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O futebol somos nós.

FICHA TÉCNICA

Luís Costa



Editorial

O Futebol
Somos Nós

Sob o lema "O Futebol Somos Nós"
o Sindicato realizou nos dias 22 e
23 de Janeiro de 2007, em Lisboa e
no Porto, respectivamente, reuniões
com os capitães de equipa e os
plantéis dos clubes da Liga Bwin e
da Liga de Honra.
O objectivo foi o de estabelecer
uma relação personalizada com os
associados no sentido de debater
em conjunto os assuntos mais
importantes para a classe, a saber: a
formação escolar e académica, a
protecção social, a saúde e as
garantias salariais.
Importa, ainda que sinteticamente,
deixar algumas notas caracterizado-
ras dessas reuniões.
A primeira para registar a elevada
participação reveladora de uma
autêntica união da classe e da
classe com o Sindicato.
A segunda para destacar o debate
aberto e empenhado em todos os
temas abordados, permitindo a
recolha de valiosíssimos contribu-
tos sustentadores das acções a
desenvolver.
Por último, o empenho participativo
traduzido na constituição de uma
Comissão integrada pela Direcção
do SJPF, pelos capitães de equipa
do FC Porto, Benfica, Sporting, V.
Guimarães e Santa Clara e ainda de
três figuras emblemáticas do fute-
bol português, com o fim de elabo-
rar e submeter à apreciação do
Governo e entidades desportivas
diversas propostas.
Atento o exposto, a união da classe
leva a sustentar, sem arrogância
mas com muito orgulho o aludido
lema, ou seja, "O Futebol Somos
Nós".

Eleição de
Michel Platini 

Embora à primeira vista não pareça,
não deixa de existir conexão entre o
que atrás se refere e a eleição de
Michel Platini para o cargo de presi-
dente da UEFA.
Trata-se do reconhecimento do
mérito fundado na experiência co-

lhida em longa carreira profissional
que nunca poderá deixar de consti-
tuir um valor acrescido para o exer-
cício de cargos das instituições
desportivas.
Assim, foi agora com Platini, assim
será, estamos certos, com muitos
futebolistas portugueses num
futuro próximo tanto a nível inter-
no, como a nível internacional.
Por um lado impõe-se cumprimen-
tar e desejar a Platini os maiores êxi-
tos no exercício das suas funções.
Por outro lado, cabe incentivar os
jogadores portugueses no sentido
da sua qualificação para o exercício
de funções directivas.
Finalmente, importa apelar aos diri-
gentes desportivos na aposta da
promoção de acções de formação
adequadas às aludidas funções e,
consequentemente, à escolha dos
mesmos atletas para
integrarem as
estruturas dos
Clubes/SAD.

Eleição
de

Gilberto
Madaíl

O Comité Executivo da
UEFA conta, entre os
seus membros, com o
Dr. Gilberto Madaíl.
Trata-se de um justo
reconhecimento pessoal
e profissional e um
orgulho para Portugal
e para o futebol por-
tuguês.Duas palavras,
portanto, se impõem:
Parabéns e felici-
dades, Dr. Madaíl.

Velhas
Glórias

A partir do pre-
sente número, a
revista passará a
integrar uma
nova rubrica,
d e n o m i n a d a
"Velhas Glórias".

O

reconhecimento foi e é apanágio
do SJPF e, como tal honrando o
título, pretende-se destacar aqueles
que dignificaram  o nome do fute-
bol e de Portugal dentro e além
fronteiras.
Como não poderia deixar de ser
EUSÉBIO dá o pontapé de saída.

Joaquim Evangelista
Presidente da Direcção

jevangelista@sjpf.pt
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Velhas Glórias
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Nascido a 25 de Janeiro de 1942,
na cidade de Lourenço Marques
(actual Maputo), em Moçambique,
Eusébio completou há poucos dias
65 anos de idade.
Conhecido como o "Pantera
Negra" ou o "King", Eusébio da
Silva Ferreira é considerado um
dos mais geniais futebolistas de
todos os tempos. Para muitos, o
melhor português de sempre, para
todos, seguramente, um dos
melhores do planeta. Com a sua
classe, elevou o futebol luso a
níveis nunca antes vistos. O seu
prestígio passa de geração em ge-
ração e ultrapassa fronteiras. Pode
dizer-se, sem qualquer margem de
erro, que é um verdadeiro embai-
xador de Portugal e do futebol
português, em todo o Mundo.
A história de Eusébio começou
quando em Dezembro de 1960
deixou o seu bairro de Mafalala, e
o Sporting de Lourenço Marques,
e chegou à então Metrópole.
Disputado por Benfica e Sporting
- por causa disso esteve seis
meses sem jogar - acabou por
vincular-se ao Benfica. Uma união
para toda a vida.
Estreou-se num jogo particular
com o Atlético. Marcou três golos
e os encarnados venceram por 4-2.
No dia seguinte, a comitiva do
Benfica partiu para Berna, onde
haveria de ganhar, pela primeira
vez, a Taça dos Clubes Campeões
Europeus. Eusébio ficou em Lisboa.
Ganhou-a pouco tempo depois.
Desde logo se viu que se estava
perante um jogador de "outro
mundo". Capaz de arranques dev-

astadores, sempre com a bola con-
trolada, de fintas eficazes e de
remates potentes e certeiros,
Eusébio marcou uma era. 
O Mundial de 1966, em Inglaterra,
catapultou-o em definitivo para a
glória mundial - isto apesar de um
ano antes ter ganho a "Bola de
Ouro", troféu destinado ao melhor
jogador europeu, e de já ter uma
Taça dos Clubes Campeões
Europeus no seu currículo.
Foi em em terras de "sua majes-
tade", que Eusébio ganhou a
alcunha de Pantera Negra (dada
por um jornalista inglês). Foi o
melhor marcador da competição
(nove golos) e responsável pela
imortalização de alguns dos lances
mais espectaculares do futebol
mundial. O jornal britânico "News
of the World", referência da
época, designou-o "Melhor
jogador do Mundo".
Ao longo da sua carreira coleccio-
nou títulos e distinções. Uma Taça
dos Clubes Campeões Europeus,
11 campeonatos nacionais,
cinco Taças de Portugal, sete
vezes o melhor marcador
do campeonato por-
tuguês, duas Botas de
Ouro, uma Bola de
Ouro e 64 interna-
cionalizações pela
selecção de
Portugal (41 golos). 
Apesar do elevado
número de oper-
ações de que foi
alvo (só ao joelho
esquerdo foram
seis) devido à falar

de "jeito" dos adversários, Eusébio
conseguiu marcar 733 golos em
jogos oficiais. 
Porém, por difícil que pareça,
Eusébio não terminou a sua car-
reira no Benfica. Em 1975 foi em
busca do "el dorado" e ingressou
no Boston Minutemen, dos
Estados Unidos da América.
Seguiu-se o CF Monterrey
(México), novamente os norte-
americanos do Boston Minutemen,
o Toronto Blizzards (Canadá) e o
Las Vegas Quicksilver (EUA). Em
1978 regressou a Portugal para
representar o Beira-Mar. Nesse
mesmo ano, ingressou no União
de Tomar onde finalizou acabou a
sua brilhante carreira.
Actualmente, é embaixador do
Benfica e da Selecção Nacional.

Eusébio, 
o Pantera Negra
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Platini eleito
presidente da UEFA

Com 27 votos a favor, 23 contra e
dois votos nulos, o antigo jogador
derrotou o sueco Lennart
Johansson, titular do cargo desde
1990, no congresso de Dusseldorf,
na Alemanha.
O ex-futebolista promete lutar
contra o racismo, o doping, a vio-
lência e a corrupção e ainda pela
solidariedade entre as associações,
para que os grandes
ajudem os pequenos. 
Michel Platini, 51 anos,
é o primeiro jogador a
desempenhar as fun-
ções de presidente da
UEFA, órgão que gere
o futebol europeu.
Após ser eleito, o out-
rora astro da selecção

francesa pediu ao Congresso que
aclamasse Johansson como presi-
dente honorário do organismo cria-
do em 1954.
Saliente-se que no mesmo con-
gresso, Gilberto Madaíl foi eleito
para o Comité Executivo da UEFA.
O presidente da Federação
Portuguesa de Futebol recebeu 27
dos 52 votos em causa.

Eleições

Presidentes da história da UEFA:

Ebbe Schwartz (Dinamarca), 1954-1962;
Gustav Wiederkehr (Suiça), 1962-1972;
Artemio Franchi (Itália), 1972-1983;
Jacques Georges (França), 1983-1990;
Lennart Johansson (Suécia), 1990-2007;
Michel Platini (França), 2007.
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O que o levou a pensar candi-
datar-se à presidência da UEFA?

Digamos que quando passei a bar-
reira em 1992, entrei num outro
mundo. Em 2002, enquanto era
conselheiro do presidente Blatter, já
tinha considerado avançar, mas
Lennart [Johansson, presidente da
UEFA] disse-me na altura que pre-
cisava de um pouco mais de tempo
para acabar o seu trabalho e ...

E você acreditou nele?

(Sorriso malandro). Sim, acreditei ...
Mas agora consigo ver claramente
que o seu trabalho não está acaba-
do e duvido que alguma vez esteja.
Para a eleição de 2007, quando
Johansson tinha decidido retirar-se,
disse a mim próprio que tinha
chegado o meu momento. Era uma
verdadeira oportunidade, até
mesmo uma grande oportunidade,
dado eu ser o único can-
didato. Desde aí, as
coisas evoluíram um
pouco...

Não é uma candidatu-
ra espontânea...

A ideia foi germinando
durante bastante tempo,
porque é baseada e ali-
mentada pela filosofia
futebolística, na qual
sempre acreditei. Mas
querer alguma coisa não
é suficiente, a menos que
consigamos arranjar pes-
soas para partilhar esse

desejo e convencer a sua maioria.
Essa tem sido a minha tarefa há lon-
gos meses. É uma questão política
...

Foi o comité organizativo do
Mundial em França que lhe deu
o ponto de partida?

Ser co-presidente do comité organi-
zativo do Campeonato do Mundo
permitiu-me, em particular, con-
hecer Sepp Blatter. Quando ele foi
eleito para dirigir a FIFA em 1998,
tornei-me seu conselheiro e isso foi
algo que me abriu novas perspecti-
vas. Mas para falar legitimamente
em meu próprio nome, tinha de me
fazer eleger. Então apresentei-me
em sorteio e, em 2002, fui eleito
para os comités executivos da FIFA
e da UEFA.

A partir daí, tudo seguiu o seu
curso normal ...

Passo a passo, cuidadosamente,
para aprender, para assimilar, antes
de avançar para o nível seguinte.
Mas mesmo assim tentando fazer
tudo na devida ordem e, mesmo
assim, repito, não havendo outro
candidato declarado quando parti
para esta aventura, parece que
aborreci algumas pessoas ...

Quais foram exactamente as
reacções ao anúncio da sua can-
didatura?

Por parte dos sindicatos de
jogadores foram muito positivas,
mas os jogadores em si, confronta-
dos no dia-a-dia com as mesmas
dificuldades com que eu me defron-
tei na minha carreira, estão muito
longe de poder intervir em qualquer
sentido e influenciar o debate. O
mundo dos executivos, deveras
complexo e impenetrável, é-lhes
estranho. Se não tivesse sido por

Jacques Georges [ante-
rior presidente da UEFA
e da Federação
Francesa de Futebol],
no tempo em que eu
jogava, que me abriu
os olhos para uma
fracção mínima de
como as instituições
funcionavam, nunca
teria sabido nada acer-
ca disso. E hoje, com o
número crescente de
jogos e as obrigações
associadas à profissão
compreendo por que é
que os jogadores não
estão entusiastica-

Entrevista

Michel Platini

“É urgente uma
Carta Europeia para o futebol”

Poucos dias antes de ser eleito o novo presidente da UEFA, Michel Platini, concedeu uma entrevista
exclusiva ao site da FIFPro. Neste testemunho, Platini explica quais os seus projectos para o futebol
europeu e porque é que a FIFPro, os sindicatos nacionais de jogadores e todos os futebolistas dese-
javam a sua eleição. Este grande jogador, que se tornou dirigente há 15 anos, defende uma certa
ideia de futebol, recusa considerar o jogo como um simples produto e quer dar mais prioridade ao
lado social do futebol do que aos seus imperativos financeiros.



Entrevista 

mente interessados numa eleição
para a presidência da UEFA.

Consegue compreender mas
lamenta-o?

Sim. Uma eleição como esta tem
certamente repercussões no quoti-
diano de um jogador: o calendário,
a organização de jogos, as regras do
jogo, para onde vai o dinheiro... Os
jogadores pensam que são a parte
mais importante, os executivos pen-
sam que eles é que o são, mas eu
penso que todos tem de fazer o seu
trabalho e ao mesmo tempo respei-
tando-se uns aos outros.

"Sou um executivo que
jogou futebol. Isso não
faz de mim um tolo..."

Johansson não o vê como um exec-
utivo. Segundo ele, você é "sim-
plesmente um jogador"...

Não houve muito fair-play da parte
dele ao acrescentar, "Porque é que
o Zidane também não avançou?".
Implica que um jogador é neces-
sariamente um tolo sem direito de
ou mesmo meios para pensar... E
mesmo 20 anos após o fim da sua
carreira, de acordo com o meu
adversário, ele continuará a não ter
a capacidade necessária para o
mínimo pensamento. É tão baixo e
mesquinho, tão fora da realidade,
já que sinto que cada vez mais
jogadores decidiram saltar o
Rubicon e envolverem-se. O facto
de terem sido jogadores profissio-
nais de futebol não é garantia de
sucesso. Também para eles tudo
dependerá da sua capacidade e
empenho, mas, como eu, serão até
certo ponto intrusos, atendendo às
realidades do futebol de hoje.
Honestamente, ouvir Johansson
desdenhar do meu passado como
jogador, é mesmo muito "old
regime". 

O seu opositor está a tentar con-
finá-lo dentro de um equipa-
mento de futebol.

Acabei a carreira há 20 anos e
tenho sido um executivo há quase
15 anos. Sou um executivo que
jogou futebol. Isso não faz de mim
um tolo. Não vou renegar o meu
passado só para agradar ao
'Establishment'.

E o que é isso que incomoda
assim tanto o 'Establishment'?

A ideia de ser eleito (rindo aberta-
mente). Não sei... Ao ouvir

Johansson, ou sou um revolu-
cionário ou não há absoluta-

mente nada no
meu programa.

O que é exac-
tamente o
seu progra-
ma?

É determinar o
futuro do fute-
bol europeu.
Se não o fizer-
mos, os políti-
cos e os home-

ns de negócios fá-lo-ão por nós. Já
tomaram a iniciativa em certos
domínios e eu pretendo dar as car-
tas à minha maneira. Farei com
que as regulamentações tenham
uma inclinação mais social do que
financeira: o futebol não é um
mero produto... O futebol é um
jogo. Um jogo jogado, e bem, por
futebolistas. Quero apoiar este
jogo e protegê-lo.

"Compete às pessoas
envolvidas no futebol

estabelecer os limites!"

Protegê-lo de quê, de quem?

Dos ataques que vêm de fora da
família que joga futebol. Claro que
quero escutar aqueles que acham
que o jogo está a desenvolver-se
demasiado lentamente, apesar de
não conseguir ver facilmente o que
é que precisa de ser mudado, após
as importantes inovações que
foram introduzidas nos anos 80 e
90. Em termos gerais, o futebol em
si vai bastante bem. Por outro lado,
todas as coisas que giram à volta do
futebol preocupam-me e preocu-
pam todos que, como eu, não
querem ver o nosso desporto gover-
nado por leis ditadas unicamente
por políticos e homens de negócios.

Por exemplo?

Não devíamos ter clubes de futebol
de um lado e futebol nacional do
outro lado. Só existe um futebol e
qualquer jogador sente-se tão feliz
e orgulhoso a jogar pelo seu clube
como quando joga pelo seu lado
nacional. Agora, recentemente,
temos vindo a observar alguns exe-
cutivos, armados com um batalhão
de advogados, pondo em questão
coisas que, para mim e para muitos
outros, fazem parte da ordem natu-
ral. Os clubes estão em débito e
tentam obter compensações em
detrimento dos seus jogadores. Mas
- e não sou o primeiro a dizer isto -
as associações nacionais não têm de
pagar os salários dos jogadores.
Para muitas delas, de facto, isso é
mesmo impossível. Foi por isso, que
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há uns 10 anos, sugeri que se
começasse a trabalhar com as com-
panhias de seguro, porque uma
lesão para um jogador e a sua con-
sequente indisponibilidade, certa-
mente precisa de ser compensada.
Temos de avançar e pensar em
olhar pelos interesses de todos os
visados. Estou convencido de que
sou o homem indicado para o
cargo, aquele que fará a ligação
entre todas as partes. Deviam ouvir
o que os jogadores e alguns de nós,
executivos, temos a dizer-lhes.

E o que é que tem a dizer-lhes?

Que depende de nós, as pessoas
envolvidas no futebol, estabelecer
os limites e as regras do jogo, tra-
balhar para salvaguardar a for-
mação, tentar melhorá-la e eliminar
os seus actuais maus hábitos.

E quais são eles?

Não acho que levar miúdos de 14
anos para longe das suas casas seja
uma boa ideia... Não acho que os
clubes devam continuar e pagar-
lhes para os atrair tão jovens. O
importante não é o que se pode
ganhar entre os 14 e os 16, mas o
que se pode esperar ganhar entre os
22 e os 30. Nessa idade, com
certeza, já se pode falar de dinheiro.
Antes disso, é estar a atirar areia
para os olhos... E depois, como
podemos esquecer-nos daqueles
que não conseguem? Quem somos
nós para os reduzir a uma estatísti-
ca, quando provavelmente os enco-

rajámos a deitarem fora as suas
vidas por uns milhares de euros? É
necessário o futebol europeu recu-
perar a sua humanidade.

"Sou o homem dos
grandes clubes, 
não do G14!"

Então é precisa regulamentação
o mais breve possível.

Há uma necessidade urgente de
criar uma Carta Europeia ao estilo
da Carta do futebol francês! Terá
de ter a força dos acordos colec-
tivos e portanto tem necessaria-
mente de envolver igual represen-
tação. Tal implicará um envolvimen-
to activo por parte dos represen-
tantes dos jogadores… Sei que
assim que for eleito, estarei a atacar
um gigante, que leverá anos a
chegar lá, mas é importante para o
futebol europeu que sejamos bem
sucedidos.
Usando as suas próprias palavras,
tudo isso não é revolucionário, mas
é fácil perceber que você possa
estar a preocupar os interesses mais
poderosos …

A quem se refere?

Aos grandes clubes, que se diz con-
trolarem dentro da UEFA …

Mas eu sou o homem dos grandes
clubes. Não sou o homem do G14,
isso é uma certeza, mas eu sou

pelos grandes clubes e aprendi na
Juventus o que é um grande clube.
Também conheço todas as coisas
com que eles têm contribuído para
o futebol europeu e mundial… Mas
uma associação que só tem uma
ambição, organizar um campeona-
to fechado, isso não se conjuga
com a minha ideia de futebol, que é
e deve permanecer universal.

Acredita que será bem sucedido
no próximo dia 26 de Janeiro?

Vai ser difícil, eu sei isso… Em con-
junto com a minha equipa, planeei,
preparei, disse tudo… Agora é com
os 52 membros votantes decidirem
o melhor que sabem e aquilo em
que acreditam. Sinto que fiz o meu
trabalho e agora, aguardo.
Calmamente.

Calmamente?

Sim, o facto de o 'Establishment'
estar contra mim não vai minar o
meu entusiasmo e o meu desejo de
fazer as coisas evoluírem. Reparei
recentemente que, e como que por
acaso, a UEFA tem distribuído mais
dinheiro do que no ano passado.
Está claro para mim que, durante as
sessões de trabalho, algumas pes-
soas têm vindo a tirar vantagem do
sistema para persuadir futuros
eleitores. Estou calmo e sei, no meu
íntimo, que os presidentes não são
o tipo de pessoas que se deixem
comprar."

Entrevistador: Stéphane Saint-Raymond



A comunicação social tem vido a
dar destaque, desde o início do
ano, à questão que se prende com
a tributação dos praticantes de
futebol em sede de IRS em virtude
da cessação do regime transitório
fixado na lei e à posição sobre o
assunto assumida pelo presidente
do Sindicato dos Jogadores Pro-
fissionais de Futebol.

Oportuno se afigura, por isso, à
guisa de esclarecimento, tecer as
seguintes considerações:

1. Salvo o devido respeito, a posição
do presidente da Direcção do
Sindicato dos Jogadores Pro-
fissionais de Futebol, tanto na
matéria em apreço como em outras,
tem sido tomada com frontalidade e
sustentada na análise das situações
a que se reporta e dos objectivos
que lhe estão consignados, ou seja,
a defesa dos interesses dos seus
associados e do futebol.
Assim sendo, mais não pretende
que defender tratamento adequa-
do, em diversas vertentes, ao exercí-
cio da profissão de futebolista.
Ora, quer a actual Lei de Bases do
Desporto (ainda em vigor), quer a
Lei de Bases da Actividade
Desportiva recentemente aprovada
pela Assembleia da República (no
dia 7 de Dezembro de 2006, com os
votos favoráveis do PS, abstenção
do CDS-PP e oposição do PSD, PCP,
BE e Os VERDES) consagram a
especificidade da profissão.
Porque assim é, o Sindicato não

preconiza a manutenção do regime
transitório até agora vigente nem
entende que a sua cessação implica
a aplicação do regime geral, mas
sim a fixação de um regime a título
definitivo ajustado às especifici-
dades da profissão.
E isto porque, presumindo-se que o
legislador se exprime sempre pre-
cisa e correctamente, ter-se-á que
concluir que, se intenção houvesse
de aplicar o regime geral após a
cessação do regime transitório, no
domínio fiscal, nada teria dito ou
tê-lo-ia dito expressamente.
Ora, e pelo contrário, a lei prevê a
aplicação de um regime adequado
à natureza da profissão.

2. Não será despiciendo referir que
o legislador português mais não fez
que consagrar um regime idêntico
ao vigente em todo o espaço
europeu.
Neste domínio, acresce ainda o
facto de a União Europeia, nos últi-
mos dois anos, ter promovido entre
os principais agentes do futebol, em
concreto, patrões - FIFA, UEFA, EPFL
-  trabalhadores - FIFPro -  o denom-
inado "Diálogo Social" com vista à
harmonização de regimes,
nomeadamente fiscal, segurança
social, seguros, cláusulas contratu-
ais mínimas, etc.

3. A esta luz, a defesa dos traba-
lhadores propugnada pelo Sin-
dicato não passa necessariamente
por isenções fiscais em sede de IRS,
nem por tratamento diferenciado

em relação aos restantes trabalha-
dores neste domínio.
Na verdade, pretendendo-se, como
se referiu, responder aos riscos que
a profissão encerra, este objectivo
pode ser concretizado por outros
meios, sendo um deles a criação de
Fundos de Pensões.
Este modelo, em vigor na grande
maioria dos países da UE, configura
um sistema obrigatório, no domínio
contributivo, caracterizando-se por
fomentar a poupança dentro de
limites mínimos e máximos e permi-
tir o levantamento dos montantes
entregues, ora em situações de
desemprego ou lesão grave, ora no
fim da carreira profissional.
Sucede, porém, que o modelo em
causa só será eficaz se, como tam-
bém acontece no espaço europeu,
as contribuições para o Fundo
forem isentas de tributação.

4. Importa referir que o Sindicato já
há muito que preconiza esta
solução e, como tal, constituiu um
Fundo de Pensões cujos efeitos
práticos só serão, porém, atingíveis
se vier a ser consignada por via
legislativa a obrigatoriedade das
contribuições e a isenção fiscal nos
termos supra referidos.
E isto vale para os "ricos" - poucos
-, menos ricos e "pobres" - a maio-
ria -, bem como para os talentosos
e os menos dotados.
É que o Sindicato, reconhecendo
embora as diferenças, a todos
defende por igual.
Neste contexto não endeusa a

Comunicado
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Tributação dos Futebolistas
em sede de IRS



profissão, antes alerta permanente-
mente para os perigos que envolve,
defendendo a importância, em ter-
mos de paridade, da formação
escolar e profissional.

Em suma, o Sindicato não defende
que o futebol seja para os jovens
factor de insucesso escolar nem que
o insucesso profissional deixe ao
abandono muitos homens que
impensada, ou precipitadamente,
por si ou empurrados por outros,
familiares ou não,  viram no futebol
a panaceia para todos os seus
males, nomeadamente económicos
e sociais.
Antes de terminar dois aspectos
importa esclarecer.

5. O primeiro prende-se com a alusão
de que o Sindicato, sabendo que o
regime transitório terminaria em
Janeiro de 2007, só agora vir a públi-
co pronunciar-se sobre o assunto.

Ora, a verdade é que para o
Sindicato esse facto não constituiu
qualquer surpresa, por um lado, e,
por outro, não foi o Sindicato quem
o publicitou.
Mais: por entender que é uma
questão que merece análise e trata-
mento em sede própria, através de
documentos elaborados e em con-
tactos estabelecidos com os respon-
sáveis políticos em razão da
matéria, nomeadamente o actual e
anterior secretário de Estado do
Desporto e da Juventude, e vários
agentes desportivos, o Sindicato
não deixou de abordar o tema e
preconizar soluções.

6. Em segundo lugar e por último,
haverá que referir que a propalada
alusão à greve, imputada ao presi-
dente do Sindicato carece de funda-
mento.
O que se disse e reitera é que os
jogadores de futebol terão que

assumir as suas responsabilidades,
mobilizando-se e empenhando-se
na discussão e defesa de causas
colectivas essenciais, à semelhança
dos seus colegas de outros países.
Se, depois disso, os seus direitos
fundamentais não merecerem justa
efectivação haverá legitimidade
para a adopção de formas de luta
legalmente consignadas adequadas
às situações concretas, entre elas a
greve.

7. À guisa de conclusão, espera-se
que o diálogo prevaleça e frutifique
em nome da dignificação do ver-
dadeiro agente do futebol e seu
principal actor, exigindo o cumpri-
mento dos deveres mas também,
correlativa e concomitantemente,  o
reconhecimento dos seus direitos.

O presidente da Direcção
Joaquim Evangelista
Lisboa, 8 de Janeiro de 2007 
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Mãos de ferro
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Helton considerado o 
melhor guardião da 1.ª Volta

O futebolista do FC Porto foi o
vencedor do "Troféu Tsunami -
Melhor Guarda-Redes" da 1.ª
Volta, da Liga Bwin, referente à pre-
sente época (2006/07).
Helton foi titular absoluto do FC Porto
alinhando nos 15 jogos, ou seja, 1350

minutos, e sofreu apenas oito golos.
Um registo que dá uma média de
0,53 golos sofridos por jogo.
Refira-se também que além da titu-
laridade no seu clube - e é preciso
não esquecer que no banco está
Vítor Baía -, o bom desempenho do

guardião portista valeu-lhe
a convocação para vários
jogos da selecção brasileira.
Na eleição para o melhor
guarda-redes da 1.ª Volta
do campeonato (ver tabela),
Ricardo, do Sporting, ficou

em segundo e Taborda, da Naval
1.º de Maio, em terceiro. O
guardião leonino e actual titular da
selecção portuguesa sofreu nove
golos em 13 jogos, e defensor das
redes navalistas 12 em 15 jogos.
Na quarta posição surge Fernando,
da União de Leira, e na quinta, o
benfiquista Quim. Segue-se Cos-
tinha, do Belenenses, Diego
Benaglio, do Nacional da Madeira,
Paulo Lopes, do Estrela da
Amadora, Marcos, do Marítimo, e,
por fim, o pacence Peçanha. 

Classifcação dos dez primeiros: 
1.º    Helton (FC Porto)         15 jogos 1350’   8 golos sofridos (média - 0,53)

2.º    Ricardo (Sporting)        13 jogos 1170'   9 golos sofridos (média - 0,69)

3.º    Taborda (Naval)           15 jogos 1350' 12 golos sofridos (média - 0,80)

4.º    Fernando (U.Leiria)        13 jogos 1170' 11 golos sofridos (média - 0,84)

5.º    Quim (Benfica) 15 jogos 1350' 13 golos sofridos (média - 0,86)

6.º    Costinha (Belenenses)   12 jogos 1080' 11 golos sofridos (média - 0,91)

7.º    Diego Benaglio (Nacional) 15 jogos 1350' 16 golos sofridos (média - 1,06)

8.º    Paulo Lopes (E. Amadora) 15 jogos 1350' 17 golos sofridos (média - 1,13)

9.º    Marcos (Marítimo)          15 jogos 1350' 18 golos sofridos (média - 1,20)

10.º  Peçanha (P. Ferreira)        15 jogos 1350' 19 golos sofridos (média - 1,26)
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JOGADORES DE FUTEBOL E IRS

Gabinete Jurídico esclarece

Como é do conhecimento de todos,
os agentes desportivos beneficia-
vam até ao presente de um regime
transitório, artigo 3º A do Código
do IRS, que previa uma taxa reduzi-
da de imposto.
Assim, o artigo 3º A do Código do
IRS estabelece um regime tran-
sitório que permitia ao jogador
optar pela tributação autónoma dos
rendimentos advindos da actividade
desportiva beneficiando de uma
taxa de imposto reduzida, sendo a
retenção na fonte feita à taxa de 22
por cento.
É também do conhecimento de geral
que a taxa reduzida era progressiva,
aproximando-se, anualmente, em
10 por cento da taxa normal.
Sucede que, conforme previsto, no
presente ano a taxa reduzida
igualou a taxa do regime de tribu-
tação normal, pelo que, o regime
especial deixou de ser interessante
para o jogador.
Deste modo, pode dizer-se que os
agentes desportivos deixaram de ter
regime especial sendo tributados
conforme os restantes traba-
lhadores por conta de outrem.
Cumpre, pois, informar os joga-
dores profissionais do seguinte:

• Não há qualquer benefício em
optar pela tributação autónoma

• A retenção na fonte não deverá
ser feita à taxa de 22 por cento mas
nos termos das tabelas de retenção
na fonte para trabalhadores por
conta de outrem(1).

Importa também referir que as
profissões de desgaste rápido onde
se incluem os jogadores profissio-
nais de futebol continuam a benefi-
ciar das deduções previstas no arti-
go 27º do Código do IRS, ou seja,
"as importâncias despendidas pelos
sujeitos passivos que desenvolvam
profissões de desgaste rápido, na
constituição de seguros de doença,
de acidentes pessoais e de seguros
de vida que garantam exclusiva-
mente os riscos de morte, invalidez
ou reforma por velhice, neste último
caso desde que o benefício seja
garantido após os 55 anos de idade,
são integralmente dedutíveis ao
respectivo rendimento, desde que
não garantam o pagamento e este
se não verifique, nomeadamente,
por resgate ou adiantamento, de
qualquer capital em vida durante os
primeiros cinco anos."

(1) As tabelas em vigor estão disponíveis para con-
sulta no nosso site www.sjpf.pt.

Cristina França
Gabinete Jurídico do SJPF

gabinetejurídico@sjpf.pt

O Sindicato de Jogadores Profis-
sionais de Futebol oferece, neste
trimestre do ano, para além dos
habituais serviços de consulta
jurídica, um serviço de aconselha-
mento e esclarecimento de dúvidas
de carácter fiscal facilitando aos
associados o preenchimento das
declarações de IRS.



União 
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Lisboa,  

Sandro  

Pedro Simões

Simão Sabrosa Silas Franque

Renato PatacasRicardo



  22 Janeiro

Costódio Marcos

Ricardo, Rui Costa e Costódio

Ricardo e Rui Borges

Marco Tábuas , Sandro e Nuno Gomes

Nogueira da Rocha



União
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Porto,   

João Pinto

Vítor Baía

Tiago Fernando

Flávio Meireles Octávio

Pedro Emanuel

Jorge Silva



  23 Janeiro

Peixe e Paulo Santos

Paulo Jorge e Pedro Roma

Ricardo Quaresma

Paulo Santos, Bosingwa e William

Hélder Postiga

Nandinho e Hugo Morais



União 
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Subordinada ao tema "O futebol
somos nós - Desmistificação da
profissão. Unir, reflectir e decidir", o
Sindicato dos Jogadores Profissionais
de Futebol (SJPF) promoveu duas
reuniões, a 22 de Janeiro, em Lisboa,
e a 23 de Janeiro, no Porto, com os
capitães de equipa e respectivos
plantéis, dos clubes da Liga Bwin e
da Liga de Honra.
A iniciativa visou a análise e o
debate das principais questões com
que se confrontam os jogadores de
futebol, nomeadamente no domínio
laboral, saúde, protecção social,
formação profissional e escolar.
Outro dos objectivos do encontro
foi a recolha de contributos que sus-
tentem a posição do SJPF no proces-
so tendente à elaboração da legis-
lação regulamentar da Lei de Bases
da Actividade Física e do Desporto,
respondendo à solicitação formula-
da por Laurentino Dias, secretário
de Estado e do Desporto, por carta
datada de 17 de Janeiro de 2007.
Numa primeira análise pode dizer-se
que as reuniões foram um sucesso
dada a vasta participação dos
jogadores (mais de 40 em Lisboa e
mais de 50 no Porto). 
Refira-se que, além dos capitães das
equipas, estiveram ainda presentes,
entre outros, Vítor Baía, João Pinto e
Rui Costa, três dos futebolistas mais
emblemáticos do futebol português.   
"Foi um dos momentos mais impor-
tantes e com maior significado do
SJPF com os próprios jogadores a
discutirem e a procurarem respostas
para os problemas que afligem a
classe. Foi uma prova da união da
classe e da mobilização dos
jogadores em torno de questões
muito importantes", afirmou
Joaquim Evangelista, presidente do
SJPF, adiantando que "não coube-
ram aqui os problemas do futebol
em geral, só os problemas dos
profissionais de futebol".

Nas reuniões, ficou também decidido
a criação de uma comissão que repre-
sente os jogadores com a missão de
solicitar audiências e de apresentar as
respectivas propostas às entidades
competentes, ou seja, à Secretaria de
Estado da Juventude e Desporto, à
Federação Portuguesa de Futebol e à
Liga Portuguesa de Futebol Profis-
sional. Na prática, esta comissão irá
defender os interesses dos futebolis-
tas junto de entidades reguladoras. 
A comissão será constituída por ele-
mentos da Direcção do SJPF
(Joaquim Evangelista, Emílio Peixe e
João Pinto), por Simão Sabrosa
(Benfica),  Pedro Emanuel (FC Porto)
e Custódio (Sporting) - jogadores
dos três clubes mais representativos
da I Liga -, por atletas do V.
Guimarães e do Santa Clara (ambos
da Liga de Honra), e por três fute-
bolistas com prestígio internacional.
A criação de um fundo de pensão

foi outra das principais matérias em
destaque. "É algo que já existe em
vários países da Europa e que faz
todos o sentido que exista em
Portugal também. Tem de haver
soluções para o período de transição
entre o fim da carreira do fute-
bolista, que geralmente acontece
entre os 35 e os 40 anos, e a chega-
da à idade de reforma, que são os
65 anos. É para isso que o fundo de
pensão é necessário, para garantir a
estabilidade dos jogadores quando
já não estão no activo mas também
ainda não chegaram à idade de
reforma", sintetizou Evangelista. 
Em suma, duas reuniões históricas
dado o elevado índice de participação
dos jogadores. Estes manifestaram
um forte espírito de união e uma von-
tade inequívoca em contribuírem de
uma forma mais activa nas questões
que dizem respeito à classe. Afinal,
"O futebol somos nós".

Reuniões históricas

João Pinto e Joaquim Evangelista

Nuno Gomes fez uso da palavra                   João Moutinho e João Alves                                 Tó Zé e Carlos Pedro



Bis para Ricardo Quaresma

Jogador do Mês

Pelo segundo mês consecutivo,
Ricardo Quaresma foi considerado
o melhor jogador da Liga Bwin. Tal
como sucedeu em Novembro, o
futebolista do FC Porto arrecadou o
"Troféu Mazda - Jogador do Mês",
relativo a Dezembro.
O internacional português somou
55 pontos, mais um do que Simão
Sabrosa (Benfica) e mais três do que
Zé Pedro (Belenenses). No quarto
lugar ficou Pepe (FC Porto), com 50
pontos e, em quinto, o benfiquista
Ricardo Rocha, com 49 pontos.
Seguiram-se Lucho González (FC
Porto), Quim (Benfica), ambos com
48, Rodrigo Tello (Sporting), Rúben
Amorim (Belenenses), com 47, e,
por fim, Grzelak (Boavista), com 46
pontos.

Durante os quatro encontros
disputados pelo FC
Porto no mês de
Dezembro - Boavista,
Nacional e Paços de
Ferreira, para a Liga
Bwin, e Arsenal, para a
Liga dos Campeões -, Ricardo
Quaresma revelou-se um
jogador essencial para a sua
equipa. Com a ajuda das suas
exibições, os azuis e brancos
lideram isolados o campeonato
nacional e garantiram o apura-
mento para os oitavos-de-final
da Champions. Pode mesmo
dizer-se que, jogo a jogo, é
notória a importância de
Ricardo Quaresma na
equipa do FC Porto. 

Os 10 primeiros
1.    Ricardo Quaresma (FC Porto) 55 pontos 

2.    Simão Sabrosa (Benfica)        54 pontos

3.    Zé Pedro (Benfica)     52 pontos 

4.    Pepe (FC Porto)                    50 pontos 

5.    Ricardo Rocha (Benfica)   49 pontos 

6.    Lucho González (FC Porto)   48 pontos 

7.    Quim (Benfica) 48 pontos 

8.    Rodrigo Tello (Sporting)      47 pontos 

9.    Rúben Amorim (Belenenses)  47 pontos 

10.  Grzelak (Boavista)         46 pontos
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O Tribunal Arbitral do Desporto
(TAS), organismo máximo da justiça
desportiva, sediado na Suíça, apli-
cou uma suspensão de 12 meses
(mínimo aplicável segundo a actual
versão do Código Mundial Antido-
pagem) ao jogador do Benfica. A

esta pena serão deduzidos os
161 dias que Nuno Assis já

cumpriu na sequência do
caso de doping.

Como não poderia
deixar de ser, e apesar
de não ter tido qual-
quer interferência na
estratégia adoptada

pelo Benfica (clube
de Nuno Assis), o

SJPF está soli-
dário com o
futebolista e
disponibiliza
total apoio

ao jogador numa fase que certa-
mente será não será fácil.
Em comunicado foi revelado que "o
TAS aceitou parcialmente o apelo
apresentado pela Agência Mundial
Antidopagem contra a decisão do
Conselho de Justiça da Federação
Portuguesa de Futebol de 14 de
Julho de 2006, relativa ao fute-
bolista profissional Nuno Assis.
Desta forma, o jogador está suspen-
so por um período de um ano a par-
tir deste dia, menos os 161 dias já
cumpridos. A suspensão estará em
vigor até 26 de Julho de 2007".
Ou seja, para já, e com a tomada de
posição do TAS, Nuno Assis ficará
afastado da competição até ao final
da época. 
Recorde-se que Nuno Assis acusou
um controlo positivo (19 norandros-
terona) a 3 de Dezembro de 2005,
no final do jogo Marítimo-Benfica. 

Doping
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SJPF solidário com Nuno Assis
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O médio do Belenenses foi conside-
rado pelo SJPF o melhor jovem da
Liga Bwin durante o mês de
Dezembro.
Rúben Amorim somou 47 pontos,
mais dois do que Tiago Gomes
(Estrela da Amadora) e mais cinco
do que os sportinguistas João
Moutinho (vencedor do troféu nos
meses de Outubro e Novembro) e
Nani. Antunes, do Paços de Ferreira,
ficou em quinto com 41 pontos.

Paulo Machado, da
União de

Leiria, foi
sexto, com
36 pon-
tos, e
V a r e l a

(Vitória de
Setúbal), séti-
mo, com 34
pontos. No oita-
vo lugar ficou
Miguel Veloso
(Sporting), com
33 pontos, e na
nona, Yannick
Djaló (também
do Sporting),
com 22 pontos.
Tiago Valente,
do Paços de
Ferreira, fechou
o "top ten",
com 21 pontos.
A entrega do
prémio a Rúben
Amorim decor-
reu após um
treino do
Belenenses e o
jogador não escondeu a sua
satisfação. "É um enorme
orgulho receber esta distinção
e queria dedicar esta menção a
todos os meus colegas de
equipa, pois sem eles não teria
conseguido este prémio", afir-
mou. Amorim referiu ainda
que este troféu "é um alerta
para o clube e para a sua for-
mação". E explicou: "Existem
jogadores jovens provenientes
dos escalões de formação com
qualidade para singrar e o
Belenenses deveria aproveitar
melhor esses jogadores". 

Jovem do mês

Rúben Amorim vence prémio
Juventude/Holmes Place

Classificação
1.    Rúben Amorim (Belenenses) 47 pontos 

2.    Tiago Gomes (Sporting)         45 pontos

3.    João Moutinho (Sporting)   42 pontos 

4.    Nani (Sporting)                     42 pontos 

5.    Antunes (P. Ferreira)  41 pontos 

6.    Paulo Machado (U. Leiria)     36 pontos 

7.    Varela (V. Setúbal) 34 pontos 

8.    Miguel Veloso (Sporting)      33 pontos 

9.    Yannick Djaló (Sporting)        22 pontos 

10.   Tiago Valente (P. Ferreira)     21 pontos
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O internacional português foi
insultado por adeptos com
cânticos racistas durante o
encontro entre o Getafe e o
Valência, a sua equipa.
Como é normal, o Sin-
dicato dos Jogadores Pro-
fissionais de Futebol (SJPF)
repudia este tipo de com-
portamentos xenófobos e
através de Joaquim Evan-
gelista, presidente do SJPF,
contactou Gerardo Gon-
zález Movilla, presidente da
Associação de Futebolistas
Espanhóis e também vice-
presidente da FIFPro. O diri-
gente espanhol mostrou-se
igualmente indignado com o sucedi-
do e adiantou que o incidente será
alvo de análise pelo Observatório
contra o Racismo e a Xenófobia e
que posteriormente serão aplicados
castigos aos prevaricadores. Movilla
acrescentou ainda que em Espanha
nunca houve atitudes racistas entre
os jogadores e que este tipo de ma-
nifestações tem
partido sim de al-
guns adeptos
menos formados.
Em declarações À
Antena 1, Miguel
explicou o que se
passou. "Fui in-
sultado. Aconte-
ceu e estranho
que isto aconteça
todas as vezes
que vou a Ma-
drid. Tento pas-
sar ao lado des-
tes assuntos, aju-
dar apenas o Va-
lência e não per-
cebo por que
acontecem no
futebol. O Valên-
cia já apresentou
uma queixa e fico
contente por
isto".

Rodriguez Santiago, árbitro do
encontro entre o Getafe e o
Valência, a contar para a Taça do
Rei, chegou inclusive a interromper
o jogo devido aos apupos racistas
vindos da bancada contra o atleta
português. O juíz pediu então ao
delegado do jogo que, através da
instalação sonora, fizesse um aviso

ao público para que este
parasse com aquela ati-
tude. Nos ecrãs gigantes
passaram então as pa-
lavras "Não ao racismo".
De seguida, os ânimos
serenaram e o desafio
prosseguiu.
"Em geral, os adeptos do
Getafe são muito bons,
mas entre eles existem
alguns idiotas. Estas coi-
sas acontecem em quase
todos os estádios, mas
ouvimos falar demasiado
destes idiotas", afirmou
Quique Flores, ex-
treinador do Getafe e

actual técnico do Valência.
Recorde-se que não é a primeira vez
que acontecem manifestações
racistas nos relvados espanhóis. Na
última época, o camaronês do
Barcelona Samuel Eto'o passou por
situações semelhantes, inclusive no
estádio do Getafe (o clube foi então
condenado a pagar três mil euros). 

Racismo
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Miguel alvo de
ofensas racistas
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Com 38 pontos, o guardião leonino
foi eleito o sétimo melhor guarda-
redes do Mundo em 2006. A tabela
foi divulgada pela Federação
Internacional de História e Esta-
tística (IFFHS), órgão que pertence à
FIFA.
Ricardo ficou a apenas sete pontos
do quinto posto, ocupado pelo
holandês Van der Sar, do Man-
chester United, e a um do sexto,
pertença do brasileiro Rogério Ceni,
do São Paulo.

Já o primeiro
lugar da tabela
foi para o ita-
liano Gianluigi
Buffon, da
Juventus, com
295 pontos, o
segundo, para o
alemão Jens
Lehmann, do
Arsenal, e o ter-
ceiro, para o
checo do Chel-

sea Petr Cech,
do Chelsea.
Refira que é a
terceira vez
que Buffon
recebe tal dis-
tinção depois
de ter sido
eleito o me-
lhor do
Mundo em
2003 e em
2004.

IFFHS

Ricardo é o sétimo
melhor do Mundo

Caros associados do SJPF,

O Hattrick Caffé Lisboa, no espirito da parceria estabelecida,
tem como objectivo uma relação proxima com todos os 
associados do SJPF, tornando o nosso espaço vosso.
Usufruam do Hattrick Caffé Lisboa, sejam surpreendidos pela
nossa arte de bem receber e por todas as experiências 
gastronomicas que temos para vos oferecer.

Melhores cumprimentos

Hattrick Caffé Lisboa

Partilhando Novas Experiências

Classificação:

1.º   Gianluigi Buffon (Juventus), 295 pontos

2.º   Jens Lehmann (Arsenal), 140

3.º   Petr Cech (Chelsea), 91

4.º   Iker Casillas (Real Madrid), 47

5.º   Van der Sar (Manchester United), 45

6.º   Rogério Ceni (São Paulo), 39

7.º   Ricardo (Sporting), 38

8.º   Dida (Milan), 34

9.º   Abbondanzieri (Getafe), 19

10.º   Fabien Barthez (Nantes), 18
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Tal como sucede há várias épocas,
Janeiro foi mês de transferências.
Os clubes, com mais ou menos di-
nheiro, aproveitaram a reabertura
do mercado para, de acordo com os
objectivos de cada um, procederem
a retoques nos respectivos plantéis.
Assim, foram inscritos 62 novos
jogadores (a maioria brasileiros!)
pelas 16 equipas que disputam a
Liga Bwin. Mas, o actual cenário de
recessão económica voltou a ditar

leis. A maioria dos negócios foi con-
cretizada por empréstimo ou pelo
chamado "custo zero". 
Porém, se alguns emblemas
aproveitaram a prata da casa (caso
do Sporting com o jovem Bruno
Pereirinha, repescado ao Olivais e
Moscavide), outros
abriram os cordões à
bolsa. E neste cam-
po, o Beira-Mar -
talvez numa tentativa

desesperada de fugir aos lugares de
despromoção - não deu hipóteses.
Além de ter trocado de treinador,
adquiriu 11 novos jogadores e dis-
pensou igual número. Uma agitação
negocial fruto da parceria com a
espanhola Inverfutbol. 
No final da temporada ver-se-á se
os investimentos agora efectuados
pelos 16 clubes foram ou não ren-
táveis. É que o tempo é como o
algodão: não engana.

Transferências
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Mercado de Inverno

FC Porto: Lucas Mareque (ex-River Plate), Renteria (ex-Internacional)
Benfica: Derlei (ex-Dínamo Moscovo), David Luiz (ex-Vitória Bahia)
Sporting: Bruno Pereirinha (ex-Olivais e Moscavide)
União de Leiria: Marco Soares (ex-Olhanense), Rossato (ex-Real Sociedad),
Eliézio (ex-Cruzeiro)
Sporting de Braga: Diego (ex-Penafiel), Rodriguez (ex-Sporting Cristal),
Andrade (ex-Vasco da Gama), Marcin Chmiest (ex-Odra Wodzislaw), Jorge Luiz
(ex-Dínamo Moscovo)
Nacional da Madeira: Leandro do Bomfim (ex-Cruzeiro), Diego (ex-Cruzeiro),
Belém (ex-Palmeiras)
Naval 1.º de Maio: Elivelton (ex-Brasil Pelotas), Osvaldo (ex-
Vihren), Dudu (ex-Brasil Pelotas), Delfim (ex-Young Boys)
Paços de Ferreira: Nuno Claro (ex-Nelas), Ricardinho (ex-
São Paulo), Phil Jackson (ex-Independiente Santa Fé), Mojica
(ex-Cluj), Fahel (ex-Marítimo), Leanderson (ex-Sport Recife)
Marítimo: Diogo Valente (ex-FC Porto), Arvid Smit (ex-PSV
Eindhoven), Douglas (ex-Utrecht)
Belenenses: Garcés (ex-Nacional Montevideu), Carlitos (ex-Gil Vicente)
Boavista: Livramento (ex-Santa Clara), Kazimierczak (ex-Wisla Plock)
Estrela da Amadora: Nuno Viveiros (ex-Xanthi), Daniel Silva (ex-Grémio
Anapólis), Yoni (ex-Galda de Las Palmas)
Académica: Cláudio Pitbull (ex-Grémio), Lira (ex-Botafogo), Sílvio (ex-
Tourizense), Joeano (ex-Beitar Jerusalém)
Vitória de Setúbal: André Barreto (ex-Marítimo), Rui Dolores (ex-
Creteil), Inzaghi (ex-Cherno More), Ayew (ex-Inter Chian), Kim
Byong (ex-U. Sung Sil)
Desportivo das Aves: Nuno (ex-Dínamo Moscovo), Moreira (ex-
Dínamo Moscovo), Jorge Ribeiro (ex-Dínamo Moscovo), Diego
Gama (ex-Grémio Anapólis), Diego Martins (ex-Grémio Anapólis),
Paulo Sérgio (ex-Estrela da Amadora)
Beira Mar: Eduardo (ex-Sporting de Braga), Matheus (ex-Sporting
de Braga), Ezequias (ex-FC Porto), Diego (ex-Vitória de Setúbal),
Veselinovic (ex-Bezanija), Delibasic (ex-AEK Atenas), Edgar (ex-São Paulo),
Devic (ex-Radnicki), Makelele (ex-Santo André), Reginaldo (ex-Santa Cruz),
Lamine Diarra (ex-Zrinjski Mostar)

Renteria
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Em qualquer área da nossa vida
social, é importante que conhe-
çamos as regras, as normas, os
regulamentos aplicáveis. No futebol
deve acontecer o mesmo. Enquanto
estive em actividade como árbitro
de futebol, cruzei-me com
jogadores, treinadores, dirigentes
que não conheciam minimamente
as regras deste jogo. E constatei de
tudo: desde aqueles que me referi-
am que nunca alguém lhes tinha
explicado as tais regras, até a outros
que me diziam não ter qualquer
interesse no seu conhecimento.
Enfim, opiniões respeitáveis, mas
que também me deixavam com
uma inusitada admiração. 
Vivemos hoje numa época em que
as novas tecnologias e a informação
disponível nos permitem um acesso
melhorado e contínuo ao conheci-
mento. Devemos então aproveitá-lo
e pensar naquilo que os nossos
antepassados diziam às gerações
mais novas: o saber não ocupa lugar.
E porque não ocupa mesmo, vou
referir-me de seguida às sanções dis-
ciplinares que acontecem nos jogos. 
O cartão amarelo ou vermelho só
pode ser exibido a um jogador efec-
tivo, a um suplente ou mesmo a um
outro jogador que tenha sido subs-
tituído. Recordo que o árbitro tem
autoridade para aplicar sanções dis-
ciplinares, desde o momento em
que entra no terreno de jogo até
que o abandona após o apito final.

FALTAS PASSÍVEIS DE
ADVERTÊNCIAS

Um jogador deve ser advertido
(exibição do cartão amarelo),
quando cometa uma das sete fal-
tas seguintes:
• Tornar-se culpado de comporta-
mento anti-desportivo;
• Manifestar desacordo por pala-
vras ou por actos;
• Infringir com persistência as Leis
do Jogo;
• Retardar deliberadamente o reco-
meço do jogo;
• Não respeitar a distância exigida
aquando da execução de um pon-
tapé de canto, de um pontapé-livre

ou de um lançamento lateral;
• Entrar ou reentrar no terreno de
jogo sem autorização do árbitro;
• Abandonar deliberadamente o
terreno de jogo.

Mas um jogador suplente ou um
outro que tenha sido substituído e
que, por via disso, esteja no
"banco", deve ser advertido
(exibição do cartão amarelo),
quando cometa uma das três fal-
tas seguintes:
• Tornar-se culpado de comporta-
mento anti-desportivo;
• Manifestar desacordo por pala-
vras ou por actos;
• Retardar o recomeço do jogo.

FALTAS PASSÍVEIS DE
EXPULSÕES

Um jogador de campo, um suplente
ou um outro que tenha sido substi-
tuído deve ser expulso do terreno
de jogo (exibição do cartão ver-
melho), quando cometa uma das
sete faltas seguintes:
• Tornar-se culpado dum acto de
brutalidade;
• Tornar-se culpado de conduta vio-
lenta;
• Cuspir num adversário ou sobre
uma qualquer outra pessoa;
• Impedir a equipa adversária de
marcar um golo, ou anular uma
clara ocasião de golo, tocando
deliberadamente a bola com a mão
(esta particularidade não se aplica
ao guarda-redes na sua própria área
de grande penalidade);
• Destruir uma clara ocasião de
golo de um adversário que se dirija
em direcção à sua baliza, come-
tendo uma falta passível de um
pontapé-livre ou de um pontapé de
grande penalidade;
• Usar linguagem ou gestos ofen-
sivos, injuriosos e/ou grosseiros;
• Receber uma segunda advertência
no decurso do mesmo jogo.

Complementarmente, é necessário
esclarecer que um jogador de
campo, um jogador suplente ou um
outro que tenha sido substituído, e
que tenham sido expulsos (exibição

do cartão vermelho), devem aban-
donar a proximidade do terreno de
jogo e a respectiva área técnica,
dirigindo-se para os balneários.

Em relação com o que ficou escrito,
é dito aos árbitros pelas estruturas
dirigentes que eles têm de ser rig-
orosos na aplicação estrita das leis e
regulamentos, de forma a que se
consiga proteger os jogadores, lutar
contra o jogo destrutivo e restituir
ao futebol toda a beleza e atracção
que em algumas circunstâncias se
têm perdido.
Aqui falei da Lei XII (Faltas e
Comportamento Anti-Despor-
tivo), justamente considerada por
muitos como a mais importante do
Código das Leis do Jogo. As
sanções técnicas apresentadas
servem assim para reduzir as
infracções às regras e obrigar os
jogadores e outros agentes a
estarem correctamente sobre o ter-
reno de jogo. Não nos esqueçamos
que, quando estamos a assinalar
uma falta de forma individual a um
jogador, vamos castigar colectiva-
mente a sua equipa que assim
responde pela infracção cometida
por um seu elemento.
Mas não é tudo. O conhecimento
desta Lei não se esgota no que
ficou escrito. Voltarei ao assunto no
próximo artigo. Até lá.

Opinião
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Sem surpresa, o actual presidente
da Federação Portuguesa de
Futebol (FPF) foi reconduzido no
cargo com 70,8 por cento dos
votos.
A lista (única a sufrágio) liderada
por Gilberto Madaíl recolheu 354
votos. Registaram-se 14 votos
nulos e 127 abstenções. A tomada
de posse dos novos corpos geren-
tes para o quadriénio de 2006/07
a 2009/10 teve lugar a 13 de
Janeiro na sede da Federação

Portuguesa de Futebol.
Refira-se que antes do acto eleitoral
foi apreciado e aprovado o relatório
e contas relativo à época de
2005/06 com 429 votos a favor e
66 em branco. As associações de
futebol de Braga e de Coimbra e a
Associação Portuguesa de Árbitros
de Futebol (APAF) foram os sócios
ordinários da FPF que se abstiveram
da votação. O relatório e contas
apresentou um resultado líquido de
682 mil euros.  

Notícias
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Lei de Bases publicada
no Diário da República

A 16 de Janeiro foi publicada no Diário da República a nova Lei de Bases
da Actividade Física e do Desporto. O documento fica agora dependente
da respectiva regulamentação, que terá de ser feita no prazo de seis
meses, para entrar em vigor.
Recorde-se que a nova Lei de Bases tinha sido votada na globalidade a
7 de Dezembro de 2006 (com votos favoráveis do PS, abtenção do CDS-
PP e oposição do PSD, PCP, BE e Os Verdes) e aprovada na especialidade
a 28 de Novembro.

Madaíl
reeleito

Cristiano Ronaldo em
forma

Depois de Novembro, internacional
português voltou em Dezembro a
ser eleito o melhor futebolista da
Premier League.
Cristiano Ronaldo é o melhor mar-
cador da equipa, com 12 golos, e
responsável por inúmeras assistên-
cias para os seus colegas. A boa
forma do jogador português permi-
tiu-lhe ser o terceiro atleta nos últi-
mos nove anos a conquistar em

meses consecutivos o prémio "Bar-
clays Player", o de melhor futebolista
do campeonato inglês. Antes de
Ronaldo, apenas Dennis Bergkamp,
em 1997, e Robbie Fowler, em
1995/96, alcançaram tal feito. 

Missa em memória de
Miklos Fehér

Tal como aconteceu nos dois últi-
mos anos, o Benfica mandou rezar
uma missa pela alma de Miki Fehér,
falecido a 25 de Janeiro de 2004.
Padre Delmar, amigo da família
Fehér, presidiu a cerimónia realiza-
da na Igreja da Luz. O momento foi
acompanhado com os cânticos do
orfeão do Benfica. 
Luís Filipe Vieira, restantes elemen-
tos dos órgãos sociais do clube
encarnado e os capitães Simão
Sabrosa e Nuno Gomes marcaram
presença na cerimónia
Antes da missa, Manuel Vilarinho,
presidente da mesa da assembleia
geral, depositou uma coroa de flo-
res junto ao busto do jogador. 
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A Universidade Autónoma de
Lisboa e a Escola de Gestão &
Negócios apresentaram a 31 de
Janeiro, o curso "Top Executive em
Gestão e Liderança no Futebol".
Emílio Peixe e José Carlos, membros
dos órgãos sociais do SJPF, são dois
dos alunos que frequentarão o o
novo curso que contará com a coor-
denação executiva de Paulo Sousa
(ex-internacional de futebol) e de
Gabriela Moura (docente da
Universidade Autónoma).
Marco Caneira, Nuno Gomes e
Tiago Ribeiro (jogador do Olivais e
Moscavide e irmão de Nuno
Gomes) foram alguns dos pre-
sentes na sessão solene de abertu-
ra do curso que terá a duração de
quatro meses. Além dos futebolis-

tas atrás referidos, o curso, que já
tem 25 inscritos, contará ainda
com a presença de Simão Sabrosa.
Refira-se que este curso, será
ministrado em Lisboa e no Porto, e
é dirigido a profissionais de fute-
bol, empresários, executivos ou
dirigentes que se queiram munir
de ferramentas na área da gestão e
da liderança. 
Paulo Sousa, actual seleccionador
nacional de sub-16 e um dos men-
tores do projecto, recordou que
"os elementos ligados ao futebol
têm o 'know-how' desportivo", o
que associado às competências na
área da gestão pode contribuir
para que o futebol português seja
mais equilibrado e tenha mais
sucesso".

"Top Executive em Gestão
& Liderança no Futebol"

Arbitragem em discussão

O edifício da Alfândega, no Porto,
foi o palco do seminário
"Profissionalização da Arbitragem -
Será Possível?", promovido pela Liga
Portuguesa de Futebol Profissional.
O SJPF esteve presente na iniciativa
através de Joaquim Evangelista,
presidente da Direcção, José
Carlos, vogal da Direcção, e por
Vítor Baía, presidente do Conselho
Fiscal. O guarda-redes do FC Porto
e o ex-jogador Paulo Sousa (na
qualidade de treinador)  partici-
param num dos debates do semi-
nário sobre a profissionalização da
arbitragem. Os intervenientes
falaram das suas experiências
profissionais e acordaram na neces-
sidade de melhorar as condições de
trabalho dos árbitros, quer pela
profissionalização quer pelo recurso
a outra qualquer forma que lhes
possibilite evoluir.

UEFA escolhe
Adrien Silva

O médio do Sporting foi o único
jogador português escolhido para
integrar a selecção da Europa de
sub-18 que disputará a Meridien
Cup (entre 27 de Fevereiro e 1 de
Março), em Barcelona.
A competição será disputada por
uma selecção europeia e por outra
africana e serão jogados dois jogos
no "Mini Nou Camp", propriedade
do clube catalão. Adrien Silva foi
escolhido pelo departamento técni-
co da UEFA após ter sido observado
no torneio de Elite de sub-17 que
decorreu entre Março e Maio de
2006. Iñaki Sáez orientará a for-
mação do "Velho Continente". 
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