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Numa altura decisiva para a Selecção Nacional
em termos de qualificação para o campeonato
do mundo, o Sindicato tem a ousadia de suscitar
a questão em apreço, ou seja, a de saber qual o
futuro do futebol português.
Para uma pergunta tão genérica muitas
respostas se perfilam já que múltiplas são as
perspectivas de análise.
No entanto, o que aqui e agora nos move é,
sobretudo, colmatar a ausência de uma politica
de desenvolvimento integrado desde a base ao
topo da pirâmide do futebol nacional.
Ora, o caminho certo implica:
- a defesa do jogador português nos vários

escalões competitivos o que pressupõe  uma
aposta na formação com a consequente
garantia de progressão na carreira;

- uma gestão eficiente e responsável dos clubes;
- a fiscalização e acompanhamento pelas

entidades competentes – Federação e 
Liga – do cumprimento das regras de acesso 
e participação.
Será isto o que actualmente sucede?

Infelizmente a resposta tem de ser dada pela
negativa, já que, nomeadamente,  se constata:
- a aposta maciça e desenfreada em jogadores

estrangeiros – ver estudo que integra esta
publicação -, quer ao nível das camadas
jovens, quer nos demais escalões, assente
numa política meramente desportiva e de 
lucro fácil;

- o desemprego galopante com que se depara o
jogador  português, obrigado a emigrar apesar

da sua qualidade inacta;
-a perda de competitividade dos clubes e
selecções nacionais;

-a redução da massa salarial, a delapidação
patrimonial de clubes históricos e a amplitude
orçamental entre clubes.

- o descrédito dos dirigentes desportivos,
ferindo de morte o “negócio do futebol”.

Impõe-se, por isso, uma discussão aberta, sem
tabus e condicionamentos no âmbito das
entidades que superintendem o futebol,
concretamente a Federação e a Liga.
Acresce que, tendo a época desportiva
arrancado em Agosto, as análises têm-se
reportado apenas às questões de arbitragem
e/ou aos resultados desportivos.
Ao contrário as instâncias internacionais -UEFA
e FIFA- , atenta a conjuntura de crise mundial,
discute, efectivamente e entre outras,  novas
regras financeiras e orçamentais, o equilíbrio
entre jogadores nacionais e estrangeiros, os
direitos televisivos, a politica salarial, os novos
modelos de competição e financiamento e as
regras de “boa governação”

Perante o “silêncio ensurdecedor” a que
assistimos exige-se uma mudança de atitude ou,
se necessário, a mudança de intervenientes.

O Presidente da Direcção

Joaquim Evangelista

Portugal, 1 - Suécia, 1
Manuel Fernandes, avançado e capitão da Selecção Nacional, rodeado de jogadores suecos.
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Finalizador nato, Nené ficou na
história do Benfica e do futebol
português. Não era dado a grandes
"extravagâncias" - leia-se jogador
raçudo e de confronto físico - mas
sim um futebolista racional e veloz
que estava sempre no sítio certo
para concluir. Nas 18 épocas que
jogou na I Divisão - sempre ao
serviço do Benfica - marcou 262
golos em 421 jogos. 
Tamagnini Gomes Baptista Nené
nasceu a 20 de Novembro de 1949,
em Leça da Palmeira. Viveu grande
parte da sua infância e juventude
em Moçambique. Começou a jogar
no Ferroviários de Manga e, logo
na primeira época, foi considerado
júnior do ano em Moçambique. Tal
feito valeu notícia e fotografia no
jornal "Notícias da Beira".
Tamagnini, pai de Nené,
orgulhoso pelo sucesso do filho,
enviou o respectivo recorte para
Lisboa. Destinatário: Domiciano
Cavém, jogador do Benfica, e
primo de Nené.
Chegou ao Benfica em 1967, para a
equipa júnior. Tinha 17 anos.
A 18 de Novembro de 1968, Otto
Glória lançou-o na I Divisão, frente

ao Vitória de Guimarães. Jogou
pouco ao longo da época mas
mesmo assim conquistou o
primeiro dos seus dez títulos de
campeão nacional. 
Na temporada de 1970/71 afirmou-
se em definitivo como titular
indiscutível no clube da Luz. O
inglês Jimmy Hagan apostou
verdadeiramente nas suas
qualidades. Nené começou por ser
extremo-direito. Veloz, com
facilidade em chegar à linha de
fundo e tirar cruzamentos precisos,
ganhou rapidamente o estatuto de
grande jogador da sua geração.
Ganhou reconhecimento

internacional e chegou a receber
convites de colossos europeus como
o Real Madrid, por exemplo.
Também FC Porto e Sporting
tentaram a sua contratação. Mas
Nené ficaria no Benfica até ao fim
da sua carreira, mantendo-se na
Luz, até hoje, como treinador das
camadas jovens. 
Em 1973 foi convocado para uma
Selecção da Europa, juntamente
com jogadores como Eusébio,
Cruyff ou Fachetti. A partir de 1975,
Mário Wilson transformou-o em
ponta-de-lança. E Nené cumpriu
fazendo golos, muitos golos.
"Imune" a lesões, Nené foi durante
11 anos o jogador mais
internacional por Portugal com 66
internacionalizações (22 golos).
Marca obtida entre 1971 e 1984.

O fim.
Aos 36 anos, decidiu pendurar as
botas. Para trás ficaram 10 títulos de
campeão nacional, seis Taças de
Portugal e duas Supertaças. Após o
Europeu de 1984, disputado em
França - para a história fica o golo
frente à Roménia (1-0) que apurou
Portugal para as meias-finais -
abdicou da Selecção. Seguiram-se
duas épocas já sem o fulgor de
antigamente. 
Aos quadros do Benfica pertence
até hoje (apenas com um breve
interregno na era Vale e Azevedo).
Após abandonar a prática da
modalidade, em 1986, dedicou-se
ao futebol juvenil do clube, ainda
que tenha feito uma fugaz
incursão nos seniores,
coadjuvando Mário Wilson.
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VELHAS GLÓRIAS

Goleador exímio,
Tamagnini Nené ficou na
retina dos amantes do
futebol pelo seu estilo
elegante e eficaz. Um
"matador" que para
marcar não precisava de
"sujar os calções".

Nené vestiu a camisola encarnada durante 18
épocas. Foi dez vezes campeão nacional

NENÉ
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Como é que antevê mais uma época
desportiva num campeonato difícil e
rigoroso como a liga escocesa?
Como sempre, com descanso, sem descuidar
muito a forma física, mas descansando
muito, para carregar as baterias, porque a
competição, como sempre, será muito dura e
desgastante. E quando temos a oportunidade
de descansar, temos de aproveitá-la ao
máximo, porque tão cedo não será possível
deixar de pensar na competição, nos treinos,
nos jogos. Na Escócia, o campeonato é
duro, é exigente e reclama dos jogadores
uma entrega constante e um sacrifício
permanente. Gosto do campeonato, da
atmosfera, da relação com os adeptos e com
os media, mas todos devem saber que um
lugar na equipa ganha-se com muito suor,
muita dedicação e sobretudo um grande
comprometimento com o clube. E também
com talento.

É considerado um dos médios mais
decisivos e talentosos do campeonato
escocês. De que forma é que as
autoridades futebolísticas na Escócia
olham para o talento que importam de
Portugal?
Existe uma admiração generalizada dos
clubes escoceses pelo talento português.
Não sei se sou considerado um dos
melhores médios do campeonato, mas sei
que o meu valor é bastante reconhecido na
Escócia. E mais do que o meu valor, todos
reconhecem o meu profissionalismo e a
forma comprometida como me relaciono
com o clube e com o futebol escocês. Os
jogadores portugueses são muito apreciados
na Escócia, todos sabem que o melhor
jogador do Mundo é português, alguns
outros são também dos jogadores mais
admirados em todo o Mundo e se não é
maior o número de portugueses na liga

escocesa é porque os nossos melhores
talentos já estão demasiado valorizados para
as possibilidades económicas dos clubes na
Escócia. Eu gostava de ver mais jogadores
portugueses na Escócia e estou seguro de
que os clubes escoceses também procuram
os talentos emergentes do nosso futebol. O
jogador português é talvez mais reconhecido
no estrangeiro, como acontece na Escócia,
do que no nosso País.

Por que é que acha que isso acontece?
Não tenho ideias definitivas sobre esse
fenómeno, mas apenas alerto para a sua
existência. Em Portugal, dá-se cada vez

menos valor aos jogadores portugueses e
acho que isso é um erro, porque apercebo-
me, fora do País, que os clubes
estrangeiros quando procuram talento,
fazem-nos em mercados onde sabem que
ele existe. E procuram em Portugal porque
conhecem a nossa qualidade e reconhecem
que Portugal é um viveiro de jogadores, de
grandes talentos. E começam a saber, cada
vez mais, que os clubes portugueses
desaproveitam esse talento. Por que é que
se gasta tanto dinheiro na formação de
jogadores? Os clubes estrangeiros
pressentem isso e contratam os nossos
talentos cada vez mais cedo. 
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“Em Portugal, dá-se 
cada vez menos valor 
aos jogadores portugueses”

6

PRIMEIRO PLANO

Na sua segunda época ao serviço dos escoceses do Glasgow
Rangers, Pedro Mendes antevê uma temporada intensa, elogia 
o SJPF e não esconde que gostaria de voltar a envergar a camisola
da selecção nacional.

Pedro Mendes
30 anos

Natural de Moreira de Cónegos

Internacional por Portugal

Carreira:

1998/99 – Felgueiras

1999/2003 – V. Guimarães

2003/04 – FC Porto

2004/05 – Tottenham

2005/2008 – Portsmouth

2008/… - Glasgow Rangers
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uma voz muito activa na defesa do futebol e
dos jogadores e tem de continuar a sê-lo,
numa altura em que a relação entre clubes e
jogadores nem sempre é muito regular. Os
jogadores sentem-se apoiados, mesmo os
que jogam no estrangeiro, como eu. O
presidente do Sindicato mantém via aberta
com os jogadores, nós sentimos a sua
preocupação e sentimos que todos os nossos
problemas têm uma tentativa de resolução.

Mesmo no estrangeiro, o Sindicato tem esse
reconhecimento. Falo com alguns colegas
meus do Glasgow Rangers, escoceses e
estrangeiros e eles reconhecem a
importância do Sindicato e principalmente a

importância da sua visibilidade, quando
discutimos entre nós, questões que dizem
respeito à nossa actividade, aos nossos
direitos e deveres. O Joaquim Evangelista é
claramente um dirigente preocupado com os
jogadores e não um dirigente preocupado
com a sua imagem. Aliás, na defesa dos
interesses dos jogadores, por vezes, desgasta
a sua imagem. E isto também é um serviço
que presta aos futebolistas, pois nem toda a
gente o faria.

Entende que os jogadores profissionais
em Portugal já se aperceberam da
importância de dar força ao Sindicato,
criando um espírito de classe que permita
ao Sindicato proteger melhor os interesses
e os direitos dos jogadores?
É uma área em que acho que o Sindicato
deve continuar a crescer. Mas com a ajuda
dos jogadores. No limite, o Sindicato será
sempre aquilo que os jogadores queiram que
ele seja. Não nos podemos lembrar apenas
do Sindicato quando precisamos dele. É

como ir ao dentista. Não podemos ir ao
dentista apenas quando nos dói os dentes.
Os jogadores devem apoiar as iniciativas do
Sindicato, devem pagar as quotas, devem
participar nas iniciativas do Sindicato,
devem ajudar o seu presidente a ter mais
força, quando defende as suas posições,
porque ele está a defender os jogadores,
não está a defender-se a si próprio. Eu
vejo o exemplo inglês, onde os jogadores
têm uma consciência de classe e ajudam o
sindicato inglês. É tudo muito
profissional, mas porque os jogadores
ajudam e percebem a importância do
Sindicato inglês, que, de facto, tem uma
força enorme no futebol britânico. 
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Sente que ainda está a tempo de
reencontrar um espaço no futebol
português?
Não penso nisso todos os dias, porque sou
bem tratado na Escócia, pelos adeptos, pelos
meus companheiros e pelos meus dirigentes.
Se isso tiver de acontecer, muito bem. Se
não houver oportunidade, vou continuar a
minha carreira internacional. Mas acho que
a questão deve ser colocada ao contrário.
Estará interessado o futebol português no
meu regresso? Tenho algumas dúvidas, não
sei se em Portugal reconheceriam a minha
qualidade como o fazem na Escócia. Um
jogador de futebol não é diferente de outra
pessoa qualquer. Eu estou bem onde me
sinto bem. Por agora é aqui, em Glasgow,
que me sinto bem e profissionalmente
realizado. Tenho a felicidade que outros
jogadores portugueses não têm, quando
saem do País, à procura de melhores
condições, e afinal encontram pessoas sem
escrúpulos e uma vida muito difícil. Por isso
é que digo que os clubes portugueses

deviam ser mais ambiciosos no
aproveitamento do talento nacional. 

A tendência em Portugal aponta para
uma crescente “estrangeirização” das
competições profissionais. Acredita que é
possível travar e inverter a situação?
É possível, desde que haja vontade dos
dirigentes e também dos treinadores. A
culpa não é só dos dirigentes. Os treinadores
também devem ser mais exigentes, devem
recomendar aos seus clubes a contratação de
jogadores portugueses. Bem sei que não são
eles que mandam, que decidem, mas podem
influenciar positivamente os dirigentes. Em
Portugal existe muito talento desperdiçado,
porque os jogadores, sobretudo os mais
jovens, estão tapados pela chegada
constante de jogadores estrangeiros. Estou à
vontade para o dizer, porque sou um jogador
estrangeiro num país que não é o meu, mas
também sinto que os clubes escoceses não
desprotegem os seus talentos. Contratam
jogadores estrangeiros que possam

acrescentar outra qualidade às equipas, mas
os jogadores escoceses continuam em
grande maioria nos campeonatos
profissionais. Isso reflecte-se na selecção
escocesa, que está a recuperar prestígio e
tem uma equipa competitiva, o que já não
acontecia há muitos anos. Porque há uma
aposta dos clubes no jogador escocês ou
localmente formado.

Em Portugal, os estrangeiros também
começam a alastrar à selecção nacional…
Sobre esse assunto, não devo nem quero
alongar-me muito. Apenas dizer que não
gosto muito da ideia de ter muitos jogadores
naturalizados na selecção. E não digo isso
porque não sou chamado, ou por causa da
chamada de Liedson. É uma questão de
princípio e de não descaracterizar um
espaço que devia ser de consagração dos
jogadores nacionais. Quero que fique bem
entendido que não estou contra ninguém,
mas ninguém deve levar a mal que expresse
a minha opinião. 

Ainda admite o regresso à selecção
nacional?
Admito, como sempre admiti. Falta agora
que o seleccionador também admita. Mas
também admito que na posição em que
jogo, há muita oferta, há muita qualidade.
Todos os jogadores gostam de jogar pela sua
selecção. Eu não fujo à regra, adoro a
selecção nacional, gostaria de voltar, já
alimentei bastante essa expectativa, mexeu
muito comigo a possibilidade de voltar a
vestir a camisola da selecção. Não
aconteceu, paciência. O meu trabalho está
feito e vai continuar a ser feito, como de
costume. Se as pessoas considerarem que
devo voltar, então voltarei.

Acredita no apuramento da selecção para
o Mundial 2010?
Não só acredito, como acho que deve
acontecer. Portugal tem condições para
vencer todos os jogos que ainda tem de
realizar. Seria uma lástima que Portugal não
estivesse no Mundial, para a imagem do
jogador português no Mundo, para a
imagem de Portugal. E como seria possível
que no Mundial não estivesse o melhor
jogador do Mundo? Acredito e acho que
vamos conseguir.

Como é que considera o trabalho
realizado pelo Sindicato dos Jogadores
Profissionais de Futebol na promoção e
defesa dos jogadores?
Acho que está a fazer um trabalho
extraordinário. Tem conseguido importantes
vitórias para os jogadores, tem conseguido
organizar iniciativas que defendem a
posição dos jogadores e sobretudo tem
conseguido agitar as consciências. Ainda há
muita coisa para fazer, mas o Sindicato é

“O SJPF tem conseguido
importantes vitórias para

os jogadores”

“No limite, o Sindicato
será sempre aquilo que os

jogadores queiram que
ele seja”
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Prémio Kia
Jogador do Mês

LIGA SAGRES LIGA SAGRES

Troféu do Prémio Jogador do mês
produzido pela Montra do Vidro
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Benfica
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Marítimo

Março 09

Braga
Leixões

Outubro 08
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Sporting

Janeiro 09

Liedson
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Abril 09

Beto
Leixões

Novembro 08

Hulk
Porto

Fevereiro 09
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Benfica

Maio 09
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V. Setúbal
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Prémio Holmes Place
Juventude
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Os jogadores que participaram no estágio
Pelo sétimo ano, o Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) levou a cabo o Estágio do Jogador – Uma
Perspectiva de Emprego destinado a futebolistas desempregados.
Oitenta e três jogadores – treinados por José Carlos, Joaquim Rebelo e Antonino Fonseca – passaram pela iniciativa e 32
conseguiram contrato de trabalho.
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Objectivos:
- Assegurar a actividade desportiva a
jogadores desempregados;
- Proporcionar condições de treino;
- Realização de jogos de exibição e
participação no Torneio FIFPro;
- Qualificar o jogador profissional de
futebol.

Locais:
- Lisboa: Complexo Desportivo do Jamor;
- Vila Nova de Gaia: Canidelo.

Coordenação: - Joaquim Evangelista.

Equipas Técnicas:
- Lisboa: José Carlos, Joaquim Rebelo
e Ranque Franque.
- Gaia: Antonino Fonseca.

Gestor de carreiras: - Marinho.

Participantes:
Lisboa: 48;
Gaia: 35.

Contratações decorrentes do VII
Estágio: 32.

Jogos de exibição:
Estágio Sul:
Belenenses-SJPF 1-0
Beira-Mar-SJPF 1-1
V. Setúbal-SJPF 3-3
Sp. Braga-SJPF 3-1
Cardiff-SJPF 3-0
Fátima-SJPF 3-0
SJPF-Estoril 3-3
Real Massamá-SJPF 4-2
Mafra-SJPF 2-1
Cova da Piedade-SJPF 4-2
Oriental-SJPF 1-0
SJPF-Pinhalnovense 1-2
SJPF-Atlético 2-1
SJPF-Carregado 1-1

Estágio Norte:
Beira-Mar-SJPF 3-0
Oliveirense-SJPF 3-0
Rio Ave-SJPF 0-0
Freamunde-SJPF 2-0
Trofense-SJPF 6-1
Naval-SJPF 8-1
Vila Meã-SJPF 1-2
Vizela-SJPF 5-0

Torneio de Nelas:
Nelas-SJPF 1-2
Fornos de Algodres 2-3
1.º lugar

Torneio FIFPro, em França:
Portugal-Eslovénia 0-1
França-Portugal 2-1
Holanda-Portugal 1-1 (3-1)

Apoios e patrocínios:
Federação Portuguesa de Futebol
Instituto do Desporto de Portugal
Câmara Municipal de Gaia
Kia Motors
Central de Cervejas
Cambridge School
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A formação do SJPF, que representou
as cores de Portugal, alcançou a sexta
posição no V Torneio FIFPro
(competição destinada a jogadores
profissionais em busca de um
contrato), que decorreu no Stade Pierre
de Coubertin, do AS Cannes, em
França, a 11 e 12 de Julho.
A UEFA dá todo o seu apoio a este
evento singular e considera que poderá
ser muito útil para os clubes que ainda
precisem de jogadores para
completarem os respectivos plantéis. 
Um jogador pode estar sem contrato
por várias razões: uma lesão, a
preferência de um treinador por outros
jogadores ou, como diz a máxima, em
equipa que ganha não se mexe.
No Torneio FIFPro, mais de 100
futebolistas profissionais que estiveram
em actividade na última época tiveram
a oportunidade de mostrarem as suas
capacidades a olheiros e clubes.
Recorde-se que em anos anteriores,
mais de 50 por cento dos jogadores
conseguiram, por via do Torneio FIFPro,
assinar um novo contrato, no seu
próprio país ou noutro.
O Torneio FIFPro é uma combinação
única de jogadores jovens e promissores
e de futebolistas experientes, cujo traço
comum é o de acreditarem que merecem
um lugar no futebol profissional e

estarem decididos a demonstrá-lo
durante o Torneio FIFPro.
A equipa do SJPF (Portugal) ficou
englobada no Grupo B juntamente com
as formações da França e da Eslovénia.
No Grupo A ficaram a Dinamarca, Suíça
e Holanda.
No jogo de estreia o SJPF foi derrotado
pela Eslovénia por 1-0 e no segundo,
averbou nova derrota diante da França
por 1-2 (golo de Ayuk). 
No encontro de apuramento para o
quinto e sexto lugares, o SJPF foi
derrotado pela Holanda na marcação
de grandes penalidades.

Durante o tempo regulamentar
registou-se um empate a uma bola
(Bruno Basto marcou para Portugal)
mas na marcação das grandes
penalidades, os holandeses foram mais
felizes e venceram por 3-1. 
A França venceu o torneio após
derrotar na final a Dinamarca, também
na marcação de grandes penalidades. 
Registo para o facto da organização ter
considerado o embate França-Portugal
(2-1) como o melhor jogo da
competição. Uma evidência do valor da
equipa portuguesa apesar do lugar
classificativo alcançado. 

1918

SJPF no Torneio FIFPro Classificação final
1. França
2. Dinamarca
3. Eslovénia
4. Suíça
5. Holanda
6. Portugal

Plantel do SJPF
Guarda-redes:
Paulo Santos
Agnaldo

Defesas:
Miguel Garcia
Baltazar
Filipe Martins
Bruno Basto

Médios:
Demba
Marco Paulo
Emiliano Tê
Sufrim
Tiago Lemos
Miguel Soares

Avançados:
Fábio
Paulo Sérgio
Chevela
Ayuk
Dionísio

TORNEIO FIFPRO



A formação do SJPF, que representou
as cores de Portugal, alcançou a sexta
posição no V Torneio FIFPro
(competição destinada a jogadores
profissionais em busca de um
contrato), que decorreu no Stade Pierre
de Coubertin, do AS Cannes, em
França, a 11 e 12 de Julho.
A UEFA dá todo o seu apoio a este
evento singular e considera que poderá
ser muito útil para os clubes que ainda
precisem de jogadores para
completarem os respectivos plantéis. 
Um jogador pode estar sem contrato
por várias razões: uma lesão, a
preferência de um treinador por outros
jogadores ou, como diz a máxima, em
equipa que ganha não se mexe.
No Torneio FIFPro, mais de 100
futebolistas profissionais que estiveram
em actividade na última época tiveram
a oportunidade de mostrarem as suas
capacidades a olheiros e clubes.
Recorde-se que em anos anteriores,
mais de 50 por cento dos jogadores
conseguiram, por via do Torneio FIFPro,
assinar um novo contrato, no seu
próprio país ou noutro.
O Torneio FIFPro é uma combinação
única de jogadores jovens e promissores
e de futebolistas experientes, cujo traço
comum é o de acreditarem que merecem
um lugar no futebol profissional e

estarem decididos a demonstrá-lo
durante o Torneio FIFPro.
A equipa do SJPF (Portugal) ficou
englobada no Grupo B juntamente com
as formações da França e da Eslovénia.
No Grupo A ficaram a Dinamarca, Suíça
e Holanda.
No jogo de estreia o SJPF foi derrotado
pela Eslovénia por 1-0 e no segundo,
averbou nova derrota diante da França
por 1-2 (golo de Ayuk). 
No encontro de apuramento para o
quinto e sexto lugares, o SJPF foi
derrotado pela Holanda na marcação
de grandes penalidades.

Durante o tempo regulamentar
registou-se um empate a uma bola
(Bruno Basto marcou para Portugal)
mas na marcação das grandes
penalidades, os holandeses foram mais
felizes e venceram por 3-1. 
A França venceu o torneio após
derrotar na final a Dinamarca, também
na marcação de grandes penalidades. 
Registo para o facto da organização ter
considerado o embate França-Portugal
(2-1) como o melhor jogo da
competição. Uma evidência do valor da
equipa portuguesa apesar do lugar
classificativo alcançado. 

1918

SJPF no Torneio FIFPro Classificação final
1. França
2. Dinamarca
3. Eslovénia
4. Suíça
5. Holanda
6. Portugal

Plantel do SJPF
Guarda-redes:
Paulo Santos
Agnaldo

Defesas:
Miguel Garcia
Baltazar
Filipe Martins
Bruno Basto

Médios:
Demba
Marco Paulo
Emiliano Tê
Sufrim
Tiago Lemos
Miguel Soares

Avançados:
Fábio
Paulo Sérgio
Chevela
Ayuk
Dionísio

TORNEIO FIFPRO



2120

SOLIDARIEDADE

O SJPF, no âmbito do projecto Solidariedade, assinou um
protocolo com a Açoreana Seguros com o propósito de
ajudar ex-jogadores. Por esse motivo, Artur Correia (que
jogou na Académica, Benfica e Sporting, entre outros,
também conhecido como O Ruço, vítima de um AVC), José
António (ex-Leixões, esclerose múltipla) e Humberto
Miranda (ex-Estrela da Amadora, cedido ao Tourizense na
altura do acidente de viação, agora com duas pernas
amputadas) – três exemplos de determinação, coragem e
companheirismo – receberam um donativo de 15 mil euros
(cinco mil euros cada).
O cheque, entregue por Horácio Roque, presidente do
Grupo BANIF vai ajudar os três ex-futebolistas a
“minimizar alguns problemas”, tal como noutras áreas já o
SJPF mostrara o seu empenho, como o Fundo de Garantia
Salarial, o Estágio do Jogador Desempregado, os
projectos Novas Oportunidades ou Escola e Cidadania. 
Joaquim Evangelista estava naturalmente satisfeito mas
consciente de que este tipo de acções não “resolve tudo”. O

presidente do SJPF louvou “a coragem e determinação”
dos destinatários da verba e prometeu mais apoios a

quem deles necessite.

Gente de quem
nunca se esquece
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SOLIDARIEDADE

Além de Joaquim Evangelista estiveram
presentes na cerimónia Horácio Roque,
Laurentino Dias, secretário de Estado da
Juventude e Desporto, João Vieira Pinto,
Lamas Pacheco, representante da Federação
Portuguesa de Futebol, Carlos Oliveira e Vítor
Oliveira, presidente e director desportivo do
Leixões, respectivamente, e vários jogadores
do clube.
Após a entrega dos donativos, Joaquim
Evangelista referiu que o sindicato “tudo faz
para continuar a ajudar jogadores e ex-
jogadores” e definiu esta iniciativa como “uma
pequena acção que irá fazer a diferença no
futebol português”, apostando na sua
continuação.
Horácio Roque destacou a importância deste
projecto, dando os parabéns aos seus
impulsionadores. Desta forma, afirmou ser possível
“minorar os problemas existentes na sociedade”.

Laurentino Dias agradeceu o convite, realçando
“a relação de grande proximidade” entre o SJPF
e o Governo e não deixou de recordar os maus
serviços prestados por todos os governos,
incluindo o actual, “na adopção de medidas que
possam acautelar o futuro dos desportistas”. “É
por isso que estamos a desenvolver legislação
própria, no sentido de criar pensões ou outras
soluções que permitam aos protagonistas do
espectáculo desportivo o exercício da sua
profissão sentindo-se seguros quanto ao seu
futuro”, prometeu. 
O secretário de Estado mostrou-se ainda
“satisfeito por verificar que o SJPF tem
mostrado preocupação de carácter social na
vida do futebolista mas também na do cidadão
que ele representa. Estes pequenos gestos
definem as grandes causas. E a solidariedade,
nos tempos que correm, torna-se ainda mais
importante”, concluiu.
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Habilitações literárias dos Jogadores inscritos

Jogadores em formação por divisão

6º ano  7º ano  8º ano  9º ano  10º ano  11º ano  12º ano  Univ.       Licen.       Outros  

35
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0

III Divisão

145 - 43%

Ex jogadores

9 - 3%

Liga Sagres

41 - 12%

Liga Vitalis

82 - 24%

II Divisão

63 - 18%

Projecto Novas Oportunidades
de Abril 2008 a Maio 2009

Concretizando: 

Clubes visitados

- Liga Sagres: 6 

- Liga Vitalis: 13

- II Divisão: 30

- III Divisão: 73

Jogadores em formação 

Liga Sagres – 41 

Liga Vitalis – 82 

II Divisão – 63 

III Divisão – 145

Ex-jogadores – 9

Sem referência – 9 

Total – 349 

2524

O Sindicato dos Jogadores
Profissionais de Futebol (SJPF) e o
Governo renovaram por mais um ano o
protocolo referente ao programa
Novas Oportunidades (acção
destinada a melhorar a qualificação da
população portuguesa). A iniciativa já
levou mais de 200 futebolistas de
regresso à escola em 2008. 
“Esta iniciativa tem o mérito de não
deixar ninguém para trás. Permite
sonhar e abrir novos horizontes e
fintar o estigma e a vergonha
associada a um precoce abandono
escolar”, elogiou Joaquim Evangelista,
presidente do SJPF, na cerimónia de
renovação do acordo, ladeado pelo
secretário de Estado da Juventude e
do Desporto, Laurentino Dias. João
Vieira Pinto, vice-presidente do SJPF,
assim como outros membros do
organismo, como José Carlos e Emílio
Peixe, ou antigos jogadores como
Valido, Romeu e Marinho, que também
estiveram presentes na cerimónia. 

“Não é com um diploma de melhor
marcador ou guarda-redes do
campeonato que se monta uma
empresa. Há quem consiga uma bela
carreira e constituir um bom fundo,
mas isso toca a poucos. Uma carreira
normal permite sobreviver e, às vezes,
com dificuldades, como temos visto
nos últimos tempos”, afirmou
Laurentino Dias, destacando o curto
espaço de tempo de uma carreira de
futebolista, “que acaba, em média, aos
35 anos”. 
Os benfiquistas Moreira e Nuno
Gomes são dois dos exemplos do
programa e já pensam mesmo num
eventual curso superior, depois de
conseguirem completar o 12º ano de
escolaridade, para “acautelar o futuro
depois do futebol” com “mais
bagagem pessoal”. 
Até Maio deste ano registaram-se
2706 inscrições. Entre Abril de 2008 e
Maio de 2009, o SJPF, através de José
Carlos, visitou regularmente os clubes

das competições profissionais e não
profissionais. Mais concretamente,
foram visitados 122 clubes: 

NOVAS OPORTUNIDADES

SJPF e Governo renovam protocolo

75
61 98

605

183

337

670

275
238

80



Habilitações literárias dos Jogadores inscritos

Jogadores em formação por divisão

6º ano  7º ano  8º ano  9º ano  10º ano  11º ano  12º ano  Univ.       Licen.       Outros  

35

30

25

20

15

10

5

0

III Divisão

145 - 43%

Ex jogadores

9 - 3%

Liga Sagres

41 - 12%

Liga Vitalis

82 - 24%

II Divisão

63 - 18%

Projecto Novas Oportunidades
de Abril 2008 a Maio 2009

Concretizando: 

Clubes visitados

- Liga Sagres: 6 

- Liga Vitalis: 13

- II Divisão: 30

- III Divisão: 73

Jogadores em formação 

Liga Sagres – 41 

Liga Vitalis – 82 

II Divisão – 63 

III Divisão – 145

Ex-jogadores – 9

Sem referência – 9 

Total – 349 

2524

O Sindicato dos Jogadores
Profissionais de Futebol (SJPF) e o
Governo renovaram por mais um ano o
protocolo referente ao programa
Novas Oportunidades (acção
destinada a melhorar a qualificação da
população portuguesa). A iniciativa já
levou mais de 200 futebolistas de
regresso à escola em 2008. 
“Esta iniciativa tem o mérito de não
deixar ninguém para trás. Permite
sonhar e abrir novos horizontes e
fintar o estigma e a vergonha
associada a um precoce abandono
escolar”, elogiou Joaquim Evangelista,
presidente do SJPF, na cerimónia de
renovação do acordo, ladeado pelo
secretário de Estado da Juventude e
do Desporto, Laurentino Dias. João
Vieira Pinto, vice-presidente do SJPF,
assim como outros membros do
organismo, como José Carlos e Emílio
Peixe, ou antigos jogadores como
Valido, Romeu e Marinho, que também
estiveram presentes na cerimónia. 

“Não é com um diploma de melhor
marcador ou guarda-redes do
campeonato que se monta uma
empresa. Há quem consiga uma bela
carreira e constituir um bom fundo,
mas isso toca a poucos. Uma carreira
normal permite sobreviver e, às vezes,
com dificuldades, como temos visto
nos últimos tempos”, afirmou
Laurentino Dias, destacando o curto
espaço de tempo de uma carreira de
futebolista, “que acaba, em média, aos
35 anos”. 
Os benfiquistas Moreira e Nuno
Gomes são dois dos exemplos do
programa e já pensam mesmo num
eventual curso superior, depois de
conseguirem completar o 12º ano de
escolaridade, para “acautelar o futuro
depois do futebol” com “mais
bagagem pessoal”. 
Até Maio deste ano registaram-se
2706 inscrições. Entre Abril de 2008 e
Maio de 2009, o SJPF, através de José
Carlos, visitou regularmente os clubes

das competições profissionais e não
profissionais. Mais concretamente,
foram visitados 122 clubes: 

NOVAS OPORTUNIDADES

SJPF e Governo renovam protocolo

75
61 98

605

183

337

670

275
238

80



26

É facto que há cada vez mais
jogadores portugueses a jogar no
estrangeiro. Por isso é também
verdade que cada vez mais o
Sindicato é chamado a ajudar e
prestar apoio jurídico a jogadores
fora de Portugal.
Parece-nos, pois, oportuno escrever
algumas linhas sobre este assunto no
sentido de esclarecer e orientar os
nossos associados que se encontram
fora e que possam, eventualmente,
vir a deparar-se com problemas com
as suas entidades patronais.
Sabemos que há muitos portugueses
em países como a Bulgária, Roménia,
Chipre ou Grécia, países onde o
mundo do futebol é muito diferente
da realidade portuguesa e onde,
sobretudo, o sistema legal de
protecção ao jogador é pouco
eficiente.
Acontece, frequentemente, o clube,
porque o jogador não está incluído
nos planos do treinador, ou porque se
lesionou, ou por outro qualquer
motivo, dispensar ou tentar
dispensar o jogador sumariamente.
Também são muitos os casos de
incumprimento salarial.
Nestes casos o jogador deve:
- Contactar o Sindicato;

- Conforme o caso dirigir-se ao clube
por escrito expondo a sua situação e
mandar cópia da carta enviada à
FIFA;
- Intentar acção junto da FIFA;
Muito importante é o jogador não
voltar para Portugal sem ter a sua
situação definida. É que, se o fizer,
tudo se torna mais difícil.
Na verdade, se o jogador abandona o
trabalho e o país em que se encontra
o clube pode intentar uma acção
pedindo a indemnização até final do
contrato com fundamento no
incumprimento do contrato pelo

jogador.
Também sabemos que nestes países
os jogadores são muitas vezes
sujeitos a ameaças, grandes pressões
ou mesmo coagidos a assinar a
revogação do contrato sem qualquer
contrapartida financeira, deixando
mesmo ficar salários em atraso. 
Importa, pois, perante estas
realidades fazer valer os direitos do

jogador e fazê-lo junto das entidades
competentes e conforme a lei.
Regra de ouro nestes casos: avaliar
muito bem a situação, não decidir
precipitadamente, aconselhar-se
junto do Sindicato.

Cristina França
gabinete.juridico@sjpf.pt

O QUE DIZ A LEI

Jogadores no estrangeiro
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A verba, destinada a fazer face às
situações mais graves e urgentes, foi
entregue a 5 de Maio pelo presidente
da Federação Portuguesa de Futebol,
Gilberto Madaíl, no âmbito do prémio
Fair-Play ao Fundo de Garantia Salarial
do SJPF, na pessoa do presidente do
Sindicato, Joaquim Evangelista. 
A cerimónia decorreu na Fundação
Calouste Gulbenkian, no primeiro dia
da Semana da Responsabilidade
Social, organizada pela Associação
Portuguesa de Ética Empresarial, que
decorreu entre 4 a 7 de Maio, e na qual
o Futebol teve um espaço e um
programa específicos. 
Joaquim Evangelista, presidente do
SJPF, considerou que a entrega do
prémio é “um acto de
responsabilidade social”, e garantiu
que não se resigna com as situações
de incumprimento. 
“Não me resigno, não concordo com
aqueles que aceitam o incumprimento.
Não me resigno a que não haja
pessoas que sejam capazes de fazer a
mudança no futebol português”, disse,

considerando essencial “exigir outra
cultura de responsabilidade”. 
Evangelista lamentou que “onde
deveria imperar rigor, verdade e
vontade de verdade desportiva do
ponto de vista da concorrência haja
um discurso facilitador, de que há

crise”. 
Joaquim Evangelista defendeu ainda
que “a Liga de Clubes é uma liga do
patronato, ao contrário do que
acontece noutros países, nos quais a
liga é uma entidade representativa de
todos os intervenientes”. 

Fundo de Garantia Salarial
reforçado com 35 mil euros

SOLIDARIEDADESELECÇÃO NACIONAL

Contas complicadas

Após o empate na Dinamarca (1-1) e da vitória na Hungria (0-1), a Selecção Nacional passou
a depender de terceiros para garantir um lugar na fase final do Mundial de 2010. 
Com o triunfo em Budapeste (golo de
Pepe), Portugal passou a somar 13
pontos, menos cinco que a Dinamarca,
menos dois que a Suécia e os mesmos
que a Hungria. O triunfo permite à
Selecção Nacional continuar na luta
pelo segundo lugar do Grupo 1, que
deverá dar acesso ao "play-off". 
Já a Suécia conseguiu um sofrido
triunfo em Malta, por 1-0, com o golo
da vitória a surgir aos 81 minutos,
apontado na própria baliza por
Azzopardi, enquanto a Dinamarca
empatou a uma bola na Albânia. 
Com este resultado, a Dinamarca não
poderá "facilitar" frente à Suécia, a 10
de Outubro, uma vez que, em caso de
derrota, poderá perder o apuramento
directo para o Mundial 2010. Contudo,
se perder por 1-0 – o mesmo resultado
que conseguiu na Suécia –, a
Dinamarca poderá continuar a ser a
primeira classificada do Grupo 1,
porque tem uma vantagem de cinco
golos sobre os suecos na diferença
entre tentos apontados e sofridos. 
Para continuar a aspirar a um lugar no
"play-off", Portugal terá de vencer nas
recepções à Hungria, a 10 de Outubro,

e a Malta, quatro dias depois. Uma
vitória da Suécia na Dinamarca poderá
complicar muito as contas de
Portugal, porque os dois conjuntos
nórdicos ficariam com dois pontos de
avanço sobre a "equipa das quinas",
sendo que na última jornada jogam em
casa, com os suecos a receberem a
Albânia e os dinamarqueses a jogarem
com a Hungria. 
Um empate entre os dois países
nórdicos poderia deixar Portugal a
depender da diferença de golos para
ultrapassar a Suécia. O 1-0 conseguido
pela Suécia em Malta, onde Portugal
venceu por 4-0, pode ser benéfico
para a equipa lusa, que neste
momento tem os mesmos seis golos
positivos que a Suécia, embora tenha
mais um golo marcado. 
Se a Suécia perder na Dinamarca,
"bastará" a Portugal vencer os dois
últimos encontros para garantir o
apuramento para o "play-off". 
Como o Grupo 9 tem menos uma
equipa, os resultados com os últimos
classificados dos restantes grupos não
entram nas contas para o apuramento
dos oito melhores segundos

posicionados. 
Assim, tirando a vitória sobre Malta,
Portugal soma já os mesmos 10
pontos que a Noruega, segunda
classificada do Grupo 9, que já
terminou, pelo que um triunfo sobre a
Hungria e outra vitória sobre Malta
serão suficientes para a "equipa das
quinas" se apurar para o "play-off". 

Classificação: 

1. Dinamarca 8 jogos, 18 pontos 
2. Suécia 8 jogos, 15 pontos 
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6. Malta 9 jogos, 1 ponto 

Próximos jogos: 
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Dinamarca - Suécia. 
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Fundo de Garantia Salarial
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SOLIDARIEDADESELECÇÃO NACIONAL
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TALENTOS

André Filipe Alves Monteiro, mais conhecido por Ukra, é
um jovem avançado dos quadros do FC Porto que, neste
momento, está cedido por empréstimo ao Olhanense. É
presença assídua na selecção nacional de sub-21 e
esteve em foco no último jogo deste escalão (frente à
Lituânia) tendo apontado dois golos. 

André Filipe Farias Marques, nascido em 1 de Agosto de
1987, é uma das promessas do futebol português.
Formado nas escolas do Sporting, este defesa esquerdo
já jogou na condição de empréstimo no Olivais e
Moscavide, União de Leiria, Freamunde e V. Setúbal.
Neste momento é titular do Sporting. 

Stélvio Rosa da Cruz nasceu a 24 de Janeiro de 1989.
Joga na posição de médio e alinha com a camisola
número 23 da União de Leiria. Filho de Filipe Cruz,
notável jogador de andebol, Stélvio não quis seguir os
passos do pai, preferindo dedicar-se ao futebol. Com as
devidas proporções, há quem o compare a Patrick Vieira,
médio do Inter de Milão.

Natural de Beja, João Miguel Coimbra Aurélio, está em
particular destaque neste início de temporada devido aos
golos que tem marcado com a camisola do seu clube
(Nacional da Madeira) e da selecção de sub-21. É fã de
Lionel Messi e sonha jogar em Espanha ou Inglaterra.
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Foram 59 as inscrições registadas na sede da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, a 31 de Agosto, o último dia do
mercado de transferências.
Os clubes da Liga principal esperaram para inscrever na última hora 22 jogadores.
Na primeira Liga, as equipas da União de Leiria e Vitória de Setúbal foram as que mais inscrições fizeram. A turma
leiriense inscreveu Ronny (ex-Sporting), Thiago Luís (ex-Santos), Kalaba /ex-Braga) e Koné que se encontrava a treinar em
fase experimental. Já os sadinos inscreveram à última hora Ivo Pinto proveniente do FC Porto, Marc Zoro do Benfica e El
Hadji Diouf ex-AEK de Atenas. O Benfica incluiu no seu plantel o brasileiro Felipe Menezes e foi o rei dos empréstimos ao
colocar Fredy Adu no Belenenses, Marc Zoro no Vitória de Setúbal e Yu Dabao no Mafra da II Divisão B.
Seguem-se alguns dos jogadores que foram inscritos para a Liga Sagres, época 2009/10:

MERCADO

As inscrições 
de 2009/10

PORTUGAL:
César Peixoto (Benfica)
Hugo Viana (Sp. Braga)
Miguel Fidalgo (Académica)
Beto Belenenses)
Silas (U. Leiria)
Rui Fonte (V. Setúbal)
Barroca (Académica)
Hélder Barbosa (V. Setúbal)
Celestino (Belenenses)
Bruno Gama (Rio Ave)
Nelson (Leixões)
Zé Gomes (Rio Ave)
André Pinto (V. Setúbal)
Nuno Coelho (Académica)
João Ribeiro (Académica)
Tengarrinha (Olhanense)
Ventura (Olhanense)
Rabiola (Olhanense)
Sandro (Olhanense)
Gomis (Olhanense)
Carlos Fernandes (Olhanense)
Stélvio (U. Leiria)
Luís Carlos (V. Setúbal)
Bruno Monteiro (V. Setúbal)
Lourenço (V. Setúbal)
Vasco Varão (V. Setúbal)
João Pimenta (V. Setúbal)
Rui Miguel (V. Guimarães)
Bruno Amaro (Académica)
Emídio Rafael (Académica)
Adul (V. Setúbal)
Matos (V. Setúbal)
Miguel Rosa (V. Setúbal)
Diogo Valente (Sp. Braga)
Valdir (Rio Ave)
Carlitos (P. Ferreira)
Miguel Ângelo (Marítimo)
Ricardo Chaves (Rio Ave)
André Santos (U. Leiria)
Alex (V. Guimarães)
Barge (Belenenses)
Fernando Alexandre (U. Leiria)
João Tomás (Rio Ave)
Filipe Mendes (P. Ferreira)
Hugo Gomes (U. Leiria)
Vitor Moreno (U. Leiria)
Pedro Trigueira (Rio Ave)
Beto (FC Porto)
Wesiiem (Rio Ave)
Jorge Gonçalves (V. Guimarães)
Rúben (Nacional)
Anselmo (Nacional)
Nuno Gomes (U. Leiria)
Manuel José (P. Ferreira)
Hélder Godinho (U. Leiria)
Orlando Sá (FC Porto)
Fábio Espinho (Leixões)
Nelson (Leixões)
Nelson (Belenenses)
Varela (FC Porto)
Miguel Lopes (FC Porto)
Nuno André Coelho (FC Porto)
André Marques (Sporting)
Saleiro (Sporting)
Tiago Pinto (Sp. Braga)
Ivo Pinto (V. Setúbal)

POLÓNIA:
Kazmierczak (V. Setúbal)

FRANÇA:
Quatarra (Naval)
Aboubacar (Naval)
Nkake (Naval)
Coulibaly (Naval)
Jonathan Bru (Académica)

SÉRVIA:
Djuricic (U. Leiria)

ESLOVÉNIA:
Pecnik (Nacional)

ITÁLIA:
Rodrigo Possebon (Sp. Braga)

ESPANHA:
Angulo (Sporting)
Javi Garcia (Benfica)

URUGUAI:
Álvaro Pereira (FC Porto)

PARAGUAI:
David Mendieta (V. Guimarães)

EQUADOR:
Felipe Caicedo (Sporting)

CHILE:
Matias Fernandez (Sporting)

BRASIL:
Júlio César (Benfica)
Ronny (U. Leiria)
Keirrison (Benfica)
Cláudio Pitbull (Marítimo)
Weldon (Benfica)
Maykon (P. Ferreira)
Paulão (Sp. Braga)
Ivan (Belenenses)
Adriano (Braga)
Adriano (Rio Ave)
Tiago Luís (U. Leiria)
Jailson (Olhanense)
David Lopes Júnior (Leixões)
Olímpio (P. Ferreira)
Renato (Rio Ave)
Magno (Rio Ave)
Diego Gaúcho (U. Leiria)
Jean Batista (U. Leiria)
Elisson (Nacional)
Camilo (Marítimo)
Roberto Souza (Marítimo)
Alexandre Faioli (Leixões)
Wellington (Nacional)
Diego (Leixões)
Bruno Fogaça (Rio Ave)
Fernando Henrique (Nacional)
Ciel (P. Ferreira)
Baiano (P. Ferreira)
Fellipe Bastos (Belenenses)
Ney Santos (Braga)
Bruno Gallo (Leixões)
Leandrinho (P. Ferreira)
Gustavo Lazzaretti (V. Guimarães)
Tiago Alencar (V. Guimarães)
Geovani (U. Leiria)
Sidnei (Rio Ave)
Maicon (FC Porto)
Peçanha (Marítimo)
Ramires (Benfica)
Felipe Menezes (Benfica)

COlÔMBIA:
Falcão (FC Porto)

ARGENTINA:
Tucker (Leixões)
Cláudio Perez (Nacional)
Valeri (FC Porto)
Trombetta (Leixões)
Belluschi (FC Porto)
Saviola (Benfica)
Shaffer (Benfica)
Prediger (FC Porto)
Benitez (Leixões)

ESTADOS UNIDOS
DA AMÉRICA:
Kamani Hill (V. Guimarães)
Adu (Belenenses)

BURKINA FASO:
Al Nassr (U. Leiria)

MALI:
Djikiné (V. Setúbal)

SENEGAL:
Keita (V. Setúbal)
Pape Sow (U. Leiria)
Diouf (V. Setúbal)

CAMARÕES:
Pouga (Leixões)
Yontcha (Belenenses)

NIGÉRIA:
Amuneke (Nacional)

COSTA DO MARFIM
Zoro (V. Setúbal)

VENEZUELA:
Peña (Sp. Braga)
Mário Rondon (P. Ferreira)
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Depois de ter orientado o Vitória de
Guimarães, Manuel Cajuda rumou ao
Dubai para treinar o Sharjah FC e está
nas nuvens. 
Depois de ter visto a sua equipa golear
duas equipas de amadores do futebol
alemão, por sete e cinco a zero, o
técnico português, assistiu, no terceiro
jogo de preparação, à vitória da sua
equipa perante o campeão do Qatar.
Um triunfo por 4-0, que deixou o
presidente e dirigentes do seu clube
completamente extasiados. 
O treinador sente-se confortado pelas
primeiras semanas de trabalho com os
seus novos jogadores. “Tem sido
óptimo, temos aproveitado para nos

conhecermos mutuamente. Os
jogadores estão a conhecer-me, eu
estou a conhecer os jogadores e
estamos a fazer um diagnóstico do
que eles me podem oferecer e do que
eu tenho para lhes ensinar. Mas
também estou a aprender. Estava
mesmo a precisar de um desafio
destes na minha vida, um desafio
profissional, porque pediram-me um
trabalho completo de recuperação
desportiva do clube, mas também o
desafio de aprender uma nova
cultura, com tradições e valores
diferentes dos nossos.”
Apesar da goleada, Manuel Cajuda
sabe que a equipa tem um longo

caminho pela frente, para chegar ao
ponto que o treinador mais deseja:
“Lutar pela vitória em cada jogo. Não é
certo que o consigamos, nem foi isso
que me pediram, mas devemos tentar.
Mas antes preciso de restituir a estes
jogadores alguma auto-estima. De
alguma forma, penso fazer um
trabalho inicial muito semelhante ao
que fiz em Guimarães quando cheguei
e encontrei um clube deprimido e mais
perto da descida de divisão do que da
subida à Liga Sagres. O primeiro
trabalho foi recuperar a auto-estima
dos jogadores, a sua confiança.
Fizemos um trabalho mental notável e
é esse trabalho que estou a fazer com

os jogadores do meu actual plantel. Do ponto de vista
humano tenho grandes jogadores, do ponto de vista
desportivo tenho jogadores com algumas carências. Mas a
confiança num jogador muda muita coisa e fá-lo demonstrar
uma qualidade que nem sempre está à superfície.”
Melhorar a auto-estima dos actuais jogadores do plantel é o
primeiro reforço da equipa para a nova época, mas há
outros que devem chegar de fora: “Estamos a analisar o
plantel com cuidado porque os investimentos que fizermos
terão de ser certeiros. O futebol nos Emiratos está a mudar,
está a profissionalizar-se, as pessoas estão cansadas de ser
enganadas por pessoas sem escrúpulos, nos últimos anos
vieram muitos jogadores para este campeonato só com o
objectivo de ganhar dinheiro fácil. Vamos contratar alguns
jogadores no exterior e não nego que estou a pensar em
alguns jogadores do campeonato português. Não estamos
à procura de nomes sonantes, estamos à procura de
jogadores que queiram vir, que queiram jogar e que
queiram comprometer-se com o clube e com o projecto de
reabilitação desportiva. Não quero jogadores a passar
férias no Dubai. Quero reforços de qualidade que ajudem a
equipa a ganhar jogos e a evoluir todos os dias. Se os
houver em Portugal, muito bem, senão virão de outro lado.”
Como treinador, Manuel Cajuda sempre foi um astuto
conhecedor do talento nacional. Conseguiu, ao longo da
carreira, colocar vários jovens talentos do futebol
português na rampa de lançamento de carreiras
internacionais: “De outro modo, como teriam chegado onde
chegaram jogadores como o Tiago, o Quim, o Ricardo
Rocha e outros jogadores que nunca hesitei em projectar?
Há muito talento que não é aproveitado em Portugal e o
campeonato português continua a importar muitos
jogadores sem grande qualidade. Acho que os clubes
portugueses ainda não perceberam que o talento nacional
tem de ser melhor aproveitado. Com a importação maciça
de jogadores estrangeiros, muitas vezes, gasta-se dinheiro,
energia e tempo. Porque a adaptação dos jogadores não é
automática, porque os clubes portugueses, genericamente,
não conseguem contratar jogadores estrangeiros que
façam a diferença e o que se assiste é à obstrução contínua
ao aparecimento de novos talentos portugueses. Mas em
Portugal, tirando o Sindicato dos Jogadores, reflecte-se
pouco sobre o futuro do nosso futebol e sobre as novas
gerações de jogadores portugueses.”
O campeonato nos Emiratos apenas iniciar-se-á em
Setembro, mas Manuel Cajuda quer terminar o actual
estágio na Alemanha com a equipa mais definida. Depois,
será o regresso ao Dubai em definitivo: “Se pudesse
assinava por dez anos. O Dubai é uma cidade maravilhosa,
grandes hotéis, grandes avenidas, cinco faixas de cada

lado, grandes centros comerciais e sol, sempre muito sol. É
uma espécie de paraíso na terra. Para vivermos num sítios
destes devíamos pagar, mas no meu caso, ainda me pagam
para lá viver. É um encanto, acho que o Dubai é o prémio de
carreira. Se quisermos, é a minha viagem de finalistas do
curso de treinador que andei a tirar nos últimos 25 anos. Já
devia ter feito esta aposta há mais tempo, teria evitado
algumas chatices que ando a tentar esquecer e teria
encontrado mais cedo a minha actual paz de espírito que
me permite viver feliz e rodeado de boa gente. Sinto que
aqui não serei traído, porque aqui não há truques. E é
também uma forma de sentir saudades de Portugal e do
nosso campeonato. Um dia vou regressar, porque não
posso esquecer que sou o treinador com mais jogos
realizados na Liga portuguesa. Outros podem esquecer,
mas eu não esqueço”, declarou Manuel Cajuda.
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“Acho que os clubes portugueses ainda não perceberam
que o talento nacional tem de ser melhor aproveitado.”
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FIFPRO

Teve lugar nos dias 8 e 9 de Abril o Congresso da FIFPRO
(Divisão Europa) na cidade de Limassol, em Chipre.
Estiveram presentes em representação do SJPF Joaquim
Evangelista e João Nogueira da Rocha.
Durante os dois dias foram debatidos variados tendo
merecido especial destaque as questões relacionados com
os requisitos mínimos a que deve obedecer um contrato de
trabalho de um jogador profissional de futebol, a regra
relativa à inclusão de jogadores estrangeiros (6+5) e os
diferentes regimes de acidentes de trabalho aplicáveis aos
jogadores profissionais de futebol.
No que respeita aos requisitos mínimos de um contrato
(standart contract) encontra-se já elaborada uma minuta,
redigida por acordo entre FIFPro e UEFA, definindo-se os
princípios basilares de um contrato que se espera vir a
entrar em vigor na próxima época desportiva.
Relativamente à famosa regra de (6+5), a saber, a
possibilidade de apenas poderem ser inscritos na ficha de
jogo para os 11 titulares de jogo 5 jogadores estrangeiros,
deslocou-se a Chipre o secretário-geral da FIFA, Jerôme
Champagne, com o fim de explicar a posição da FIFA sobre
esta matéria.
Começou por referir que a FIFA solicitou pareceres a três
juristas, especialistas em Direito Comunitário, no sentido
de apurar se esta regra colidiria com alguma regra do
tratado europeu, designadamente com o princípio da livre
circulação de pessoas ou o princípio da livre concorrência.
Informou que, efectivamente, esta regra não viola qualquer
regra comunitária sendo, na opinião da FIFA a solução que
melhor defende a identidade das equipas nacionais bem
como a aposta de formação nos jogadores “locais”. 
No que toca aos diferentes regimes de acidentes de
trabalho constatou-se a não obrigatoriedade deste seguro
em muitos países europeus bem como a não existência de
qualquer protecção em caso de morte ou de invalidez
profissional.

Felizmente, confirmou-se que, na esmagadora maioria dos
países, existe a obrigatoriedade de assegurar o pagamento
dos salários durante o período de lesão variando contudo
este período temporal.
Na verdade, casos existem em que é assegurado o
pagamento durante todo o período de incapacidade
havendo outros países que procedem ao pagamento
durante parte deste período. 
De referir, finalmente, que após análise de todos os regimes
se concluiu que Portugal tem um dos sistemas mais
avançados e que melhor protecção dá ao jogador
profissional de futebol, quer em caso de lesão quer em
caso de morte ou incapacidade para o trabalho.

Congresso em Chipre
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DE CÁTEDRA

Se Carl von Clausewitz (1780-
1831) tivesse vivido na segunda metade do século XX,
certamente teria dito que "o futebol é a continuação da
política por outros meios". Na realidade, por tudo aquilo
que de económico e político envolve o futebol, num
campeonato de soma nula, a estratégia de confronto
directo é, certamente, o posicionamento mental mais
indicado para um qualquer treinador garantir a vitória, da
sua equipa, do seu clube, do seu país. 
Ataque & Defesa
A estratégia, antes de tudo, é um jogo dialéctico entre o
ataque e a defesa. Assim, para o estratego, que deve ser o
treinador, os dois conceitos constituem uma antítese
lógica, na medida em que cada um deles é o complemento
do outro. Quer dizer, não se aplica o princípio da polaridade
em que os conceitos estão em oposição, quer dizer, ataque
versus defesa. Por isso, quando um treinador trata do
ataque, tem de gerir os mesmos elementos que considera
quando trata da defesa, e vice-versa. Isto é, tal como
nenhum jogo defensivo se compõe apenas de elementos de
defesa, nenhum jogo ofensivo se pode reduzir
exclusivamente ao tratamento de elementos de ataque.
Assim sendo, todo o jogo de ataque deve considerar o jogo
de defesa. E todo o jogo de defesa deve considerar o jogo
de ataque…
Em consequência, se existem custos quando se considera
uma estratégia de ataque, existem benefícios quando se
considera uma estratégia de defesa. Porque, toda a acção
de ataque acaba por ser necessariamente prejudicada pelo
indispensável dispositivo de defesa, tal como, toda a acção
de defesa acaba por ser beneficiada pelo dispositivo prévio
de ataque.
Ataque….
O ataque não se esgota em si mesmo. Há sempre recursos
que devem ser desviados da manobra de ataque para
precaverem a posterior acção de defesa. Quando uma
acção de ataque termina, uma equipa fica imediatamente
numa situação defensiva que deve estar antecipadamente
assegurada. Por exemplo, a escolha do flanco a atacar é
determinada pela posição e direcção das linhas de retirada
que suportam as manobras defensivas. O problema surge
quando esta coordenação entre ataque e defesa entra em
conflito. O ataque deve coincidir com retirada do adversário
e considerar a própria retirada após o ataque estar
consumado. Se assim não for, é a derrota á vista…
Atacar um inimigo bem estruturado no terreno e
competente na acção é uma manobra de alto risco. Em
contrapartida, o ataque deve ser tanto mais forte quanto
mais fraca for a moral de quem defende.
Defesa…
A defesa caracteriza-se pela resistência ao atacante. Assim
sendo:
• Qual é o conceito de defesa?
• O de aparar um golpe.
• Qual é o seu elemento mais característico? 
• A espera pelo golpe. 

A espera da acção de ataque que distingue a acção
defensiva é a sua principal característica, bem como a sua
maior vantagem. Porque um jogo defensivo espera que o
adversário abra o jogo e entre nos terrenos da defesa.
Contudo, no futebol, uma defesa absoluta contradiz
completamente o conceito de jogo, na medida em que,
assim sendo, só uma das partes está a jogar. Nestes
termos, todo e qualquer treinador deve compreender que
um mecanismo de defesa tem de, necessariamente, levar a
um truque de ataque, sob pena de, se assim não for, alienar
o jogo… e o resultado. Por isso, a defesa é constituída por
dois momentos distintos:
• A espera;
• A acção.
Estes dois momentos
devem ser combinadas
num único todo que se
processa numa acção
contínua, na interacção dos
dois estados (a espera e a
acção) que se consumam
no contra ataque.
Contra-ataque…
O êxito da equipa que defende, passa por preparar o
contra-ataque, desde logo para contrariar o ímpeto
atacante do adversário. A equipa que defende deve fazê-lo
na perspectiva de ganhar vantagem competitiva através da
acção de contra-ataque. Só assim, a defesa cumpre o seu
papel. 
O contra-ataque é a melhor arma da defesa, porque
determina a vantagem de uma equipa jogar à defesa.
Assim, a transição para o contra-ataque deve ser
considerada uma tendência natural do sistema defensivo.
Mas atenção, quando um adversário foge ao confronto sem
que tenha esgotado a sua capacidade de luta, está
certamente a preparar o contra-ataque. O treinador deve
estar atento…Ele sabe que a sabedoria do terreno exige
que o golpe de contra-ataque aconteça enquanto o
adversário ainda está quente. O contra-ataque consuma-se
com um balde de água fria.
Em conclusão…
É necessário considerar que:
• A audácia e a confiança são a mais-valia do ataque; 
• A cautela e a ponderação são a mais-valia da defesa;
• Quem defende, tem a vantagem do dispositivo no terreno;
• Quem ataca, tem a vantagem da surpresa da acção;
• Uma transição rápida e poderosa para o contra-ataque é
o momento mais sublime da defesa e aquele que mais
perigoso se revela para o ataque.
Finalmente, não existe um método infalível de ataque para
todos os meios de defesa, nem um método seguro de
defesa para todos os meios de ataque.

Gustavo Pires
(Presidente do Fórum Olímpico de Portugal)

Confronto Directo
FUTSAL

Ricardinho acabou por ser a figura do encontro, ao apontar
o golo que decidiu a partida a favor dos “encarnados”,
proporcionando à sua equipa o primeiro troféu da
temporada, numa partida de início de época onde
predominou o equilíbrio. 
O Benfica entrou melhor na partida, e nos primeiros dez
minutos, esteve perto de abrir o activo por duas vezes, só
que os remates de César Paulo e Ricardinho, acabaram por
sair por cima da baliza dos homens do Restelo. 
Com uma equipa totalmente renovada, com seis novos
jogadores, o Belenenses apenas aos dez minutos,
conseguiu criar a primeira situação de golo, com o remate
de Paulo Henrique, a embater estrondosamente no poste
da baliza defendida por Bebé. 
Até ao descanso, as oportunidades de golo repartiram-se
para ambos os conjuntos, onde Marcelinho e César Paulo,
para o Belenenses, e Arnaldo Pereira e César Paulo, foram
os mais perdulários. 
O segundo período iniciou-se praticamente com o golo do
Benfica, numa jogada individual de Ricardinho, que passou
por três jogadores “azuis” e atirou sem hipótese de defesa
para o guarda-redes Marcão. 
O Belenenses acusou o golo, e durante largos minutos,
permitiu que o Benfica comandasse o jogo, denotando
muitas dificuldades para sair do seu meio-campo e em

ultrapassar a defesa adversária. Só a sete minutos do
final da partida é que o Belenenses voltou a “recuperar” o
fôlego demonstrado na primeira parte, período no qual,
Paulinho e Marcelinho, tiveram nos pés excelentes
oportunidades para virar o resultado a favor dos “azuis”
do Restelo, mas os remates acabaram por acertar nos
postes da baliza de Bebé. 
Nos minutos finais do encontro, o Benfica limitou-se a
“segurar” a magra vantagem, mas que lhe permitiu a
conquista do primeiro troféu da temporada. 
No final, o treinador do Benfica, André Lima, considerou
que a sua equipa “mereceu a vitória”, num jogo
emocionante, mas fraco tecnicamente. “Não foi um jogo
muito bem jogado, mas teve emoção e merecemos a
vitória”, referiu André Lima. 
Por seu turno, o treinador do Belenenses, Alípio Matos,
manifestou-se “satisfeito com o comportamento da
equipa, num jogo equilibrado e que não foi brilhante em
termos técnicos”. “Não estamos em igualdade de
circunstâncias com o Benfica, porque somos uma equipa
em renovação com vários jogadores novos vindos de
escalões inferiores”, observou o técnico. “Enquanto o
Benfica se reforçou com jogadores internacionais e de
primeiro nível, nós tivemos que optar por outros devido
ao orçamento” lamentou Alípio Matos. 

Benfica ganha Supertaça
O Benfica venceu a quarta Supertaça de futsal da sua história ao bater o Belenenses por 1-
0, em Portimão, com um golo de Ricardinho no segundo tempo do encontro, sucedendo ao
Sporting no troféu.
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Gustavo Pires
(Presidente do Fórum Olímpico de Portugal)

Confronto Directo
FUTSAL

Ricardinho acabou por ser a figura do encontro, ao apontar
o golo que decidiu a partida a favor dos “encarnados”,
proporcionando à sua equipa o primeiro troféu da
temporada, numa partida de início de época onde
predominou o equilíbrio. 
O Benfica entrou melhor na partida, e nos primeiros dez
minutos, esteve perto de abrir o activo por duas vezes, só
que os remates de César Paulo e Ricardinho, acabaram por
sair por cima da baliza dos homens do Restelo. 
Com uma equipa totalmente renovada, com seis novos
jogadores, o Belenenses apenas aos dez minutos,
conseguiu criar a primeira situação de golo, com o remate
de Paulo Henrique, a embater estrondosamente no poste
da baliza defendida por Bebé. 
Até ao descanso, as oportunidades de golo repartiram-se
para ambos os conjuntos, onde Marcelinho e César Paulo,
para o Belenenses, e Arnaldo Pereira e César Paulo, foram
os mais perdulários. 
O segundo período iniciou-se praticamente com o golo do
Benfica, numa jogada individual de Ricardinho, que passou
por três jogadores “azuis” e atirou sem hipótese de defesa
para o guarda-redes Marcão. 
O Belenenses acusou o golo, e durante largos minutos,
permitiu que o Benfica comandasse o jogo, denotando
muitas dificuldades para sair do seu meio-campo e em

ultrapassar a defesa adversária. Só a sete minutos do
final da partida é que o Belenenses voltou a “recuperar” o
fôlego demonstrado na primeira parte, período no qual,
Paulinho e Marcelinho, tiveram nos pés excelentes
oportunidades para virar o resultado a favor dos “azuis”
do Restelo, mas os remates acabaram por acertar nos
postes da baliza de Bebé. 
Nos minutos finais do encontro, o Benfica limitou-se a
“segurar” a magra vantagem, mas que lhe permitiu a
conquista do primeiro troféu da temporada. 
No final, o treinador do Benfica, André Lima, considerou
que a sua equipa “mereceu a vitória”, num jogo
emocionante, mas fraco tecnicamente. “Não foi um jogo
muito bem jogado, mas teve emoção e merecemos a
vitória”, referiu André Lima. 
Por seu turno, o treinador do Belenenses, Alípio Matos,
manifestou-se “satisfeito com o comportamento da
equipa, num jogo equilibrado e que não foi brilhante em
termos técnicos”. “Não estamos em igualdade de
circunstâncias com o Benfica, porque somos uma equipa
em renovação com vários jogadores novos vindos de
escalões inferiores”, observou o técnico. “Enquanto o
Benfica se reforçou com jogadores internacionais e de
primeiro nível, nós tivemos que optar por outros devido
ao orçamento” lamentou Alípio Matos. 

Benfica ganha Supertaça
O Benfica venceu a quarta Supertaça de futsal da sua história ao bater o Belenenses por 1-
0, em Portimão, com um golo de Ricardinho no segundo tempo do encontro, sucedendo ao
Sporting no troféu.
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Portugal bate Lituânia
A selecção portuguesa de futebol de sub-21
estreou-se hoje com uma vitória por 4-1 sobre a
Lituânia, em Vila Nova de Gaia, no Grupo 9 de
apuramento para o campeonato da Europa de 2011.
No primeiro encontro oficial sob o comando do
seleccionador Oceano Cruz, o médio Ukra foi a
principal figura da formação das “quinas”, ao “bisar”
(25 e 54 minutos), enquanto os suplentes Rui Pedro
(63) e João Aurélio (84) apontaram os outros
tentos lusos. 
Por seu lado, Chvedukas marcou o golo de honra da
formação de Leste (26 minutos), que passa a somar
dois desaires, pois já tinha perdido na recepção à
Grécia (1-0), líder do agrupamento (também
ganhou à Macedónia, por 3-1). 
No outro encontro do Grupo 9 hoje disputado, a
Inglaterra venceu fora a Macedónia por 2-1. Os
anfitriões adiantaram-se, com um tento de Agim
Ibraimi, aos 34 minutos, mas, na segunda parte, o
suplente Frederick Sears, aos 68, e Lee Cattermole,
aos 83, de grande penalidade, deram a volta ao
resultado. 
A formação das “quinas” volta a jogar a 9 de
Outubro, na Grécia.

Tratemos, hoje, de um tema que,
sem dar ares de adivinho,

parece manter alguma actualidade: qual o melhor
treinador, para o futebol (ou o basquetebol, ou o andebol,
ou o voleibol, etc.) de um país, o treinador nacional ou o
estrangeiro? 
Em Portugal, a concluirmos pelo enlevo que certas pessoas
sentem por tudo o que chega da estranja e o pessimismo
demolidor que lançam sobre os homens e as coisas de
Portugal, os treinadores portugueses são muitas vezes
minimizados, com enfatuada ironia. A enriquecer esta tese,
adianta-se, de fisionomia aberta e jubilosa, o facto
incontroverso de, com Luiz Felipe Scolari, Otto Glória, Bella
Guttman e Tomislav Ivic, o futebol português ter alcançado
êxitos retumbantes (e o mesmo poderia dizer doutras
modalidades, como, por exemplo, o voleibol). Eles
instigaram-no a novos métodos que nele se repercutiram,
durante anos. 
Mas por que se esquece repetidamente que é nosso o
melhor treinador do Mundo e ainda Fernando Vaz, José
Maria Pedroto, Artur Jorge, Carlos Queiroz, Paulo Bento,
Jaime Pacheco, Manuel José, Mariano Barreto, Nelo
Vingada, António Oliveira e outros?...  Num país de velhas
tradições e de longa caminhada histórica, até no futebol
gostamos de ser colonizados! E, como veremos, não há
razão para mais um complexo de inferioridade.         
Mas a pergunta continua teimosamente de pé: qual o
treinador que melhor serve o futebol de um país, o nacional
ou o estrangeiro? Em igualdade de circunstâncias, o
nacional, indubitavelmente! Ao treinador estrangeiro, em
terra alheia, sem o domínio da língua nativa (e não é
linguagem o desporto?) e desconhecendo o futebol como
expressão de uma cultura que lhe é estranha - escasseiam-
lhe, normalmente, ao nível do agir e do inteligir, uma larga
soma de dados imprescindíveis ao exercício da sua
profissão... longe do seu país! É uma antiga questão esta da
existência ou não-existência de características nacionais,
no futebol. 
De facto, que realidade traduz a designação brasileiro,
inglês, soviético, aposta ao vocábulo futebol? Há futebol
brasileiro, ou futebol no Brasil? Há futebol inglês, ou futebol
na Inglaterra? Há futebol coreano, ou futebol na Coreia?
Tentemos estabelecer a noção de futebol: ele é um
desporto colectivo, com as regras por todos conhecidas e
dependente do génio individual dos jogadores, da
capacidade de liderança do treinador-principal e da
organização global dos clubes. 
Mas os elementos raça, geografia, língua, tradições,
cultura, etc. singularizam o futebol dos diversos países?
Indubitavelmente! Por isso, existe o "futebol sambado" do
Brasil, o "futebol atlético" dos ingleses, o "futebol
racionalista e geométrico" de alguns países da Europa
Central. O futebol também interpreta o real, à sua maneira;
também ele é uma visão do mundo, existindo no plano do
conhecimento não consciencializado; também ele resulta
da sensibilidade peculiar de um povo. O futebol pode fazer

suas as palavras de Ortega y Gasset: eu sou eu e a minha
circunstância!
Tudo isto, para concluir que aposto nos treinadores
nacionais, no cotejo com os estrangeiros, para dirigir e
orientar as nossas equipas de futebol (ou de qualquer
outra modalidade desportiva). Desde que sejam
treinadores que aliem uma prática incessante (de
treinadores, logicamente) a uma teorização rigorosa. A
grande mensagem que o José Mourinho, Jesualdo Ferreira,
o Carlos Queiroz, o Nelo Vingada, o José Peseiro, o Mariano
Barreto, o Manuel Machado, o Carlos Carvalhal, o Rui Dias
(treinador do Varzim) e outros mais licenciados em
Desporto pretendem transmitir ao futebol português (e não
só) é esta: também é preciso estudar, para se obterem
vitórias, no futebol. Também aqui a teoria e a prática
deverão existir em função uma da outra, visando não só um
saber, mas uma sabedoria. Recordo a terminar Cândido de
Oliveira, Fernando Vaz, Mário Wilson, Manuel Oliveira, José
Maria Pedroto, Artur Jorge, Jorge Jesus, Manuel Cajuda
que, sem um curso universitário de Desporto, anunciaram,
à sua maneira, que a teorização é indispensável à prática
de treinador de futebol - o que fazem os que tiveram, como
professores, o Jesualdo Ferreira, o Mirandela da Costa, o
Carlos Queiroz e o Nelo Vingada, no ISEF de Lisboa, e o
Vitor Frade, no ISEF do Porto! 
No entanto, é de exigir aos licenciados que escutem, com
humildade, os que levam anos e anos de futebol. É que
também o futebol se teoriza, no quadro de uma inegável
dimensão histórica e social. Ocorre-me o conceito de
"prática-teórica" de Louis Althusser, ou mesmo a "teoria-
prática" de Gyorgy
Lukács. Por mim,
quero denunciar,
tanto o idealismo
da "teoria pura",
como o
pragmatismo de
uma prática a-
céfala; tanto uma
dialéctica
unicamente de
categorias e de
conceitos, como a
"consciência
espontânea"
(altamente
tributária da
tradição e do
passado) dos que
não estudam e
abdicam do papel
orientador da
teoria.

Manuel Sérgio
(Filósofo do Desporto)

O treinador nacional
e o estrangeiro

DE CÁTEDRANOTÍCIAS
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