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Editorial

Caso "Zé Tó"

O caso em apreço abalou o futebol
português. Na verdade, o conhecimen-
to do acórdão do Supremo Tribunal de
Justiça gerou reacções dispares.
A Liga e os Clubes assumiram uma
posição alarmista, diria quase catastró-
fica, sobre os seus efeitos.
Por sua vez o Sindicato, jogadores e
ilustres juristas reconhecem o alcance
do mesmo.
Sobre o conteúdo da decisão remete-
se para o artigo inserto nesta revista.
Contudo duas constatações se legiti-
mam: a primeira, a de que o "mundo
do futebol" continua a estranhar o
"mundo do direito", mesmo nos casos
em que as decisões judiciais se limitam
a repor o princípio da legalidade.
A segunda, revela uma classe dirigente
preocupada consigo mesma e, por
isso, incapaz de dialogar e analisar
conjuntamente os problemas que afec-

tam o futebol.

Ora, face a esta evidência, duas alter-
nativas se perfilam: ou os clubes se
mantêm numa posição intransigente e
unilateral, contribuindo, desta forma,
para a conflitualidade; ou reconhecem
que os jogadores são os principais pro-
tagonistas e, como tal, sempre terão
uma palavra a dizer nos assuntos que
lhe dizem respeito.
A bola está do lado da Liga. Da nossa
parte, estamos com sentido de respon-
sabilidade disponíveis para encontrar
soluções justas e equilibradas.

Relatório e Contas 2006

Em assembleia geral do Sindicato do
Jogadores Profissionais de Futebol,
realizada no pretérito dia 30 de Março
de 2007, foi aprovado o Relatório e
Contas de 2006.
Trata-se de um importante instrumen-
to de gestão do SJPF, onde por-
menorizadamente se anunciam as
acções levadas a cabo e os resultados
obtidos.
Apesar dos constrangimentos, por um
lado, e do apoio financeiro no pano
jurídico e pessoal, por outro, o SJPF

obteve um resultado positivo.       

Este facto faz aumentar a responsabili-
dade de superar obstáculos com vista a
futuras melhorias em diversos domínios
já no decurso do presente ano.
A todos, Direcção, demais órgãos soci-
ais, funcionários e colaboradores é
devida uma palavra de reconhecimen-
to e apreço.

Solidariedade

Uma vez mais, e com a discrição a que
já nos habituou, António Oliveira foi o
principal impulsionador de uma acção
de carácter social. Em parceria com a
Comunidade Solidária de Santa Maria
da Feira, organizou um jogo de futebol
com o objectivo de angariar fundos
para a Liga Portuguesa Contra o

Cancro. 
No relvado do Estádio Comen-

dador Henrique Amorim, em
Santa Maria de Lamas, velhas
glórias do futebol português

responderam presente.

Uma vez mais,
dentro e fora do campo, os
jogadores deram mostra de que
estão sempre prontos para a
solidariedade. Um exemplo a

seguir. 

Joaquim Evangelista
Presidente da Direcção

jevangelista@sjpf.pt

Com serenidade e
bom-senso



Velhas Glórias
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Muitos apelidam-no como o capitão
dos capitães que já passaram por
Alvalade. "O maior momento de glória
da minha vida foi aquele em que vesti,
pela primeira vez, a camisola do
Sporting" disse, um dia, Manuel
Fernandes.
Hoje é o treinador do ASA de Luanda.
Mas se o seu corpo está em Angola, a sua
alma não deixa de estar no covil do leão.
Nascido 5 de Junho de 1951, em
Sarilhos Pequenos, Manuel
Fernandes foi um dos maiores
avançados portugueses. Deu
os primeiros pontapés no
clube da terra, o 1.º de
Maio Futebol Clube
Sarilhense. Ainda com
idade de júnior ingressou na CUF - além
do futebol tinha um emprego na
Companhia União Fabril. No ano de
estreia no seu novo clube não jogou um
minuto sequer na equipa principal. Na
época seguinte alinhou em três jogos,
não marcando qualquer golo. Até que
começou a facturar: seis, em 1970/71,
oito, na época seguinte, outros oito, em
1972/73, seis no ano posterior, e dez,
em 1974/75. Pode não parecer muito
mas Manuel Fernandes jogava quase
sempre como extremo-direito.
Durante essas épocas foi ganhando o
estatuto de estrela da companhia. FC
Porto, Belenenses e Sporting tentaram
contratá-lo. A todas as propostas disse
não. Até que em 1975/76, não resistiu
mais. Estava na hora de dar o salto. O
FC Porto estava disposto a pagar-lhe mil
contos de luvas. O Sporting dava
menos. Esteve quase a assinar pelos
dragões mas o coração de leão falou
mais alto. Assinou pelo Sporting. Em
Alvalade era visto como o substituto de
Hector Yazalde (tinha saído para o
Marselha). E não defraudou as expecta-
tivas. Na sua primeira temporada com a
camisola leonina apontou 26 golos, em
29 jogos. 
Permaneceu em Alvalade durante 12
anos - nove dos quais como capitão.
Pelo meio sagrou-se duas vezes
campeão nacional (1979/80 e
1981/82), ganhou duas taças de
Portugal (1977/78 e 1981/82) e uma
Supertaça (1981/82).
Internacional em 31 ocasiões, "Manel"
ficou magoado quando não foi convo-

cado para as fases finais do Euro 84, em
França, e do Mundial de 1986, no
México. No caso do Campeonato do
Mundo, o seu afastamento
virou assunto
nac iona l .

Embora já contasse com 34
anos no seu bilhete de identi-
dade, sagrou-se o melhor mar-
cador da I Divisão com 30 golos.
Mesmo assim José Torres não o
seleccionou. 
A época seguinte, a de 1986/87,
foi a última que passou em
Alvalade. O Sporting colocou-o
na lista de dispensas. Antes,
porém, teve tempo para deixar a
sua marca. A 14 de Dezembro
de 1986 marcou quatro golos
na goleada de 7-1 que os leões
infligiram ao Benfica. Meses
mais tarde, a 7 de Junho de
1987, envergou pela derradeira
vez a camisola "9" do Sporting.
Foi na final da Taça de Portugal
frente ao Benfica (1-2).
Mas, Manuel Fernandes não desistiu e
rumou a Setúbal. Ali, no clube do Sado,
reencontrou Malcolm Allison, seu
treinador no título conquistado em
81/82. Marcou 16 golos em 28 jogos.
Nos últimos quatro jogos do campeona-
to acumulou as funções de jogador-
treinador do Vitória de Setúbal. 
Foi o início de uma nova era. Na época
seguinte, no clube sadino iniciou a sua
carreira como técnico a "full-time".
Acabou o campeonato na quinta
posição. Seguiram-se passagens pela
Ovarense, pelo Estrela da Amadora,
pelo Sporting - como adjunto de Bobby
Robson -, pelo Campomaiorense, outra
vez pelo Setúbal, Tirsense e pelo Santa
Clara dos Açores. Em 2000/01, regres-
sou a Alvalade para substituir Augusto
Inácio. No final da época voltou para o
Santa Clara. Depois o Penafiel. Agora
está em Angola, ao serviço do ASA de
Luanda. 

Manuel Fernandes,
capitão de corpo e alma



"Repercussões a nível nacional e, con-
sequentemente, a nível internacional".
É desta forma que Joaquim Evangelista,
presidente do SJPF, sintetizou os efeitos
do acórdão do Supremo Tribunal de
Justiça (STJ), que anulou três normas do
Contrato Colectivo de Trabalho (CCT)
celebrado entre Liga e SJPF, no âmbito
de um processo movido em 2000, pelo
jogador Zé Tó à União de Leiria. 

Esta decisão do STJ, que passa a fazer
jurisprudência, significa uma nova reali-
dade jurídica nas relações contratuais
entre clubes e jogadores. Trata-se, efec-
tivamente, de um decisão com o
alcance do famoso Acórdão Bosman,
senão vejamos: 
Em causa estão os n.º 1 e 2 do art.º 50.º
e o n.º 1 do art.º 52.º do CCT. Atento o
n.º1 do art.º 50.º, ou seja, até agora, o

jogador que rescindisse unilateralmente
o seu contrato de trabalho sem justa
causa ficaria "constituído na obrigação
de indemnizar o clube ou sociedade
desportiva em montante não inferior ao
valor das retribuições que lhe seriam
devidas se o contrato de trabalho
tivesse cessado no seu termo", e nos
termos do n.º 2, "se pela cessação do
contrato resultarem para a entidade

Caso Zé Tó
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empregadora prejuízos superiores ao
montante indemnizatório fixado no
número anterior" poderia o clube
intentar a acção de indemnização "para
ressarcimento desses danos". 
O tribunal superior entende que este
regime é menos favorável ao trabalha-
dor do que o contido no n.º 1 do art.º
27.º da lei 28/98 que consagra o regime
do contrato de trabalho do praticante
desportivo e dispõe que em caso de o
jogador causar indevidamente a cessão
do contrato "incorre em responsabili-
dade civil pelos danos causados em vir-
tude do incumprimento do contrato,
não podendo a indemnização exceder o
valor das retribuições que ao praticante
seriam devidas se o contrato de traba-
lho tivesse cessado no seu termo". 
A diferença é que anteriormente existia
um montante mínimo (o valor das re-
tribuições que lhe seriam devidas se o
contrato de trabalho tivesse cessado no
seu termo) e agora passa a existir um
montante máximo(não podendo a in-
demnização exceder o valor das re-
tribuições que ao praticante seriam de-
vidas se o contrato de trabalho tivesse
cessado no seu termo). 
Salvo melhor opinião, estão, assim, afas-
tados outros prejuízos e as chamadas
cláusulas de rescisão - de duvidosa lega-
lidade - que desta fora, se dúvidas exis-
tisse, deixam de relevar para este efeito. 
O outro artigo em questão - art.º 52.º
nº 1 - tem o seguinte teor: "Sem prejuí-
zo da extinção do vínculo laboral no
âmbito das relações jurídico-laborais, a
participação de um jogador em com-
petições oficiais ao serviço de um clube
terceiro na mesma época em que, por
sua iniciativa, foi rescindido o contrato
de trabalho desportivo depende do
reconhecimento de justa causa da
rescisão ou de acordo do clube". 
O tribunal entende que o direito ao tra-
balho é um direito absoluto, constitu-
cionalmente consagrado não podendo
ser coartado na sua liberdade de
exercer a sua profissão. Significa, pois, a
título de exemplo, que o jogador que
assinando por quatro épocas desporti-
vas e rescinda ao fim da primeira, sem
justa causa, não terá de esperar três
anos para poder registar novo contrato
de trabalho desportivo, antes o poderá
fazer de imediato, com respeito pelos
períodos de transferências. 

"Sindicato e Liga estão condenados
a viver em conjunto". Joaquim
Evangelista, desde o inicio do seu
mandato que entendeu como prio-
ritária a revisão do contrato de trabalho,
até porque, entretanto, em 2003 foi
aprovado um novo Código do Trabalho
e a realidade desportiva sofreu alte-
rações. 
Apesar disso a Liga Portuguesa de
Futebol Profissional (LPFP), ora no ante-
rior mandato, ora no actual, apesar da
vontade política não tem concretiza
esse desejo. Hermínio Loureiro, presi-
dente da LPFP, disse entretanto pre-
tender avançar com as negociações
convidando o Sindicato para discutir
alterações ao Contrato Colectivo de
Trabalho dos jogadores. 
"O Sindicato e Liga estão condenados
a viver em conjunto, apesar das
divergências e lamenta que só
agora é que a Liga tenha acorda-
do para este problema" acrescen-
tou Evangelista. "Quanto mais
depressa a Liga entender que o
organismo sindical é um parceiro
institucional de bem, mais
depressa o futebol beneficia. Aliás,
se existe algum agente desportivo
que marque a agenda do futebol e
preconize soluções esse agente é o
Sindicato". 

Com serenidade. Joaquim Evangelista
alerta ainda para a necessidade de se
encontrar "com bom senso, naturali-
dade e serenidade um espaço de
entendimento visando o normal fun-
cionamento entre Liga e Sindicato,
clubes e jogadores para evitar grandes
abalos no futebol". "Não partilho das
visões catastróficas de alguns
agentes" disse
Evangelista recor-
dando que o
mundo desportivo
também não estava
preparado para a lei
Bosman e que, passados dez
anos desde a sua implantação, o
futebol evoluiu. 

O caso. Em 2000, Zé Tó rescindiu, de
forma unilateral, com a União de Leiria
e vinculou-se aos espanhóis do
Salamanca. Segundo a cláusula de
rescisão, o jogador teria de pagar dez

milhões de euros, mas o clube acabou
por reclamar apenas 400 mil euros,
verba que alegava ter dispendido para a
aquisição de um substituto. 
As duas partes acabaram por chegar a
acordo, por mediação da Comissão
Arbitral, e o jogador pagou apenas 100
mil euros à União de Leiria. No entanto,
o advogado do jogador tinha dúvidas e
enviou o CCT para o Supremo Tribunal
de Justiça, órgão que agora considerou
nulos dois artigos - explicados nestas
páginas - do documento. 
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Terminou sem consenso a reunião
entre o SJPF e a Liga Portuguesa de
Futebol Profissional (LPFP), patrocinada
pela Federação Portuguesa de Futebol,
para debater as consequências do caso
Zé Tó. 
"A resolução do problema passa por
um entendimento entre o SJPF e a Liga.
O presidente da Liga marcou presença
no início da reunião mas tenho pena
que ele tenha abandonado a mesma
pouco depois [Andreia Couto, directo-
ra-executiva, passou então a represen-
tar a Liga de Clubes]. Não quero que
amanhã venham dizer que o Sindicato
não esteve disponível para negociar. O
presidente da Liga terá de dizer se está
ou não disponível para o diálogo. Faço
um apelo muito claro para que ele diga
aos outros agentes do futebol se quer
ou não dialogar" adiantou Joaquim
Evangelista no final dos trabalhos. 
O presidente do SJPF não deixou de
reforçar a total diponibilidade do
Sindicato para encontrar uma solução.
"Da nossa parte, existe vontade de
dialogar e resolver os problemas.
Agora, se a Liga não quiser chegar a
acordo, vai ter um problema maior. Os
clubes ainda não mediram bem as con-
sequências deste acórdão. Por muito
que não queiram, este é um grande
problema para eles. É uma decisão
favorável aos jogadores e cabe aos
clubes dar passos para resolver esta
situação", acrescentou. 
Evangelista disse ainda que "este
processo pode ter um impacto seme-
lhante ao caso Bosman e é preciso não
esquecer que esta foi uma vitória dos
jogadores, que agora podem rescindir
livremente. A Liga precisa de explicar se
quer dialogar ou se vai defender uni-
lateralmente os clubes, deixando a
defesa dos jogadores para o Sindicato". 
Recorde-se que na quinta-feira, os
clubes reuniram-se na sede da Liga e
definiram um pacto de não agressão,
comprometendo-se a não contratar
jogadores que rescindam contratos sem
justa causa. Por outro lado, decidiram
avançar com medidas legais que visam
a suspensão dos efeitos do acórdão do
Supremo Tribunal de Justiça. "A
posição concertada dos clubes profis-
sionais de futebol com a Liga revela
uma atitude de prepotência de ambos,
que não pode ser aceite pelo sindicato"
esclareceu Joaquim Evangelista sem
deixar de lembrar que "Liga e Sindicato
estão condenados a viver juntos e a

entender-se". 
Por fim, o presidente do SJPF não
deixou de lembrar o papel da FPF em
todo este este processo. "Como órgão

máximo do futebol português, a FPF
tem obrigatoriamente de ser equidis-
tante e conciliatória e não tomar par-
tido por alguma das partes".

Caso Zé Tó
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O Sindicato dos Jogadores Profissionais
de Futebol (SJPF), através de Joaquim
Evangelista, presidente da Direcção, e
de João Nogueira da Rocha, presidente
da mesa da Assembleia Geral, par-
ticipou a 27 e 28 de Março na primeira
reunião preparatória da futura Divisão

Europa da FIFPro.
O encontro teve lugar na Holanda, em
Hoofdorp (sede da FIFPro) e foi uma
oportunidade para o SJPF expôr o caso
Zé Tó além-fronteiras. "Esta decisão é
favorável aos jogadores profissionais de
futebol. Os regulamentos do futebol

têm de sub-
meter-se às
decisões dos
tribunais lo-
cais, pois
existe um
conflito entre
as leis labo-
rais de cada
país e os re-
gulamentos
desportivos"
d e f e n d e u
Theo van
S e g g e l e n ,
s e c r e t á r i o -
geral da
FIFPro. O diri-
gente adian-
tou de que
"o conflito
entre leis na-
cionais e re-
gulamentos
desport ivos
pose apenas
ser resolvido
se se levar o
caso Zé Tó da
r e a l i d a d e
portuguesa
para um nível
europeu e
isso, apenas

será possível, se houver um contrato
colectivo de trabalho europeu". Theo
van Seggelen acrescentou de que "é
preciso encontrar o equilíbrio entre as
finanças dos clubes e a liberdade dos
jogadores, ou seja, queremos um regu-
lamento em que as transferências sejam
reguladas, na base, pelos salários dos
jogadores".

Divisão Europa. Representantes de
mais de vinte sindicatos europeus de
futebolistas estiveram presentes na
primeira reunião preparatória da futura
Divisão Europeia da FIFPro - serão ainda
criadas divisões para África, Ásia/Oce-
ania e América. 
A criação da Divisão Europa será ratifi-
cada no próximo congresso da FIFPro,
em Novembro, na cidade de Bar-
celona. Porém, o nascimento oficial
deste órgão acontecerá nos dias 4 e 5
de Julho em Viena.
Na reunião ocorrida em Hoofdorp,
foram discutidos os futuros estatutos e a
composição do comité executivo da
Divisão Europa - neste momento, o
comité é provisoriamente composto por
Philippe Piat (presidente da FIFPro),
Gerardo Movilla (vice-presidente da
FIFPro e presidente do sindicato espa-
nhol), Leonardo Grosso (membro do
comité executivo da FIFPro e vice-presi-
dente do sindicato italiano) e por Theo
van Seggelen (secretário-geral da FIFPro).
Além do caso Zé Tó, foram ainda
debatidos outros temas como Fundos
de Pensões, o racismo, o doping e as
relações entre a FIFPro e diversos orga-
nismos como a UEFA, a FIFA, a União
Europeia e a EPFL. 

FIFPro

Europa conhece caso Zé Tó

Divisão Europa

Gerardo Movilla, Theo van Seggelen, Philippe Piat e Leonardo Grosso

Theo van Seggelen e Philippe Piat



Sendo oferecida a oportunidade de
contratar Frank Lampard por 8 milhões
de libras, este Verão, ou Steven Gerrard
por 5 milhões de libras no próximo ano
(quando estiver com 28 anos), muitos
dos maiores clubes europeus não hesi-
tariam. Teoricamente este cenário é
possível e tanto o Chelsea como o
Liverpool nada poderiam fazer para
impedir a saída dos jogadores. 
Porquê? Porque uma certa legislação, já
com mais de cinco anos de existência,
começou recentemente a alterar o fun-
cionamento do sistema de transferên-
cias. A mesma permite aos jogadores a
quebra de contrato unilateral após a
expiração de um "período de pro-
tecção". Este é de três anos, caso te-
nham assinado com menos de 28 anos
ou de dois anos, caso tenham assinado
com 28 anos ou mais, independente-
mente da duração do contrato. Para
fazerem isto têm de pagar uma com-
pensação, calculada a partir duma fór-
mula baseada nos vencimentos e na
taxa de transferência inicial, o que signi-
fica que podem, efectivamente, res-
gatar o seu contrato. 
As regras que permitem isto estão a ser
mal interpretadas dentro da indústria. As
mesmas não são novas, conforme larga-
mente noticiado, estando em vigor desde
Setembro de 2001. Não são simples ou
isentas de risco na sua exploração e, por
isso, o primeiro caso de um jogador a
invocá-las só apareceu no Verão do ano
passado, quando o guarda-redes
escocês, Andy Webster, trocou o Heart of
Midlothian pelo Wigan Athletic. 
Mas com a abertura desse precedente,
os efeitos podem ser enormes, não tanto
no aumento de poder dos jogadores,
mas mais em futuras negociações. 
Lampard pode explorar estas regras
este Verão, para cancelar o seu contra-
to com o Chelsea (ver caixa).
Para o futuro, os jogadores que exerçam

os seus direitos desta forma, serão pos-
sivelmente referenciados como tendo feito
"uma Webster" ou "um Art.º 17", após a
regulamentação da FIFA que o permite.
Da mesma forma, os jogadores poderão
optar por não invocar a regra de todo, mas
mesmo assim usá-la como alavanca para
ganhar recorde de quebra de contratos.

Quando e como esta regra entrou
em vigor? Teve a sua génese numa dis-
puta de já há uma década entre a
Comissão Europeia (CE), que enquadra
leis na Europa, e a FIFA, corpo gover-
nante do futebol mundial. 
Em 1998, a CE disse à FIFA que consi-
derava que o sistema de transferências
da forma que estava era uma barreira
que impedia os jogadores de aprecia-
rem a liberdade de movimento que ou-
tros trabalhadores tinham. A FIFA argu-
mentou dizendo que o futebol é uma
indústria especial que requer estabili-
dade contratual. A CE concordou, den-
tro de limites, mas ainda assim queren-
do um grau de flexibilidade para os
jogadores se movimentarem, mesmo
quando tenham ido para um contrato
voluntariamente. A lógica da CE era
que em quase todas as outras áreas da
vida, as pessoas podem mudar de
emprego facilmente e têm o direito de
fazê-lo por muitas razões: pessoais,
profissionais, etc. 
Para encurtar uma história extrema-
mente longa e tortuosa, a FIFA, a CE e a
FIFPro (corpo internacional que congre-
ga os sindicatos de jogadores) negocia-
ram um novo enquadramento para o
sistema de transferências, que equili-
brou, em larga medida, a estabilidade
contratual (por exemplo, o direito de um
clube em forçar um jogador a honrar o
seu contrato) com cláusulas de saída
para jogadores, após determinados
períodos e mediante certas condições. 
Assim, os jogadores podem unilateral-
mente "quebrar" um contrato quando
o "período de protecção" expira. O
novo sistema foi inserido nos artigos
21.º e 22.º da Regulamentação da FIFA
de 2001 para o Status e Transferências
de Jogadores, que entrou em vigor em
Setembro desse ano. Revisões subse-
quentes não alteraram as regras, embo-
ra o artigo que lida com quebras de
contrato unilaterais seja o Art.º 17. 

O que diz o Art.º 17? Este artigo
debruça-se sobre a compensação que

deve ser paga pela quebra de contrato,
principalmente mas não somente o valor
restante no contrato, mais um valor pro-
porcional relativamente ao custo origi-
nal do jogador, quando aplicável. 
Por exemplo, o jogador X, 25 anos, entra
para o clube Y por £6 milhões, assinan-
do por quatro anos, no Verão de 2004,
com um salário de £50.000/semana. No
Verão de 2007 ele pode quebrar o con-
trato, pagando ao seu clube uma com-
pensação de £2,6 milhões, relativo ao
valor dos salários restantes, mais £1,5
milhões pelo valor amortizado restante
da sua taxa na transferência original, ou
seja, um total de £4,1 milhões. 
Lampard assinou por cinco anos em
2004, portanto, pode quebrar este
Verão por dois anos de salários, ou
cerca de £8 milhões. (O seu preço origi-
nal de £11 milhões já foi totalmente
amortizado). Gerrard assinou por qua-
tro anos em 2005, portanto pode que-
brar no Verão de 2008 por um ano de
salários, ou cerca de £5 milhões. Sendo
um produto jovem do Liverpool, não há
custo de transferência a incluir.
Também já excedeu os 23 anos (idade
de isolamento), período no qual o
Liverpool podia reclamar custos de
desenvolvimento. 

Será isso assim tão simples? Estamos
a lidar com contratos de futebol e políti-
ca, por isso, obviamente que não! 
Para começar, a fórmula para a com-
pensação não está estabelecida e
poderá incluir um elemento dis-
cricionário de aumento no que se refere
à parte dos salários na equação. Assim,
Lampard ou Gerrard poderiam custar
ligeiramente mais do que os seus
salários, digamos 10 milhões de libras e
6,5 milhões de libras, mas mesmo assim
significantemente menos do que o seu
valor de mercado. 
Tal seria avaliado pela Câmara de
Resolução de Disputas da FIFA (DRC) -
um painel de três homens, constituído
por uma figura associativa do país em
questão, um representante da FIFPro e
um membro independente - que digere
os números e chega a um valor. 

Como é que um jogador invoca uma
quebra? O jogador tem de avisar formal-
mente o seu clube até 15 dias antes do
último jogo da época do seu clube
(nacional ou europeu, o que for mais
tarde), de forma a abandonar nesse Verão. 

Regulamento Internacional de Transferências
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O impacto do artigo 17.º
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Artigo 17: o precedente. Andy
Webster: actualmente com 24 anos,
guarda-redes escocês entrou para o
Hearts de Midlothian em 2001, por
£70.000. Em Julho de 2003 assinou um
novo contrato por quatro anos, por
£250.000/ano. No Verão de 2006,
descontente com o regime do dono do
Hearts, Vladimir Romanov, invocou o
Art.º 17, entregando notificação para
quebra de contrato unilateral. Ele pôde
fazê-lo, porque o período de protecção
de três épocas do seu contrato, tinha
expirado. Entrou para o Wigan e está
agora emprestado ao Rangers. O Hearts
tinha-lhe atribuído um valor de merca-
do de £2 milhões. 
A Câmara de Resolução de Disputas da
FIFA (Dispute Resolution Chamber) ainda
está a decidir qual a verdadeira compen-
sação - o caso será decidido a 4 de Abril.
Estima-se que seja perto de £250.000,
ou seja, o valor do ano restante do con-
trato de Webster com o Hearts. 

Qual o porquê disto? Uma das razões
é todo o processo ainda ser um campo
legal minado, apesar de condições

claras de facilitação à quebra por parte
dos jogadores, dentro das regulamen-
tações da FIFA. 
Tecnicamente, um clube que contrata
um jogador que tenha quebrado um
contrato pode enfrentar sanções por ter
induzido à quebra, embora na prática,
como no caso de Webster, tal seja
pouco provável. O facto de uma fórmu-
la ainda não estar escrita, coloca outro
elemento de risco. 
Outra razão é que os clubes têm sido
inteligentes, durante anos, em relação
às regras e têm todo o cuidado em que
os seus jogadores (especialmente os
mais jovens) nunca cheguem perto do
fim do seu "período de protecção".
Fazem-no actualizando regularmente os
contratos, levando o período de pro-
tecção novamente a zero. 
Mas será que estão a endoidecer dando
este poder aos jogadores? Não. É a lei.
Todos os clubes devem conhecê-la e
negociar em conformidade. E vejam o
outro lado da moeda - os clubes teori-
camente também podem quebrar,
desde que paguem ao jogador o valor
restante do seu contrato. 

Alguns exemplos 

- Frank Lampard (Chelsea): Acordo
actual: cinco anos, assinado em Julho
2004. Data de saída (de acordo com a
regra da FIFA): fim desta época. Preço
orientador: aproximadamente 8 mi-
lhões de libras (dois anos de salários).
Valor de mercado: aproximadamente
25 milhões de libras. 
- Steven Gerrard (Liverpool): Acordo
actual: quatro anos, assinado em Julho
2005. Data de saída: fim da época de
2007-08. Preço orientador: aproxi-
madamente 5 milhões de libras (um
ano de salários). Valor de mercado:
vinte milhões de libras ou mais. 
- Xabi Alonso (Liverpool): Acordo actu-
al: cinco anos, assinado em Agosto
2004. Data de saída: fim desta época.
Preço orientador: cerca de 10,3 milhões
de libras - dois anos de salários (6 mi-
lhões de libras) mais uma taxa de pro-
porcionalidade (4,3 milhões de libras).
Valor de mercado: cerca de 15 milhões
de libras. 
- Arjen Robben (Chelsea), Verão 2007,
por dois anos de salários mais £12 mi-
lhões de dois quintos de taxa. 
- Claude Makelele (Chelsea), Verão
2007, por um ano de salários. 
- Luis Garcia (Liverpool), Verão 2007,
por dois anos de salários mais £6,5 mi-
lhões de dois quintos de taxa. 
- Freddie Ljungberg (Arsenal), Verão de
2007, por dois anos de salários. 
- Thierry Henry (Arsenal), Verão de
2008, por dois anos de salários. 
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Pela segunda vez esta época (já tinha
ganho em Outubro), Simão Sabrosa
arrecadou o "Troféu Mazda - Jogador
do Mês".
Em Fevereiro, o extremo benfiquista
contabilizou 56 pontos, superando
por quatro pontos Lisandro Lopez, do
FC Porto, e Petit, seu companheiro de
equipa. 
Na quarta posição ficou o também
benfiquista Karagounis com 51 pon-
tos. Seguiram-se quatro jogadores,
todos com 49 pontos: Carlos Bueno

(Sporting), Kazmierczak (Boavista),
Luisão (Benfica) e Liedson (Sporting). 
Rui Borges (Estrela da Amadora) e
Bosingwa (FC Porto), ambos com 48
pontos, fecharam o "top ten". 
O Estádio da Luz foi o local escolhido
para a entrega do troféu a Simão
Sabrosa e a Quim (vencedor no mês
de Janeiro). Recorde-se que este
prémio é instituído pelo SJPF em
parceria com a Mazda,  concessionário
Gomes & Leonardo, Lda e a Montra
do Vidro.

Troféu Mazda/Jogador do mês
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Simão arrasa em Fevereiro

Os 10 primeiros

1      Simão Sabrosa (Benfica)        56 pontos 

2      Lisandro Lopez (FC Porto)    52 pontos

3      Petit (Benfica)                      52 pontos

4      Karagounis (Benfica)           51 pontos

5      Carlos Bueno (Sporting)        49 pontos

6      Kazmierczac (Boavista)         49 pontos

7      Luisão (Benfica)                   49 pontos

8      Liedson (Sporting)                49 pontos

9      Rui Borges (E. Amadora)       48 pontos

10    Bosingwa (FC Porto)             48 pontos
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Pelo segundo mês consecutivo, o
avançado do Vitória de Setúbal, voltou
a ganhar o troféu relativo ao de melhor
jogador jovem da Liga Bwin. 
No mês de Fevereiro, Silvestre Varela
somou 48 pontos, mais dois do que o
sportinguista João Moutinho e, mais
quatro, do que o também leão, Miguel
Veloso. 
Hugo Monteiro, do Boavista, com 42
pontos, ficou na quarta posição e
Antunes (Paços de Ferreira), com 40,
posicionou-se no quinto lugar. 
Seguiram-se Yannick Djaló (Sporting),
com 38, Paulo Machado (Estrela da
Amadora) e Nani (Sporting), ambos
com 37, Tiago Gomes (Estrela da
Amadora), com 32, e por fim,
Ivanildo, da União de Leiria,
também com 32 pontos.
A cerimónia de entrega do
prémio "Juventude/Holmes
Place" - instituído pelo
Sindicato dos Jogadores
Profissionais de Futebol em
parceria com a Holmes Place e
com a Montra do Vidro
(Maceira-Leiria) - a Varela
decorreu no Estádio do Bonfim,

no passado dia 30 de Março.

Prémio Juventude/Holmes Place
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Bis para Silvestre Varela

Classificação
1.    Varela (V. Setúbal) 48 pontos 

2.    João Moutinho (Sporting)      46 pontos

3.    Miguel Veloso (Sporting)    44 pontos 

4.    Hugo Monteiro (Boavista)   42 pontos 

5.   Antunes (P. Ferreira) 40 pontos

6.    Yannick Djaló (Sporting)    38 pontos 

7.    Paulo Machado (U. Leiria)    37 pontos

8.    Nani (Sporting)     37 pontos

9.    Tiago Gomes (E. Amadora)   32 pontos

10.  Ivanildo (U. Leiria)  32 pontos 



Quais os maiores problemas da
profissão de futebolista?
A falta de sinceridade e a falsidade que
existe no mundo do futebol.

Qual foi o valor do seu primeiro
contrato como profissional? Em
que clube?
Foi na Naval - estava emprestado pela
Académica - e foi à volta de 500 euros.

Qual o treinador que mais o mar-
cou?
Já tive muitos e bons treinadores mas
destaco José Rachão, Vítor Oliveira e
Vítor Manuel.

Um momento inesquecível...
A primeira subida de divisão com a
Académica depois de nove anos na II
Divisão. Foi algo inexplicável, de
grande alegria, onde se viu o verdeiro
espírito coimbrão.

E outro para esquecer...
O infortúnio de algumas lesões graves
que já tive.

Teve ou tem algum ídolo?
Quando iniciei a minha carreira gosta-

va muito do Bento, do Damas,  Peter
Scheimchel e do Harald Schumacher,
entre outros.

A eleição de Michel Platini para
presidente da UEFA é bom para os
jogadores profissionais?
Ainda é cedo para avaliar mas é uma
pessoa do mundo do futebol ao con-
trário de outros que gravitam à volta
do futebol.

É a favor ou contra a existência de
empresários?
Pela minha experiência não posso falar
de forma positiva dos empresários. São
um mal necessário. Muitas vezes são
os que mais lucram e nunca vi um
empresário desempregado ou com
salários em atraso. 

O fair-play é uma treta?
Não, ainda existe mas, por vezes,
quando há conquistas em jogo outros
valores se levantam. Mas acredito no
fair-play.

Como vê a intervenção do
Sindicato dos Jogadores?
De uma forma muito positiva. Tem
vindo a crescer. Acompanha cada vez
mais os jogadores e tem feito um bom
trabalho como por exemplo na
questão do estágio para os jogadores
desempregados e na questão fiscal. Os
jogadores têm um papel preponde-
rante no crescimento do Sindicato. Só
dessa forma a classe ficará mais forte. 

Já alguma vez recorreu ao
Sindicato?
Já, em situações contratuais e para
obter esclarecimentos, mesmo para
colegas não sindicalizados.

O que faria se mandasse no futebol?
Se fosse possível, um futebol diferente.
Um futebol sem casos, mais agradável,
mais competitivo, com mais gente nos
estádios, mais espectáculo.

Entrevista

Pedro Roma
Idade - 36 anos
Naturalidade - Pombal
Clubes - Académica, Naval,
Benfica, Gil Vicente, Famalicão e
Sporting de Braga

Pedro Roma (Associação Académica de Coimbra)

"Nunca vi um empresário
desempregado ou com

salários em atraso" 
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Estabelece o n.º 3 do artigo 5.º do
Regulamento para Inscrições e Trans-
ferências dos Praticantes Amadores que
"as inscrições com transferência de
praticantes com idade inferior a 14 anos
em 1 de Agosto do ano em que com-
pletam essa idade, só podem efectuar-

-se mediante a autorização do Clube
pelo qual está vinculado, exceptuando-
se o caso, devidamente comprovado,
de o encarregado de educação mudar
de residência para localidade que diste
mais de 20km da sua anterior residên-
cia, desde que a nova residência fique a
maior distância da Sede do Clube a que
está vinculado".

Ora, sendo certo que não se fixava qual-
quer indemnização devida ao Clube do
qual se transferia o atleta, a necessi-
dade de autorização sempre se traduziu
na possibilidade deste exigir uma con-
trapartida financeira.

Assim, os atletas nas condições
descritas na norma, quando pretendiam

mudar de Clube, invariavelmente,
esbarravam nas condições

impostas pelo Clube para a emis-
são da referida autorização.

Cumpre, sobre esta matéria,
informar que a Federação
Portuguesa de Futebol, no

nosso entender bem, por deli-
beração da Direcção de 16.03.2007

veio estabelecer que "a transferência
de atletas de idade inferior a 14
anos será efectuada sem necessi-
dade da autorização referida no n.º
3 do artigo 5.º do Regulamento para
Inscrições e Transferências dos
Praticantes Amadores".  

Deste modo, os muito jovens atletas
com idade inferior a 14 anos que enten-
dam transferir-se de Clube podem,
finalmente,  fazê-lo sem a autoriza-
ção expressa do Clube onde se
encontram ao contrário do que até
aqui acontecia.

Por fim, importa referir que para os
jogadores com mais de 14 anos conti-
nuam a vigorar, sem alterações, as
normas do Regulamento para
Inscrições e Transferências dos
Praticantes Amadores.

Gabinete jurídico esclarece
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Transferências de atletas amadores
com idade inferior a 14 anos

Cristina França
Gabinete Jurídico do SJPF

gabinetejurídico@sjpf.pt
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Alguém o influenciou a seguir a car-
reira de futebolista profissional?
Não, surgiu naturalmente. Foi o tradi-
cional sonho de criança que aos poucos
foi ganhando forma. 

Quais os maiores problemas da
profissão de futebolista?
Penso que é a falta de infra-estruturas e
de bons formadores, o que dificulta a
captação e o desenvolvimento de novos
talentos.

Qual foi o valor do seu primeiro
contrato como profissional? Em que
clube?
Não chegava a mil euros e foi no
Oriental

Qual o treinador que mais o mar-
cou?
Tive a sorte de trabalhar sempre com
grandes treinadores: José Peseiro, Luís
Martins, Vitorino Bastos, João Santos,
Rui Dias e Carlos Manuel.

Um momento inesquecível...
Na época passada quando fui campeão
nacional na II Divisão pelo Olivais e
Moscavide.

E outro para esquecer...
Nenhum em especial.

Teve ou tem algum ídolo?
A minha grande referência é o Vitor
Baía mas também admirava muito o
Manuel Bento. 

A eleição de Michel Platini para
presidente da UEFA é bom para os
jogadores profissionais?
Parte-se do principio que sim. Vamos
acreditar que pela sua experiência e
qualidade como jogador que também a
tenha como presidente da UEFA.

É a favor ou contra a existência de
empresários?
São um mal necessário. Acho que a
grande questão é que é uma actividade
que deveria ter sido regulamentada há
mais tempo. Antes, não havia leis.

O fair-play é uma treta?
Não é uma treta mas em alguns
momentos é uma espécie de "cliché".

Como vê a intervenção do Sindicato
dos Jogadores?
Numa frase posso dizer que o Sindicato,
com esta Direcção, deixou de ter uma
Direcção de gestão e passou a ter uma
Direcção pró-activa.

Já alguma vez recorreu ao
Sindicato?
Felizmente nunca tive essa
necessidade mas, por
aquilo que vejo, posso
estar descansado. 

O que faria se man-
dasse no futebol?
O futebol devia ser
regido por leis sóli-
das, justas e

enquadradas na sociedade. Era impor-
tante acabar com a imagem negativa
do futebol aos olhos da opinião pública.
O futebol tem de melhorar a sua
imagem.

Entrevista

Nené (Clube Desportivo dos Olivais e Moscavide)

"O futebol tem de
melhorar a sua imagem"

Nené
Idade - 33 anos
Naturalidade - Lisboa
Clubes - Sintrense, Oriental,
Seixal, Pinhalnovense e Olivais e
Moscavide

ASF - Pedro Ferreira - th



Crise
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Apoio financeiro e jurídico
Tal como na última época, os jogadores
do Vitória de Setúbal voltam a viver dias
difíceis devido a salários em atraso -
existem inclusive casos de atletas
despejados de suas casas por não
pagarem as rendas. 
Uma vez mais, o SJPF garante aos fute-
bolistas do clube sadino apoio jurídico e
financeiro, através do Fundo de
Solidariedade, de forma a minorar os
problemas mais graves e urgentes. 

"O
Sindicato tem

um fundo cada
vez mais reduzido

devido aos vários
pedidos, mas entre

350 e 500 euros, e analisando cada
caso, servirão de ajuda, pelo menos,
aos que têm mais dificuldades", revel-
ou Evangelista. O presidente do SJPF
explicou de que "os jogadores estão a
tentar resolver a situação pela via do
diálogo já que, na sua generalidade,
fazem sempre um esforço, não rescin-
dem ao primeiro salário em atraso".
Joaquim Evangelista alertou ainda de
que a situação vivida no Vitória de
Setúbal não é única no actual panorama
do futebol português. "Estamos a acom-
panhar o Vitória de Setúbal, como, aliás,
outras equipas. Mas esta é a situação
mais dramática, na medida em que é do
conhecimento público" esclareceu. 
Os jogadores do Vitória de Setúbal
reuniram-se no passado dia 29 de
Março com o presidente do SJPF - um
encontro convocado pelos capitães
sadinos - numa unidade hoteleira de
Setúbal para encontrar soluções para a
crise. Além do apoio financeiro e jurídi-
co do SJPF, Joaquim Evangelista ficou
mandatado no sentido de expôr o
assunto junto do clube, da Liga
Portuguesa de Futebol Profissional e da
Federação Portuguesa de Futebol. AS
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António Oliveira (ex-futebolista, anti-
go seleccionador nacional e ex-presi-
dente do Penafiel) organizou, em
parceria com a Comunidade Solidária
de Santa Maria da Feira, um jogo de
futebol com o intuito de angariar
fundos para a Liga Portuguesa Contra
o Cancro. 
Um evento solidário ao qual o SJPF
não poderia faltar através da pre-

sença de Joaquim Evangelista. 
No relvado do Estádio Comendador
Henrique Amorim, em Santa Maria de
Lamas, estiveram velhas glórias do
futebol português. Carlos Manuel,
João Pinto, Jaime Magalhães, Jaime
Pacheco, Paulinho Santos, Drulovic,
Rui Barros, Folha, Dito, Fernando
Mendes, Coelho, Paulo Alves,
Secretário, Rui Bento, Alfredo, Pedro

Martins, entre outros, provaram que
velhos são os trapos. Por exemplo,
João Pinto não perdeu o seu caris-
mático sentido guerreiro e Drulovic
provou que ainda poderia ser titular
em muitas equipas que por aí andam.
Uma verdadeira constelação de estre-
las que proporcionou um belo espec-
táculo e que não esquece o significa-
do da palavra solidariedade. 

Solidariedade

Quem sabe nunca esquece

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
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Selecção A
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Portugal sobe ao segundo lugar
Na dupla jornada de apuramento para
o Europeu de 2008, Portugal logrou
uma vitória frente à Bélgica e um
empate na Sérvia. Quatro pontos que
colocam a Selecção Nacional no segun-
do lugar do Grupo A.
O primeiro encontro decorreu no
Estádio José de Alvalade e Portugal
bateu a Bélgica por 4-0. Com esse
resultado assumiu então a terceira
posição no seu grupo com 10 pontos,
em cinco jogos. 
Foi a primeira vitória portuguesa ante o
seleccionado belga em jogos oficiais.
Porém, e apesar do robusto triunfo,
Portugal não começou bem o encon-
tro. A primeira parte mostrou uma
equipa com pouca velocidade e que
praticamente não incomodou a defesa
adversária.
Na segunda metade tudo foi diferente.
Em apenas 30 minutos, a Selecção
Nacional resolveu o assunto e alvejou
com êxito a baliza de Stijnen por qua-
tro vezes. A primeira, aos 52 minutos,
por Nuno Gomes. A segunda, dois mi-
nutos depois, por Cristiano Ronaldo. A
terceira, aos 68´, num espectacular
golo de Ricardo Quaresma, e a quarta,
aos 75', novamente, por Cristiano
Ronaldo. 

Empate em Belgrado.
Seguiu-se a Sérvia. Empate a
um golo (Tiago estreou-se a
marcar pela Selecção
Nacional). 
Um resultado justo mas que
acabou por penalizar uma
certa falta de ambição do
seleccionado de Luiz Felipe
Scolari - Simão Sabrosa
voltou ao onze e Ricardo
Quaresma ficou no banco,
apesar da excelente exibição
conseguida frente à Bélgica. 
Na primeira parte, Portugal marcou
cedo - Tiago, aos cinco minutos - mas a
Sérvia foi melhor. Fruto dessa pressão a
formação sérvia acabou por empatar
aos 37 minutos, por Jancovic. 
Na segunda metade, à semelhança do
que sucedeu no encontro frente aos
belgas, Portugal esteve bem melhor e
desperdiçou boas oportunidades. 
No final, empate a uma bola que deixa
tudo em aberto na caminhada para o
Euro 2008 (a jogar-se na Áustria e na
Suíça). O desfecho acabou por ser po-
sitivo para as aspirações lusas, mas com
sabor a pouco, porque a vitória esteve
ao alcance dos pupilos de Scolari.

Classificação: 

1.º Polónia, 7 jogos/16 pontos 
2.º Portugal, 6/11 
3.º Finlândia, 6/11 
4.º Sérvia, 6/11 
5.º Bélgica, 6/7 
6.º Cazaquistão, 6/5 
7.º Azerbaijão, 5/4 
8.º Arménia, 5/1 

Próxima jornada (2 de Junho): 

Bélgica-Portugal 
Finlândia-Sérvia 
Cazaquistão-Azerbaijão 
Arménia-Polónia 
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No jogo comemorativo dos 50 anos da
UEFA, o jogador português marcou um
espectacular golo na vitória do
Manchester United frente a uma
selecção da Europa. 
Old Trafford foi o palco do encontro
que, além de celebrar o 50.º aniversário
do Tratado de Roma - que instituiu o que
é hoje a União Europeia -, também
comemorou os 50 anos de participação
do Manchester United em competições
europeias. 
De um lado esteve a actual equipa dos
"red devils", do outro, uma formação
constituída por jogadores de várias
equipas do Velho Continente e orienta-
da pelo italiano Marcello Lippi. 
Apesar das muitas ausências dos fute-
bolistas inicialmente convocados -
Miguel (Valência), Ronaldo (AC Milan),
Ronaldinho Gaúcho e Puyol (ambos do
Barcelona), Juninho Pernambucano
(Lyon), entre outros, não foram dispen-
sados pelos respectivos clubes e Zinedine

Zidane recusou jogar lado a lado com
Materazzi - a formação europeia contou
com Pirlo (AC Milan) e Ibrahimovic (Inter
de Milão) como as principais figuras. 
O Manchester United acabou por vencer
por 4-3 - embora nestas ocasiões o resul-
tado seja o que menos importa. 
O grande momento do jogo foi prota-
gonizado por Cristiano Ronaldo. 
Aos 35 minutos, o número sete da
equipa inglesa fez um "golaço" ao mar-
car exemplarmente um livre a 30 metros
da baliza de Cañizares. O guarda-redes
do Valência nem se mexeu. Wayne
Rooney (6 e 43 minutos) e Wes Brown
(10') marcaram os restantes golos do
Manchester enquanto Malouda (22') e
Diouf (52' e 88') apontaram os tentos da
"Europa". 
A receita do encontro reverterá inte-
gralmente para a Fundação Manchester
United, uma organização de beneficên-
cia que financia projectos locais de uti-
lidade colectiva. 

Efeméride

Cristiano Ronaldo não
pára de brilhar
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A selecção
portuguesa de
sub-21 perdeu
com a Sérvia
por 2-0 no
último en-
contro an-
tes da fase
final do
E u r o p e u
da cate-
goria que
decorrerá
em Junho,
na Holan-
da. 
No Estádio

do FK Vojvodina,
em Novi Sad, Portugal realizou
uma exibição fraca e nunca
mostrou capacidade para contrariar

o bom jogo da selecção da Sérvia.
Zoran Tosic, aos 18 minutos, e Dejan
Milovanovic, aos 68', apontaram os
tentos do conjunto sérvio. Foi a segun-
da derrota de José Couceiro nos nove
jogos que já leva à frente da selecção
de sub-21. 
Poucos dias antes do embate com os
sérvios, Portugal defrontou no Estádio
José Gomes, na Amadora, a Eslováquia
e ganhou por 2-0 (golos de Ricardo
Vez Tê e de Miguel Veloso).
Recorde-se que o Europeu de sub-21
disputar-se-á entre 10 e 23 de Junho
e, na primeira fase, Portugal terá
como adversários a Bélgica, Holanda
(actual detentora do título) e Israel.
Além da luta pelo título europeu a
competição qualificará cinco selecções
para os Jogos Olímpicos de Pequim,
em 2008.

Sub-21
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Má despedida depois
de bom ensaio
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Ao perder em Londres frente ao
Chelsea por 2-1 a equipa portuguesa
falhou o apuramento para os quartos-
de-final da Liga dos Campeões. 
Depois do empate a uma bola no jogo
da primeira-mão, o FC Porto entrou
muito bem no desafio de Stamford
Bridge. Muita personalizada, a for-
mação portista não se intimidou com a
equipa do Chelsea e controlou a
primeira meia hora do encontro. Foi
nesta fase que os azuis e brancos se adi-
antaram no marcador através de
Ricardo Quaresma aos 15 minutos. O
internacional português correspondeu
da melhor forma a uma excelente joga-
da de contra-ataque. 

Até ao final do primeiro tempo, o
Chelsea procurou chegar à igualdade
mas sempre sem conseguir criar oportu-
nidades de perigo. 
Na segunda parte, a equipa orientada
por José Mourinho reagiu e, com muita
sorte, chegou à igualdade. Robben
rematou de longe e Helton, bastante
infeliz, não conseguiu suster a bola.
Com o jogo e a eliminatória empatada,
a formação britânica, em grande parte
devido ao seu maior poderio físico, con-
tinuou a ter o sinal mais mas sem lances
de golo iminente. Até que aos 78 minu-
tos, Ballack, após um belo entendimen-
to com Drogba e Shevchenko, marcou
o golo da vitória do Chelsea. 

Com este resultado o FC Porto aban-
dona a Liga dos Campeões e o Chelsea
ruma aos quartos-de-final da principal
competição de clubes da UEFA. 

Liga dos Campeões

FC Porto eliminado
da Champions

Resultados*: 

Chelsea-FC Porto 2-1 (3-2 no total) 
Valência-Inter de Milão 0-0 (2-2) 
Lyon-AS Roma 0-2 (0-2) 
Liverpool-Barcelona 0-1 (2-2)
AC Milan-Celtic 1-0 (1-0)
Arsenal-PSV 1-1 (1-2)
Manchester United-Lille 1-0 (2-0)
B. Munique-R. Madrid 2-1 (4-4) 

* A bold as equipas apuradas para os quartos-de-final 
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Nos dois artigos anteriores aflorei
aspectos da Lei XII do Código das Leis
de Jogo que reputo de muito impor-
tantes para todos aqueles que estão
mais por dentro do futebol. Entendo
que os protagonistas directos deste
desporto devem ter um conhecimento
aprofundado, diria até indispensável,
dos seus regulamentos. Esse é também
o desafio a que me propus quando
comecei a colaborar nesta revista.
Dedicarei a este assunto todo o tempo
e espaço que forem necessários. É por
isso que este e os próximos dois artigos
serão dedicados à apresentação de
algumas normas técnicas que, estando
contempladas nas Leis do Jogo, são
manifestamente desconhecidas. Afinal,
as Leis do Jogo são um conjunto bas-
tante completo e uniforme, interligan-
do-se na perfeição, o que permite que
desde a sua aparição o futebol continue
a ser tão apaixonante. E não nos
esqueçamos de um pormenor rele-
vante: os jogadores são sempre actores
de uma peça desportiva e intérpretes de
um espectáculo que é o futebol em si
próprio. Há portanto que conhecer o
"guião".

E por isso;

- Nenhuma bandeirola de canto pode
ser removida ou retirada para facilitar a
execução de um pontapé de canto. Se
algum jogador assim proceder, será
advertido por comportamento anti-
desportivo.
- Sempre que haja nevoeiro, o árbitro
só deve começar o jogo ou continuá-lo
caso tenha sido momentaneamente
interrompido, se de uma das balizas
conseguir ver a outra.
- Os jogadores após terem sido substi-
tuídos, podem permanecer no banco
dos técnicos, quando equipados ou em
fato de treino.
- O árbitro pode validar um golo com
duas bolas dentro do campo, caso a
bola "estranha" não perturbe o jogo e
os jogadores.
- Se um jogador que vai ser substituído

se recusar a deixar o terreno de jogo, o
árbitro não deve intervir e continuará
com o encontro. Num caso destes, só
devem tomar posição o capitão ou o
delegado da equipa em causa.
- Qualquer jogador não pode usar qual-
quer equipamento que ponha em peri-
go a sua integridade física e a dos
restantes jogadores (colegas ou adver-
sários). Tem sido possível assistir ultima-
mente ao uso por parte de alguns
jogadores de equipamento protector
mais moderno, nomeadamente protec-
tores de cabeça, máscaras faciais, joel-
heiras e cotoveleiras, confeccionadas de
materiais muito maleáveis e leves, os
quais são permitidos pelo facto de não
serem considerados perigosos. Outro
acessório usado por alguns jogadores
são os óculos desportivos, geralmente
confeccionados de plástico não rígido
ou silicone, que também são considera-
dos seguros e como tal aceites.
- De acordo ainda com a Lei IV, os
jogadores são proibidos de usar qual-
quer tipo de jóias, colares, anéis, brin-
cos, pulseiras em couro ou plástico,

nem mesmo quando estes adereços
estão tapados com adesivos, porque
não são necessários para jogar e podem
causar lesões. A fita adesiva não oferece
uma protecção adequada e eficaz. Elas
são potencialmente perigosas tanto
para os seus portadores como para os

outros jogadores colegas ou adver-
sários. Os árbitros devem avisar anteci-
padamente os responsáveis das equipas
deste tipo de proibições, a fim de
evitarem problemas de "última hora".
- Um jogador não pode usar roupa
manchada de sangue. (Instruções suple-
mentares para árbitros, árbitros assis-
tentes e quartos árbitros, FIFA 2005).
- O árbitro só pode revogar uma decisão
que ele verifica ser incorrecta, podendo
ser avisado desse facto por qualquer um
dos árbitros-assistentes, desde que o
jogo não tenha ainda recomeçado ou
terminado.
- Os poderes do árbitro começam no
momento em que entra nas instalações
do clube/campo onde se vai disputar o
jogo e mantêm-se na íntegra até à sua
saída. São exercidos igualmente quan-
do o jogo está interrompido.
- O árbitro pode mostrar um cartão
amarelo ou vermelho no intervalo e no
final do jogo até que a equipa de arbi-
tragem abandone o terreno.

Estes apontamentos não pretendem ser
exaustivos de forma alguma. A ideia é
que sejam pedagógicos e didácticos
pelas razões já apontadas no início
deste texto. Até para o mês que vem.

As leis do futebol não são
mesmo difíceis (I)

Opinião
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E não nos esqueçamos
de um pormenor rele-

vante: os jogadores são
sempre actores de uma
peça desportiva e intér-
pretes de um espectácu-
lo que é o futebol em si

próprio. Há portanto
que conhecer o "guião".



Notícias

A equipa benfiquista bateu o Paris
Saint-Germain por 3-1 e seguiu em
frente na Taça UEFA. 
Apesar da derrota na primeira-mão, em
Paris, por 1-2, a formação orientada por
Fernando Santos partiu para a segunda-
mão na condição de favorita. E fez por
isso nos primeiros 30 minutos do jogo
da Luz. Simão, aos 12 minutos, e Petit,
aos 26', materializaram a boa exibição
dos encarnados. Só que Pauleta, aos 32
minutos, marcou para o grémio francês
e o Benfica, tal como no desafio da cap-
ital francesa, tremeu. 
Na segunda parte, um pénalti ingenua-
mente cometido por Mulumbu sobre
Léo, e concretizado por Simão Sabrosa,
aos 87', deu à formação portuguesa a
merecida passagem aos quartos-de-
final da Taça UEFA.
O sorteio ditou que o próximo adver-
sário da equipa portuguesa seja a for-
mação do Espanhol. A primeira-mão
será em Barcelona, a 5 de Abril, e a
segunda-mão, uma semana depois, a
12 de Abril, no Estádio da Luz. 
O vencedor esta eliminatória defrontará
nas meias-finais - 26 de Abril e 3 de
Maio - o AZ Alkmaar ou o Werder
Bremen, onde alinha Hugo Almeida. 

Menos sorte teve o Sporting de
Braga. Os arsenalistas voltaram a
perder com o Tottenham e ficaram
afastados dos quartos-de-final da com-
petição. 
Depois do desaire na primeira-mão por
3-2, a equipa bracarense sabia que não
teria uma tarefa fácil para seguir em
frente. E o jogo da segunda-mão, dis-
putado em White Hart Lane, Londres,
confirmou essa ideia.  
Embora se tenha adiantado no mar-
cador aos 24 minutos através de um
auto-golo de Huddlestone, o Sporting
de Braga foi completamente dominado
na primeira parte. Foi sem surpresa que
o Tottenham empatou por Berbatov,
aos 27 minutos, e se colocou em van-
tagem pelo mesmo jogador aos 41 min-
utos. Na segunda parte, os minhotos
estiverem bem melhor e chegaram à
igualdade por Andrade, aos 61 minu-
tos. Porém, o Tottenham reagiu e mar-
cou o terceiro golo por Malbranque,
aos 75 minutos. 
O resultado final, tal como na primeira-
mão, acabou em 3-2 (6-4 nos dois
jogos) favorável ao Tottenham, que
seguiu para os quartos-de-final da Taça
UEFA.

Benfica em frente,
Braga cai em Londres

Dois mil e seis positivo

No passado dia 30 de Março, a
Assembleia Geral do Sindicato dos
Jogadores Profissionais de Futebol
(SJPF) aprovou por unanimidade, o
Relatório e Contas relativo ao ano de
2006. O exercício em causa teve um
resultado positivo de 212 mil euros. 
"Um valor bastante apreciável que
tem a ver com a redução de custos e
alguns acertos de verbas da Liga que
estavam em atraso referentes a épocas
desportivas anteriores", explicou
Joaquim Evangelista. O presidente do
Sindicato adiantou que este lucro per-
mitirá uma maior afectação de verbas
para o fundo de solidariedade dos
jogadores. Refira-se que em 2006,
foram entregues quase 38 mil euros,
ou seja, cerca de 113 mil euros nas
últimas três temporadas. 
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A quarta edição do "Jogo das Estrelas",
organizado pela Fundação Luís Figo,
jogar-se-á a 9 de Junho e será no
Estádio José de Alvalade, propriedade
do Sporting, clube que o viu nascer
para o futebol. 
Além do actual jogador do Inter de
Milão os portugueses terão oportu-
nidade de observar "in loco" outras
grandes estrelas do futebol como o
brasileiro Ronaldo, o francês Zinedine
Zidane, o ucraniano Shevchenko, o
espanhol Raul, o inglês Bobby Charlton,
ou ainda o ex-piloto de Fórmula 1, o
heptacampeão Michael Schumacher,
entre outros.

As anteriores edições do evento
realizaram-se no Estádio do Bessa e no
Estádio do Algarve (duas vezes).
Segundo a Fundação Luís Figo, estes
jogos "Allstars" permitiram angariar
500 mil euros, que reverteram em
2003, a favor da UNICEF (Fundo de
Emergência Internacional das Nações
Unidas para as Crianças), em 2004, da
Fundação Laureus e, em 2005, da
Fundação Infantil Ronald McDonald.
Luís Figo, 34 anos, é o jogador que mais
vezes vestiu a camisola da Selecção
Nacional (127) e, no final desta época,
abandonará o Inter de Milão para jogar na
Arábia Saudita, ao serviço do Al- Ittihad.

Benfica com fair-play

O Benfica, com quatro pontos (refe-
rentes a quatro cartões amarelos), foi a
equipa mais disciplinada da Liga Bwin
no mês de Fevereiro e arrecadou o
prémio "Hattrick Caffé/Fair-play colec-
tivo". Além dos encarnados, também
FC Porto e Académica somaram quatro
pontos. O Beira-Mar, com 18 pontos,
foi a formação mais indisciplinada
durante o mesmo período e que
compreendeu as jornadas 17,
18 e 19 da Liga Bwin. 

Bilhetes para o Euro 2008

Já estão à venda na "internet" ("site"
www.euro2008.com) os primeiros 330
mil bilhetes para a fase final do
Europeu de 2008, que se disputará na
Áustria e na Suíça. O custo dos ingres-
sos oscila entre os 45 e os 550 euros.
O total de bilhetes para o campeonato
está estimado em cerca de um milhão
sendo que 30 por cento serão postos à
disposição na "internet". O jogo de
abertura está agendado para o dia 7 de
Junho, em Basileia, e a final realiza-se a
29 de Junho, em Viena.

Notícias

26      Sindicato dos Jogadores de Futebol

Figo de regresso a
Alvalade
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O antigo internacional português
foi um dos participantes do con-
gresso bienal da EPFA (Sports
Group European Former
Football Players Associations)
que decorreu entre 23  e 25
de Março na cidade de
Barcelona.
Paulo Sousa esteve em repre-
sentação de Michel Platini, pres-
idente da UEFA, e do futebol
português. 
Subordinado ao tema "Still
Playing", o evento procurou
debater e analisar o papel dos ex-
jogadores e o futuro do futebol. 
O congresso acolheu um ciclo de
conferências e, além de Paulo
Sousa, estiveram presentes Josep
Guardiola, Enzo Scifo, Arrigo
Sacchi e José Antonio Camacho,
entre outros.
"O futebol como ferramenta de
integração social", "a adap-
tação do jogador à sua nova
vida depois do futebol e como
treinador" e a "influência dos
media na vida dos desportistas
de elite" foram alguns dos
temas em análise durante o con-
gresso. 
Refira-se que o Sindicato dos
Jogadores Profissionais de
Futebol (SJPF) já solicitou for-
malmente a sua adesão à EPFA. 
A EFPA, criada em 2004, é a
primeira federação europeia
que agrupa associações de ex-
jogadores de topo de todos os
países da UEFA. Os seus objec-
tivos passam por zelar pelo
reconhecimento público,
social e institucional da figura
do ex-jogador, pela con-
tribuição para o desenvolvi-
mento das identidades
colectivas, da integração
comunitária e como um
modelo de soli-
dariedade e de "fair-
play".

Paulo Sousa no
congresso da EPFA

Rui Costa de parabéns

A 29 de Março, Rui Costa celebrou o
seu 35.º aniversário. De regresso ao
Benfica, depois de 12 anos em Itália
(Fiorentina e AC Milan), o "maestro"
voltou para continuar a deslumbrar os
espectadores portugueses com o per-
fume do seu futebol. 
A um dos maiores números "10" de
sempre do futebol nacional, o Sindicato
dos Jogadores Profissionais de Futebol
endereça os prabéns e as maiores
maiores felicidades.

Portugal
em último no Mundialito

A selecção portuguesa de futebol femi-
nino terminou na derradeira posição o
14.º Mundialito, disputado no Algarve.
Portugal perdeu com a República da
Irlanda, por 5-4, no desempate por
grandes penalidades, 5-4, após 0-0 no
final do tempo regulamentar. A partida
foi equilibrada mas a
equipa orientada por
José Augusto teve as
melhores oportu-
nidades de golo,
embora sem
c o n s e g u i r
concretizar.
O torneio
f o i
g a n h o
pela selecção dos
Estados Unidos da
América que, na
final, derrotaram
a Dinamarca por
2-0.
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