velha raposa” do futebol europeu.

Na véspera da famigerada sessão prática para as 

sumidades do futebol internacional Robson pediu 

à sua equipa técnica constituída por José Mourinho, 

Augusto Inácio e o próprio Vítor Frade, que se apre-

sentasse no estádio uma hora antes do treino a fim 

de montarem o dispositivo que iria exemplificar o 

famigerado método de treino de Robson. Assim 

aconteceu e, à hora aprazada, Robson começou a 

orientar a montagem de um circuito com diversas 

estações que iriam ser cumpridas pelos jogadores.

O problema, conta Vítor Frade, é que aquilo que 

Robson estava a organizar não tinha nada a ver 

com os processos de trabalho que utilizava habitu-

almente, para além de ser em tudo contrário àqui-

lo que defendia, já que o circuito e as respectivas 

estações não faziam qualquer sentido.

Claro que a reacção natural foi a de perguntarem 

ao Mister o que é que ele estava a fazer? E Robson 

respondeu (Vítor Frade cita de cor):

“Mas vocês pensam que eu alguma vez me ia 

expor ao ponto de revelar aquilo que faço nos 

treinos?”

Claro que se a túnica (fato de treino) de Bobby 

Robson falasse ele mandava-a queimar. E, por isso, 

ele foi um excelente treinador e um grande senhor 

do futebol mundial.

Por favor, falem o menos possível: 

• Satisfaçam os apaniguados ávidos de emoções; 

• Amamentem os dirigentes carentes de reco-

nhecimento;

• Confundam os adversários desejosos de vos 

vencerem;

• Respondam à comunicação social com novas 

interrogações.

Desenvolvam uma estratégia pessoal de comuni-

cação, e falem o menos possível.

Gustavo Pires
Presidente do Fórum Olímpico de Portugal

A Túnica 
de Bobby Robson 

Opinião
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O sorteio realizado em Nyon, na Suíça, ditou que 

Portugal jogue com as selecções da Bielorrússia 

e da Polónia na fase de apuramento para o Euro 

2012 que decorrerá na Croácia. 

Além das duas equipas de Leste, a selecção nacio-

nal – actual vice-campeã europeia – defrontará o 

vencedor do Grupo C da fase preliminar, no qual 

estão integradas as equipas da Macedónia, da 

Geórgia, da Inglaterra e da Estónia.

“Já conhecemos bem a Polónia e a Bielorrússia, 

uma vez que, ainda recentemente, os encontrá-

mos. Sabemos que são equipas fortes, mas temos 

também a noção das nossas responsabilidades e 

da obrigação de apresentarmos qualidade para 

nos apurarmos para o Campeonato da Europa”, 

afirmou o seleccionador nacional Jorge Braz.

Os jogos do Grupo 3 de qualificação realizar-se-ão 

na Polónia, a 24 a 27 de Fevereiro, com os vence-

dores de cada uma das seis “poules” e os cinco 

melhores segundos classificados a juntarem-se à 

anfitriã Croácia.

Euro 2012: 
Portugal defronta Bielorrússia e Polónia
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SENSIBILIDADE
Futebol Feminino

Sindicato - Quando é que começou o gosto 

por jogar futebol?

Filipa Galvão - Desde criança que estou ligada 

ao futebol, visto que o meu pai também era 

jogador e eu acompanhava-o nos treinos. 

Recordo-me de ter três anos e andar no meio 

do campo atrás da bola.

Sindicato - E pensou desde logo em levar o 

futebol a sério?

Filipa Galvão - Joguei sempre essencialmente 

por gosto, não me passava pela cabeça ser 

sequer federada, até porque nem sabia que exis-

tiam campeonatos de futebol feminino na altura.

Sindicato - Contou sempre com o apoio da 

sua família?

Filipa Galvão - Sim a minha família foi o meu 

grande pilar, sempre me apoiaram e acompa-

nharam em tudo.

Sindicato - Como é que é ser mulher num 

desporto dominado por homens? 

Filipa Galvão - Ainda existem muitos es-

tereótipos relacionados com as mulheres no 

mundo do futebol, há muita gente que critica, 

que não nos dá o devido valor. Mas ainda 

assim já se nota uma evolução, há muitas pes-

soas que acham engraçado e quando nos vêm 

em campo ficam admirados e acabam por nos 

elogiar, e isso é bastante gratificante.

Sindicato - O que é que falta ao fute-

bol feminino para saltar para um novo 

patamar?

Filipa Galvão - Falta essencialmente mais 

apoios, mais visibilidade. Ainda assim já se 

nota melhoras como por exemplo o final da 

taça o ano passado ter sido pela primeira vez 

realizado no Jamor, tendo alguma atenção por 

parte da comunicação social.

Sindicato - Acha que algum dia haverá um 

campeonato profissional de futebol femi-

nino em Portugal?

Filipa Galvão - Gostaria de acreditar que sim, 

mas sinceramente não acredito que isso venha 

a acontecer, pelo menos num futuro próximo. 

Nota-se um grande atraso relativamente aos 

outros países. Uma mulher portuguesa que 

queira fazer do futebol a sua profissão, terá de 

se deslocar para outro país, como já acontece 

com várias jogadoras.

Sindicato - É estudante de enfermagem. 

Consegue conciliar as duas coisas?

Filipa Galvão - Com força de vontade e em-

penho tudo se consegue. Claro que por vezes 

é complicado devido à carga horária, muitas 

vezes chego a casa do treino, por volta da me-

ia-noite, e no outro dia às 6 e meia da manhã 

já tenho de estar de pé para ir para a universi-

dade. Quando se gosta, tudo se consegue.

Sindicato - No futebol feminino, vive-se ou 

sobrevive-se?

Filipa Galvão - Vive-se pelo amor à mo-

dalidade mas também se sobrevive e muito 

com as suas dificuldades e carências em 

alguns aspectos.

Sindicato - Alguma vez pensou desistir 

do futebol?

Filipa Galvão - Nunca me ocorreu tal coisa 

porque vou conseguido conciliar. Mas se um 

dia deixar de conseguir fazê-lo, se interferir 

com os estudos ou posteriormente com a vida 

profissional, por muito que me custe vou ter 

de fazê-lo.

Sindicato - O melhor e o pior momento da 

sua carreira?

Filipa Galvão - O melhor momento foi a 

primeira vez que representei a Selecção 

Nacional , e o pior talvez tenha sido na 

época passada que apenas nos bastava um 

empate para passar a próxima fase da Liga 

dos Campeões e acabamos por perder 1-0 

contra o Brondby.

Sindicato - E o maior sonho é?

Filipa Galvão - A nível pessoal acabar o 

curso. A nível desportivo ir mais longe na 

Liga dos Campeões e voltar a representar a 

selecção nacional.

“Faltam apoios e visibilidade 
ao futebol feminino”

FILIPA 
GALVÃO

Actualmente a jogar no 1º de Dezembro, Filipa Galvão, 22 anos, afirma que desde criança 
esteve sempre ligada ao futebol e que apesar das dificuldade em conciliar o desporto com 
os estudos, não pensa em abandonar a modalidade.
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A UEFA anunciou que em 2013/14, qualquer 

clube profissional da Europa que gaste mais do 

que tenha recebido na temporada desportiva 

passada, fica automaticamente fora das provas 

europeias ou, se não se tiver classificado para a 

Liga dos Campeões ou para a Liga Europa, sofre 

multas pesadas da entidade máxima que rege o 

futebol europeu.

Dentro de três anos, mais precisamente na época 

de 2013/14, entra em vigor o chamado “fair-

play” financeiro, um conjunto de regras que tem 

o objectivo de garantir a saúde financeira dos 

clubes europeus e tornar o futebol viável a longo 

prazo. O controlo das contas irá ser feito através 

de uma auditoria e o não cumprimento dessas 

regras faz com que os clubes em falta sofram 

punições rígidas. A implementação deste conjun-

to de regras será feita de forma faseada durante 

três anos: 2010, 2011 e 2012.

Para a fiscalização e monitorização destas medi-

das, a UEFA terá ao seu dispor um órgão indepen-

dente, chefiado pelo antigo primeiro-ministro da 

Bélgica (entre 1992 e 1999) e actual deputado 

europeu, Jean-Luc Dehaene.

Desta forma, as regras que este órgão vai ter de 

fiscalizar a implementação do “fair-play” finan-

ceiro, visando impedir que os clubes gastem mais 

do que o total de receitas concebidas, através 

de fiscalização e aconselhamento financeiro a 

clubes que apresentem resultados operacionais 

negativos repetidamente. Controlar os valores 

pagos a jogadores em salários e transferências, 

através de uma fiscalização e aconselhamento. 

Controlar ainda, os níveis de endividamento dos 

clubes através de indicações e aconselhamento, 

para que possam anunciar um desenvolvimento 

financeiro sustentável.

As regras apontam, ainda, para um maior 

controlo em relação ao número de jogadores 

em cada plantel, que origina uma redução de 

custos, principalmente ao nível de salários e 

transferências.

Novas regras para o 

                 “fair-play” financeiro
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Simpósio da FIFPro                        em Manchester

O presidente do Sindicato dos Jogadores Profis-

sionais de futebol (SJPF), Joaquim Evangelista, 

também na qualidade de membro do Board da 

FIFpro Divisão Europa, participou no simpósio 

organizado pela FIFPro que decorreu em Man-

chester, Inglaterra.

O evento teve a duração de dois dias e o tema 

principal foi o desenvolvimento da responsabili-

dade social corporativa e a educação para o bem 

do futebol. 

Houve ainda lugar, entre palestras e workshops, 

à abordagem a outros assuntos, entre os quais se 

destacaram: 

- A vida após o futebol; 

- Luta contra o racismo; 

- Causas internacionais.
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A especificidade da profissão 
              de futebolista profissional

Joaquim Evangelista e João Nogueira da Rocha, re-
spectivamente presidente da direcção e presidente 
da mesa da Assembleia-geral do SJPF, marcaram 
presença em Paris no colóquio subordinado ao 
tema: “A especificidade da profissão de futebolista 
profissional na Europa – mito e realidade”. O even-
to, que se realizou a 22 e 23 de Outubro, foi orga-
nizado pela FIFPro em colaboração com o Sindicato 
dos Jogadores francês.
A principal ideia foi reflectir sobre as decisões mais 
recentes dos tribunais nacionais e europeus, com 
reflexos na actividade do jogador de futebol e, por 
outro lado, reflectir sobre o alcance do art.º 165º do 
Tratado de Lisboa e as suas consequências.
O director geral executivo das Ligas Europeias de 
Futebol Profissional (EPFL), Emanuel Medeiros 
também participou no colóquio.
A especificidade do desporto é uma expressão 
que já faz parte do vocabulário. É comum uti-
lizá-la como uma característica da actividade 
desportiva como está contemplado no artigo 
165 do Tratado de Lisboa, que afirma que “a 
União deve contribuir para a promoção dos as-
pectos europeus do desporto, tendo em conta 
suas especificidade”. 

Mas que características é que realmente importam? 
Os defensores de uma especificidade muito ampla 
consideram que é o desporto em todas as suas 
dimensões, o que seria específico. Elas derivam da 
ideia de que todos os links no desporto, incluindo 
as relações de trabalho, seriam afectados. Esses 
defensores argumentam que o estatuto de fute-
bolista profissional é regido por regras específicas, 
lei específica aplicável a todos os trabalhadores. 
Não há dúvidas de que a organização das com-
petições está assente sobre as suas próprias re-
gras, estabelecidas por órgãos desportivos nacio-
nais e internacionais. 
O jogador profissional de futebol, com um contrato 
de trabalho, está ligado ao seu clube, como um 
emprego, semelhante a qualquer outro emprega-
do de qualquer actividade – como um empregado 
que está sob a subordinação jurídica do seu em-
pregador e recebe uma remuneração em troca do 
serviço prestado. 
O tempo é passado, quando os clubes foram for-
mados como associações únicas sem fins lucra-
tivos. Agora são empresas, capazes de distribuir 
dividendos e serem comercializadas, com os exe-
cutivos a serem pagos. Estes clubes podem ser 

comprados e vendidos à melhor oferta por parte 
de grupos financeiros, por razões não relacionadas 
com o desporto em si. Na realidade, um profundo 
corte ocorre entre dois mundos: o do futebol ama-
dor, dominado por clubes, associações habitadas 
pelos jogadores para a maioria dos trabalhadores 
por conta própria e operando com a ajuda de mui-
tos voluntários, e que do futebol profissional, mui-
tas vezes descrito como “negócio futebol”. 
Sem dúvida, que esses dois mundos estão uni-
dos, praticam a mesma disciplina, o que explica 
que a regulamentação aprovada pelas federações 
desportivas seja aplicável a todos. Mas uma vez 
que um relacionamento está em jogo, já não são 
as regras desportivas, cujo propósito é outro, mas 
aqueles que trabalham têm uma vocação natu-
ral para aplicar. É importante, claro, para “tomar 
conta” da interferência entre as necessidades da 
organização do desporto e do desporto de salário, 
o que justifica uma série de adaptações. Mas esses 
ajustes não podem resultar de um acordo mútuo. 
O acordo entre os parceiros tem um nome: o do 
diálogo social, permitindo que se possa estabel-
ecer regras adequadas e comummente aceite, é, 
portanto, dedicar e promover.
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Seguros para jogadores internacionais
O presidente do Bayern de Munique, Karl Heinz Rum-

menigge, relançou a questão dos seguros para os joga-

dores internacionais, por causa da lesão de extensa 

duração do extremo holandês, Arjen Robben.

Recorde-se que Robben lesionou-se sozinho ao tocar 

de calcanhar para um colega, no decorrer do jogo de 

preparação para o Mundial de futebol da África do Sul 

diante da Hungria, em Junho. 

Rummenigge defende que a Federação holandesa 

devia indemnizar o clube: “Penso que a federação hol-

andesa deveria compensar (o Bayern) ao nível salarial, 

durante o período em que estiver indisponível”. 

Os médicos do clube bávaro prevêem o regresso de 

Robben só para o final deste ano. 

O presidente do Bayern garante mesmo que a UEFA 

está prestes a anunciar novas directrizes no que diz 

respeito aos seguros dos jogadores internacionais. 

“A UEFA está prestes a garantir seguros aos clubes 

europeus contra eventuais lesões. Não apenas nos 

grandes torneios, mas igualmente nos encontros par-

ticulares de selecções”, afirma o dirigente. 

As linhas mestras das coberturas deverão ainda ser 

apreciadas pela FIFA. “Estamos actualmente a analisar 

com a UEFA, e posteriormente com a FIFA, os critérios 

que poderão entrar nos contratos. É caro, mas é ne-

cessário”, conclui Rummenigge. 

Pelé e Maradona de parabéns
Dois dos maiores jogadores do Mundo de todos 
os tempos estão de parabéns. Pele, fez 70 anos 
a 23 de Outubro, enquanto Diego armando Mara-
dona fez 50, a 30 de Outubro.
Dois génios do futebol e para muitos os maiores 
jogadores de sempre da modalidade. Não impor-
ta dizer qual dos dois foi melhor – a opinião nunca 
será unânime. Certo é que ambos foram deuses 
no mundo do futebol. 
Edson Arantes do Nascimento, ou melhor Pele, 
nasceu em 1930, em Três Corações, no interior 
de Minas Gerais.A alcunha, pela qual é conhecido 
em todo o mundo, surgiu no início dos anos 40, 
quando Pelé se mostrava entusiasmado com as 
defesas do guarda-redes da equipa do seu pai, 
gritando “defende Bilé”. A partir desse momento, 
passou a ser chamado de Bilé, mas as crianças, 
que tinham dificuldades em dizer o nome, e 
como tal transformaram a alcunha em Pelé. 
No campo, Pelé representou o Santos e o Cosmos 
de Nova Iorque, jogou 1375 encontros e marcou 
1284 golos. Pela selecção do Brasil, Pelé realizou 
115 partidas (95 golos), tornando-se, em 1958, 
o mais jovem campeão do Mundo de sempre e, 

em 1970, o único jogador tricampeão mundial. 
Em 1999, Pelé foi eleito pelo Comité Olímpico In-
ternacional como o melhor atleta do século XX, 
apesar de ser o único da lista que nunca partici-
pou nos Jogos Olímpicos.
Já Diego Armando Maradona nasceu a 30 de 
Outubro de 1960, em Buenos Aires, na Argentina. 
Começou aos 10 anos, nos escalões jovens dos Ar-
gentinos Juniors. Aos 15 estreou-se nos seniores e, 
um ano depois, estava na selecção principal da Ar-
gentina. Em 1979, conquistou o Mundial de Sub-20.
Em 1981, assinou pelo Boca Juniors. Na tempo-
rada seguinte mudou-se para o Barcelona onde 
esteve duas anos, transferindo-se posteriormente 
para o Nápoles onde alcançou a glória ao nível 
de clubes. Alinhou ainda com as camisolas do Se-
vilha,  Newell’s Old Boys e o Boca Juniors.
Em 1986, no México, levou a Argentina ao título 
mundial.Despediu-se da selecção em 1994, com 
34 golos marcados em 91 internacionalizações. A 
relação com a selecção azul-celeste estava longe 
de terminar, pois foi nomeado seleccionador na-
cional em 2008 e levou a Argentina até aos quar-
tos-de-final do Campeonato do Mundo de 2010.
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Pedro Martins 
treina Marítimo
O ex-internacional português 
substituiu Michel Van der Gaag no 
comando técnico do Marítimo. O 
holandês foi o primeiro treinador 
a ser vítima de uma “chicotada 
psicológica” na presente época. 

Até agora, Pedro Martins era o 
treinador do Marítimo B. Recorde-
-se que há algumas épocas, Pedro 
Martins chegou a colaborar com 
o SJPF no Estágio do Jogador para 
atletas desempregados.   

Agora já pode seguir toda a actividade do 

Sindicato dos Jogadores Profissionais de Fute-

bol (SJPF) no Twitter e no Facebook.

Nestas páginas serão divulgados todos os 

eventos em que o SJPF participará tanto na 

qualidade organizador como de elemento de 

cooperação. Estudos e outros comunicados 

também serão anunciados neste espaço. 

Tal como a FIFA determinou, desde 1 de Outubro 

que há um novo regulamento para as transfe-

rências internacionais de jogadores, baseado num 

sistema “online”. 

Com o nome de “Transfer Matching System” (TMS), 

o sistema visa fomentar a celeridade e a transparên-

cia nas transferências, implicando, por exemplo, que 

os dois clubes abrangidos na negociação insiram as 

mesmas informações no TMS – ao todo, serão mais 

de 30 dados relativos a jogadores, clubes, valores, 

bancos, entre outros –, sob pena de as mesmas 

serem bloqueadas. 

“É um momento histórico para o futebol. O TMS é 

um sistema “online” relativamente simples, mas 

terá um grande impacto nas transferências interna-

cionais de jogadores”, afirmou o presidente da FIFA, 

Joseph Blatter. 

“Com o TMS, as autoridades do futebol terão 

mais pormenores sobre cada transferência. O 

mais importante é que o novo sistema aumenta 

a transparência nas negociações individuais e 

ajuda a combater problemas como a lavagem de 

dinheiro”, acrescentou. 

O “Transfer Matching System” possibilitará ainda cal-

cular a compensação a pagar aos clubes formadores, 

ajudando assim a reduzir o número de transferências 

internacionais com jogadores que ainda não tenham 

atingido a idade legal. 

Transferências “online”

Siga o SJPF nas redes sociais

O presidente do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol 
(SJPF), Joaquim Evangelista, marcou presença na Gala Comemorativa 
dos 100 anos da Associação de Futebol de Lisboa (AFL), onde teve 
a oportunidade de transmitir pessoalmente os seus votos a Carlos 
Ribeiro, presidente da AFL, uma instituição que deu e continuará a 
dar o seu melhor em prol do desenvolvimento do “desporto-rei”.

AF Lisboa de parabéns
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A Inteligência Competitiva (IC) resulta de uma 

resposta cultural e operacional  à globalização 

e às transformações individuais e sociais que 

este fenómeno originou. A IC pode mesmo 

definir-se como um sistema cultural e opera-

cional de recolha, tratamento, análise e en-

caminhamento da informação, visando o pro-

cesso de tomada de decisões. A IC, como diz o 

meu amigo, Doutor Miguel Trigo (Universidade 

Fernando Pessoa), “deve fornecer a informa-

ção certa, no momento certo, de forma certa, à 

pessoa certa, para que, finalmente, esta última 

possa tomar a decisão certa”. 

De acordo com os dados publicados pela So-

ciety of Competitive Intelligence (SCIP), no 

plano internacional mais de 80 por cento das 

empresas que atingem lucros superiores a 10 

biliões de dólares possuem sistemas organiza-

dos de IC. De facto, estas empresas, actualiza-

das do ponto de vista científico e organizacional, 

apresentam departamentos de IC e superam 

assim as restantes em três importantes áreas: 

vendas, quota de mercado e ganhos por quota 

de mercado. Relativamente aos profissionais 

de IC, a “conditio sine qua non” de admissão 

são as qualidades pessoais do candidato, a sua 

informação e a sua cultura. No caso do futebol, 

eu acrescentaria uma incontida paixão por esta 

modalidade desportiva. Quem gosta do que 

faz, trabalha mais e melhor...

A informação e a cultura são, hoje, os grandes 

factores de desenvolvimento. A multidimen-

sionalidade da Sociedade da Informação, que 

é a nossa, exige, também dos fazedores do 

espectáculo desportivo (e portanto do fute-

bol) mais informação e, por extensão, mais 

cultura. No nosso futebol (meu poiso durante 

28 anos, através do dirigismo no CF “Os Bele-

nenses”) há dois campos bem estremados em 

liça: o dos que se fundamentam na sua vida 

de ex-profissionais e o dos que, teoricamente 

tão-só, falam de futebol, até à exaustão – es-

casseando, tanto num lado como noutro, a in-

formação e a cultura. Trata-se de uma lacuna 

tão evidente... que ninguém vê! Ocorre-me o 

conto de Poe, “The Purloined Letter”. A polí-

cia parisiense procura, em vão, na casa de um 

suspeito, uma carta politicamente compro-

metedora. A polícia investiga os pontos mais 

escondidos e... nada! Em desespero de causa, 

o chefe da polícia solicitou a colaboração de 

Dupin, precursor de todos os detectives da lit-

eratura policial, que rapidamente encontrou a 

carta procurada. De facto, a carta não se encon-

trava em nenhum esconderijo de difícil acesso, 

mas à vista de toda a gente. E nisto consistia 

a astúcia: o seu ocultamento era a sua fácil 

visibilidade. Acontece o mesmo com o nosso 

futebol. É tão evidente a incultura e a desin-

formação, que o fragilizam, que se torna difícil 

descobri-las e entendê-las.    

Daí que eu ouse propor a criação de um depar-

tamento de inteligência competitiva (DIC), 

nos clubes de futebol profissional, na selecção 

nacional de futebol, liderado por um doutor em 

Desporto e composto ainda por um filósofo, um 

psicólogo, um fisiologista (ou um médico) e 

um treinador de futebol. Com que objectivos? 

A criação de uma nova racionalidade, onde 

ciência e filosofia sejam complementares e 

portanto onde conhecer seja principalmente 

relacionar, contextualizar, organizar. E que ciên-

cia? Indubitavelmente, uma ciência hermenêu-

tico-humana, dado que o futebol é menos 

uma Actividade Física do que uma Actividade 

Humana. Uma teoria científica do Desporto é 

sempre uma teoria científica do sujeito. Sem 

as acções individuais e colectivas do praticante, 

o futebol (ou qualquer outra modalidade des-

portiva) não pode estudar-se como objecto do 

conhecimento. E, como ciência hermenêutico-

humana, que método? O método, para a má-

quina complexa que é o ser humano, será o 

que decorre do pensamento complexo, ou seja, 

o método da complexidade, ou método inte-

grado (cfr. Francisco Silveira Ramos, Futebol – 

a competição começa na rua, pp. 31 ss.) onde, 

pelas acções típicas da competição, se treinam 

o individual e o colectivo, o grupo e as capaci-

dades individuais físicas, intelectuais, emocio-

nais. De sublinhar também que a realidade e a 

verdade são fruto de práticas discursivas com-

plicadas. De facto, a realidade não pré-existe 

à razão e à linguagem. O treinador deve, por 

isso, saber comunicar, para motivar. Por outro 

lado, o método da complexidade diz-nos que 

o jogador é homem, antes de ser futebolista, 

e portanto na preparação do futebolista não 

pode esquecer-se o homem capaz de assumir 

uma racionalidade e uma ética intersubjectivas 

e... um rigoroso “treino invisível”. 

O DIC criará ainda e dinamizará dispositivos 

de recolha, tratamento e disseminação da in-

formação, de acordo com os mais modernos 

princípios da informação e da comunicação e 

os interesses do departamento de futebol. Se-

manalmente, este departamento encontrar-

se-á com o treinador principal, apresentando-

lhe a informação julgada necessária aos seus 

processos de decisão, como técnico de fute-

bol. Também, todas as semanas, o DIC fará, 

só com os elementos que o integram, uma 

reflexão crítica sobre o papel da inteligência 

competitiva, como resposta cultural e opera-

cional às problemáticas criadas pelo desporto 

de alta competição em geral e pelo futebol 

em particular. Cada um dos elementos deste 

departamento perceberá senhas de presença 

pelas reuniões que efectuar. Porque sou um 

teórico tão-só e quem não pratica não sabe 

eu aprendi a memorizar e a ver, não a faz-

er) peço desculpa por ter metido a foice em 

seara alheia. 

Manuel Sérgio
Filósofo do Desporto

Opinião

A Inteligência 
Competitiva e o 
Espectáculo Desportivo
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VISIBILIDADE
Clipping
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MARCO SILVA

Defesa, 
33 anos, 
Estoril Praia Cantor preferido? 

Rui Veloso.

Cantora? 
Mariza.

Banda preferida?
U2.

Álbum preferido? 
O último best of dos U2.

Música ideal para um 
momento especial?
Qualquer uma de Rui Veloso.

Equipamento mais usual 
para ouvir música? 
O rádio do carro.
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Os SUV compactos são um sucesso em Portugal e o Nissan Qashqai, ou o VW 

Tiguan ou ainda o Hyundai ix35 são bons exemplos. Com o ASX, a Mitsubishi 

ASX pretende igualmente trilhar este caminho. 

No interior tem todos os condimentos necessários a uma utilização diária 

e intensa: boa posição de condução, variados espaços de arrumação para 

pequenos objectos à frente. Os passageiros traseiros usufruem de um amplo 

tecto panorâmico. O habitáculo é espaçoso e mesmo nos bancos traseiros o 

espaço é razoável para três ocupantes. 

Esteticamente, o interior até pode ser pouco entusiasmante, mas os coman-

dos que mais se utilizam estão bem posicionados.

O ASX estreia o motor Diesel de 1,8 litros e 150 CV. Suave, com vibração 

contida e uma grande disponibilidade, mesmo em baixas rotações, o motor 

é uma óptima surpresa. A partir das 1500 rpm é muito vigoroso. O consumo 

médio anda sempre perto dos seis litros a cada 100 quilómetros. Para estes 

bons resultados não é alheia a bem escalonada caixa manual de seis veloci-

dades, que ajuda a baixar bastante os consumos em auto-estrada. 

As performances são muito boas, mas em curva, fruto da carroçaria mais 

alta, a estrutura adorna ligeiramente, nada que belisque o comportamento 

e, muito menos, o conforto.

O equipamento, na versão Intense, é vasto e conta com Hill Start Assist 

(não deixa o carro descair nas subidas), faróis de xénon, vidros traseiros 

escurecidos, Bluetooth, tecto panorâmico, sensores de estacionamento tra-

seiros, de luz e de chuva ou ar condicionado automático. 

FORA DE JOGO
Lazer

Ficha técnica
Cilindrada (cc)                       1798

Potência (CV)                         150

Binário máximo (N.m)             300

Velocidade máxima (km/h)  200

0-100 km/h (s)               9,7

Consumo médio (l/100 km)  5,5

Emissões de CO2 (g/km)  145

Preço (euros)     29 845 (Intense)

Mitsubishi ASX 1.8 
DI-D 2WD Intense

Mitsubishi ASX 1.8 
DI-D 2WD Intense

Com argumentos para ter sucesso
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Seat 
   Ibiza ST 
1.6 TDI 105 
CV Style

A traseira é normalmente a questão mais bicuda 

para os designers de automóveis. Mas, no caso do 

Ibiza, este processo foi bem conduzido já que foi 

alcançado um equilíbrio de linhas.

A posição de condução é confortável, graças às 

amplas regulações do banco do condutor e tam-

bém do volante. Os comandos estão bem posicio-

nados e o habitáculo, apesar de ter vários plásticos 

rijos está, em geral bem montado. Porém, o de-

sign interior continua a ter pouca emoción. Além 

do espaço acrescido para quem viaja no banco 

traseiro, o conforto aumenta se não se optar pela 

suspensão sport. 

Já a bagageira tem um total de 430 litros. 

O motor 1.6 TDI de 105 CV permite muito 

boas prestações e uma entrega de potência 

suave e progressiva. À caixa de velocidades 

falta-lhe uma sexta relação, ainda que o 

seu escalonamento longo ajude a bons 

consumos: numa condução sem exageros, 

o computador de bordo marca 5,9 l/100 

km. 

Neste nível Style, o Ibiza vem muito bem 

equipado, mas torna-se quase obrigatório 

adicionar o Pacote Executive (565 euros) 

para ter mais tecnologia: ar condicionado 

automático, Bluetooth, entradas auxiliar e 

USB, vidros traseiros escurecidos, jantes de 16’’ e 

pré-instalação para GPS portátil.  

 Uma 
carrinha 
com 
   estilo
Ficha técnica
Cilindrada (cc) 1598

Potência (CV) 105

Binário máximo (N.m) 250

Velocidade máxima (km/h)   188

0-100 km/h (s)  10,9

Consumo médio (l/100 km)    4,2

Emissões de CO2 (g/km)       109

Preço (euros) 22,224 (Style)
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FORA DE JOGO
Para controlar o tempo

BE
LL

 &
 R

O
SS

 B
R0

1-
92
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O

M
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SS
 

BRETLING BLACKBIRD RED STRIKE 
(edição limitada)

ULYSSE NARDIN FREAK 
DIAVOLO ROLF 75 
(edição limitada)

B
U

R
B

E
R

R
Y

DIESEL

TAG HEUER 
CARRERA 
SERIE S 
(edição limitada)

* Todos os preços sob consulta
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É um lugar comum dizer-se que “em equipa que ganha, não se mexe”. 

Pois bem, foi o que a Electronic Arts fez na nova edição de FIFA, man-

tendo os atributos que fazem dele o melhor jogo de futebol da actu-

alidade e melhorando ou acrescentando alguns melhoramentos que 

são bem acolhidos.

Uma das grandes das novidades em “FIFA 11” está nos guarda-redes. 

Ganharam vida própria e quem desejar seguir uma carreira entre os 

postes já o pode fazer. Controlar o guarda-redes é possível no modo 

“Be a Pro: Goalkeeper” ou no on-line e, para quem nunca experimen-

tou, recomenda-se vivamente. Efectuar uma grande defesa é quase 

tão vibrante como marcar um golo.

Quanto à jogabilidade, a evolução é mínima. A velocidade do jogo 

pode ser adaptada aos gostos de cada jogador. Um pouco mais lenta, 

mais capacidade para pensar o jogo. Já no nível “Classe Mundial”, ao 

mínimo erro, tudo pode ser deitado a perder. 

Existem ligas para todos os gostos, mas já a grande maioria das se-

lecções ficam guardadas para os jogos destinados às grandes com-

petições, o que é pena. No aspecto gráfico dos jogadores, apesar de 

uma clara evolução, ainda se está um pouco atrás do rival PES. Já a 

banda sonora, tanto a nível de faixas incluídas, como dos comentários 

em português levam vantagem em relação ao rival PES.

Levou 12 anos a ver a luz do dia, mas 

valeu a pena esperar. “Starcraft II – 

Wings of Liberty” é candidato a melhor 

jogo do ano para PC.

Jim Raynor é o protagonista da história 

que terá de lidar com a ameaça de 

Arcturus Mengsk, que comanda um 

governo denominado A Supremacia.

O modo campanha do jogo é de tal 

modo diversificado e viciante que dá 

vontade de jogar e voltar a jogar. Escol-

he-se uma facção, efectuam-se missões 

e procura-se a vitória final. Simples, 

não é? A escolha de uma personagem 

para apoiar Raynor durante uma missão, 

pode revelar-se fundamental no desen-

rolar da história. 

As missões são muitas e variadas. 

Desde acção furtiva, num planeta 

presídio, até combates de guerrilha, 

passando até por a recolha de recursos 

que podem ser fundamentais para 

atingir a glória. 

“Starcraft II – Wings of Liberty” tem ai-

nda um jogo à parte. Trata-se do modo 

multiplayer, quase tão importante como 

a campanha a solo. Tudo começa com 

a escolha de uma facção. Os multifac-

etados Terrans, os tecnológicos Protoss 

e os terríveis Zergs. Depois é entrar em 

combate e abater tudo o que aparece 

pela frente.

O espectáculo do



64



www.sjpf.pt 65

O Mercado da Ribeira e a 

Alfândega do Porto receberam 

os dois principais eventos de 

moda do País: a ModaLisboa e 

o Portugal Fashion. Em ambos 

os eventos foram apresentadas 

as colecções Primavera/Verão 

de 2011 dos principais criado-

res portugueses. O futebol não 

ficou de fora e, por exemplo, 

Simão Sabrosa, Nuno Gomes e 

Madjer deram uma perninha na 

passerelle. Já Ruben Amorim 

preferiu assistir da plateia. 

Dias em Lisboa e no Porto onde 

a beleza e o glamour foram 

uma constante.

Lisboa e Porto 

LAZER
Moda

na passerelle
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António Jesus
Um herói 

das balizas

SAUDADE

Vítima de ataque cardíaco, António Jesus, 55 anos, faleceu no pas-

sado dia 26 de Setembro. Dois dias depois, o corpo do ex-guarda-

redes foi a enterrar no Cemitério de Espinho.

António Jesus treinava o Sporting de Espinho, clube que representou 

ao longo da carreira enquanto jogador e técnico. 

Nascido a 11 de Fevereiro de 1955, em Espinho, Jesus, enquanto 

jogador representou os emblemas do Lourosa, FC Porto, Beira-

Mar, Varzim, Vitória de Guimarães, Leixões e Desportivo de 

Chaves. Já como treinador orientou o Desportivo de Chaves, Paços 

de Ferreira, Sporting da Covilhã, Vitória de Guimarães (como ad-

junto de Manuel Machado), Lusitânia, Benfica de Castelo Branco, 

Tondela e Sporting de Espinho. No seu currículo contam-se cinco 

subidas de divisão.

Quem o conhecia diz que tinha o dom de fazer amigos e não apenas 

conhecidos. Afável, dedicado, humilde e trabalhador eram algumas 

das suas características. 

O antigo guardião representou a selecção nacional por sete ocasiões 

e distinguiu-se principalmente ao serviço do Vitória de Guimarães. 

Na cidade berço era um ídolo.

Após a notícia da sua morte, a Federação Portuguesa de Futebol 

decretou um minuto de silêncio em memória de Jesus nos jogos 

organizados pela entidade federativa. 

Quis o destino que acabasse na terra e o clube que o viu nascer: 

Espinho. Descansa em paz. 

Homenagem
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