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EDITORIAL

A leitura atenta da mensagem de Ano Novo do

Presidente da República, Prof. Aníbal Cavaco

Silva, que se recomenda, serve de mote a uma

reflexão dos problemas que afectam o futebol.

O recurso à analogia funda-se, em primeiro

lugar, no respeito que nos merece o Presidente

e, em segundo, porque o que acontece na

sociedade, na economia e na política  não deixa

de ter reflexos profundos no futebol.

Também nós, como o Presidente da República,

temos, insistentemente, chamado a atenção

para as profundas contradições e disparidades

do futebol português.

Como se chegou a este estado? Todos o

sabemos. Através de uma gestão pessoal que a

maioria dos dirigentes - desconhecidos antes de

chegarem ao futebol - foram fazendo em

detrimento da defesa das instituições que

representam. Esta delapidação foi descarada

levando ao desaparecimento e à falência de

alguns históricos - Salgueiros e Farense - ou ao

sufoco de outros - Boavista, Estrela Amadora,

Belenenses, V. Setúbal...

É neste caos que, apesar de tudo, se fazem e

emergem os grandes negócios.

Como é possível uma indústria que movimenta

milhões estar falida? Porque é gerida por

pessoas irresponsáveis que retiram do futebol

quase 100 por cento do que este produz. Tenho

dito e reafirmo-o, bastava que 50 por cento das

receitas que o futebol gera ficasse no futebol

para este estar saudável e robusto. Mas o que é

do futebol deveria ficar no futebol, aliás é por

essa razão que os agentes desportivos recebem

salário, para exercer a sua função.

Como diz o Presidente da República é

necessário gerir "com rigor e eficiência", há que

"prestar uma atenção acrescida à relação custo-

benefício".

Como arrepiar caminho? Eis o desafio.

Salvo melhor opinião, mais que as soluções

jurídicas ou regulamentares é necessário um

novo paradigma de actuação individual. O da

responsabilidade, da transparência, da

solidariedade, do diálogo social.

É preciso um espírito novo, humanista, uma

matriz genética autêntica que permita a

promoção do diálogo entre os parceiros e, por

outro, o  alcançar soluções conjuntas para os

problemas do futebol.

Joaquim Evangelista
Presidente da DIrecção
jevangelista@sjpf.pt
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EDITORIAL

"O caminho é estreito
mas existe. E está ao
nosso alcance."

(Presidente da República, Prof. Aníbal
Cavaco Silva, mensagem de Ano Novo)



Humberto Manuel de Jesus Coelho
nasceu a 20 de Abril de 1950, no Porto.
Iniciou a sua carreira como futebolista
federado em 1964, nos juvenis do
Ramaldense. O seu talento levou-o a
ser disputado por FC Porto e Benfica.
Escolheu os encarnados. Chegou a
Lisboa com apenas 16 anos. Em 1966,
estreou-se nos juniores do Benfica a 30
de Outubro frente ao Oriental.
Depressa se impôs como líder e
referência da equipa.
Em Agosto de 1968, incluído na
digressão ao Brasil, jogou pela primeira
vez com a camisola principal do clube
da águia. Foi perante o Clube de Remo
do Belém do Pará. Na mesma digressão
defrontou o Santos (3-3) e coube-lhe
marcar Pelé. Saiu-se tão bem que
sucederam-se os elogios da crítica e a
garantia da titularidade. Foi o arranque
para uma carreira notável. 
Não era um prodígio de técnica mas
possuía todas as características
necessárias para um defesa central de
craveira mundial: sentido posicional
ímpar e muito forte fisicamente e no

jogo aéreo.   
Titular indiscutível no Benfica e na
Selecção Nacional não demorou muito a
ser assediado por clubes estrangeiros. A
6 de Maio de 1975 a notícia caiu como
uma bomba entre a nação benfiquista:
Humberto Coelho tinha assinado
contrato com o Paris Saint-Germain. Em
Junho realizou o seu último pelo Benfica
e poucos dias depois foi apresentado na
capital francesa. Idolatrado pelos
emigrantes portugueses, esteve ao seu
nível na primeira época. Na segunda,
uma lesão no menisco e o facto de
alinhar numa equipa sem grandes
ambições de conquista levaram-no a
pensar num regresso a Portugal e, claro,
ao Benfica. Cenário consumado a 4 de

Março de 1977. Representou os
encarnados até 1984. No total, 14 épocas
de águia ao peito, oito títulos de
campeão nacional, cinco Taças de
Portugal e uma Supertaça. Somou 64
internacionalizações e marcou seis golos.

Inesquecível.
Consagrado a nível nacional e
internacional (chegou ainda a jogar uma
época nos Estados Unidos, quando saiu
do PSG, ao serviço do Las Vegas
Quicksilver, ao lado de Eusébio, Simões
e Toni), Humberto Coelho teve o
privilégio de em duas ocasiões
representar a selecção da Europa. A
primeira, em Agosto de 1981, em jogo
comemorativo dos 80 anos da Federação
Checoslovaca de Futebol. A segunda, um
ano depois, em Nova Iorque, nos
Estados Unidos. Com 120 mil pessoas
nas bancadas do Giants Stadium,
Humberto Coelho foi "obrigado" no
final da partida pelo numeroso
contingente de emigrantes portugueses a
dar uma volta de honra ao estádio com a
taça da vitória (a Europa venceu o Resto
do Mundo por 3-2).

O fim.
Deixou de jogar na época de 1983/84,
após uma grave lesão no joelho direito.
Posteriormente, sem grande sucesso,
treinou o Salgueiros e o Sporting de
Braga. Em Dezembro de 1997 foi
anunciado como seleccionador nacional.
Levou Portugal a um brilhante terceiro
lugar no Europeu de 2000, realizado na
Bélgica e na Holanda. Demitiu-se do
cargo após a competição e desde então e
até à presente data treinou as selecções
de Marrocos, da Coreia do Sul e
actualmente a da Tunísia.  
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VELHAS GLÓRIAS

É considerado um dos
maiores capitães da
história do Benfica e da
Selecção Nacional. No
centro da defesa, a voz de
comando do "Beckenbauer
português" incutia
respeito, tanto aos seus
companheiros de equipa
como aos adversários.

Ao serviço do Benfica, Humberto Coelho
conquistou oito campeonatos nacionais

HUMBERTO
C O E L H O
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Lisandro López
A realizar um
campeonato de
grande nível, o
avançado
argentino do FC
Porto ganhou o
Prémio
KIA/Jogador do
Mês ao ser eleito
pelo SJPF o
melhor
futebolista da
Bwin Liga em
Janeiro.

Caso Webster
O artigo 17 de
Regulamento de
Transferências da
FIFA determina
que um jogador
possa rescindir
livremente com o
clube que o
emprega, se
tiverem passados
três anos desde
que assinou
contrato, para
representar por

uma equipa
estrangeira. Ou
apenas dois, se
tiver mais de 28
anos.

Eusébio de
parabéns
A 25 de Janeiro
de 2008, Eusébio
da Silva Ferreira,
comemorou 66
anos de idade.
Para muito
considerado o
melhor jogador
português de
todos os tempos,
Eusébio elevou o
futebol português
a níveis nunca
antes vistos.

Reunião com FPF
A Direcção do
SJPF reuniu com
Laurentino Dias,
secretário de
Estado da
Juventude e do
Desporto. No
encontro foram
analisadas várias
matérias da
actualidade e em
particular o
programa Novas
Oportunidades.

JANEIRO | 08

Novas
Oportunidades
ADirecção do SJPF
reuniu com
Laurentino Dias,
secretário de Estado
da Juventude e do
Desporto. No
encontro foram
analisadas várias
matérias da
actualidade e em
particular o
programa 
Novas
portunidades.

Santa Clara
Joaquim
Evangelista,
presidente do
SJPF, encontrou-
se, em Ofir, com
os jogadores do
clube açoriano.
Os futebolistas
do Santa Clara
tinham então
dois meses de
salário em atraso.

100 golos
Frente ao
Tottenham, em jogo
para a Liga inglesa,
Cristiano Ronaldo
marcou o 100.º golo
da sua carreira. O
internacional
português, tal
como Eusébio,
atingiu o registo
com apenas 22
anos.
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SJPF em
Famalicão
Atento ao drama
dos vários meses
de salários em
atraso, o SJPF
deslocou-se a
Famalicão para se
encontrar com o
plantel do clube
local com o intuito
de prestar apoio
humano, financeiro
e jurídico aos
atletas do clube
famalicence.

Vale do Tejo
No encontro
decisivo da
competição,
disputado em Rio
Maior, a Selecção
Nacional de sub-
21 bateu a Suécia
por 3-0 (golos de
Vieirinha e dois de
Paulo Machado).

Semana Contra 
o Racismo
Mais uma edição
da Semana Contra
o Racismo e a
Violência no
Desporto. A
iniciativa,
organizada pelo
SJPF e pela
Câmara Municipal 
de Lisboa,
decorreu entre 29
de Fevereiro e 6 de
Março, na Praça do
Comércio, em
Lisboa.

Lisandro bisa
Tal como
aconteceu em
Janeiro, o
avançado do FC
Porto foi eleito pelo
SJPF o melhor
jogador da Bwin
Liga durante o mês
de Fevereiro. Na
corrida pelo
Prémio
KIA/Jogador do
Mês, Lisandro
suplantou o colega
de equipa Lucho
González.

Pedro Ribeiro
ganha
O defesa do Gil
Vicente foi
considerado o
melhor jogador
da Liga Vitalis
durante o mês de
Fevereiro. A

segunda posição
do Prémio
Tsunami/Jogador
do Mês foi para
Bock, do
Freamunde e a
terceira para
Leandro, do
Estoril.

O Sindicato dos
Jogadores
Profissionais de
Futebol celebrou
a 23 de Fevereiro,
o 36.º aniversário.
A todos aqueles
que contribuíram
e contribuem
para atingir esta

bonita idade, o
nosso Obrigado.
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Caso Meyong
A Comissão
Disciplinar da Liga
Portuguesa de
Futebol
Profissional puniu
o Belenenses com
seis pontos
devido a utilização
irregular de
Meyong. Já o
jogador foi
sancionado com
uma partida de
suspensão e 625
euros de multa.

Luís Figo
embaixador
Luís Figo foi
nomeado
embaixador da
STOP TB, uma
dinamização da
Organização
Mundial de
Saúde virada
para o
combate à
tuberculose,
uma das
maiores
causas de
mortalidade
no mundo actual.

Maciel soma 

O avançado do
Gil Vicente
venceu o Prémio
Tsunami/Jogado
r do Mês já que
foi considerado
pelo SJPF o
melhor jogador
da Liga Vitalis
durante o mês
de Março.

Pitbull em alta
O Sindicato dos
Jogadores
Profissionais de
Futebol
considerou o
futebolista dos
sadinos o 

melhor jogador
de Março da
Bwin Liga e por
isso arrecadou o
Prémio
KIA/Jogador do
Mês.

O SJPF, a
Secretaria de
Estado da
Juventude e do
Desporto e o
Instituto do
Desporto de
Portugal
assinaram um 

protocolo no
âmbito do
programa Novas
Oportunidades.
A cerimónia
decorreu durante
a Semana Contra
o Racismo e a
Violência no
Desporto.

V. Setúbal vence
Taça da Liga
No Estádio
Algarve, em Faro,
a formação
sadina
conquistou a
primeira edição
da Taça da Liga
ao derrotar na
final o Sporting
por 3-2, no
desempate por
pontapés da
marca de grande
penalidade (0-0
no tempo
regulamentar).

Lucas abandona
O médio
português do
Estrela Vermelha
de Belgrado vai
interromper a
carreira de
jogador por lhe ter
sido
diagnosticado
"um problema de
foro cardíaco",
revelou em
comunicado o
atleta e os seus
representantes.

Protocolo Novas Oportunidades
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SJPF em
Abrantes
A Direcção do
SJPF reuniu-se
com o presidente
e plantel do
Abrantes para
debater a questão
dos subsídios em
atraso. Com
quase quatro
meses de
subsídios em
atraso, os
jogadores do
Abrantes
passavam por
muitas
dificuldades.

FC Porto
tricampeão
Ao derrotar no
Estádio do Dragão
a formação do
Estrela da
Amadora por 6-0,
o FC Porto
conquistou o título
a cinco jornadas
do final do
Campeonato
Nacional.

JVP entra na
história
O mergulho de
João Vieira
Pinto frente à
Inglaterra, no
Euro 2000,
disputado na
Bélgica e na
Holanda, foi o
grande
vencedor da
votação para o
melhor golo de
cabeça das
fases finais dos
Europeus.

Nova
legislação
O Conselho 
para o Sistema
Desportivo 
deu parecer
favorável global
à proposta do
Governo do 
novo Regime
Jurídico das
Federações
Desportivas.

Beira-Mar em
crise
O plnatel do
Beira-Mar
ameaçou avançar
com pré-aviso de
rescisão se a
direcção do clube
aveirense não
pagasse um dos
dois salários em
atraso a breve
trecho.

Cláusulas nulas
A CAP declarou
ilegais as cláusulas
de opção dos
clubes sobre os
jogadores, com
vista à
prolongação dos
vínculos dos
atletas, conforme
resulta do acórdão
sobre o caso que
envolveu Dame
N'Doye e a
Académica de
Coimbra.

Luís Aguiar ganha
O médio dos
"estudantes" foi
eleito pelo SJPF o
melhor jogador da
Bwin Liga durante
o mês de Abril e foi
agraciado com o
Prémio
KIA/Jogador do
Mês.

Caso Rogério
Matias
A Direcção do
SJPF,
acompanhada pelo
jogador Rogério
Matias, foi recebida
pelo secretário de
Estado da
Juventude e do
Desporto.
Laurentino Dias
prometeu falar
com a FPF e a Liga
para debater a
questão da
inscrição de
jogadores
desempregados.

FIFPro Divisão Europa
O presidente do
SJPF esteve
presente na
reunião do Board
da FIFPro Divisão
Europa que
decorreu na
Holanda, na sede
da FIFPro. A

ordem de
trabalhos contou
com vários
assuntos entre os
quais se
destacaram o 
caso Webster e os
salários em atraso,
entre outros.

Após longas
negociações com a
SAD, o plantel
boavisteiro decidiu
afastar o cenário de
greve e defrontou o
Nacional da

Madeira. Foi pago
um mês de salários
em atraso e a
promessa de que
um mês e meio
seria liquidado até
5 de Maio.

Novela no Boavista
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Salários em
atraso
O SJPF anunciou
em conferência
de imprensa
quais os clubes e
SAD da Bwin Liga
e da Liga Vitalis
em situação de

incumprimento
salarial para com
os seus atletas.
Até 7 de Maio de
2008, estavam
em falta 14
clubes/SAD da
Bwin Liga e 10 da
Liga Vitalis.

Obrigado Rui
Costa
O "maestro"
despediu-se dos
relvados frente ao
Vitória de Setúbal.
Foi o fim de uma
carreira de 18 anos
ao mais alto nível
de um verdadeiro
desportista. Foi um
adeus vibrante e
emocionado
perante as mais de
55 mil pessoas
presentes no
Estádio da Luz, o
"seu palco".

Sporting vence a
Taça de Portugal
Os leões
ganharam o troféu
ao derrotar na
final o FC Porto
por 2-0, após
prolongamento. O
brasileiro Rodrigo
Tiuí foi o homem
do jogo ao marcar
os dois golos do
encontro.

Segundo um
estudo do Sindi-
catoJogadores
Profissionais
Futebol, na época
de 2007/08, os
jogadores estran-
geiros estiveram
em maioria na
Bwin Liga e os
portugueses 

na Liga Vitalis.
Registou-se uma
utilização
maioritária de
atletas
estrangeiros (57
por cento) 
na Bwin Liga e 
de portugueses
(68 por cento) na
Liga Vitalis.

Apito Dourado
A Comissão
Disciplinad da Liga
Portuguesa de
Futebol Profissional
anunciou os
casitgos no caso
Apito Dourado.

Bota de Ouro
para Ronaldo
Com 31 golos na
liga inglesa, o
extremo do
Manchester
United
tornou-se no
terceiro futebolista
português, depois
de Eusébio e de
Fernando Gomes ,
a sagrar-se o
melhor marcador
dos campeonatos
europeus.

Com a presença
de João Vieira
Pinto, o SJPF
ofereceu ao
jovem ex-jogador
umas novas
próteses
articuladas para
os membros
inferiores, no
valor de oito mil
euros. Recorde-se
que em Maio de
2005, Humberto
Miranda e Mauro
Gama (jogadores

do Estrela da
Amadora
emprestados ao
Tourizense) foram
vítimas de um
acidente de
viação na A1
quando se
dirigiam para
mais um treino
em Touriz. Mauro
Gama faleceu e
Humberto
Miranda sofreu a
amputação de
uma perna.

Jogadores
recebem
Após uma
maratona de
negociações, o
plantel do Estrela
da Amadora
recebeu dois dos

três meses de
salários em
atraso. O plantel -
que esteve três
dias sem treinar e
sinal de protesto -
ameaçou enviar
um pré-aviso de

rescisão colectiva
dos contratos de
trabalho, caso a
direcção não
pagasse os
respectivos
vencimentos em
atraso.

Portugueses e estrangeiros

Humberto Miranda

Bwin LIGA LIGA Vitalis

57% 68%

32%

43%
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Vítor Baía
agraciado 
O antigo guardião,
actual director de
relações externas
do FC Porto e
presidente do
Conselho Fiscal do
SJPF, foi
agraciado pelo
Presidente da
República, Cavaco
Silva, com a
Ordem do Infante,
uma das mais
altas distinções
nacionais.

Futsal: Benfica
bicampeão
No jogo da
"negra", os
encarnados
foram mais
fortes e
bateram o
Belenenses
(após
prolongamento)
por 4-2.

Scolari sai
Luiz Felipe Scolari
abandonou o
comando técnico
da Selecção
Nacional após o
Euro 2008 e
rubricou contrato
com a formação
inglesa do
Chelsea.

Europeu
Indoor: 
Portugal no 3.º
lugar
Portugal venceu
a Itália por 9-6 e
garantiu o
terceiro lugar no
primeiro
Campeonato
Europeu de
futebol "indoor"
de "velhas
glórias", que
decorreu na
cidade
espanhola de

Valência. Nos
três jogos que
realizou na
competição,
Portugal perdeu
com a Rússia (9-
13), empatou
com a Holanda
(7-7) e derrotou
a Itália (9-6). A
competição foi
ganha pela
Espanha que na
final bateu a
Rússia por 11-10
(após o
prolongamento).

Euro 2008:
Portugal eliminado
A Selecção Nacional
perdeu com a
Alemanha por 2-3 e
falhou a passagem
às meias-finais do
Campeonato da
Europa. Portugal
tudo fez para
ganhar o jogo mas
uma defesa de
"papel" nos lances
de bola parada
impediu a
concretização de tal
objectivo.

Jorge Costa foi
apresentado
como novo
treinador do
Olhanense. O
contrato é
válido por uma
época. O antigo
treinador do

Braga e actual
secretário da
Mesa da
Assembleia-
geral do SJPF
prometeu
"muito
trabalho". "Sou
ambicioso,

quero mostrar
que tenho valor
e crescer como
treinador mas
vou crescer
com o
Olhanense",
afirmou Jorge
Costa.

Jorge Costa no Olhanense
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Carlos Queiroz
O antigo adjunto
de Alex Ferguson
no Mancester
United foi
nomeado pela

FPF o novo
seleccionador
nacional. Carlos
Queiroz sucede
assim a Luiz
Felipe Scolari.

Diálogo Social
Europeu
Joaquim
Evangelista, em
representação do
SJPF e na
qualidade de
membro da
FIFPro Divisão
Europa, esteve
presente em Paris
no lançamento do
Diálogo Social
Europeu no
sector do Futebol
Profissional.

O Sindicato dos
Jogadores
Profissionais de
Futebol (SJPF)
apresentou o VI
Estágio do
Jogador - "Uma

perspectiva de
Emprego", acção
destinada a
futebolistas
desempregados.
Tal como em
2007, o estágio,

que decorreu
entre 7 de Julho e
31 de Agosto,
teve dois pólos
de trabalho: um
em Lisboa e
outro no Porto.

Jorge Andrade
lesiona-se com
gravidade
O defesa central
da Juventus
lesionou-se
gravemente num
treino. Segundo o
site oficial do
clube italiano, "o
diagnóstico é de
recaída na
fractura da rótula
esquerda
anteriormente
alvo de
tratamento
cirúrgico. Torna-se
assim necessária
uma nova
intervenção de
osteossíntese.
Prevê-se uma
recuperação de
vários meses".

Torneio FIFPro
A equipa do SJPF,
que representou
Portugal,
alcançou um
meritório quarto
lugar no IV
Torneio da FIFPro
para jogadores
desempregados.
A competição
disputada na
Holanda, a 18 e 19

de Julho, contou
com a
participação das
equipas de
Portugal,
Holanda, França,
Eslovénia, Suíça e

Escandinávia
(formada por
jogadores da
Dinamarca, da
Noruega, da
Suécia e da
Finlândia).

Ponto final para
JVP
Em conferência de
imprensa
realizada na sede
do Sindicato de
Jogadores
Profissionais de
Futebol, em
Lisboa, João Vieira
Pinto, 36 anos,
anunciou o fim da
carreira como
jogador. "É
impossível dizer o
nome de toda a
gente, mas quero
agradecer a todos
os colegas que
comigo jogaram e
contra mim
jogaram, aos
treinadores, aos
dirigentes, enfim,
ao futebol",
começou por dizer
o antigo jogador
do Boavista,
Benfica e
Sporting, entre
outros.

Com 13 golos, o
jogador
português foi o
melhor marcador
do Mundial de
Futebol de Praia
que decorreu
nas areias das
praias do Prado
em Marselha,
França. Além de
Madjer, também
Belchior esteve
em evidência ao

apontar 10 golos,
registo que lhe
valeu a distinção
de terceiro
melhor marcador
do Campeonato
do Mundo, e
ainda foi
considerado o
terceiro melhor
jogador do
evento. Portugal
ficou na terceira
posição.

VI Estágio do Jogador

Madjer eleito o melhor marcador
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AGOSTO | 08

Ao bater na final
o Brasil (actual
tetracampeão)
por 5-4, a
Selecção
Nacional
conquistou o XIII
Mundialito de
Futebol de Praia.
Há cinco anos
que Portugal não
vencia esta taça
- a última
conquista
verificou-se em

2003, na
Figueira da Foz.
Na Praia da
Rocha, em
Portimão, Madjer
foi a grande
figura de
Portugal e foi
coroado com os
troféus de
Melhor Jogador
e de Melhor
Marcador da
competição, com
oito golos.

Dois golos de
Yannick Djaló
permitiram os
leões bater o FC
Porto por 2-0 na
final da
Supertaça
Cândido de
Oliveira. No
encontro
disputado no
Estádio do

Algarve a
formação
leonina mostrou
ser superior à
portista, tanto a
defender como
a atacar. Yannick
Djaló acabou
por ser a figura
da noite ao
marcar aos 44 e
aos 55 minutos.

Nani conquista
a Community
Shield
O Manchester
United venceu a
Community
Shield (a
Supertaça de
Inglaterra) ao
derrotar o
Porthsmouth
por 3-1, após a
marcação de
grandes
penalidades. No
tempo

regulamentar
verificou-se um
empate sem
golos. Dois
portugueses
participaram no
desafio
disputado no
Estádio de
Wembley: Nani
(substituído aos
78 minutos),
pelo Manchester
United, e Pedro
Mendes
(substituído aos

75), pelo
Portsmouth. Na
lotaria dos
penaltis, Diarra,
Mvuemba e
Johnson
falharam para o
clube de Pedro
Mendes e
permitiram aos
Manchester
United
conquistar o
primeiro troféu
da época de
2008/09.

SJPF denuncia
empresário
Em conferência
de imprensa, o
SJPF anunciou
que vai
denunciar à
FIFA, FPF e à
CBF, o
empresário-FIFA
Nilson Assis por
comportamento
lamentável e
inaceitável
relativamente a
vários jogadores.

Cai Conselho
de Justiça
O Conselho de
Justiça da
Federação
Portuguesa de
Futebol caiu
após a
renúncia de
quatro dos
seus seis
conselheiros.

Sporting ganha Supertaça

Portugal vence Mundialito
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SETEMBRO | 08

Ricardo
Sousa em
grande
O médio
aveirense
ganhou o
Prémio
Tsunami/Joga
dor do Mês já
que foi
considerado
pelo SJPF o
melhor
jogador da
Liga Vitalis
durante o mês
de Setembro.

A Direcção do
SJPF reuniu em
Vila do Conde
com o plantel do
Rio Ave. A
reunião servirá
para debater os
assuntos mais
pertinentes do

futebol
português 
e, em
particular,
os aos
que os
jogadores
dizem 
respeito.

Yebda
impressiona
O médio do
Benfica foi
considerado pelo
SJPF o melhor
jogador da Liga
Sagres durante o
mês de Setembro
e por isso venceu
o Prémio KIA /
Jogador do Mês.

SJPF em Olhão
e Portimão
A Direcção do
SJPF reuniu em
Olhão com a
Direcção do
Olhanense e com
plantel do clube
algarvio. No dia
seguinte
encontrou-se
com a Direcção e

plantel do
Portimonense,
em Portimão. As
reuniões servirão
para debater os
assuntos mais
pertinentes do
futebol
português e, em
particular, os aos
que os jogadores
dizem respeito.

O internacional
português
recebeu no Hotel
Savoy, na
Madeira, o troféu
que premeia o
melhor marcador
das ligas
europeias em
2007/08.
Cristiano Ronaldo
(31 golos na Liga

inglesa) recebeu
das mãos de
Vítor Serpa,
director de A
Bola, o galardão,
banhado a ouro,
que vale 173 mil
euros, pesa 10
quilos e consagra
o melhor
marcador
europeu.

SJPF reúne com
FPF
A Direcção do
Sindicato dos
Jogadores
Profissionais de
Futebol (SJPF),
representada por
Joaquim
Evangelista e João
Vieira Pinto,
respectivamente
presidente e vice-
presidente, e
ainda o presidente
da Assembleia
Geral, João

Nogueira da
Rocha, encontrou-
se com Gilberto
Madaíl, presidente
da Federação
Portuguesa de
Futebol (FPF). No
encontro foram
discutidos os
assuntos mais
relevantes do
futebol português,
em especial
aqueles que aos
jogadores de
futebol mais
importam.

Cristiano Ronaldo recebeu 
Bota de Ouro

SJPF em Vila do Conde



15

OUTUBRO | 08

O treinador
deixou o
comando
técnico da
formação
lituana do
Kaunas e
assumiu o
cargo de
seleccionador
da Lituânia a
"full-time".

SJPF reuniu-se
com Laurentino
Dias
A direcção do
SJPF, composta
por Joaquim
Evangelista, João
Nogueira da Rocha
e por João Vieira
Pinto, reuniu-se
com o secretário
de Estado da
Juventude e do
Desporto para
debater alguns dos
principais
problemas do
futebol português
e dos jogadores
em particular.

O internacional
português, numa
votação
efectuada por 57
500 jogadores
profissionais, foi

eleito pela
Federação
Internacional dos
Futebolistas
Profissionais 

(FIFPro) como o
melhor
futebolista da
última época.
Cristiano 

Ronaldo é, até ao
momento, o
primeiro jogador
português a
receber esta
distinção.

Braga vence
Prémio "KIA /
Jogador do
Mês"
O futebolista do
Leixões foi
considerado
pelo SJPF o
melhor jogador
da Liga Sagres
durante o mês
de Outubro. Na
corrida por este
troféu, Braga
superou o seu
colega de
equipa Bruno
China e o
benfiquista
Cardozo.

Igor Souza
vence prémio
Tsunami/
Jogador do Mês

O avançado gilista
foi considerado
pelo SJPF o
melhor jogador da
Liga Vitalis
durante o mês de
Outubro. Com
Igor Souza no
primeiro lugar, a
segunda posição
do prémio
Tsunami/Jogador
do Mês foi para
Pateiro, da União
de Leiria.

Miguel Lopes
ganha Prémio
Holmes
Place/Juventude
O defesa da
formação de Vila
do Conde foi
considerado pelo
SJPF o melhor
jogador jovem a
actuar na Liga
Sagres durante o
mês de Outubro.
Na corrida por este
galardão, Miguel
Lopes suplantou o
matosinhense
Vasco Fernandes e
Sílvio, do Rio Ave,
respectivamente
segundo e terceiro
classificados.

Couceiro,
seleccionador
da Lituânia

FIFPro: Cristiano Ronaldo é o número 1

SJPF reune com Liga
O SJPF
apresenta a
Hermínio
Loureiro,
Presidente de
LPFP, o modelo
adoptado pela
Liga espanhola
de pressupostos
financeiros a

exigir aos clubes
no início da
época. No
mesmo encontro,
o SJPF e a LPFP
retomaram a
revisão do
Contrato
Colectivo de
Trabalho.
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NOVEMBRO | 08

Fundo de
Garantia Salarial
O SJPF lançou um
fundo de garantia
salarial que visa
ajudar os
futebolistas que
têm salários em
atraso. Com a
presença do
internacional

português Jorge
Andrade e por
vários jogadores
do Estrela da
Amadora, entre
outros, Joaquim
Evangelista
explicou a razão
da existência
deste Fundo.

A Direcção do
SJPF,
acompanhada
pelos capitães do
Estrela da
Amadora, Marco
Paulo e Hugo
Carreira, foi
ouvida na
Assembleia da
República pela
Comissão
Parlamentar de
Educação,

Cultura,
Educação,
Ciência, Desporto
e Juventude, na
Assembleia da
República. A
presença dos
atletas serviu para
sensibilizar, ainda
mais, o poder
político para a
problemática do
incumprimento
salarial.

VI edição da
Semana
Contra o
Racismo
A iniciativa -
inserida no
âmbito do
programa FARE
(Football
Against Racism
in Europe) -
realizou-se
entre 12 e 20 de
Novembro, na
Cidade
Universitária,
em Lisboa.

Beto destaca-se
O guarda-redes
do Leixões foi
considerado pelo
SJPF o melhor
jogador da Liga 

Sagres durante o
mês de Novembro
e por isso, ganhou
o Prémio KIA /
Jogador do Mês.

O plantel decidiu
não cumprir a
ameaça de greve
devido a salários
em atraso e

compareceu no
encontro contra o
FC Porto (a contar
para a nona jornada
da Liga Sagres).

Uma decisão
baseada no bom
senso e tomada por
unanimidade pelo
plantel.

O melhor
marcador da
história da
Selecção Nacional,
colocou um ponto
final na carreira de
futebolista
profissional. "Após
muitos meses
meditação, resolvi
colocar um ponto

final na carreira de
jogador de
futebol", afirmou
Pauleta. O
goleador, 35 anos,
acrescentou que a
decisão foi
"dolorosa" mas
que foi tomada
com "o espírito de
dever cumprido".

Congresso
FIFPro
Decorreu em
Santiago do
Chile, entre 6 e 8
de Novembro, o
Congresso anual

da FIFPro. O
SJPF esteve
representado
por Joaquim
Evangelista e por
João Nogueira
da Rocha.

Diálogo
Social
Promovido
pela Comissão
Europeia,
decorreu em
Bruxelas a
primeira
reunião de
trabalho do
denominado
Diálogo Social
Europeu no
sector do
futebol, com a
participação
da FIFPro,
ECA, FIFA e
UEFA.

Legislação
O Governo
aprovou o
Decreto-Lei que
estabeleceu o
novo Regime
Jurídico das
Federações
Desportivas.

Universidade
O SJPF e a
Universidade de
Lisboa assinaram
um protocolo que
visa permitir que
os futebolistas
frequentem o
ensino superior.

Pauleta anunciou final da carreira

Estrela da Amadora em foco

SJPF na Assembleia da República



Bola de Ouro
para Ronaldo 
O internacional
português foi
galardoado em
Paris com o troféu
da France Football
que consagra o
melhor jogador de
2008. A cerimónia
decorreu nos
estúdios da TF1.
Após receber o
prémio, Ronaldo
afirmou estar
"muito feliz",
acrescentando
que "é um sonho
que tinha desde
miúdo".

Salários no E.
Amadora
O plantel
estrelista decidiu
não cumprir a
ameaça de greve
devido a salários
em atraso e
compareceu no
encontro com o
FC Porto (a contar
para a nona
jornada da Liga
Sagres). Uma
decisão baseada
no bom senso e
tomada por
unanimidade pelo
plantel.

Redução de
salários
A administração
da SAD da União
de Leiria propôs
uma redução de
50 por cento nos
salários dos
jogadores do
actual plantel.
Para discutir a
situação, o SJPF
encontrou-se com
os dirigentes e
com o plantel
leirienses.

Tendo em vista
solucionar os
casos mais
críticos, o SJPF
deu 400 euros
a 13 jogadores
do Nelas para
as ajudas mais
prementes.
Sem receberem
salário há

vários meses,
os jogadores
que constituem
o plantel do
Nelas, da II
Divisão,
atravessavam
um momento
complicado, em
alguns casos
dramático. .

Peskovic
impressiona
O guarda-redes da
Académica de
Coimbra foi
considerado pelo
SJPF o melhor
jogador da Liga
Sagres durante o
mês de Dezembro
e foi o justo
vencedor do
Prémio KIA /
Jogador do Mês.

Novas
Oportunidades
em crescendo
Após o SJPF
visitar 71
clubes, cerca de
1600 jogadores
mostraram
interesse em
aderir ao
Programa
Novas

Oportunidades,
para
reconhecimento
de
competências, e
completar o
nono ano ou o
ensino
secundário.
Recorde-se que
o SJPF
promoveu junto

dos jogadores
esta iniciativa,
tendo
destacado o ex-
jogador do
Benfica, José
Carlos, para a
missão de ir a
todos os clubes,
desde a
Primeira Liga
até à III Divisão.
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DEZEMBRO | 08

Nelas em dificuldades

Ronaldo 
sagra-se
campeão do
Mundo
Ao derrotar a
Liga de Quito, do
Equador, por 1-0,
o Manchester
United, onde
alinham Cristiano
Ronaldo e Nani,
venceu o Mundial
de Clubes que se
disputou no
Japão.
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LEGISLAÇÃO

As propostas apresentadas pelo
Sindicato dos Jogadores Profissionais
de Futebol (SJPF) para erradicar o
fenómeno dos salários em atraso no
futebol foram analisadas no passado
dia 13 de Janeiro pelo Conselho
Nacional do Desporto (CND) e
remetidas para um grupo de trabalho
mais restrito.
"O CND remeteu para Conselho do
Sistema Desportivo a concretização
de grupo de trabalho que até final da
época irá preconizar as soluções
adequadas a evitar o fenómeno dos
salários em atraso", explicou Joaquim
Evangelista no final da reunião do
CND, que decorreu em Lisboa.
Para o presidente do SJPF, "é
fundamental encontrar uma norma
eficaz que acabe com um problema
dos salários em atraso, que prejudica
a verdade desportiva e é um drama
para os jogadores". Joaquim
Evangelista lembrou ainda que o

Fundo de Garantia 
Salarial, criado pelo SJPF com o
apoio da Liga e da FPF para fazer face
a situações urgentes, "é insuficiente",
pelo que é essencial procurar
soluções para o problema que afecta
vários clubes da Liga e da Liga de
Honra.
"Temos tempo mais que suficiente,
não podemos é continuar sem fazer

nada, é preciso começar a discutir
com tempo útil sejam aprovadas as
normas que evitem situações de
incumprimento", adiantou.
As propostas analisadas foram
apresentadas pelo SJPF e prevêem,
entre outras medidas, a implantação
de um mecanismo de controlo
mensal de que os clubes cumprem
com os pagamentos aos jogadores.

Formado grupo de trabalho
para salários em atraso



Conforme foi amplamente divulgado
na comunicação social o Sindicato
dos Jogadores Profissionais de
Futebol (SJPF) tomou a iniciativa de
criar um Fundo de Garantia Salarial.
Tal Fundo destina-se a obviar o
também muito falado problema do
incumprimento salarial no futebol. É
facto que nos últimos anos este tem
vindo a agravar-se pelo que se
impunham medidas para, senão
solucionar, minorar o problema.
Assim, o Sindicato encontrou este
modelo que espera adequado para
suprir as dificuldades com que se
depara o Jogador com salários em
atraso e que abaixo apresentamos.

O que é o Fundo de Garantia
Salarial?

Nos termos do respectivo
regulamento o Fundo de Garantia
Salarial consubstancia um apoio
material destinado a fazer face aos
riscos inerentes à falta do pagamento
atempado da retribuição devida aos
jogadores pelas respectivas
entidades patronais.

Quem pode recorrer?
Todos os associados do Sindicato
com as quotas em dia e com contrato
de trabalho desportivo ou contrato de
trabalho de formação desportiva
assinado.

Que modalidades existem?
O subsídio é reembolsável,
pressupondo a devolução ao
Sindicato do montante atribuído.

Quem pode habilitar-se?
Os pedidos são formalizados em
impresso próprio fornecido pelo
SJPF.
Por cada pedido será organizado um
processo instruído com a

documentação necessária à sua
apreciação.
Concretamente:
- Requerimento/Pedido;
- Contrato de Trabalho Desportivo ou

de Formação Desportiva;
- Declaração comprovativa da

situação de Associado e da
quotização regularizada;

- Contrato de Mútuo;
- Cheque garantia/ou Declaração de

Dívida;

Qual o montante que pode ser
requerido? 

O montante a atribuir será:
Jogadores da Liga Sagres
______________________  1000,00 €  
Jogadores da Liga Vitalis
_______________________  750,00 €
Jogadores da II Divisão
_______________________  500,00 €
Jogadores da III Divisão
_______________________  350,00 €

Durante quanto tempo é
atribuído o Fundo?

A concessão do apoio tem a duração
de cinco meses, dependendo da
disponibilidade do Fundo.

É exigida alguma garantia? 
Para garantia do respectivo
reembolso o associado deverá
entregar, aquando do recebimento do
Fundo, um cheque pré-datado de
igual montante ou uma Declaração
de Dívida, destinado a garantir a
amortização.

Quem contactar?
Sindicato dos Jogadores Profissionais
de Futebol:
Telefone: 21 321 95 90
Fax: 21 343 10 61

Cristina França
gabinete.juridico@sjpf.pt
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Fundo de Garantia Salarial 



Bilhete de identidade
Nome
BETO
Data de nascimento
01/05/1982
Naturalidade Lisboa
Altura 1,80 m
Peso 80 kg
Posição Guarda-redes

Estreia na I Liga
Leixões 1, Benfica 1, a 18 de Agosto de
2007

Clubes Sporting, Casa Pia, Desp.
Chaves, Marco e Leixões

Prémio Kia
Jogador do Mês
Novembro

O guarda-redes do Leixões foi
considerado pelo SJPF o
melhor jogador da Liga Sagres
durante o mês de Novembro.

Classificação
1.º 

2.º 

3.º 

4.º 

5.º 

6.º 

7.º  

8.º 

9.º 

10.º

Beto (Leixões) 

Djalma (Marítimo) 

Liedson (Sporting) 

David Suazo (Benfica) 

Sidnei (Benfica) 

Lisandro Lopez (FC Porto) 

Miguel Lopes (Rio Ave) 

Wesley (Leixões) 

Paulo Sousa (P. Ferreira) 

Cristian Rodriguez (FC Porto) 

LIGA SAGRES

Beto

Troféu do Prémio Jogador do mês
produzido pela Montra do Vidro
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Bilhete de identidade
Nome
PESKOVIC
Data de nascimento
30/06/1976
Naturalidade Topolcani, Eslováquia
Altura 1,88 m
Peso 86 kg
Posição Guarda-redes

Estreia na I Liga
E. Amadora 1, Académica 0, a 24 de
Agosto de 2008

Clubes Slovan Bratislava
(Eslováquia), MKS Swit (Polónia),
Widzew Lodz (Polónia), Pogon
(Polónia), Z. Sosnowiec (Polónia),
Gornik Zabrze (Polónia) e Académica

Prémio Kia
Jogador do Mês
Dezembro

O guarda-redes da Académica
foi considerado pelo SJPF o
melhor jogador da Liga Sagres
durante o mês de Dezembro.

Classificação
1.º 

2.º 

3.º 

4.º 

5.º 

6.º 

7.º  

8.º 

9.º 

10.º

Peskovic (Académica) 

David Suazo (Benfica) 

Katsouranis (Benfica) 

Cristian Rodriguez (FC Porto) 

Nuno Assis (V. Guimarães) 

João Moutinho (Sporting) 

Nilson (V. Guimarães) 

Marcelo (Belenenses) 

Hulk (FC Porto) 

Nené (Nacional)

Peskovic
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Prémio Holmes Place
Juventude

LIGA SAGRES

Pelo segundo mês consecutivo
(Outubro e Novembro), o
defesa da formação de Vila do
Conde foi considerado pelo
SJPF o melhor jogador jovem
a actuar na Liga Sagres. 

Miguel
Lopes

Classificação
1.º 

2.º 

3.º 

4.º 

5.º 

6.º 

7.º  

8.º 

9.º 

10.º

Miguel Lopes (Rio Ave) 

Rui Patrício (Sporting) 

Vasco Fernandes (Leixões) 

Bruno Gama (V. Setúbal) 

Tiago Pinto (Trofense) 

Hélder Barbosa (Trofense) 

Celestino (E. Amadora) 

Daniel Carriço (Sporting) 

Mano (Belenenses) 

David Caiado (Trofense) 

O médio do Estrela da
Amadora foi considerado pelo
SJPF o melhor jogador jovem
a actuar na Liga Sagres
durante o mês de Dezembro. 

Celestino

Classificação
1.º 

2.º 

3.º 

4.º 

5.º 

6.º 

7.º  

8.º 

9.º 

10.º

Celestino (E. Amadora) 

Rui Patrício (Sporting) 

Hélder Barbosa (Trofense) 

Daniel Carriço (Sporting) 

Bruno Gama (V. Setúbal) 

Tiago Pinto (Trofense) 

Vítor Gomes (Rio Ave) 

Miguel Lopes (Rio Ave) 

Miguel Vítor (Benfica) 

Pereirinha (Sporting)

Troféu do Prémio Juventude
produzido pela Montra do Vidro22



Prémio Tsunami
Jogador do Mês

LIGA VITALIS

O guarda-redes do Gondomar
foi considerado pelo SJPF o
melhor jogador da Liga Vitalis
durante o mês de Novembro.

Nuno
Santos

Classificação
1.º 

2.º 

3.º 

4.º 

5.º 

6.º 

7.º  

8.º 

9.º 

10.º

Nuno Santos (Gondomar) 

Fernando (U. Leiria) 

Lourenço (Beira-Mar) 

Feliciano (Vizela) 

Luís Carlos (Estoril) 

Ivanildo (Gil Vicente) 

Rui Duarte (Olhanense) 

Pimenta (Sp. Covilhã) 

Marco Cadete (Feirense) 

Rui Miguel (Desp. Aves) 

O guarda-redes da União de
Leiria foi considerado pelo
SJPF o melhor jogador da Liga
Vitalis durante o mês de
Dezembro.  

Fernando

Classificação
1.º 

2.º 

3.º 

4.º 

5.º 

6.º 

7.º  

8.º 

9.º 

10.º

Fernando (U. Leiria) 

Gabi (Feirense) 

Robert (Desp. das Aves) 

Paulo Vaz (Sp. Covilhã) 

Ricardo Jorge "Cadinha" (Gondomar)

Fangueiro (Beira-Mar) 

Djalmir (Olhanense) 

Ruy Netto (Santa Clara) 

Leonel Olímpio (Gil Vicente) 

Banjai (Oliveirense) 

Troféu do Prémio Jogador do mês
produzido pela Montra do Vidro 23
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Prémio Diadema
Juventude

LIGA VITALIS

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

Castro

Classificação
1.º 

2.º 

3.º 

4.º 

5.º 

6.º 

7.º  

8.º 

9.º 

10.º

Castro (Olhanense) 

Zequinha (Gil Vicente) 

Luís Pedro (Freamunde) 

Bruno Moreira (Varzim) 

Varela (Estoril) 

Nuno Coelho (Portimonense) 

Gilberto (Boavista) 

Rúben Lima (Desp. Aves) 

Yohan Tavares (Beira-Mar) 

João Dias (Santa Clara)

O jogador do Estoril foi eleito
pelo SJPF o jogador jovem
mais valioso da Liga Vitalis
durante o mês de Dezembro.

Miguel
Rosa

Classificação
1.º 

2.º 

3.º 

4.º 

5.º 

6.º 

7.º  

8.º 

9.º 

10.º

Miguel Rosa (Estoril) 

Castro (Olhanense) 

Yazalde (Varzim) 

Bura (Sp. Covilhã) 

Rui Sampaio (Beira-Mar) 

Luís Pedro (Freamunde) 

Pedro Moreira (Boavista) 

André Pinto (Santa Clara) 

Romeu Ribeiro (Desp. Aves) 

Carlitos (Oliveirense) 

Troféu do Prémio Juventude
produzido pela Montra do Vidro
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Prémio Fair Play Colectivo
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LIGA VITALISLIGA SAGRES

Troféu do
Prémio
Jogador
do mês
produzido
pela
Montra
do Vidro

Naval Santa Clara
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SALÁRIOS

Atlético de Valdevez
desconvocou greve
Após reunião com a Direcção do
Sindicato dos Jogadores
Profissionais de Futebol (SJPF), os
jogadores do Atlético de Valdevez
decidiram desconvocar no passado
dia 27 de Janeiro a greve para o jogo
da quinta-feira seguinte, a contar
para a Taça de Portugal, frente ao
Nacional da Madeira (1-1, após
prolongamento, e 1-3 nas grandes
penalidade).
Tal posição deveu-se ao facto da
Direcção do clube ter dado garantias
de que regularizaria os salários em
atraso (três meses) em breve.
"Foi-nos dito que o clube vai ter
acesso às verbas resultantes da
venda de Júlio César à Académica e,
além de um montante relacionado
com a transmissão televisiva do jogo
com o Nacional, têm ainda outras
duas situações pendentes", explicou
Joaquim Evangelista, após a reunião.
O presidente do SJPF realçou o
esforço da Direcção do Atlético de
Valdevez (actualmente a militar na
Série A da II Divisão) em resolver o

assunto, - "ao contrário de outros
dirigentes que afundam a cabeça na
areia", disse - e sublinhou que se
"deve dar o benefício da dúvida",
acrescentando que "é importante o
diálogo e a conjugação de esforços".
Evangelista relembrou que "quanto

mais cedo se responder a um
problema como este dos salários em
atraso, que afecta a vida particular
de profissionais, melhor", e referiu
que o clube disponibilizou pouco
mais de 300 euros para ocorrer "aos
casos mais dramáticos".



27

T
ia

g
o

 P
in

to
(T

ro
fe

n
se

)

V
ít

o
r 

G
o

m
es

(R
io

 A
ve

)

TALENTOS
C

a
rr

iç
o

(S
p

o
rt

in
g

)

Y
a

za
ld

e
(R

io
 A

ve
)

Formado nas escolas do Sporting, Daniel Carriço, 20
anos, sagrou-se campeão nas respectivas categorias
sendo inclusive capitão. Em 2007/08 foi emprestado ao
Olhanense e ao AEL Limassol, de Chipre. Este ano, foi
integrado no plantel do Sporting e, neste momento, é
titular indiscutível após a lesão do seu companheiro
Tonel.

Filho de João Vieira Pinto, Tiago Pinto, 21 anos, é mais
um "produto" da formação do Sporting. Na sua
primeira temporada como sénior foi emprestado ao
Olivais e Moscavide (36 jogos, dois golos), da II B. Em
2008/09 foi cedido ao Trofense. É claramente um
defesa esquerdo de elevado potencial.

Nas duas últimas épocas, Yazalde, 20 anos, deu nas
vistas na Liga Vitalis ao serviço do Varzim e foi
contratado no mercado de Inverno da presente
temporada pelo Sporting de Braga, numa clara aposta
para o futuro. O emblema bracarense entretanto, para
adquirir experiência, cedeu-o por empréstimo ao Rio
Ave.

Com 21 anos (25/12/1987), Vítor Gomes, natural de
Vila do Conde, é mais uma promessa do futebol
português. Há três épocas no Rio Ave, este médio,
apesar da sua juventude, já teve uma curta passagem
pelo exigente futebol italiano. Em 2007/08 jogou por
empréstimo no Cagliari. Esta época regressou ao Rio
Ave.
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PROJECTO 

A 13 de Fevereiro de 2009, celebrou-se
no Centro de Exposições da Exponor
(Porto), um protocolo entre o SJPF e a
Direcção-Geral da Inovação e
Desenvolvimento Curricular tendo em
vista a implementação do projecto

escola.futebol.cidadania.sapo.pt.
A sessão decorreu no âmbito da Feira
da Educação, Formação, Juventude e
Emprego - "QUALIFICA" e foi presidida
pelo secretário de Estado da Educação,
Valter Lemos, e pelo secretário de

Estado da Juventude e do Desporto,
Laurentino Dias.
Além da Direcção do SJPF estiveram
presentes na cerimónia o embaixador
do projecto João Vieira Pinto e ainda
algumas figuras do desporto nacional.

Projecto de âmbito nacional dirigido
ao adolescentes a frequentar o ensino
secundário promovido pelo Sindicato
dos Jogadores Profissionais de Futebol
o Ministério da Educação e a
Secretaria de Estado da Juventude e
do Desporto e apoiado pela Federação
Portuguesa de Futebol, a PT (Sapo,
Meo, Tmn) e a Panini.

- Fomentar a aprendizagem na escola
e promover a importância da escola
no desenvolvimento humano e da
sociedade;

- Fomentar a prática desportiva como
meio, nomeadamente, de promoção
da saúde e do bem estar;
- Conciliar a actividade escolar com
a actividade desportiva;
- Promover a cidadania nacional e
europeia; 
- Alertar os jovens para os perigos da
profissão de futebolista;

O Sindicato, promoverá mensalmente,
durante o ano lectivo, junto de uma
escola secundária a definir com o
Coordenador Nacional do Desporto
Escolar e o respectivo Conselho
Executivo, uma acção que integra
integra 3 componentes:

Projecto
escola.futebol.cidadania.sapo.pt

- Dinamizar as boa práticas
desportivas, o fair-play, a amizade, a
tolerância, a diferença, a integração,
etc.;

- Combater a violência, o racismo, a
xenofobia, a homophobia e  a
intolerância no desporto;

- Erradicar o doping 

João Pinto, Tiago Pinto, Valter Lemos, Rosa Mota,
Laurentino Dias, Nuno Fernando, Tó Zé, Joaquim

Evangelista, Beto, Diogo, Lucas 



O Sindicato oferece competência,
qualidade, seriedade e empenho na
defesa dos teus direitos.
De ti esperamos uma participação
activa e solidária.
Todos juntos formaremos uma
equipa ganhadora.

Todos juntos podemos
contribuir para as mudanças
de que o futebol português
necessita. A tua adesão é

fundamental.

QUOTAS
Jóia de Inscrição 50,00E
Sócios Efectivos
Liga Sagres            150,00E
Liga Vitalis         120,00E
2ª Divisão         100,00E
3ª Divisão         80,00E
Distritais                80,00E
FUTSAL
1ª Divisão         150,00E
2ª Divisão       100,00E
3ª Divisão              80,00E
Sócios Honorários 40,00E

SERVIÇOS

1. Apoio Jurídico e Fiscal

2. Fundo de Garantia Salarial

3. Formação Profissional 

4. Fundo de Solidariedade 

5. Estágio para Jogadores  

6. Casa do Futebolista

7. Seguro de Vida

Embaixador do Projecto :
João Vieira Pinto
Embaixador da Escola :
Eleito entre os alunos da sua escola
terá como tarefas:
- Representar a escola neste evento,

tanto a nível local, como a nível
nacional;

- Promover a escola, o evento e os
valores que lhe estão associados;

- Articular com o Embaixador todos os
aspectos do evento e participar na
eleição dos melhores jogadores do
torneio

-Dinamizar a sua escola no site
www.escola.futebol.cidadania.sapo.pt

www.escola.futebol.cidadania.sapo.pt
- Registo em filme e imagem dos jogos
e mais eventos, que serão colocados on
line no site
www.escola.futebol.cidadania.sapo.pt e
em www.sapo.pt.
- Blog da comunidade participante
- Galeria de imagens produzidas pela
organização e fornecidas pelos
estudantes.
- Toda a informação sobre o projecto

Apoios :
- Secretaria de Estado da Juventude e

do Desporto
- Ministério da Educação

Instituto do 
Desporto 
de Portugal

- Federação 
Portuguesa 
de Futebol

Patrocinadores :
PT
Sapo 
Meo  
Tmn  
Panini





DE CÁTEDRA

O pensamento estratégico do treinador, muito embora seja
um acto de criatividade e liberdade absolutas, deve
obedecer a um conjunto de parâmetros segundo os quais
ele organiza a época em geral e o próximo jogo em
particular.
A questão central a considerar é o adversário. Quer dizer,
contra quem vai jogar. A equipa, o treinador, os dirigentes, o
clube e os apaniguados. Na perspectiva de Clausewitz, o
treinador deve considerar que não é senhor dos seus actos,
porque é o adversário lhe dita as leis, tal como ele lhe dita
as suas. Quer dizer, um treinador tem de agir em função da
vontade do adversário a fim de a poder contrariar e impor-
lhe a sua própria vontade. Esta é a lógica de todo o
pensamento estratégico.
De seguida, o treinador deve considerar a escala de
turbulência que rodeia o jogo. A turbulência determina o
grau de dificuldade do ambiente em geral e do jogo em
particular, bem como o padrão da ética de conflito que
envolve as circunstâncias de cada jogo e do campeonato. O
grau de turbulência (de 1 a 5) obriga o treinador a uma
atitude em conformidade: com pouca turbulência a atitude
do treinador é pura e simplesmente rotineira; com um grau
elevado de turbulência, a atitude do treinador deve ser
proactiva, quer dizer, deve ensaiar antecipar-se aos
acontecimentos e até provocar os que lhe forem mais
convenientes.
Do grau de turbulência decorrem três categorias de
acontecimentos: (1) conhecidos certos; (2) conhecidos
incertos e (3) desconhecidos. Em princípio, os
acontecimentos conhecidos certos permitem uma resposta
antecipada através de acções de rotina e de compromisso.
Os acontecimentos conhecidos incertos, obrigam a planos
de contingência (B, C, etc.). Os acontecimentos
desconhecidos sujeitam o treinador a estar preparado para
reagir, tanto quanto possível, em tempo real através de
respostas de adaptação.
A capacidade de resposta do treinador depende do tipo de
acontecimentos: (1) pode andar à frente dos
acontecimentos; (2) poder andar ao ritmo dos
acontecimentos; (3) pode andar atrás dos acontecimentos.
Na primeira situação as previsões decorrem dos
acontecimentos que já vêm do passado, pelo que são
possíveis de extrapolar; na segunda situação o treinador
deve jogar com as ameaças e oportunidades que
transcorrem do ambiente; na terceira situação o treinador
está perante um futuro imprevisível, pelo que só lhe resta
idealizar o futuro que mais deseja e ser capaz de o fazer
acontecer.
Depois, é a partir das possíveis previsões que o treinador
pode determinar o tipo de planeamento a fazer. Ele tem de
realizar, por um lado, um planeamento deliberado, quer
dizer, aquele que ele controla e se consubstancia nas
rotinas e no compromisso. Mas, tem de realizar também o
planeamento emergente, quer dizer, aquele que se

consubstancia nos planos de contingência e na capacidade
de adaptação que decorem das transformações que
inopinadamente acontecem, n jogo, no campeonato, no
clube e na sociedade.
Resolvidas estas questões, o treinador está em condições
de perceber em que casos e circunstâncias a estratégia é:
(1) clara; (2) alternativa; (3) provável e; (4) ambígua. A
estratégia é clara quando não restam dúvidas sobre aquilo
que deve ser feito. É alternativa quando o treinador é
obrigado a equacionar vários planos opcionais. É provável
quando o treinador é sujeito a assumir determinado grau
de risco. É ambígua quando só resta ao treinador a
capacidade de improvisação e adaptação a acontecimentos
e eventualidades completamente desconhecidas.
Seguidamente, o treinador tem de decidir o que é que vai
fazer: (1) contra quem? (2) Para quê? (3) Como? (4)
Quando? (5) Onde? (6) Por Quem? (7) Com Quem? Para o
efeito, como diria Mintzberg, o treinador tem um conjunto
de instrumentos a utilizar: (1) perspectivas, (2) planos; (3)
modelos; (4) sistemas; (5) posições e; (6) truques /
medidas.
Por último o treinador deve ter em atenção que a estratégia
é um jogo de criatividade sem fim. Na ideia de André
Beaufre é uma invenção perpétua fundada sobre hipóteses
que é necessário experimentar em plena acção, onde os
erros de apreciação se pagam com a derrota.

Gustavo Pires
(Presidente do Fórum Olímpico de Portugal)

O Pensamento 
Estratégico do Treinador
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NOTÍCIAS

Eduardo Juan
visitou SJPF

Crise em Rio Maior

Eduardo Juan, membro da EFPA (Sports Group of
European Former Football Players Associations), esteve na
sede do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol
(SJPF), em Lisboa, e reuniu com a respectiva Direcção.
Atento o trabalho desenvolvido pelo SJPF na área social, a
EFPA pretende que o Sindicato de Jogadores adira à sua
estrutura e dinamize em Portugal programas de apoio aos
ex-jogadores.
O SJPF vê nesta iniciativa um instrumento para reforçar
internamente os seus projectos "Glórias de Portugal" e a
"Casa do Futebolista".

O presidente SJPF reiterou a vontade de ajudar os
jogadores da UD Rio Maior, da III divisão, cujo plantel tem
três meses de subsídios em atraso, e inclusive recorrer ao
Fundo de Garantia Salarial.
Após mais uma reunião com os jogadores da UD Rio Maior,
Joaquim Evangelista adiantou que "quando tiver um
jogador que recorra ao Sindicato e seja reconhecida uma
situação de carência, como foi o caso do Estrela da
Amadora e foi agora este caso, o Sindicato está presente e
actua, não somos de retórica". Segundo o presidente do
SJPF, "solidariedade de boca há muita, mas, no desporto
português, a única entidade que se chega à frente nestes
casos é o Sindicato e é a mais pequena".



Para quem olhou com vista desatenta para o meu último

artigo, nesta revista (colaboração que muito me

desvanece) terá apressadamente concluído que eu

dispenso a teoria, na profissão de treinador de futebol -

teoria absolutamente indispensável, em qualquer acto

cognoscitivo de feição tipicamente científica. Com

efeito, quando repito nas minhas aulas "o facto da vossa

licenciatura em Desporto não vos garante que podereis

ser um dia treinadores de mais sucesso do que alguns

treinadores, sem habilitações universitárias" - não digo

que, neste caso, como noutros, o saber universitário

seja dispensável. O que é meu dever salientar é que, na

dialéctica teoria-prática, esta tem a primazia, ou seja, só

com teoria não há conhecimento. Vou mais longe: quem

não pratica não sabe! Por isso, a cultura implica a

aliança do saber e da vida. Quem não viveu o futebol,

nada sabe de futebol, por mais que o teorize. Assim, se

o conhecimento universitário permite que se

perspective e antecipe uma nova prática do futebol,

importa, o mais depressa possível, que os professores

universitários dos cursos de Desporto procurem as

"causas das causas" dos fracassos de muitos dos seus

ex-alunos diante dos êxitos espectaculares de

treinadores, alguns deles só com a Instrução Primária. O

que se passa, se também a prática, por si só, não é um

conhecimento absoluto?

Já os "mestres da suspeita" (Marx, Nietzsche e Freud)

deitaram por terra a mania de uma Razão sobranceira à

história, à infra-estrutura económica, à libido, às

emoções, à vontade de poder. Fundamentados numa

Razão imperial, cresceram e floresceram os fascismos

de todos os matizes, à direita e à esquerda. O futebol,

como motricidade, é um movimento intencional da

complexidade humana, onde teoria e prática

inevitavelmente se articulam. Mas, como movimento

intencional, ou motricidade (o movimento, sem

intencionalidade, não é motricidade), a teorização do

futebol, para decisivamente ajudar à transformação do

"desporto-rei", necessita da mediação prática

adequada. Quem só pensa o futebol e não o vive não

transforma verdadeiramente o futebol. Para

transformar, há que sair do âmbito da teoria pura e criar

uma unidade dialéctica fundamental entre a teoria e a

prática. Ora, é isto o que por vezes não acontece

nalguns cursos universitários de Desporto. Porque, se

tal acontecesse, depressa os alunos concluiriam que a

usual placidez do estudo livresco é insuficiente para

entender-se a incerteza que o futebol é e o mundo

convulso que o rodeia e condiciona. O que fazer-se? Na

esteira de Boaventura de Sousa Santos, fazer o segundo

corte epistemológico, ou seja, romper com um saber

pesporrente, prosapioso e dialogar com os "práticos"

que apresentem um currículo de êxitos inolvidáveis.

Porque são estes, os vencedores, os que, para o grande

público, têm razão. O José Mourinho, o Manuel Jesualdo

Ferreira, o Carlos Queiroz, o José Peseiro, o Carlos

Carvalhal e outros não são conhecidos pela sua

licenciatura, mas pelos resultados obtidos, na alta

competição. O conhecimento científico, que é teoria,

nasce na prática e nela termina. Portanto, definir é

teorizar, porque antes se praticou e se pretende praticar

melhor! Não há ciência, sem a síntese teoria-prática,

porque é nesta síntese que a vida acontece. Conhecer é

viver! A revolução copernicana, no âmbito do

conhecimento, é esta e não outra: Conhecer, que é

construção subjectiva da realidade, é uma vivência

e não a simples observação de factos que nos são

exteriores.

Nos cursos de treinadores, se bem entendo o que me

dizem, as várias disciplinas não obedecem ao mesmo

paradigma, ou seja, são psicologia, sociologia,

pedagogia, etc., etc., mas não são futebol. E depois

vivendo da falsa racionalidade de quem não estuda o

futebol como reflexo da condição humana. Para

preparar o futebolista, é preciso simultaneamente

preparar o Homem. Para fazer grupo, para reconhecer

os erros, para respeitar e respeitar-se, para enfrentar as

incertezas em que o jogo é pródigo - não basta ser

tecnicamente habilidoso. Escreve Edgar Morin n'Os

Sete Saberes para a Educação do Futuro: "a

educação do futuro deverá ser um ensino (...) centrado

na condição humana" (Instituto Piaget, p. 51). Do

futebol, do desporto em geral, deverá dizer-se o mesmo.

O Oráculo de Delfos: "Conhece-te a ti mesmo" também

se aplica ao futebol.

Manuel Sérgio

(Filósofo do Desporto)

A pessoa certa para
um lugar incerto (2)

DE CÁTEDRA
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CARTOON por Henrique Monteiro









Cristiano Ronaldo teve um ano absolutamente
fantástico. Além dos inúmeros prémios com que foi
galardoado ao longo de 2008, o internacional fez um
pleno histórico: FIFA World Player, Bola de Ouro e
Bota de Ouro.
Colectivamente, foi ainda campeão nacional de
Inglaterra pelo Manchester United, vencedor da Liga
dos Campeões (competição na qual 
foi considerado o Melhor Jogador) e do 
Mundial de Clubes, disputado no Japão.

- Melhor Jogador da Liga inglesa 
- Equipa do ano da Premier League
- Melhor Marcador da Liga inglesa 
- Melhor Jogador da Liga dos Campeões 
- Melhor Avançado e Jogador da Liga dos 

Campeões 
- Bota de Ouro 
- Onze ideal FIFPro 
- Jogador do ano FIFPro 
- Bola de Ouro 
- Jogador do Ano para a revista World Soccer 



- Premier League 
- Liga dos Campeões 
- Mundial de Clubes





Correndo o risco de ser repetitivo,

porque já quase tudo foi dito

sobre as tuas inequívocas 

qualidades, não posso de 

institucional e pessoalmente

deixar uma nota de congratulação

pelo prémio atribuído - FIFA

WORLD PLAYER.

Na verdade, trata-se do justo 

reconhecimento do valor e do 

trabalho, aliás, bem traduzido nos

resultados obtidos individual e

colectivamente.

Cumpre, pois, reiterar os votos de

parabéns, e desejar que este

prémio seja um estímulo aos 

nossos jogadores, aos clubes e à

aposta na formação e todos os



Em 2008,
Cristiano Ronaldo
sobressaiu e fez valer a
sua categoria em muitos
jogos. A sua excelente
forma ao longo de quase
todo o ano fez com que
muitas vezes os adversários
só o conseguissem parar
recorrendo à falta. Por isso,
não foram poucas as
ocasiões, em que o 
jogador português foi 
fustigado com algumas
entradas à margem 
das leis.



Como sempre, Cristiano Ronaldo contou com o apoio da
família. A sua mãe, Dolores Aveiro, foi uma presença 
constante e um suporte que o futebolista nunca dispensou.
Por fim, o número sete da Selecção Nacional conseguiu
um feito só ao alcance dos predestinados: suceder

a Kaká como o Melhor Jogador do Mundo,
galardão instituído pela FIFA. O presente

de Cristiano Ronaldo é risonho mas o
seu futuro, para bem do próprio

jogador e do futebol português,
promete sê-lo ainda mais.




