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Violência no futebol
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Editorial

A associação histórica do 1.º de Maio à
conquista de direitos laborais não
impede que a efeméride seja aproveita-
da para invocar outros direitos dos tra-
balhadores, concretamente do jogador
profissional de futebol.
Na verdade, a dignidade do jogador só
é integralmente defendida se for trata-
do como autêntico cidadão e, como
tal, titular de relevantes direitos funda-
mentais.
Constata-se, porém, que após 33 anos
de democracia, no futebol subsistem
autênticas restrições ao exercício dos
mais elementares direitos de cidada-
nia, como seja o da liberdade de
expressão.
Assim, sem prejuízo, como é
óbvio, do respeito dos interesses
da respectiva entidade
patronal, o jogador como
qualquer cidadão pode e deve
emitir livremente as suas
opiniões.

Ora, o que impera é o silêncio compulsi-
vo fundado no livre arbítrio de dirigentes
e não no cumprimento de deveres emer-
gentes do contrato de trabalho.
E o mais estranho é que muitos destes
dirigentes, nomeadamente políticos,
empresários, gestores, advogados,
emergiram do 25 de Abril, pelo que
deveriam defender e não preterir as
conquistas decorrentes da "Revolução
dos Cravos".
Neste contexto, quem trata assim os ver-
dadeiros protagonistas do futebol não

poderá estranhar a falta de credi-
bilidade que este tem, ora

no dirigismo, ora na arbi-
tragem, ora no espec-
táculo e na indústria que
lhe está associada.
Dir-se-á que a culpa é
também dos jogadores
que acatando servil-
mente essas imposições
não assumem o dever
de contestação con-

ferido a qualquer
cidadão.

Sem intuitos, porém, de desculpabiliza-
ção é inquestionável que o jogador é o
elo mais fraco da relação laboral, da
qual depende económico-familiar-
socialmente.
Todavia, este facto não pode preterir a
exigência de uma responsabilidade
acrescida na denúncia e na conjugação
de esforços para erradicar estes com-
portamentos.

Em suma, o problema existe porque os
jogadores não defendem, como devem,
os seus direitos em situações em que
arbitrariamente lhes são impostos, mas
sobretudo porque ainda existem ati-
tudes ditatoriais que era suposto já
terem passado à história, com a agra-
vante de serem tomadas como se essa
fosse a normalidade.

O Sindicato dos Jogadores Profissionais
de Futebol jamais aceitará estas anoma-
lias, tudo fazendo para as combater.
É  obvio que outros direitos formalmente
consagrados não são respeitados,
surgindo à cabeça aquele que, por
definição e natureza, está intrinseca-
mente ligado ao contrato de trabalho,
ou seja, o de receber atempadamente o
salário, com as consequências sócio-
profissionais e familiares daí emergentes.
Para tanto, reitera-se o empenho per-
manente na dignificação do jogador
profissional de futebol, acompanhado-
o e defendendo-o intransigentemente
na salvaguarda dos seus direitos, ora
promovendo acções autónomas, ora
interpelando outras entidades para o
cumprimento das obrigações que lhes
são imputadas.

Assim, a voz do SJPF é em Maio a
ressonância que ao longo de todo o
ano proclama.

Joaquim Evangelista
Presidente da Direcção

jevangelista@sjpf.pt

O 1.º de Maio, o
jogador de futebol
e o seu silêncio...
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Velhas Glórias
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Nascido a 10 de Junho de 1952, em
Penafiel, Oliveira começou a jogar fute-
bol federado no FC Porto. Tinha 15
anos de idade. Desde logo se viu que
era um talento. Com apenas 17 anos foi
chamado à equipa principal, então ori-
entada pelo brasileiro Paulo Amaral.
No terreno, passou pelas mais variadas
posições. Foi defesa (esquerdo e dire-
ito), extremo e ponta-de-lança.
Polivalente até chegar à posição que o
iria consagrar: o de médio ofensivo.
Possuidor de uma técnica acima da
média, Oliveira apresentava um génio
que só merecia uma camisola com um
número: o mítico "10".   
A partir de 1975, com José Maria
Pedroto ao leme, Oliveira arrancou em
definitivo para o estrelato. Em 1977/78,
ajudou o FC Porto a conquistar o título
de campeão nacional depois de 19 anos
de jejum. Nessa época marcou 19
golos. Na temporada seguinte, nova-
mente campeão nacional.
Os convite do estrangeiro - Estados
Unidos, França, Brasil e Espanha - come-
çaram a surgir com alguma frequência.
Falou-se do Real Madrid, do Atlético de
Madrid mas foi o Bétis de Sevilha, em
1979/80, quem conseguiu recrutá-lo. 
Na cidade da Andaluzia foi recebido em
apoteose. Porém, não foi feliz. Seis
meses depois, deixou tudo para regres-
sar ao FC Porto. "A minha visão do
mundo é demasiado provinciana. Foi a
conclusão que cheguei depois de ter
vivido seis meses de solidão espiritual. É
por isso que volto" disse então.
No final dessa época, estalou o "Verão
quente" nas Antas. José Maria Pedroto
foi afastado do comando técnico e a
maioria dos jogadores solidarizou-se
com o treinador. 
Oliveira não recuou e assinou contrato
como jogador-treinador do Penafiel, o
clube da sua terra. Conseguiu manter o
Penafiel na Primeira Divisão. Mas era
um emblema "demasiado pequeno"
para o seu talento.

"Por cada leão que cair outro se le-
vantará". Ingressou no Sporting e,
logo na primeira época, em 1981/82,
sagrou-se campeão nacional. 
Em Agosto de 82, João Rocha convi-
dou-o para acumular as funções de

treinador-jogador. Nesse ano, fez um
dos melhores jogos da sua carreira
quando na noite de 29 de Setembro
entrou em campo minutos depois de ter
recebido a notícia da morte do seu pai.
Para a Taça dos Campeões Europeus, o
Sporting derrotou o Dínamo de Zagreb
por 3-0. Três golos de Oliveira.
Demitiu-se do cargo de treinador em
Abril de 1983. Ficou "apenas" como
jogador.
A 22 de Março de 1985, três dias
depois de um jogo com o Paris Saint-
Germain, anunciou formalmente a sua
retirada dos relvados. Um adeus que
não foi definitivo. Na época de
1985/85, reapareceu como treinador
do Marítimo. Para ajudar a formação
insular, voltou a calçar as botas e aos
relvados durante sete jogos. Esse, sim,
foi o ponto final numa brilhante carreira
como futebolista.
Depois de ter treinado o Marítimo pas-
sou a ser o responsável pela seleção de
Esperanças, à frente da qual esteve
duas temporadas. Seguiram-se o Vitória
de Guimarães, a Académica de
Coimbra, o Gil Vicente e o Sporting
de Braga. Em 1994 foi  contratado
para seleccionador nacional.
Como jogador, ao serviço de
Portugal (24 internacionali-
zações), não conseguiu estar
presente em fases finais de
grandes competições, co-
mo por exemplo, o Euro-
peu de 1984. Alcançou-
o técnico no Europeu
de 96, em Inglaterra,
onde Portugal che-
gou aos quartos-de-
final, e no Mundial
de 2002, na Coreia
do Sul e Japão, elim-
inado na fase de
grupos. Pelo meio,
entre 1996 e
1998, treinou o
FC Porto sagran-
do-se duas vezes
campeão na-
cional. Apesar
dos títulos
saiu do
c l u b e .

Regressou ao Bétis de Sevilha mas não
chegou a começar a época devido a
desentendimentos com o presidente
do clube.
Depois da segunda passagem pela
selecção, em 2002, Oliveira não voltou
a treinar. Voltou-se para o dirigismo.
Em 2003/04 foi eleito presidente do FC
Penafiel. Manteve-se no cargo até
2006. Desde então - apesar de ser
apontado como um dos possíveis suces-
sores de Pinto da Costa na presidência
do FC Porto-, desligou-se do futebol, a
não ser em jogos de exibição para fins
de solidariedade. Actualmente, fre-
quenta o curso de Direito, numa univer-
sidade do Porto.  

António Oliveira,
puro génio



Com 55 pontos, o defesa leonino
foi o melhor jogador da Liga Bwin
em Março e arrecadou o "Troféu
Mazda/Jogador do Mês". 
Anderson Polga superou Petit
(Benfica) por dois pontos e o tam-
bém benfiquista Simão Sabrosa (ven-
cedor deste prémio em Fevereiro) por
três pontos. Nas quarta e quinta
posições ficaram
respectivamente
os sportinguis-
tas Yannick
Djaló e João
Moutinho, ambos
com 49 pontos. 
Seguiram-se Nani (Sporting), com
48, Nei (Naval 1.º de Maio), 48, e
Eduardo (Beira-Mar), também com
48 pontos. Milojevic (Vitória de
Setúbal) e Juliano Spadacio
(Nacional da Madeira), com 47 pon-
tos, fecharam o "top ten".
O prémio - instituído pelo SJPF em
parceria com a Mazda, Gomes &
Leonardo, Lda e a Montra do Vidro
- foi entregue a Anderson Polga no
dia 20 de Abril, na academia do
Sporting, em Alcochete. 

Troféu Mazda/Jogador do mês

06      Sindicato dos Jogadores de Futebol

Polga eleito o melhor
de Março

Os 10 primeiros

1      Anderson Polga (Sporting)      55 pontos 

2      Petit (Benfica)                     53 pontos

3      Simão Sabrosa (Benfica)         52 pontos

4      Yannick Djaló (Sporting)      49 pontos

5      João Moutinho (Sporting)     49 pontos

6      Nani (Sporting)                    48 pontos

7      Nei (Naval)                          48 pontos

8      Eduardo (Beira-Mar)             48 pontos

9      Milojevic (V. Setúbal)            47 pontos

10    Juliano Spadacio (Nacional)   44 pontos
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Pela primeira vez na presente
temporada, Yannick Djaló
venceu o prémio
" J u v e n t u d e / H o l m e s
Place". 
O avançado leonino foi
considerado o melhor
jogador jovem da Liga
Bwin durante o mês de
Março. Aliás, o pódio foi
totalmente leonino:
Yannick Djaló somou 49
pontos, João Moutinho,
igual registo, e Nani 48
pontos. 
No quarto lugar ficou
Antunes (Paços de Ferreira),
com 43 pontos, e no quin-
to, Rúben Amorim
(Belenenses), também com
43 pontos. Seguiram-se
Paulo Machado (União de
Leiria), Tiago Gomes (Estrela
da Amadora), ambos com 40
pontos, Silvestre Varela
(Vitória de Setúbal), com 35 e
Hugo Monteiro (Boavista), com
34 pontos. Miguel Veloso
(Sporting) fechou a tabela dos dez
mais com 34 pontos. 
A cerimónia de entrega do troféu a
Djaló teve lugar a 27 de Abril, antes do
treino da manhã, na Academia Spor-
ting/Puma, em Alcochete. 

Prémio Juventude/Holmes Place
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O mês de
Yannick Djaló
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Classificação

1.    Yannick Djaló (Sporting) 49 pontos 

2.    João Moutinho (Sporting)      49 pontos

3.    Nani (Sporting) 48 pontos 

4.    Antunes (P. Ferreira) 43 pontos 

5.   Rúben Amorim (Belenenses 43 pontos

6.    Paulo Machado (U. Leiria) 40 pontos 

7.    Tiago Gomes (E. Amadora) 40 pontos

8.    Varela (V. Setúbal) 35 pontos

9.    Hugo Monteiro (Boavista) 34 pontos

10.  Miguel Veloso (Sporting) 34 pontos 



Na sua opinião, quais os maiores
problemas da profissão de fute-
bolista?
Estar, por vezes, longe da família e o
facto de ser uma profissão de curta
duração.

Qual foi o valor do seu primeiro
contrato como profissional? Em que
clube?
Foi no Salgueiros e ganhava 80 contos.

Qual o treinador que mais o mar-
cou?
Vários, mas elejo o Carlos Manuel -
porque ainda estava a dar os primeiros
passos no futebol e porque depois
levou-me para o Sporting, o Filipovic -
com quem subi dos juniores aos
seniores -, o Manuel José, pela sua pos-
tura, e o Jorge Jesus, que sabe muito de
futebol.

Um momento inesquecível...
Talvez a assinatura do meu primeiro
contrato como profissional.

E outro para esquecer...
A minha passagem pelo Vitória de
Setúbal.

Teve ou tem algum ídolo?
Ninguém em especial.

A eleição de Michel Platini para
presidente da UEFA é bom para os
jogadores profissionais?
Penso que sim porque foi jogador e
sabe quais os problemas da classe.

É a favor ou contra a
existência de
empresários?
Sou contra mas admito
que, no futebol actual,
há jogadores que sem
empresário passam
ao lado da carreira.

O fair-play é uma
treta?
Sim, em Portugal
não se aplica,
pr inc ipa lmente
quando alguns
interesses estão
em jogo.

Como vê a
intervenção
do Sindicato
dos Joga-
dores?
Muito boa nos
últimos anos. Vejo um
Sindicato mais atento e
interessado em resolver os
problemas dos jogadores. 

Já alguma vez recorreu ao
Sindicato?
Felizmente nunca precisei.

O que faria se mandasse no
futebol?
Se possível mudar a mentali-
dade de todos os agentes do
futebol.

Entrevista Liga Bwin

"Vejo um Sindicato
interessado em
resolver os problemas
dos jogadores"

Renato (União Desportiva de Leiria)

Renato
Idade - 34 anos
Naturalidade - Porto
Clubes - Salgueiros, Sporting,
Vitória de Setúbal, Leixões e
União de Leiria



A equipa madeirense, com três pontos
(referentes a apenas três cartões amare-
los), foi a formação mais disciplinada da
Liga Bwin em Março e arrecadou o pré-
mio "Hattrick Caffé/Fair-play colectivo".
Além do Nacional, também a Naval 1.º
de Maio e o Boavista somaram três pon-
tos. FC Porto, Paços de Ferreira e Beira-
Mar posicionaram-se logo a seguir, com
cinco pontos. 
Menos bem no capítulo disciplinar
esteve o Vitória de Setúbal. Com 12
pontos, a equipa sadina foi a mais indis-
ciplinada durante o mesmo período e
que, recorde-se, compreendeu as jor-
nadas 20.ª, 21.ª e 22.ª da Liga Bwin.

Prémio Hattrick Caffé/Fair-play colectivo
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Disciplina rima com
Nacional da Madeira

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

Nacional  
Naval 
Boavista 
FC Porto 
P. Ferreira 
Beira-Mar  
Marítimo 
Benfica  

Belenenses
U. Leiria 
E. Amadora
Académica 
Sporting 
Sp. Braga 
Desp. Aves 
V. Setúbal

3 pts 
3 pts
3 pts
5 pts
5 pts
5 pts
6 pts
7 pts

7 pts
7 pts
8 pts
9 pts
9 pts
11 pts
12 pts
12 pts

Classificação
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Na sua opinião, quais os maiores
problemas da profissão de fute-
bolista?

Não estar com a família aos fins-de-
semana e a não opção na escolha do
período de férias ao contrário da maio-
ria das pessoas.

Qual foi o valor do seu primeiro
contrato como profissional? Em
que clube?

No Louletano, ainda júnior, e foi de 80
contos.

Qual o treinador que
mais o marcou?

Todos, desde a
f o r m a ç ã o ,
foram impor-
tantes. Por
isso, não gos-
tava de des-
tacar algum
em particular.

Um momento inesquecível...

O apuramento para as competições
europeias ao serviço do Sporting de
Braga e a possibilidade de jogar essa
competição. Outro momento foi a final
da Taça de Portugal também com o
Braga.

E outro para esquecer...

A eliminação do Braga nas meias-finais
da Taça de Portugal frente ao Leixões.

Teve ou tem algum ídolo?

Gostava muito do Ricardo Gomes, do
Benfica.

A eleição de Michel Platini para
presidente da UEFA é

bom para os jogadores
profissionais?

Julgo que sim. Penso
que irá defender os
interesses dos jogadores
profissionais.

É a favor ou contra a existência de
empresários?

É um assunto delicado. Para mim,
foram importantes no início da minha
carreira. Mas, pelo meio surgiram ou-
tras coisas...

O fair-play é uma treta?

Acho que não. É importante embora
haja alguns que não o tenham.

Como vê a intervenção do Sindicato
dos Jogadores?

Muito próxima dos jogadores e tentan-
do apoiar nas várias matérias como no
caso do incumprimento salarial.

Já alguma vez recorreu ao
Sindicato?

Já para aconselhamento numa situação
contratual com o Sporting de Braga.

O que faria se mandasse no futebol?

A primeira medida seria evitar que hou-
vessem salários em atraso.

Entrevista Liga Vitalis

"Se mandasse tentava evitar
os salários em atraso"

Idalécio (Clube Desportivo Trofense)

Idalécio
Idade - 33 anos
Naturalidade - Loulé
Clubes - Louletano, Farense, Sp.
de Braga, Nacional, Rio Ave e
Trofense
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Foi certamente um dos "jogos" mais
complicados da vida de Eusébio. A 21
de Abril, o "Pantera Negra" foi hospi-
talizado no Hospital da Luz, em Lisboa,
devido a "lesões significativas nas
artérias carótidas internas". 
Após ter sido internado, Eusébio, 65
anos, realizou exaustivos exames que
levaram os responsáveis clínicos a
avançar com a possibilidade do ex-
jogador ser alvo de uma intervenção
cirúrgica de modo a prevenir um eventu-
al acidente vascular cerebral (AVC). "A
decisão final depende da família e do
doente. Trata-se de uma operação melin-
drosa, não complicada, embora com
algum risco", adiantaram os médicos.
Eusébio e a sua família decidiram
avançar para a operação. E como se
esperava, a intervenção cirúrgica à
artéria carótida interna esquerda correu
bem.
"Vamos reduzir a medicação durante o
dia de hoje. Amanhã de manhã, se esti-
ver bem, pode eventualmente passar
para o quarto e poderá ter alta den-
tro de três a quatro dias", disse
José Roquette, director clínico do
Hospital da Luz, a 23 de Abril. 
A operação demorou uma
hora e cinco minutos.
Segundo Germano do
Carmo, clínico responsável
pela intervenção cirúrgica,
Eusébio, quando acor-
dou "não registou
nenhum problema
neurológico e rece-
beu a visita da
família". O
cirurgião acrescen-
tou que "as próximas
24 horas são críticas e
será vigiado nos cuidados
intensivos. Para já, está tudo perfeita-
mente bem". 
E os prognósticos confirmaram-se. A 26
de Abril, cinco dias depois de ter sido
internado, Eusébio recebeu alta e aban-
donou o Hospital da Luz. 
"Sinto-me bem e quero aproveitar para
agradecer a todas as pessoas que me
apoiaram, mandaram faxes e tele-
fonaram e sobretudo, ao médico que me
operou, pela forma como fui tratado…
Tenho 65 anos e agora tenho que ir com
calma e cumprir as recomendações dos
médicos", afirmou o embaixador do
Clube Glórias de Portugal. 

Eusébio
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Um susto de King
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Cristiano Ronaldo venceu os dois
prémios para que estava nomeado pela
Associação de Futebolistas Profissionais
do Reino Unido (PFA): o de "Melhor
Jogador do Ano" e o de "Melhor Jovem
Jogador do Ano". 
Os resultados da votação - realizada
entre os futebolistas a actuar em
Inglaterra - foram divulgados em Lon-
dres, na gala do sindicato dos
jogadores britânicos. 
Na categoria principal, Cristiano
Ronaldo (Manchester United) superou
Didier Drogba (Chelsea) e Paul Scholes
(Manchester United) - Francesc
Fabregas (Arsenal), Steven Gerrard

(Liverpool), vencedor em 2006, e Ryan
Giggs (Manchester United) eram os
outros nomeados.
"Ronaldo é, actualmente, o jogador mais
excitante a actuar em Inglaterra. A sua
rapidez e técnica fazem-nos pensar, por
vezes, que é de outro planeta. Tornou-se
num jogador mais completo, trabalha
para a equipa mas sempre com os olhos
postos na baliza", elogiou Gordan
Taylor, director-executivo da PFA.
Já no outro prémio em questão, o de
"Melhor Jovem Jogador do Ano", Cris-
tiano Ronaldo não deu hipóteses à con-
corrência: Kevin Doyle (Reading),
Francesc Fabregas (Liverpool), Aaron

Lennon (Tottenham Hotspur), Micah
Richards (Manchester City) e Wayne
Rooney (Manchester United), galardoado
o ano passado. Refira-se que Francesc
Fabregas foi segundo e Aaron Lennon,
terceiro. 
Com estas distinções, o número sete do
Manchester United tornou-se no segun-
do jogador da história a vencer estes
dois prémios no mesmo ano, igualando
a proeza de Andy Gray (Aston Villa) em
1977 - ainda Cristiano não era nascido. 
Por fim, diga-se que, sem surpresa,
Cristiano Ronaldo foi ainda nomeado
para a "Equipa do Ano" da Premier
League.

Prémios

O maior de
Inglaterra



As ligas de futebol de Itália, França,
Inglaterra e Chipre já conhecem os
respectivos campeões e, em todas elas,
há jogadores portugueses a des-
frutarem da glória.
Na Série A do calcio, o Inter de Milão
sagrou-se campeão a cinco jornadas
do final da prova. Ao vencer o Siena
por 1-2, equipa onde alinha Luís Figo
confirmou um domínio inquestionável
ao longo de toda a época. Foi o 15.º
"scudetto", segundo consecutivo, da
história do emblema milanês.
Para o jogador português, foi o 20.º
título de clubes da carreira e o sexto de
campeão depois dos triunfos alcança-
dos em Espanha, ao serviço do
Barcelona e do Real Madrid. Sem dúvi-
da, uma bela despedida do futebol

europeu para Luís Figo (34 anos) que
no final da temporada - e apesar das
insistências dos colegas e dirigentes do
clube para ficar - rumará ao Al-Ittihad,
da Arábia Saudita.  
Outro futebolista luso certamente feliz
é Tiago. A sua equipa, o Lyon, foi pela
sexta vez consecutiva campeã de
França. Tal como o Inter, em Itália,
também a formação gaulesa venceu a
prova a cinco jornadas do final. 
O Lyon deu-se ao luxo de nem precisar
de jogar para conquistar o hexacampe-
onato. Bastou-lhe que o Toulouse
perdesse em Rennes por 2-3 para fazer
a festa no hotel que albergava a
equipa antes do encontro com o
Auxerre. É o segundo título de Tiago
ao serviço do Lyon e o terceiro campe-

onato seguido para o atleta depois da
liga ganha ao serviço do Chelsea.
Quem pára o Lyon - e Tiago - é a
questão que se segue.
Já Cristiano Ronaldo fez em 2006/07 a
sua estreia como campeão. 
O Manchester United beneficiou do
empate a uma bola entre o Arsenal e o
Chelsea para - quando faltavam duas
jornadas por disputar - sagrar-se
campeão de Inglaterra. É o 16.º título
da história dos "red devils", nove dos
quais sob o comando técnico de Alex
Ferguson.
Ao ajudar a sua equipa a vencer a
Premiership, Cristiano Ronaldo está a
viver uma época inesquecível. Renovou
contrato até 2012 e, para já, ganhou
os troféus para Melhor Jogador do

Portugueses
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Ano e Jovem Jogador do Ano atribuí-
dos pelo Sindicato dos Jogadores
inglês.
Outro debutante nestas coisas de con-
quistar campeonatos foi Manuel da
Costa, do PSV de Eindhoven, na
Holanda.  
À partida para a última jornada, AZ
Alkmaar, Ajax e PSV Eindhoven,
estavam em igualdade pontual. Deste
trio, a equipa de Van Gaal, o AZ, leva-
va vantagem devido à  diferença de
golos e o PSV, orientada por Ronald
Koeman, era quem tinha a tarefa mais
dificil. Porém, na derradeira jornada, o
AZ falhou em toda a linha ao perder
no reduto do Excelsior por 3-2, o Ajax
ganhou fora ao Willem, por 2-0, e o
PSV goleou em casa o Vitesse Arnhem

por 5-1. Com estes resultados a for-
mação de Eindhoven foi coroada
campeã por um golo.
Manuel da Costa, devido a lesão, não
jogou no encontro do título mas foi um
dos atletas mais utilizados por Ronald
Koeman ao longo da temporada (fez
15 jogos). É o primeiro título para o
jovem luso-francês que, recorde-se, já
marcou presença em algumas das con-
vocatórias elaboradas pelo selec-
cionador nacional, Luiz Felipe Scolari.
Mas nem só nos campeonatos mais
mediáticos, os jogadores portugueses
dão cartas. Em Chipre - onde há um
forte contingente luso -, Hélio Pinto
(formado no Benfica) e Ricardo
Fernandes (já jogou no Sporting e FC
Porto, entre outros) ajudaram a sua

equipa, o Apoel Nicosia, a ganhar o
campeonato daquele país situado no
Mediterrâneo.
E a conquista dos jogadores portugue-
ses além-fronteiras pode não ficar por
aqui. Em Espanha, o Barcelona de
Deco está bem encaminhado para
vencer a Liga espanhola e na
Alemanha, o Werder Bremen, de Hugo
Almeida, e o Estugarda, de Fernando
Meira, estão na luta pela vitória na
Bundesliga.
Ou seja, se tudo correr pelo melhor,
Portugal terá futebolistas lusos
campeãos em Itália, França, Inglaterra,
Chipre, Holanda, Espanha e Alemanha
- isto, como é obvio, sem contar com o
liga portuguesa. Um facto inédito a
nível mundial.

 além-fronteiras



Ao contrário do que tem sido norma,
em apenas uma semana, o Conselho
Nacional Contra a Violência no Desporto
(CNVD) reuniu por três vezes (a 13, 19 e
20 de Abril) na Lapa, em Lisboa.
A ordem de trabalhos do primeiro
encontro teve como pontos fortes a
análise ao relatório da PSP aos inci-
dentes do último Benfica-FC Porto, ao
relatório analítico da GNR referente aos
incidentes ocorridos nos recintos
desportivos durante o ano de 2006 e à
apreciação de propostas de alteração da
lei 16/2004 de 11 de Maio.
Todavia, o atraso no envio dos relatórios
solicitados ao director nacional da PSP e
ao coordenador de segurança do
Benfica - os documentos só chegaram
no decurso da reunião - impediu os con-
selheiros (Joaquim Evangelista, presi-
dente do SJPF,  representou as Orga-
nizações Profissionais de Praticantes
Desportivos) de debaterem a situação.
Dessa forma, foi decidido que a análise
do caso realizar-se-ia nas reuniões de 19
e 20 de Abril. 
No primeiro desses dias foram final-
mente analisados os relatórios da PSP e
do director de segurança do Benfica
referente aos incidentes verificados no
clássico de 1 de Abril. 
O CNVD criticou a falta de coordenação
entre a PSP e a segurança privada do
Benfica no jogo com o FC Porto.Os con-
selheiros adiantaram ainda a existência
de indícios de um apoio indevido por
parte dos Clubes, SAD a grupos de adep-

tos, designadamente, "Diabos Verme-
lhos", "No Name Boys" e "Super Dra-
gões". Luís Sardinha, presidente do
CNVD, relembrou que "a legislação re-
quer que grupos organizados de adeptos
façam o registo junto do CNVD e ne-
nhum deles tem esse registo efectuado".
A terceira reunião do CNVD, dia 20 de
Abril, dividiu-se em dois períodos com o
objectivo de analisar medidas que pos-
sam ser adoptadas com vista à
diminuição da verificação de
ocorrências de violência associ-
ada ao desporto por ocasião da
realização de espectáculos
desportivos.
Assim, de manhã, realizou-se
um encontro com represen-
tantes dos clubes da Liga Bwin -
apenas compareceram Benfica,
FC Porto, Sporting e Boavista -,
da Federação Portuguesa de
Futebol e da Liga Portuguesa de
Futebol Profissional. Da parte
da tarde, os membros do CNVD
reuniram com as forças de
segurança e com os directores
de segurança dos estádios per-
tencentes aos clubes acima
mencionados e ainda
Académica, Estrela da Amadora
e Vitória de Setúbal.
Em suma, ficou decidido que o
CNVD, a partir da próxima
época, vai fazer cumprir a lei
no que diz respeito ao registo
obrigatório das claques. Ou

seja, os clubes só poderão apoiar os
grupos organizados de adeptos que
estejam legalizados. Uma forma de
responsabilizar os causadores de distúr-
bios. Ficou ainda estipulado a pre-
paração uma campanha dirigida aos
adeptos de todas as modalidades e que
a formação dos Assistentes de Recintos
Desportivos (ARD) será uma prioridade
para melhor cumprirem as competên-
cias que lhe são designadas.

CNVD
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A violência no desporto
Na qualidade de conselheiro do
Conselho Nacional Contra a Violência
no Desporto (CNVD), Joaquim
Evangelista, presidente do SJPF, em re-
presentação das Organizações Profis-
sionais de Praticantes Desportivos fez
uma proposta sobre a temática "O
papel do CNVD face ao fenómeno da
violência associada ao desporto". A
mesma, versou o seguinte:

"Os recentes actos de violência ligados
ao futebol, tanto a nível interno, como
a nível internacional, legitimam a con-
clusão abundantemente reiterada por

todos os agentes desportivos,
nomeadamente o Sindicato dos
Jogadores Profissionais de Futebol
(SJPF) de que é necessário tomar todas
as medidas urgentes tendentes à erradi-
cação do fenómeno.
Imprescindível se torna, portanto, o
esforço empenhado de todos, sobretu-
do de quem tem responsabilidades
específicas, concretamente, Governo,
Federação, Liga, Sindicato, Clubes, diri-
gentes e adeptos.
Neste contexto ganha particular
acuidade o papel do Conselho Nacional
Contra a Violência no Desporto (CNVD)
face às atribuições que lhe estão
cometidas.
No que concerne ao suporte legislati-

vo, reconhece-se a bondade da
actual lei n.º 16/2004, de 11 de
Maio, mas igual posição não
pode, infelizmente, ser assumida
no que toca à sua efectiva apli-
cação.
A título de exemplo, refere-se,

pela sua importância o actual
art.º 18.º que contempla o

"apoio a grupos organiza-
dos de adeptos" 

condicionado a 

determinados pressupostos, entre ou-
tros, a sua constituição como associ-
ação e o registo organizado e actualiza-
do dos seus filiados.
Ora, se a lei fosse cumprida entende-se
que, salvo melhor opinião, muitas situ-
ações anómalas não ocorreriam, já que
o apoio aos clubes, ou não existia, ou
seria muito responsável.
A referida bondade da lei não obsta,
porém, a que sofra algumas alterações.
Neste âmbito, o SJPF permite-se propor
que:

- No campo da definição de conceitos
conste o conceito de acto violento ou
que incite à violência no desporto e o
conceito de acto racista, xenófobo ou
intolerante;
- Implementação de um livro de registo
das actividades dos adeptos, promovida
pelos clubes e disponibilizado ao coor-
denador de segurança e ao CNVD, sal-
vaguardadndo o direito de protecção
de dados;
- Criação do Observatório da Violência,
Racismo e Xenofobia no Desporto, com
funções de estudo, análise e apresen-
tação de propostas sobre esta matéria;
- Instituição de prémios que estimulem
os valores desportivos e as boas práticas
e a nomeação de embaixadores contra
a violência, racismo e xenofobia;

- O aumento do valor das coimas."
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À semelhança do que aconteceu em
Portugal há bem pouco tempo, um
Tribunal de recurso francês (Cour D'appel
de Lyon) veio declarar a ilegalidade de um
artigo da Carta de Futebol Profissional
equivalente "grosso modo" ao Contrato
Colectivo de Trabalho celebrado entre a
Liga de Clubes e o Sindicato dos
Jogadores Profissionais de Futebol.
E, curiosamente, a questão em apreço
era de idêntica natureza, ou seja, discu-
tia-se a legalidade do pagamento de um
valor indemnizatório ao Clube por parte
de um jogador profissional de futebol.
No caso nacional o fundamento para o
pedido indemnizatório decorreu de
uma rescisão do contrato de trabalho
sem justa causa realizada pelo jogador.
No caso francês o pedido formulado
pelo Lyon assentou no facto de o
jogador, após o período de formação,
estar obrigado à assinatura de um con-
trato de trabalho com o clube formador
e em caso de recusa ficar impossibilita-
do de assinar contrato com outro clube
pelo período de três anos.
No caso que agora nos ocupa o Tribunal
entendeu que esta norma violaria duas
disposições legais, a saber: o artigo 39.º
do Tratado da União Europeia (livre cir-
culação de pessoas) e o artigo L 120-2

do Código do Trabalho (livre exercício
de uma actividade profissional).
Refira-se, que o nosso Contrato
Colectivo de Trabalho, prevê, igual-
mente, um mecanismo de compen-
sação pelo formação, inspirado, aliás,
no modelo francês.
Tal mecanismo, como é sabido estatui
(art.º 33 do CCT) que, no caso de cele-
bração do primeiro contrato de traba-
lho desportivo, o Clube que pretenda
contratar o jogador, deverá, entre out-
ras obrigações, apresentar-lhe uma pro-
posta salarial.
Caso o jogador não pretenda represen-
tar o seu Clube de formação e pretenda
ingressar noutro Clube este deverá
pagar 20 vezes a remuneração salarial
anual do contrato de trabalho desporti-
vo proposto.
Ora, o regime juridico existente em
Portugal tem, todavia, um desvio relati-
vamente ao modelo francês se bem que
apresente algumas semelhanças.
Começando, pela semelhanças dir-se-à
que, tal como que foi decidido pelo
Tribunal francês no que toca à violação
do art.º 39 do Tratado da União Europeia
(livre circulação de pessoas) é, natural-
mente, válido para o caso nacional.
A Constituição da República Portu-

guesa, dispõe, ainda, no art.º 47.º que
"1 - Todos têm o direito de escolher
livremente a sua profissão ou género de
trabalho, salvas as restrições legais
impostas pelo interesse colectivo ou
inerentes à sua própria capacidade".   
A diferença reside, todavia, na existên-
cia de um regime excepcional previsto
por Lei (Lei do Praticante Desportivo).
Nos termos da referida Lei a obrigação
de pagamento de uma  indemnização,
a título de promoção ou valorização do
praticante desportivo, à anterior enti-
dade patronal é estabelecida por
Convenção Colectiva de Trabalho, caso
exista representação da entidade
patronal e dos praticantes desportivos. 
Sucede que, nos termos do n.º 4 do
referido artigo o valor da compensação
não poderá, em caso algum, afecta de
forma desproporcionada, na prática a
liberdade de contratar.
Ora, a questão a saber é se o regime
estatuído no CCT afecta ou não de
forma despoporcionada a liberdade de
contratar.  
Esta é apenas uma das importantes
questões que se podem colocar nesta
matéria e que mais cedo ou mais tarde
os tribunais nacionais vão ser chamados
a pronunciar-se.

Formação
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1 - Factos

O jogador Olivier Bernard celebrou um con-
trato de formação com o Clube OLYMPIQUE
LYONNAIS com início em 1 de Julho de 1997
para vigorar durante três épocas. Quando o
contrato terminou celebrou um contrato de
trabalho com clube de futebol inglês NEW-
CASTLE.

O Clube OLYMPIQUE LYONNAIS intentou
uma acção contra o jogador por violação do
art.º 23.º da "Carta de Futebol Profissional"
que, prevê o seguinte:

- que terminando o contrato de formação
o clube tem o direito de exigir da outra
parte a assinatura de um contrato profis-
sional;
- que não sendo usada esta prerrogativa o
jogador pode assinar um contrato profis-
sional com o clube que escolher sem que
seja devida qualquer indemnização ao
clube formador;

- que em caso de recusa de assinar o contra-
to profissional, não poderá assinar no prazo
de 3 anos com outro clube da LNF, seja com
que estatuto for, sem a autorização escrita
do clube de formação.

Por decisão de 19.09.2003 em primeira
instância foi o jogador Olivier Bernard conde-
nado no pagamento de 22 867.35 euros a
título danos e juros com fundamento no arti-
go L 122-3-8 do Código do Trabalho bem
como na quantia de 450 euros pela apli-
cação do artigo 700 do NCPC, declarando,
ainda, a decisão oponível à sociedade de
direito inglês Newcastle UFC, parte na acção. 

2 - Dos Recursos

Olivier Bernard recorreu da decisão
requerendo, em suma, o seguinte:
- o reconhecimento do princípio do prima-
do do direito comunitário, e consequente-
mente o afastamento das disposições da
Carta de Futebol Profissional que contrari-
am o artigo 39.º do Tratado CE que con-
sagra a livre circulação de trabalhadores;
-o reconhecimento da sua qualidade de
trabalhador emigrante;
-a salvaguarda do direito à livre circulação;
- o reconhecimento de que o artigo 23.º da
Carta de Futebol Profissional, constitui um
entrave à livre circulação de trabalhadores;
- o reconhecimento que não houve da sua

parte qualquer violação das obrigações
contratuais em virtude da recusa de cele-
brar contrato com a autora

- o reconhecimento que a decisão de 1.ª
instância não salvaguardou o seu direito de
livre circulação;

- condenar o OLYMPIQUE LYONNAIS ao
pagamento de prejuízos e danos por aten-
tar de forma intencional e injustificada con-
tra os seus direitos no valor  de 50.000
euros a título de perdas e danos por danos
morais, bem como da soma de 1.500 euros
pelas duas instâncias com base no artigo
700 do Novo Código de Processo Civil.

O NEWCASTLE UFC por seu lado interpôs,
igualmente, recurso requerendo o
seguinte:

- suscitar ao Tribunal de Justiça da
Comunidade Europeia a questão prejudi-
cial de se pronunciar sobre se o artigo 39º
do Tratado de Roma deve ser interpretado
como proibição da obrigação imposta ao
formando por aplicação do artigo 23 da
Convenção colectiva nacional dos profis-
sionais de futebol, de celebrar uma contra-
to profissional com o seu clube formador
- declarar ilegal o artigo 23º da convenção
colectiva dos jogadores de futebol por
força do artigo 39º do Tratado de Roma,
ou, se assim não se entender, a sua ino-
ponibilidade aos réus.

- o pagamento pela sociedade OYMPIQUE
LYONNAIS na quantia de 10.000 euros por
aplicação das disposições do artigo 700 do
Novo Código de Processo Civil

- O Clube OLYMPIQUE LYONNAIS em
resposta pede a confirmação da sentença à
excepção do montante por perdas e danos
que julga ser fixado em 55.375.16 euros
reclama a soma de 1500 euros por apli-
cação do artigo 700 do NCPC.

3 - Da Decisão

a) Sobre a excepção de incompetência do
Tribunal foi decidido que o litigio em
apreço não incidia sobre a regularidade da
transferência de um jogador entre dois
clubes de diferentes federações nacionais
pelo que não sendo, assim,  aplicável o arti-
go 34.º dos Estatutos da FIFA o Tribunal
declarou-se  competente.

b) Sobre a questão prejudicial do reenvio
da presente questão para o Tribunal
Europeu de Justiça o Tribunal considera-se
em condições de resolver o litígio sem
necessidade de interpelar o referido tribu-
nal sobre a questão da compatibilidade do

artigo 23.º da convenção colectiva de tra-
balho nacional dos profissionais de futebol
com o artigo 39.º do Tratado de Roma,
uma vez que já foi julgado no acórdão
BOSMAN de 15 de Dezembro de 1995 que
o princípio da liberdade de circulação de
trabalhadores no sentido do artigo 39.º do
Tratado CE se aplica aos jogadores profis-
sionais de futebol dentro da União
Europeia e do Espaço Económico Europeu.

c) Sobre o fundo da causa:
Ao celebrar o contrato de formação, Olivier
Bernard vinculou-se a respeitar os estatutos
e regulamentos da Liga Nacional de
Futebol (LNF) e da Federação Francesa de
Futebol, e, particularmente, o Estatuto do
formando inserido na Carta do Futebol
Profissional. 
Olivier Bernard escolheu não aceitar a pro-
posta de contrato de jogador profissional
do OLYMPIQUE LYONNAIS e assinou um
contrato com o clube inglês.

O Clube invocando a violação das suas
obrigações contratuais reclama a reparação
do prejuízo que o jogador lhe causou. 
O artigo 23.º impondo ao jogador, no ter-
minus do seu contrato de formação, a
obrigação de celebrar um contrato como
jogador profissional com o clube for-
mador, proíbe-o de trabalhar com outro
clube, pertença este ou não á liga
nacional francesa. 

Esta proibição contraria sem dúvida o
princípio da livre circulação dos trabal-
hadores dentro da comunidade europeia
consagrado no artigo 39.º do Tratado de
criação da Comunidade Europei, mas,
antes de tudo contraria o princípio funda-
mental do livre exercício de uma actividade
profissional e o artigo L 120-2 do Código
do Trabalho.

Não sendo contrabalançado, nomeada-
mente, por uma cláusula de compensação-
formação, uma tal restrição ás liberdades
individuais de contratar e de trabalhar é
desproporcionada em relação à protecção,
ainda que legítima, dos interesses do clube
formador, que, ainda que tenha propiciado
ao jogador, até que este se torne profis-
sional, uma formação dispendiosa, não
poderá exigir que este trabalhe obrigatori-
amente para si.

Sendo ilícito o  artigo 23.º da carta do fute-
bol profissional, dever-se-á revogar a sen-
tença de 1.ª Instância e recusar o pedido
formulado  pelo OLYMPIQUE LYONNAIS.

Tribunal de Apelação de  Lyon
Secção social
Decisão de 26 de Fevereiro de 2007



1 - Factos

O jogador Andrew Webster, de 25 anos
de idade, rescindiu o seu contrato de
trabalho invocando o art.º 17.º do
Regulamento Internacional de Trans-
ferência da FIFA, sendo que tal rescisão
ocorreu após o período de estabilidade
do contrato, ou seja, após o terceiro
ano de vigência do contrato.
Nos termos do citado regulamento o
jogador que rescindir o seu contrato
naquelas circunstâncias não sofrerá
sanções desportivas  sendo apenas obri-
gado a pagar uma indemnização e a
informar o clube no prazo de 15 dias
após o último jogo.
O litígio iniciou-se em Maio de 2006
quando o jogador se recusou a renovar
o contrato com o clube tendo sido
proibido pelo presidente do clube de
jogar tendo culminado com a rescisão
do contrato.
A Câmara de Resolução de Litígios da
FIFA decidiu suspender o jogador pelo
prazo de duas semanas e condenou-o
no pagamento ao clube no montante de
625 libras (valor superior ao montante
dos salários até ao fim do contrato).

2 - Opinião

Existem, a nosso ver, três questões em
análise:
- se o jogador respeitou o prazo de 15
dias para a rescisão do seu contrato de
trabalho;
- se é possível suspender o jogador;
- se o jogador poderá ser obrigado a
pagar uma compensação e qual o mon-
tante da mesma.

Primeira questão - O jogador não
respeitou o atraso de 15 dias. 
A definição de "época desportiva" nos
regulamentos é clara: "Último jogo ofi-
cial dos relevantes campeonatos
nacionais". Ora, o jogador rescindiu o
seu contrato após o jogo da final da Taça
da Escócia o que, em nossa opinião, cai
fora da previsão do citado artigo. 

Segunda questão - Não é possível sus-
pender o jogador.
Fundamentos legais:

Mesmo que se considerasse que o con-
trato teria sido rescindido sem justa
causa (o que não é o caso atento o afas-
tamento decidido pelo presidente do
clube) o jogador não poderia ser objec-
to de suspensão.
De acordo com este artigo, como esta-
mos depois do período de protecção, as
sanções desportivas não são possíveis.
Podem, contudo, ser impostas medidas
disciplinares (apenas devido ao atraso
de 15 dias na rescisão do contrato).
Todavia, de acordo com o disposto no
artigo 25.º n.º 3 do regulamento disci-
plinar da FIFA procedimentos discipli-
nares devem estar conformes com o
Código Disciplinar da FIFA.
E, ainda, de acordo com o disposto no
artigo 25.º n.º 4, se o DRC lidar com um
caso disciplinar deve submeter o
processo ao Comité Disciplinar, orgão
distinto do DRC. 
As medidas disciplinares aplicáveis
estão estipuladas no artigo 55.º dos
estatutos da FIFA. 

Em nossa opinião o DRC não pode sus-
pender o jogador (pelas razões formais
acima mencionadas).
O Comité Disciplinar não pode fazê-lo
igualmente, porque o artigo dispõe que
nenhuma sanção desportiva pode ser
imposta.
Poderia, eventualmente, ser aplicadas
medidas disciplinates pelo Comité com-
petente mas nestas medida constantes
do art.º 55 n.º 2 não está prevista a sus-
pensão.

Terceira questão - Rescisão com justa
causa.
Se aceitarmos que a um clube é permi-
tido afastar um jogador estaremos a
abrir a porta aos clubes para que
exerçam este tipo de pressões.
Em Portugal uma situação como a que
estamos a analisar daria ao jogador a
possibilidade de o jogador rescindir o seu
contrato de trabalho com justa causa.
Na verdade, nos termos do nosso CCT o
jogador apenas pode ser afastado do
seu normal grupo de trabalho por
razões médicas ou técnicas, tendo,
igualmente, o direito de participar nas
competição desportiva.

Nesta medida, é absolutamente pacifi-
ca, quer na doutrina quer na juris-
prudência, a possibilidade de fazer ces-
sar o contrato de trabalho com justa
causa na situação laboral em análise.
Assim, a única infracção cometida pelo
jogador teria sido o facto de não ter
respeitado o prazo de 15 dias que daria
lugar à aplicação de uma sanção discipli-
nar, questão já anteriormente abordada.

3 - Do recurso

O jogador tem a posibilidade de inter-
pôr recurso da decisão do DRC para o
Tribunal Arbitral do Desporto.
O recurso deverá ser interposto no
prazo de 21 dias a contar da notificação
decisão. 
As questões que poderão fundamentar
o recurso foram já enunciadas supra.
Outras poderão ser ponderadas como
sejam:
- Deve o novo contrato celebrado  ser
levado em consideração  no que toca à
fixação da indemnização?
- Deverá o jogo da final da taça ser con-
siderado como o último jogo oficial da
época?
- Será legitimo, face ao regime laboral
do trabalhador comum na europa, a
exigência de indemnização pela
rescisão do contrato ?

Gabinete jurídico esclarece
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Quarenta e sete depois, Sporting e
Belenenses voltam a defrontar-se na
final da Taça de Portugal. 
Então, a 3 de Julho de 1960, no Estádio
Nacional, a equipa do Restelo bateu a
formação leonina por 2-1 e conquistou
a sua segunda Taça de Portugal. Na
altura, Matateu, Vicente e Yaúca bri-
lhavam com as cores do Belém e Hilário
e Fernando Mendes, entre outros, com
a camisola verde e branca.
No próximo dia 27 de Maio, no mesmo
palco - com outros protagonistas é certo -
novo duelo entre os dois clubes de Lisboa.
Os jogos das meias-finais não foram

fáceis para os finalistas.
O Sporting derrotou o
Beira-Mar por 2-1 e o
Belenenses o Sporting
de Braga, também pelo
mesmo resultado, mas
após prolongamento.
No jogo de Alvalade,
João Moutinho esteve
em destaque ao ao
marcar os dois golos
leoninos. A equipa de
Aveiro ainda reduziu na
segunda parte, através
de um remate certeiro

de Diarra, mas não conseguiu evitar a
eliminação. 
Já no Restelo, o Belenenses marcou
cedo, Dady, aos seis minutos, mas o
Sporting de Braga respondeu bem e
empatou aos 34', por Maciel. O encon-
tro acabou por ir para prolongamento e
nesse período, o Belenenses - mais fres-
co fisicamente e com mais um jogador
em campo devido à expulsão de
Wender -, aos 111 minutos, de penálti,
chegou à vitória por Zé Pedro.
Como curiosidade refira-se que será a
24.ª vez que o Sporting estará na final
da Taça e a sétima do Belenenses. Os
leões ganharam-na por 13 vezes e os
azuis da cruz de Cristo em três ocasiões.
Desde 2002 que a formação leonina
não marcava presença no Jamor e a
equipa de Belém há 18 anos.

Taça de Portugal

Moutinho e Zé Pedro,
os heróis das meias
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Pela primeira vez desde 2001, nenhum
dos finalistas da Champions terá
sotaque português. Nesse ano, a final
foi disputada entre Bayern de Munique
e Valência. Desde então Portugal esteve
sempre representado na final da Liga
dos Campeões.
Em 2002, Figo pelo Real Madrid, em
2003, Rui Costa pelo AC Milan, no ano
seguinte, em 2004, o FC Porto ganhou
o troféu, em 2005, Rui Costa voltou a
estar na final pelo clube italiano e na
época passada, foi a vez de Deco, pelo
Barcelona.
AC Milan e Liverpool "estragaram" o
que já se vinha a tornar uma tradição.
Tanto o Chelsea como o Manchester
United, de Cristiano Ronaldo e Carlos
Queirós, não lograram atingir a final de
Atenas, no dia 23 de Maio.   
Na capital grega, AC Milan e Liverpool
vão reeditar a final de 2005, em Istambul,
na Turquia. Então, os ingleses foram mais
fortes. Venceram na marcação de
grandes penalidades, depois de um fan-
tástico 3-3 no final dos 120 minutos.

Liga dos Campeões
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Os encarnados empataram a zero com
o Espanhol na segunda-mão dos quar-
tos-de-final da Taça UEFA e falharam o
apuramento para a fase seguinte da
competição. Com este desaire, Portugal
despediu-se da Europa.
Embora necessitado de recuperar de
uma desvantagem de 2-3, trazida de
Barcelona, o Benfica, à semelhança do
que aconteceu em alguns jogos desta
época, "deu" 45 minutos de avanço.
Na segunda parte, tudo foi diferente.

Obrigado a correr atrás do prejuízo, a
formação benfiquista carregou no
acelerador e teve algumas boas oportu-
nidades para inaugurar o marcador. Rui
Costa e Miccoli acertaram no poste e
Nuno Gomes falhou um  golo quase
certo, com Gorka a fazer uma defesa de
"outro mundo". O Benfica atacava, em
busca do golo que lhe garantiria a pas-
sagem às meias-finais, mas o Espanhol
pode queixar-se de uma grande penali-
dade não assinalada pelo árbitro a cerca

de dez minutos dos noventa.
Até ao final, o nulo manteve-se, e o
Espanhol seguiu em frente na com-
petição.
Nas meias-finais, o a equipa catalã elim-
inou o Werder Bremen, de Hugo
Almeida, e o Sevilha, de Duda, bateu o
Osasuna. A final disputar-se-á em
Glasgow, na Escócia, a 16 de Maio. Um
facto é indesmentível: uma equipa
espanhola sagrar-se-á vencedora da
Taça UEFA, época 2006/07.

Taça UEFA

Benfica despede-se da Europa
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Referi no artigo anterior que em três
artigos apresentaria algumas normas
técnicas das Leis do Jogo. A ideia é
desmistificar o conceito de que são
complicadas e de difícil interpretação.
Conhecer bem as leis e os regulamentos
do futebol pode reduzir todas as fontes
de contestação em que o futebol é tão
pródigo. E permite estar por dentro do
desporto de que afinal tanto gostamos.
Ora, em continuação:

- Caso um jogador dispa a sua camisola
e o árbitro verifique que ele usa uma
exactamente igual por baixo, deve
adverti-lo de imediato por comporta-
mento anti-desportivo, atendendo a
que essa atitude do jogador é só para
tentar ludibriá-lo.
- Os jogadores não estão autorizados a
exibir publicidade ou "slogans" de
índole política, religiosa ou pessoal nas
suas camisolas interiores. Assim, qual-
quer jogador que levante a camisola
para expôr os referidos "slogans" ou
publicidade, será sancionado pela orga-
nização da competição, sendo que o
árbitro deve mencionar esse facto no
relatório do jogo.
- Se um jogador, antes do início do
jogo, ofender um elemento da equipa
de arbitragem dentro das instalações
desportivas em que este se irá realizar,
o árbitro deve impedi-lo de imediato de
tomar parte no jogo e mencionar o caso
no seu relatório.
- O árbitro nunca pode exibir cartões a
jogadores que se encontrem deitados
ou sentados no solo.
- Os protestos com fundamento em
erros de arbitragem só poderão ter
lugar sobre questões que estejam rela-
cionadas com a aplicação errada das
Leis do Jogo e nunca sobre questões de
facto. Não faz parte das atribuições do
árbitro, indagar dos motivos dos
protestos que são feitos no final dos
jogos.
- Quando se adverte ou expulsa um ou
mais jogadores no "banco" dos
suplentes, o árbitro não pode obrigar
que esses elementos se levantem,

devendo assim a sanção disciplinar ser
tomada com os mesmos sentados.
Aconselha-se, por isso, que a exibição
do cartão não seja feita ao alto, mas sim
com uma ligeira inclinação, quase hori-
zontalmente.
- Um árbitro-assistente pode assinalar,
com a sua bandeira, uma das 10 faltas
da Lei XII, cometida por um jogador
defensor dentro da sua área de grande
penalidade, desde que esteja mais perto
da acção do que o árbitro e convencido
de que este não se apercebeu da
infracção.
- Em caso de incidentes graves, se o
árbitro não puder identificar, devido ao
seu número, todos os jogadores culpa-
dos que devem ser expulsos, deve inter-
romper definitivamente o encontro e
remeter um relatório detalhado à enti-
dade competente, a qual tomará depois
as decisões tidas por adequadas.
- A indicação dos minutos de compen-
sação do tempo perdido, não é o tempo
exacto para o fim de cada período do
jogo, visto que indica simplesmente o
tempo mínimo que o árbitro dará no
final da primeira ou da 2.ª parte do
jogo. Esse período de compensação
pode aumentar se o árbitro o consider-
ar conveniente.
- Desde que "esteja na hora" para ter-
minar o desafio, o árbitro pode fazê-lo
qualquer que seja o local em que a bola
se encontre (fora ou dentro do terreno).
- A exibição da placa informativa por
parte do 4.º árbitro com os minutos adi-
cionais para compensação do tempo
perdido no final de cada uma das partes
do desafio, deverá ser feita no último
minuto do mesmo período.
- Pode obter-se um golo directamente
da execução de um pontapé de saída.
- O lançamento de bola ao solo será
repetido se a bola é tocada por um
jogador antes de entrar em contacto
com o solo ou se a bola sair do terreno
de jogo depois de ter ressaltado no solo
sem que nenhum jogador lhe tenha
tocado.
- Mesmo que tenha havido uma qual-
quer falta por infracção às Leis do Jogo,

mas enquanto o árbitro não inter-
romper o jogo para a punir, a bola está
em jogo. Assim, um jogador não deve
parar de jogar, enquanto o árbitro não
interromper o encontro.
- Quando o árbitro, numa disputa de
bola, tiver dúvidas de quem foi o
jogador que a tocou em último lugar
antes de ter saído do rectângulo de jogo
pela linha lateral ou de baliza, deve
favorecer sempre a equipa que defende.
- Para que as sanções a que estão
sujeitos os jogadores sejam simultanea-
mente de carácter técnico e disciplinar,
é necessário que a bola esteja em jogo
e a infracção tenha sido cometida den-
tro do terreno de jogo.
- É válido um golo estando um atacante
dentro da baliza adversária, desde que
o jogador não influencie a acção dos
adversários ou cometa qualquer outra
infracção.

No próximo mês continuarei com esta
explanação. Espero pois que estes arti-
gos sejam entendidos segundo uma per-
spectiva pedagógica e objectiva de divul-
gação das Leis do Jogo. Como já referi
anteriormente, estou à inteira disposição
dos leitores para todos os esclarecimen-
tos que entenderem solicitar.

As leis do futebol não são
mesmo difíceis (II)

Opinião

24      Sindicato dos Jogadores de Futebol

Vitor Reis
v.reis@portugalmail.com



Notícias

O internacional português - de origem
cabo-verdiana - inaugurou no passado
dia 23 de Abril, na Cidade da Praia, em
Cabo Verde, uma escola de futebol
criada pela federação de futebol local
destinada a crianças desfavorecidas.
A formação técnico-desportiva da
Escola de Futebol "Jorge Andrade" é
garantida por uma equipa chefiada por
Laerti Dória, que pretende colocar a sua
larga experiência na formação de
jovens jogadores do Brasil e do Equador
ao serviço do futebol cabo-verdiano.
O projecto não esquece a vertente social
e, como tal, criou um departamento de
acção social para o acompanhamento dos
jovens atletas. Neste momento, cerca de
250 crianças e jovens dos 5 aos 16 anos
frequentam as instalações do centro téc-
nico da Federação Cabo-verdiana de
Futebol numa acção de formação con-
tínua de jovens futebolistas.

Jorge Andrade
apadrinha escola 
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O anúncio do Comité Executivo da
UEFA de quem receberia o Cam-
peonato da Europa de 2012 ocorreu
em Cardiff, no País de Gales. 
Com oito dos 12 votos possíveis,
venceu a candidatura da Polónia e da
Ucrânia. Já Itália e Croácia/Hungria
foram as grandes derrotadas.
Será a primeira vez que a organização
polaca/ucraniana receberá uma com-
petição desta envergadura.
A prova disputar-se-á em oito estádios.
Na Polónia, os palcos serão o Estádio

Nacional (63.000 lugares), em Varsóvia,
o Baltic Arena (40.000), em Gdansk, o
Estádio Olímpico (40.000), em Wroclav
e o Estádio Municipal (42.000), em Poz-
nan. Na Ucrânia, serão o Estádio Olím-
pico (77.000 lugares), em Kiev, o
Estádio do Chakhtior (50.000), em
Donetsk, o Ukraine Stadium (30.000),
em Lvov, e o Metalurg Stadium
(31.000), em Dniepropetrovsk. 
O encontro de abertura será no Estádio
Nacional, em Varsóvia, e a final no
Estádio Olímpico, em Kiev.

Notícias
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Euro 2012 organizado
por Polónia e Ucrânia

Morreu o pai dos cromos

Franco Cosimo Panini, um dos irmãos fun-
dadores da editora italiana Panini, especializa-
da na edição de cadernetas de cromos e de
revistas de BD, faleceu dia 30 de Março, em
Modena, de causa desconhecida. Tinha 76
anos de idade.
Fundada em 1961, pelos irmãos Panini
(Giuseppe, Umberto, Franco e Benito), a edi-
tora Panini notabilizou-se ao longo dos anos
especialmente pelas cadernetas de cromos.
Não era por acaso que Franco Panini era con-
hecido como o pai dos cromos. 
Quando as edições Panini foram cedidas ao
grupo Maxwell, em 1989, Franco comprou a
divisão livre. Desde então, continuou actuando
como editor e criou o grupo editorial que leva
o seu nome, a Franco Cosimo Panini Editore -
especializada em edições de arte e aprofunda-
mento cultural. Em 2003, foi agraciado pelo
presidente de Itália como "Cavaleiro da Grã-
Cruz da República Italiana", pelos seus méritos
na promoção e difusão da arte. À família e
amigos de Franco Panini, o SJPF endereça as
mais sentidas condolências.

Sepp Blatter
sem oposição

O actual presidente da FIFA é o único can-
didato à liderança do organismo que gere o
futebol mundial. Trinta e um de Março era
a data limite para a entrega das candidat-
uras e até então apenas Joseph Blatter, 71
anos, decidiu avançar.
Desta fora, o suíço fará um terceiro manda-
to. Desde 1998 no cargo, Blatter será confir-
mado pelas 66 associações de todo mundo
para mais um mandato de quatro anos, ou
seja, até 2011. 
"Agradeço a todas as associações que
expressaram apoio e voto de confiança em
mim. Com elas, e com todos os membros da
família mundial do futebol, superamos algu-
mas adversidades nos últimos nove anos e
juntos realizamos muitas melhoras. No meu
terceiro mandato, o futebol deverá reforçar
sua responsabilidade social por meio da
FIFA", afirmou Blatter.
As eleições para a FIFA terão lugar a 31 de
Maio no 57.º congresso da entidade que
será realizado em Zurique, Suíça.
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Os dois internacionais
portugueses estão na

lista para o prémio de
"Melhor Jogador do Ano

da Liga dos Campeões".
Os adeptos têm a "palavra"

quanto ao vencedor. A votação
poderá ser feita no site da UEFA
(www.uefa.com) e termina a 23 de
Maio, precisamente a data da final
da Champions, que será disputada
em Atenas, na Grécia, entre AC
Milan e Liverpool.
Tendo em conta os dez nomeados,
pode dizer-se que Cristiano
Ronaldo e Kaká são os grandes
favoritos à conquista do troféu.
Porém, e apesar da excelente
época que está a realizar, o
número sete do Manchester
United tem uma ligeira desvan-
tagem face ao jogador brasileiro.
É que Kaká estará presente com a

sua equipa, o AC Milan, na final da
Champios. E, além disso, é o melhor
marcador da prova com 10 golos.
Todavia, não é a primeira vez que os
cibernautas mostram a sua simpatia
pelo português...   

Deco e Ronaldo
nomeados na Champions

Nomeados:

FrancescoTotti (AS Roma) 

Kaká (AC Milan) 

David Villa (Valencia CF) 

Cristiano Ronaldo (Manchester United FC) 

Juninho Pernambucano (Lyon)

Deco (FC Barcelona) 

Nicolae Dica (Steaua Bucareste) 

Peter Crouch (Liverpool FC) 

Steven Gerrard (Liverpool FC) 

Didier Drogba (Chelsea FC)
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