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Editorial

35.º aniversário

O SJPF perfez 35 anos a 23 de Fevereiro
de 2007. É por isso, ainda, jovem. Tal
não obsta, porém, que já tenha uma
longa experiência no mundo do futebol
e na luta e no empenho da defesa
intransigente dos interesses dos seus
associados.
Para tanto muito trabalho foi feito por
todos os membros dos seus corpos soci-
ais, seus trabalhadores e colaboradores.
Cumpre, assim, deixar aqui, uma
palavra de apreço e agradecimento a
todos que com esforço, abnegação e
brilho serviram e 
dignificaram o SJPF.
A última nota vai
para o próprio
SJPF e não poderá
ser outra se não,
atenta a efe-
m é r i d e ,
PARABÉNS E
FELICIDADES.

Top Executive

Está a decorrer o curso Top Executive
frequentado, entre outros, por jo-
gadores e ex-jogadores de futebol.
O empenho permanente do SJPF na
dignificação do profissional de futebol
perspectiva a sua qualificação para o
exercício de cargos de relevo, nomeada-
mente, nas estruturas do futebol.
O SJPF que desde o início acompanha e
apoia esta iniciativa regista com enorme
satisfação a adesão dos seus associa-
dos, mas mais importante que isso é a
opinião de cada um, sobre o curso e
que traduz uma mudança de mentali-
dades na visão do papel do jogador no

desporto.
A todos os maiores êxitos,

extensivos à Dra.

Gabriela Moura, e em especial ao Paulo
Sousa como promotor da iniciativa, que
configura um marco histórico no fute-
bol português. PARABÉNS Paulo.

Manuel Galrinho Bento

Quando menos se esperava deixou-
-nos Manuel Galrinho
Bento, para muitos, no-

meadamente para mim, um
verdadeiro ídolo e referência

na juventude.
Infelizmente não conseguiu

defender este remate traiçoeiro.
Não será este o local adequado

para relembrar a sua brilhante car-
reira profissional, quer a nível de

clube, quer da Selecção Nacional,
como ainda na sua assumpção de

responsabilidades e defesa de
posições dignificadoras da classe.

FOSTE GRANDE BENTO, e continuarás
a sê-lo na nossa memória.
Por isso, tamanho como o teu mérito, é
o voto de pesar que, em meu nome
pessoal, do SJPF e, estou certo, partilha-
do pelo mundo do futebol, aqui dei-
xamos. Pesar que reiteramos nas pes-
soas da tua esposa e filhos. OBRIGADO
E ATÉ SEMPRE.

Joaquim Evangelista
Presidente da Direcção

jevangelista@sjpf.pt

Alegrias e tristezas



Velhas Glórias
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A grande área era o seu território.
Matador implacável, Fernando Gomes
foi um dos maiores goleadores por-
tugueses do século XX. 
Nascido em Campanhã, a 22 de
Novembro de 1956, Fernando Gomes
chegou ao FC Porto com 15 anos de
idade. Nas camadas jovens coleccio-
nou títulos e golos. A 26 de Agosto de
1974, pela mão do brasileiro Aimoré
Moreira, estreou-se pela equipa princi-
pal dos portistas. Foi no Torneio Início
da Associação de Futebol do Porto,
frente ao Leixões. Poucos dias depois,
a 8 de Setembro - na época de despe-
dida de Eusébio -, debutou na I
Divisão, contra a CUF. Marcou dois
golos na vitória da sua equipa por 2-1.
Em 1976/77, ao apontar 25 golos
sagrou-se o melhor marcador do
campeonato. Feito que repetiria nas
duas épocas seguintes - pelo meio
conquistou o título de campeão
nacional, contribuíndo para quebrar
um jejum que durava 19 anos. 
Já com o estatuto de grande goleador,
em 1980, foi surpreendido pelo seu
clube de sempre. Contra a sua von-
tade, o FC Porto, por 40 mil contos,
negociou o seu passe com os espa-
nhóis do Sporting de Gijon. Rumou às
Astúrias e o seu primeiro jogo pela sua
nova equipa não poderia ter corrido
melhor: marcou os cinco golos na
vitória por 5-0 ante o Oviedo. Mas, foi
sol de pouca dura. Sofreu uma grave
lesão no tendão de Aquiles e esteve
parado quase toda a época. Na tempo-
rada seguinte marcou 11 golos em 23
jogos mas não era feliz. Queria regres-
sar ao FC Porto. E voltou em 1982/83.
Nessa época marcou 36 golos e ga-
nhou a sua primeira Bota de Ouro.
Voltou a sagrar-se melhor marcador
europeu em 1984/85, com 39 golos, e
desde então ganhou a alcunha de bi-
bota de ouro. Tinha 28 anos.
Nos anos seguintes, Gomes continuou
a facturar e em 1986/87 ajudou a sua
equipa a vencer a Taça dos Clubes
Campeões Europeus. Porém, o
"bibota" falhou o jogo da con-
sagração frente ao Bayern de

Munique. Dias antes, num treino, de
carrinho, rematou e fez golo. Depois,
um grito de dor. Tinha partido a perna
esquerda. E não esteve na memorável
final do Prater.    
Voltou aos relvados na época seguinte.
Manteve a veia goleadora, mas de
forma inesperada, Tomislav Ivic,
treinador do FC Porto, disse que
Gomes estava "finito". "Encostado"
pelo técnico, o ponta-de-lança
ainda se aguentou nas
Antas até à época
seguinte até que,
numa deslocação à
Madeira - para
um jogo com
o Marítimo -
,  Fernando
Gomes teve
uma acesa
d i s c u s s ã o
com Octávio
M a c h a d o
(adjunto de
Artur

Jorge) e foi suspenso. Chegou inclusive
a estar proibido de entrar nas insta-
lações do clube. Como estava em fim
de contrato não foi difícil adivinhar
que o seu futuro não passaria pelo seu
emblema de sempre.
Nos dois anos seguintes jogou no
Sporting e a 2 de Junho de 1991 anun-
ciou a sua retirada dos relvados. 
Não pendurou as botas no clube do

seu coração - a sua grande
mágoa - mas continua a

ser o melhor mar-
cador de sempre

nos azuis-e bran-
cos. Afastado do
futebol, man-
tém a relação
afectiva com
os sócios do
clube e há
quem diga que
o seu futuro
passa obrigato-
riamente pela
presidência do
FC Porto. 

Fernando Gomes,
o bibota de ouro



A 23 de Fevereiro de 2007, o Sin-
dicato dos Jogadores Profissionais de
Futebol (SJPF) comemorou 35 anos de
existência.
Desde a sua constituição até aos dias
de hoje, o SJPF nunca parou de evoluir
e de assumir, com intransigência, a
defesa do profissional de futebol e do
próprio futebol. A estrutura sindical
ganhou peso institucional, assumindo-

-se como interlocutor válido junto das
entidades desportivas organizadoras
das competições, do Estado e dos
restantes agentes do futebol por-
tuguês e internacional. 
Um percurso que nos honra e onde
merecem particular destaque todos
aqueles que contribuíram de forma
efectiva - independentemente do cargo
que ocuparam ou que ocupam - para o

engrandecimento do SJPF e dos profis-
sionais de futebol. 
A constituição do SJPF reporta-se a 23
de Fevereiro de 1972. A primeira comis-
são directiva era composta por Artur
Jorge, Eusébio, Fernando Peres,
Rolando, António Simões, Manuel
Pedro Gomes e João Barnabé, entre
outros. No primeiro comunicado, exi-
gia-se "justas condições (actuais e

Aniversário

"A força do passado e do
presente, alicerça o futuro"
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Cumprimento entre Artur Jorge e Baltazar Rebelo de Sousa



futuras) a todos os praticantes, quer
através das claúsulas dos vários con-
tratos, quer através da programação de
previdência e assistência obrigatórias
relativamente ao profissional que venha
a necessitar das mesmas". De forma
veemente, sublinhava-se que "não se
poderá manter um regime, como, por
exemplo, o relativo à Lei da Opção, em
atropelo das leis de trabalho vigentes
entre nós, e que não tem em conside-
ração os mais elementares direitos
humanos".
Na altura, eram considerados profis-
sionais todos os que auferissem um
salário superior a dois mil escudos. O
valor das quotas situava-se entre os 35
e os 50 escudos mensais.
Jorge Sampaio, ex-presidente da
República, foi constituído advogado do
SJPF, em 1968, a convite de António
Simões, com a missão de elaborar os
estatutos do organismo representativo
da classe e de discutir a formalização do
sindicato com o Governo liderado por
Marcelo Caetano. 
Conotado com a oposição ao regime
marcelista, Jorge Sampaio acabou por
ceder o lugar ao também causídico
Jorge Santos, logo após a autorização
do Governo de Marcelo Caetano para a
constituição do SJPF. 
Com as transformações na sociedade
depois do 25 de Abril de 1974, a estru-
tura sindical ganhou voz activa, mas foi
a partir do "caso Saltillo" que o SJPF
registou uma outra pujança, acompa-
nhando a viragem no futebol por-
tuguês. 
Com José Couceiro e António Carraça,
o SJPF ganhou dimensão internacional.
Hoje, o SJPF está representado na
Câmara de Litígios da FIFA, no Tribunal
Arbitral do Desporto e participou activa-
mente no célebre Caso Bosman e, mais
recentemente, na elaboração do

Regulamento Internacional de Trans-
ferências, dois marcos no desporto
mundial.
Pode dizer-se, sem margem para erro
que, ao longo da história do SJPF, os
respectivos presidentes, a recordar,
Artur Jorge, Agostinho Oliveira, Vasco
Gervásio, José Eduardo, Shéu Han,
Adelino Barros, José Couceiro, António
Carraça e Joaquim Evangelista, estiver-
am sempre na linha da frente.

Futuro. Unir, humanizar e responsabi-
lizar a classe são agora as grandes prio-
ridades do SJPF. Urge promover os
jogadores nas estruturas desportivas
nacionais e internacionais. Assim, foi
agora com Michel Platini, assim será,
estamos certos, com muitos futebolistas
portugueses num futuro próximo.
Cabe, pois, incentivar os jogadores por-
tugueses no sentido da sua qualificação
para o exercício de funções directivas. 
Importa apelar aos dirigentes
desportivos na aposta da promoção de
acções de formação adequadas às alu-
didas funções e, consequentemente à
escolha dos mesmos atletas para inte-
grarem as estruturas dos clubes ou
SAD. 
Além deste desafio, o SJPF, privilegia,
entre outros, a formação profissional
dos atletas, em especial a "dupla-certi-
ficação" - habilitação escolar e profis-
sional -; a poupança e a protecção
social, através da criação de um Fundo
de Pensões Obrigatório; a saúde e o
bem-estar dos mais velhos e os mais
carenciados, mediante a concretização
do projecto Casa do Futebolista; e a
construção da sua sede social. 
Para que estes objectivos de con-
cretizem é indispensável a a partici-
pação activa, não só dos titulares dos
cargos sociais como de todos os associ-
ados e trabalhadores do SJPF. Neste

António Simões, Silva Resende e Artur Jorge



contexto, a experiência e o empenho
permanente alimentam a esperança

num futuro digno e
gratificante para

o jogador pro-
fissional de

futebol.
O 35.º
a n i v e r -
sário sen-
do uma
meta é

t a m b é m
um ponto

de partida. A
todos aqueles

que tem contribuído e
contribuem para atingir esta bonita
idade, OBRIGADO.

Aniversário 
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Presidentes do SJPF

1972 (Comissão Directiva)

Artur Jorge

1973/75 (Primeiros órgãos sociais)

Artur Jorge

1975/77

Agostinho Oliveira

1978/80

Vasco Gervásio

1984/86

José Eduardo

1988/91 (Comissão Directiva)

Shéu Han

1991/93 (Comissão Directiva)

Adelino Barros

1993/98

José Couceiro

1998/2004

António Carraça

2004/...

Joaquim Evangelista

México 86 e o caso Saltillo

José Carlos, Manuel José, Fernando, Simões, Silva Resende e Artur Jorge

Eusébio, Simões, José Carlos, Rebelo de Sousa e Artur Jorge



Jogador do mês

Quim, o melhor de Janeiro
Pela primeira vez esta temporada, o
guarda-redes do Benfica foi considera-
do o melhor jogador da Liga Bwin.
Com 37 pontos, Quim arrecadou o
"Troféu Mazda - Jogador do Mês",
relativo ao mês de Janeiro. 
O internacional português somou 37
pontos, mais um do que a dupla cons-
tituída por Rodrigo Alvim (Belenenses)

e por Simão Sabrosa
(Benfica). 
Na quarta posição, com 35
pontos, ficou Fernando
(União de Leiria) e na quin-
ta, o benfiquista Luisão,
com 34 pontos. Seguiram-
se Lucho Gonzalez (FC
Porto), Luiz Carlos (Paços de
Ferreira) e Filipe Teixeira
(Académica), todos com 32
pontos. No nono lugar ficou

o grego Karagounis
(Benfica) e, no décimo,

o suíço Diego Bena-
glio (Nacional da
Madeira), ambos
com 31 pontos.

Os 10 primeiros

1     Quim (Benfica)                     37 pontos 

2     Rodrigo Alvim (Belenenses)   36 pontos

3     Simão Sabrosa (Benfica)        36 pontos

4     Fernando (U. Leiria)             35 pontos

5     Luisão (Benfica)                    34 pontos

6     Lucho González (FC Porto)   32 pontos

7     Luiz Carlos (P. Ferreira)         32 pontos

8     Filipe Teixeira (Académica)     32 pontos

9     Karagounis (Benfica)             31 pontos

10   Diego Benaglio (Nacional)      31 pontos

ASF - AN
TO

N
IO

 AZEVEDO



Manuel Bento
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“Levantava-se às quatro da manhã para
ir buscar peixe à lota de Sesimbra, ia
levá-lo à banca dos sogros no mercado
do Barreiro, depois ia a casa tomar o
pequeno-almoço e, por volta das oito
horas, encontrávamo-nos no sítio com-
binado para irmos treinar para o Estádio
da Luz na sua carrinha”. Este teste-
munho de Diamantino (ex-colega de
Bento no Benfica e actual treinador do
Varzim) ilustra o carácter de Manuel
Galrinho Bento, 58 anos, um dos
maiores guarda-redes de sempre do
futebol português falecido, no passado
dia 1 de Março, vítima de um fulmi-
nante ataque cardíaco.
Nascido a 25 de Junho de 1948, Bento
nunca virou a cara ao trabalho. Na
Golegã, local onde nasceu, aprendeu o
valor do suor. Com 15 anos, após ter
concluído a escolaridade obrigatória,
começou a trabalhar como ajudante
de pedreiro. Ao mesmo tempo jogava
no Riachense.
Apesar de não ter estampa de guarda-
redes – era baixo e magro – cedo deu
nas vistas devido à sua bravura, rapidez
e elasticidade. Durante três meses,
viveu em Alvalade, no Lar do Jogador. O
Sporting negou-se a pagar os 15 contos
pela transferência e Bento regressou a
casa. Ao Goleganense. Por pouco
tempo. O Barreirense contratou-o. No
Barreiro esteve seis épocas. 
A 8 de Dezembro de 1970, no jogo de
despedida de Mário Coluna, José
Augusto levou-o para substituir o
lendário Lev Yashin, na selecção mundi-
al que defrontou o Benfica. Encantados
com a sua exibição, os dirigentes encar-
nados ficaram de olho no “miúdo”.
Dois anos depois estava na Luz a dis-
putar o lugar com José Henrique. 
Com 28 anos chegou à Selecção
Nacional. Durante dez anos foi o dono
da baliza de Portugal. Despediu-se da
Selecção no Mundial do México – mar-
cado pelo caso Saltillo, onde deu o
peito às balas pelos seus colegas de
selecção – em 1986. Dois dias depois de
ter ajudado Portugal a vencer a
Inglaterra, lesionou-se gravemente num
treino. Partiu a perna esquerda quando
jogava a avançado num lance com José
António. Tinha 38 anos. A partir daí
tudo foi diferente. Embora se man-
tivesse no plantel principal do Benfica
até à época de 1991/92, a despedida “a
sério” do guarda-redes que “ganhava
jogos sozinho” aconteceu a 20 de Maio
de 1990 frente ao Belenenses. Tinha 41
anos. Para a história ficam as suas con-
quistas e as suas defesas “impossíveis”.

“Grupo do Barreiro”. Nas décadas de

70 e 80, a Margem Sul foi um ver-
dadeiro viveiro de jogadores para o
Benfica. Depois de Bento, surgiram
Chalana, Diamantino, José Luís e o
irmão Jorge Silva, e mais tarde, Carlos
Manuel, Frederico, Araújo, Oliveira,
Jorge Martins, Nunes e Neno, entre ou-
tros. Surgiu então o denominado
“grupo do Barreiro” – apesar de ne-
nhum deles, à excepção de Bento,
morar naquela cidade e de pertencerem
a vários clubes da região e não apenas
ao Barreirense.
Mais velho do que os seus compa-
nheiros Bento era, naturalmente, o
líder – para alguns mesmo o pai (por
exemplo, José Luís e Jorge Silva perde-
ram o progenitor com apenas 15 anos)
do grupo. Para reforçar o seu estatuto,
no início, era também o único que
tinha transporte pessoal. “O Bento,
com a sua carrinha, a cheirar a peixe, é
que nos dava boleia para o Estádio da

Luz”, diz Diamantino. “Chegámos a ir
10, 12 dentro da carrinha” adianta
Carlos Manuel.
Ford Transit branca de nove lugares. Era
este o “bólide” que diariamente trans-
portava o grupo do Barreiro entre as
duas margens do rio Tejo.
“As viagens entre o Barreiro e Lisboa, e
vice-versa, eram autênticas aventuras.
Davam goleada a alguns programas de
humor que hoje existem” refere
Diamantino. 
“Recordo-me das brincadeiras com as
gaiolas dos pombos [tal como José
Torres, também Bento e Chalana ti-
nham a columbofilia como hobby] na
carrinha... com tudo na galhofa e o
Bento a parar a carrinha no meio da
ponte 25 de Abril e a querer pôr-nos na
rua. Depois, como chegávamos mais
cedo ao estádio largávamos os pombos.
Pareciam manchas de balões. Ines-
quecível” conta Diamantino. 
“Já estávamos acostumados a lidar com
o seu ‘mau-feitio’, principalmente para
os mais novos. Sabíamos como o provo-
car para ficar chateado. Quando o de-
sorientávamos eram 10, 15 minutos, a
chorar a rir até lhe passar aquela neura.
Ele levava na desportiva”, adianta o
treinador do Varzim.

Alcunhas e o amuleto. “Quando
chegavam jogadores novos ao Benfica,
a primeira coisa que lhes dizíamos era:
‘Se quiseres que o Bento seja teu amigo
chama-o de ‘pé de Chibo’’. Eles não
sabiam da brincadeira e depois tinham
que fugir à frente dele” diz, com
saudade, Diamantino. 
“Pé de chibo” ou “Chiboau” – mistura
entre “pé de chibo” e o nome do vete-
rano ciclista Venceslau Fernandes –
foram alcunhas dadas pelos próprios
companheiros de Bento. “O seu feitio
dava-nos alegria mas ele encaixava tudo
muito bem” diz Carlos Manuel.
Era um jogador supersticioso. Como
amuleto levava sempre consigo para os
jogos o corno esquerdo de uma vaca –
talvez por influência das suas raízes ri-
batejanas. Escondia-o no porta-luvas
que continha as luvas de reserva e que
ficavam dentro da baliza. Quando ter-
minou a carreira emprestou esse amule-
to a Neno. “Entregou-me quando era o
meu treinador e do Silvino. Mais tarde,
quando deixei de jogar, devolvi-lho.
Curiosamente, nunca vi o amuleto.
Estava sempre embrulhado dentro do
porta-luvas”, conta Neno que não tem
dúvidas: “Tenho a certeza que com o
Bento e com o Damas [morreu em
Setembro de 2003] o Céu está mais
bem guardado do que a Terra”.



A escola outra vez. Nuno Gomes teve
conhecimento do curso por intermédio
de Paulo Sousa. “Foi-me exposto o pro-
jecto e decidi inscrever-me porque acho
que é um curso com várias disciplinas
que dizem respeito ao futebol em geral
e que transmite uma ideia de qual é o
ambiente à volta do futebol, fora dos
relvados”. 
Para já, o avançado do Benfica está a
gostar. “Tenho aprendido muito. Como
praticante consigo perceber agora

coisas que de outra forma não con-
seguiria. Antes passava por certa situ-
ações e nem pensava nelas, ou nem
lhes dava importância, agora é dife-
rente” explica. O atleta considera de
que o curso terá aplicação prática no
futuro. “Oferece bases importantes
para desempenhar funções de forma
competente no mundo do futebol”. 
O dono da camisola 21 dos encarnados
não pensa seguir a carreira de treinador
- embora queira continuar ligado ao

futebol - e tem uma opinião formada
sobre o futuro do dirigismo português.
“É necessário que antigos jogadores
estejam integrados nas estruturas direc-
tivas do futebol português. Depois de
terminarem as respectivas carreiras
podem beneficiar o próprio futebol com
todo o conhecimento que adquiriram
ao longo de uma carreira. Está provado
que têm capacidades para desempe-
nhar um bom papel” acrescenta o
jogador.
Também Tiago Ribeiro, irmão de Nuno
Gomes e actual jogador do Olivais e
Moscavide, está a gostar da experiência

Futuro
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De regresso
às aulas

Nuno Gomes (Benfica), Marco Caneira (Sporting), Tiago Ribeiro (Olivais e Moscavide) e
os ex-jogadores Peixe, José Carlos (ambos pertencentes aos órgãos sociais do SJPF),
Bilro e Jerónimo são alguns dos alunos do “Top Executive em Gestão & Liderança no
Futebol”, o novo curso da Escola de Gestão & Negócios da Universidade Autónoma de
Lisboa (UAL). O SJPF foi ver como as aulas (começaram no início do mês de Fevereiro)
estão a correr e se as expectativas - de alunos e docentes - estão a ser correspondidas.
“Estamos com mês de aulas e estou muito entusiasmada. O grupo - 24 alunos - é
muito heterogéneo, com perfis muito diversos - temos jogadores, ex-jogadores, diri-
gentes desportivos, advogados, licenciados, profissionais de marketing - mas com um
denominador comum: o gosto pelo futebol” conta Gabriela Moura, docente da UAL
e coordenadora executiva do curso em conjunto com o ex-internacional Paulo Sousa.
Para a professora, esse factor “fez com que logo a partir da segunda aula eles se
assumissem como grupo”. Também Paulo Sousa está satisfeito com o “andar da car-
ruagem”. “O curso tem correspondido às expectativas, principalmente pela
assiduidade dos alunos. Todas as referências que tive destes cursos revelam que a
assiduidade é bem mais baixa do que neste curso.” 
O antigo futebolista e actual seleccionador da Selecção Nacional de sub-16 explicou
ainda que investiu num curso deste género com um sonho: “De a médio prazo, uma
boa percentagem destes alunos, estar presente nas estruturas do futebol português”. 



e já delineou o seu futuro: “Quando
deixar e jogar gostava de poder aplicar
tudo aquilo que estou aqui a aprender.
Quem sabe como dirigente” afirma não
deixando de dizer que “os módulos têm
sido interessantes”.
Bilro soube do “Top Executive” por
Paulo Sousa e pelo SJPF. “Achei que
fazia sentido participar, primeiro
porque é inédito em Portugal, depois
porque o conhecimento é algo que se
adquire permanentemente.” Porém,
o antigo capitão da União de Leiria é
cauteloso: “Todo o conteúdo do
curso é enriquecedor e dá-me a pos-

sibilidade de integrar, bem qualifica-
do, o outro lado do futebol de alta
competição. Sou ambicioso mas sou
realista. Não alimento expectativas
mas é óbvio que este curso me dá a
possibilidade de abrir portas a outro
nível”.
Também Jerónimo, antigo jogador e
actual treinador - embora não esteja no
activo - considera o curso em causa
como algo que “se calhar, vai permitir
mudar a face do futebol em Portugal”.
Mas não espera facilidades: “O merca-
do em portugal não está aberto para
nos receber. É conservador, ninguém

quer sair. Porém, penso que mesmo
que não queiram sair têm de se rodear
de pessoas com outros conhecimentos
de gestão, de marketing, ‘merchandi-
sing’, de liderança no futebol. O fute-
bol, embora já o seja, tem que evoluir
como um negócio e de ser melhor
explorado.” 
Quando terminar o curso, Jerónimo -
que teve conhecimento do mesmo
através do SJPF - já tem uma ideia do
que irá fazer. “Vou enviar currículos, ter
com os clubes, Federação e outras enti-
dades. Até pode passar por pequenos
estágios” diz.
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Segue-se o Porto. São 11 os módulos -
cada um de 12 horas - leccionados no
“Top Executive em Gestão & Liderança
no Futebol”. Com aulas em horário pós-
-laboral, às segundas e quintas-feiras,
com a duração de quatro horas cada, o
curso tem uma meta bem definida. “A
alteração do paradigma dos futuros diri-
gentes desportivos, em particular do
futebol”, defende Gabriela Moura. E
acrescenta: “Escolhemos os melhores
conteúdos e professores com perfil para
que, de uma forma muito intensiva e
através de metodologias muito práticas,

fizessem com que os participantes real-
mente aprendessem, adquirissem com-
petências”.
A avaliação dos alunos é baseada na
realização de trabalhos de grupo - cons-
tantes - e nas intervenções nas aulas.
“Tenho a certeza de que este curso vai
ter proveitos práticos. Já vi alunos a
evoluir” diz a coordenadora que não
tem dúvidas: “Quando o mercado se
aperceber que vai ter mais-valias com a
entrada destas pessoas, a própria práti-
ca vai validar essa opção. Muitas destas
pessoas vão sair com competência para

desempenhar papéis de gestão e lide-
rança nas estruturas desportivas, em
particular no futebol.”
Depois de Lisboa, o curso realizar-se-á
na cidade do Porto - em princípio em
Setembro. “Já temos algumas ins-
crições. O Vítor Baía e o Jorge Costa são
alguns dos alunos já inscritos” revela
Gabriela Moura.
Recorde-se que o SJPF é uma das enti-
dades envolvida no projecto e que, de-
vido ao protocolo firmado, os associa-
dos do SJPF têm um desconto de 10 por
cento do valor das propinas.



Os Módulos

- Economia e Direito do Desporto

- Marketing Estratégico para o Desporto

- Mudança e Comportamento Organizacional

- Estratégias de Comunicação Interpessoal

- Análise Financeira

- Fiscalidade do Desporto

- Customer Relationship Management no Futebol

- Gestão Financeira

- Liderança para Equipas de Elevado Desempenho

- Organização e Gestão de Eventos Desportivos

- Negociação
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1. Prescrição 

Importa esclarecer e alertar o Jogador
que termina o seu contrato de trabalho
com um clube sem ter recebido o valor
estipulado na íntegra para a questão da
prescrição dos créditos laborais.
Com efeito, são muito frequentes os
casos em que termina a época e o con-
trato de trabalho sem que o Clube
tenha pago, até essa data, todos os
salários ou os prémios acordados.
De quanto tempo dispõe o Jogador
para reclamar as quantias em dívida?
A resposta é dada no n.º 1 do artigo
381.º do Código do Trabalho: "Todos
os créditos resultantes do contrato de
trabalho e da sua violação ou cessação,
pertencentes ao empregador ou ao tra-
balhador, extinguem-se por prescrição,
decorrido um ano a partir do dia
seguinte àquele em que cessou o con-
trato de trabalho".
Nesta conformidade o Jogador dispõe de
um ano para reclamar salários ou
prémios ou outros quaisquer créditos
resultantes da relação de trabalho,
decorrido esse prazo a entidade patronal
pode invocar a prescrição da dívida.
O mesmo já não acontece se o Jogador
celebrar com o Clube um acordo escrito
para pagamento da dívida, um acordo de
revogação do contrato de trabalho onde
se estipule o pagamento v. g. em
prestações da quantia a receber, ou pos-
sua um qualquer documento onde se
reconheça a dívida. Nestes casos o prazo
é mais alargado dispondo o Jogador de
20 anos para a reclamação do crédito.

2. Foro

Pertinente para a questão em análise é
também o foro competente para julgar as
acções de cobrança da dívida do jogador.
O tribunal competente é estabelecido
no contrato de trabalho.
Face à maior celeridade, o jogador deve
optar pelo tribunal arbitral, a Comissão
Arbitral Paritária, composta por árbitros
nomeados pelo Sindicato de Jogadores
Profissionais de Futebol e pela Liga
Portuguesa de Futebol Profissional.

3. Cobrança Judicial e Impedimento

Ao contrário do que acontece noutros
países onde os clubes com dívidas aos
jogadores são desclassificados ou
despromovidos, em Portugal vigora o
impedimento de registo de contratos de
jogadores profissionais.
No nosso país, o jogador com créditos
laborais reclamados judicialemnte terá
que aguardar uma sentença do tribu-
nal, seja o Tribunal de Trabalho seja a
CAP, para poder requerer o impedi-
mento do clube.
Assim, um jogador cujo contrato ter-
mine, por exemplo a 30 de Junho, que
intente acção, imediatamente, só terá
uma decisão, na melhor das hipóteses e
se o Tribunal competente for a CAP, três
meses depois. Nessa altura pode requer
o referido impedimento, junto da Liga
ou da Federação, que só terá eficácia na
janela de inscrições de Janeiro. Já se na
mesma hipótese o tribunal competente
for o Tribunal de Trabalho, o tempo que

decorre entre a propositura da acção e o
requerimento de impedimento triplicará
ou quadruplicará.
Parece-nos, pois, este, um sistema fran-
camente penalizador para o Jogador
que poderá receber os salários que lhe
eram devidos um ano ou mais depois
do seu vencimento.
A violação deste dever fundamental,
porque caracterizador do contrato de tra-
balho, gera  situações de extrema gravi-
dade, quer em termos profissionais, quer
sobretudo sociais, pessoais e familiares.
Na verdade, a efectivação do direito de
ser, atempadamente, retribuído pelo
seu trabalho não pode deixar de confi-
gurar pressuposto essencial da satis-
fação das necessidades básicas do
jogador, individualmente ou integrado
em agregado familiar.

Gabinete jurídico esclarece
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Reclamação de créditos laborais
no âmbito do contrato de trabalho desportivo

Cristina França
Gabinete Jurídico do SJPF

gabinetejurídico@sjpf.pt



Alguém o influenciou a seguir a car-
reira de futebolista profissional?
Não, quando era miúdo gostava de
jogar à bola com os meus amigos e foi
assim que tudo começou. 

Quais os maiores problemas com
que se deparou ao longo da car-
reira?
Já passei por muitos. Desde as camadas
jovens, quando não havia condições e
não tinha dinheiro para os transportes,
até à profissionalização, com salários
em atraso, entre outros.

Qual foi o valor do seu primeiro
contrato como profissional? Em que
clube?
Assinei o meu primeiro contrato profis-
sional quando subi de júnior a sénior no
Vitória de Setúbal e era de cento e
poucos contos. 

Qual o treinador que mais o mar-
cou?
Gostei muito de trabalhar com o
Quinito, o meu primeiro treinador nos
seniores, e com o José Couceiro. 

Um momento inesquecível...
O meu primeiro jogo em Espanha, no
Nou Camp, e a final da Taça de
Portugal que o Vitória ganhou ao
Benfica.

E outro para esquecer...
No Vitória de Setúbal, quando desce-
mos de divisão

Teve ou tem algum ídolo?
Sempre gostei do Maradona e actual-
mente aprecio o Ronaldinho Gaúcho, o
Cristiano Ronaldo e o Quaresma, entre
outros.

A eleição de Michel Platini para
presidente da UEFA é bom para os
jogadores profissionais?
Pode ser ser bom já que como foi anti-
go jogador pode ser que puxe pelos
interesses dos jogadores.

É a favor ou contra a existência de
empresários?

Por razões pessoais sou contra a
existência de empresários. Agora,
depende do papel que desempenham.
Há aqueles que conseguem arranjar
clubes para jogadores quando estes
precisam e há aqueles que se
aproveitam dos atletas.

O fair-play é uma treta?
Mais ou menos. Depende da mentali-
dade dos jogadores e do campeonato
em que se joga. Em Portugal é uma
treta. Por exemplo, quando se atira a
bola para fora para um jogador ser
assistido, em vez de passarem a
bola ao guarda-redes para este
seguir a jogar, mandam a bola
quase para a linha de fundo
para fazerem logo pressão. 

Como vê a inter-
venção do
Sindicato dos
Jogadores?
Tem vindo
a melho-
rar ao

longo dos anos. Sou sindicalizado desde
que comecei a jogar e tenho verificado
que, ano após ano, o SJPF tem vindo a
ganhar força. 

Já Alguma vez recorreu ao
Sindicato?
Não, nunca necessitei.

O que faria se mandasse no fute-
bol?
Se calhar incentivava as pessoas a virem
aos estádios. É frustrante jogar para tão

poucos espectadores como acontece
em alguns campos.

"Em Portugal, 
o fair-play é uma treta"

Entrevista

Sandro (Vitória Futebol Clube)

Sandro
Idade - 30 anos
Naturalidade - Setúbal
Clubes por onde passou -
Vitória de Setúbal, Hércules
(Espanha), Salamanca (Espanha),
FC Porto e Manisaspor (Turquia)
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Em conferência de imprensa, o presi-
dente do Sindicato dos Jogadores
Profissionais de Futebol (SJPF), revelou
de que foi alvo de ameaças de morte
por parte de Hélder Gomes, dirigente
do Imortal de Albufeira, da II Divisão. 
O comportamento de Hélder Gomes
aconteceu depois de Joaquim Evange-
lista ter sido contactado por um jogador
do Imortal, Jorginho, que denunciou
abusos por parte do dirigente. 
O atleta, contratado no mercado de
Inverno, assinou um vínculo com o
clube algarvio válido até ao final da
época. Porém, já este mês, o futebolista
foi dispensado pelo clube, impedido de
treinar, e obrigado a deixar a casa onde
vivia com sua família (mulher e dois fi-
lhos pequenos). Chegaram inclusive a
cortarem-lhe a luz em casa. 

O SJPF entrou então em contacto com
Hélder Gomes. "Desligou-me o tele-
fone na cara" afirmou Evangelista. Mais
tarde, o dirigente telefonou para o
presidente do SJPF e ameaçou-o de
morte. "Você tem de ter cuidado senão
vou aí buscá-lo e penduro-o na baliza
do Imortal. Sei que você tem família e
filhos e olhe que dou cabo de si". 
Joaquim Evangelista revelou que irá
apresentar uma queixa-crime contra
Hélder Gomes e fazer uma exposição à
Federação Portuguesa de Futebol. "A
FPF tem obrigação de verificar o que se
passa e tem de agir em conformidade
disciplinarmente", adiantou o presi-
dente do Sindicato. 
Na mesma conferência de imprensa
estiveram ainda presentes Marco
Osório, Makemba, David Moutinho

(irmão de João Moutinho), Ricardo
Vinhais e Jorginho, alguns dos 16
jogadores do Imortal que sofreram na
pele os mais variados problemas no
emblema algarvio. A não realização de
exames médicos aos jogadores, o falso
amadorismo, jogadores impedidos de
treinar, pagamentos efectuados aos
atletas com cheques pessoais de uma
clínica, dispensas ilegais sob ameaça e
violação da privacidade foram algumas
das práticas do Imortal. 
"Esta denúncia serve para defender os
jogadores deste tipo de relação laboral e
pela gravidade das ameaças" explicou
Evangelista que não deixou de salientar
de que este tipo de comportamentos
"não é exclusivo deste clube e que o
Sindicato está atento a estes assuntos, com
o objectivo de os erradicar do futebol". 

Inaceitável
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Presidente do SJPF denuncia
ameaças de morte
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Alguém o influenciou a seguir a car-
reira de futebolista profissional?
Não, foi o bichinho de jogar à bola no
bairro com os meus amigos.

Quais os maiores problemas da
profissão?
Na maioria dos casos, é andar com a
"casa às costas". Porém, no meu caso,
até tive sorte porque já estou nos
Açores há uns bons anos.

Qual foi o valor do seu primeiro
contrato como profissional? Em que
clube?
Foi no Vitória de Setúbal e era à volta de
90/100 contos.

Qual o treinador que mais o mar-
cou?
Todos me marcaram mas elejo o
Manuel Fernandes porque trabalhei
com ele durante cinco ou seis épocas.

Um momento inesquecível...
As subidas com o Santa Clara da II B à II
e da II à Primeira Divisão.

E outro para esquecer...
Também no Santa Clara a descida à II
num jogo com o Varzim. Aliás, descer-
am as duas equipas.

Teve ou tem algum ídolo?
O Luís Figo pela sua regularidade ao
mais alto nível.

A eleição de Michel Platini para
presidente da UEFA é bom para os
jogadores profissionais?
Penso que sim. Considero que os cargos
ao nível do futebol devem ser ocupados
por antigos jogadores.

É a favor ou contra a existência de
empresários?
A favor desde que sejam para ajudar,
contra se forem aproveitadores e preju-
dicarem os atletas.

O fair-play é uma treta?
Acho que não. Penso que existe fair-
play mas é verdade que depende muito

do carácter de cada jogador. 

Como vê a intervenção do Sindicato
dos Jogadores?
Muito bem desde que Joaquim
Evangelista preside o SJPF. Tem tido
uma postura arrogante quanto baste
para se fazer ouvir. É importante que os
jogadores se unam cada vez mais para
dar mais força ao Sindicato. 

Já alguma vez recorreu ao
Sindicato?
Felizmente nunca precisei.

O que faria se mandasse
no futebol?
Arranjava soluções para
encher os estádios. O
futebol sem  público 
não é nada.

Entrevista

Portela (Clube Desportivo Santa Clara)

"O futebol sem público
não é nada"

Poretela
Idade - 31 anos
Naturalidade - Setúbal
Clubes por onde passou -
Vitória de Setúbal, Portimonense
e Santa Clara
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O avançado do Vitória de Setúbal,
venceu o troféu relativo ao de melhor
jogador jovem da Liga Bwin no mês de
Janeiro. 
Silvestre Varela somou 30 pontos, mais
um do que Antunes (Paços de Ferreira)
e mais dois do que Tiago Gomes (Estrela
da Amadora).
João Moutinho (Sporting) ficou em
quarto com 26 pontos e
João Ribeiro (Naval 1.º
de Maio), em quinto,
com 22 pontos. Em
sexto ficaram Miguel
Veloso (Sporting) e

Ivanildo (União de Leiria), com 21, e em
oitavo, Tiago (Estrela da Amadora), com
17. Paulo Machado (União de Leiria) e
Rúben Amorim (vencedor deste prémio
em Dezembro) fecharam o "top ten"
com 16 pontos. 
O futebolista do Vitória de Setúbal rece-
beu o prémio no Estádio do Bonfim,
após o treino.

Recorde-se que esta
galardão é instituí-
do pelo Sindicato
dos Jogadores Pro-
fissionais de Fu-
tebol em parceria

com a Holmes
Place e com a
Montra do
Vidro (Ma-
ceira- Leiria). 

Jovem do mês
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Prémio "Juventude/Holmes
Place" para Varela

Classificação
1.    Varela (V. Setúbal) 30 pontos 

2.    Antunes (P. Ferreira)            29 pontos

3.    Tiago Gomes (E. Amadora)    28 pontos 

4.    João Moutinho (Sporting)   26 pontos 

5.   João Ribeiro (Naval 1.º de Maio) 22 pontos

6.    Miguel Veloso (Sporting)    21 pontos 

7.    Ivanildo (U. Leiria)                 21 pontos

8.    Miguel Veloso (Sporting)     17 pontos

9.    Paulo Machado (U. Leiria)      16 pontos

10.  Rúben Amorim (Belenenses)  16 pontos 
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Perante mais de 50 mil espectadores, o
FC Porto - com Ricardo Quaresma em
grande plano - entrou bem no jogo e

chegou à vantagem no marcador logo
aos 12 minutos através de Raúl
Meireles. O médio dos azuis e brancos
abriu a contagem com um belo remate
de primeira de fora da área. 

Porém, a reacção da equipa de José
Mourinho não se fez

esperar e qua-
tro minutos

depois - já com o
holandês Arjen

Robben em campo no lugar do
lesionado John Terry -, empatou
com um golo do ucraniano

Shevchenko. 
A equipa portuguesa acu-

sou o tento inglês mas
reagiu bem e Quaresma
rematou à barra aos 39
minutos após uma exce-
lente jogada. 
Na segunda metade, a
toada manteve-se sen-
sivelmente na mesma
até aos 75 minutos com

o FC Porto a ser a formação mais ata-
cante e o Chelsea à espera de uma
oportunidade em contra-ataque. E a
melhor ocasião de golo na segunda
parte acabou por pertencer a Didier
Drogba que, aos 77 minutos, rematou
ao poste. Todavia, até ao fim, o resulta-
do (1-1) não sofreu alteração. 
A segunda-mão dos oitavos-de-final da
Liga dos Campeões realiza-se a 6 de
Março em Stamford Bridge e o FC Porto
está obrigado a vencer ou a empatar a
mais de um golo para seguir para os
quartos-de-final da competição. 

Liga dos Campeões

Empate entre
FC Porto e Chelsea

Resultados
FC Porto-Chelsea                    1-1 
Inter-Valência                         2-2 
Roma-Lyon                            0-0 
Barcelona-Liverpool              1-2 
Lille-Manchester United           0-1 
PSV-Arsenal                          1-0 
Real Madrid-Bayern Munique   3-2 
Celtic-AC Milan                      0-0 
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Os encarnados foram a Bucareste der-
rotar o Dínamo por 1-2 e os bracaren-
ses, na condição de visitantes, bateram
novamente o Parma por 1-0.
Com uma vantagem de 1-0 obtida
na primeira-mão no Estádio da Luz,
o Benfica entrou para este jogo na
expectativa. E o Dínamo de
Bucareste até começou bem com
Munteanu a empatar a eliminatória
aos 23 minutos. Os encarnados pas-
saram então por algumas dificul-
dades e só ameaçaram a baliza
romena no términus da primeira
parte. Por volta dos 40 minutos,
primeiro Simão, depois Derlei, obri-
garam o guarda-redes Lobont a duas
grandes defesas. 
Na segunda parte tudo foi diferente. O
Benfica dominou toda a etapa comple-
mentar e poderia ter ganho por uma van-
tagem ainda mais larga. Aos 50 minutos,
o brasileiro Anderson e, aos 64, o grego
Katsouranis confirmaram o apuramento
do Benfica
através de
dois cer-
t e i r o s
remates
de cabeça

após dois cantos marcados por Simão
Sabrosa. Até ao final do encontro, a
equipa portuguesa continuou a dominar
e poderia ter ampliado a vantagem. Não
o conseguiu mas o resultado entretanto
alcançado (1-2) foi mais do que suficiente
para garantir a passagem aos oitavos-de-
final da Taça UEFA. 
Já o Sporting de Braga eliminou o
Parma e, pela segunda vez na sua
história, qualificou-se para os
oitavos-de-final da Taça UEFA. 

Não foi um jogo fácil para a
equipa de Jorge Costa

(no seu primeiro jogo
como treinador do

Sporting de Braga.
Necessitada de recuperar de
uma desvantagem de 0-1, o
Parma (onde alinha Fernando
Couto) pressionou muito a
defesa arsenalista. Pode
mesmo dizer-se que a segunda
parte foi um sufoco para a
equipa portuguesa. O domínio
italiano acentuou-se quando
aos 78 minutos, Frechaut foi
expulso. 
Mas os deuses estavam com os
bracarenses e quando tudo
indicava que o jogo terminasse
0-0 (que servia na perfeição os
interesses do Braga), Diego,
aos 89 minutos, marcou o golo
da vitória e concretizou em

definitivo a passagem da formação lusa
aos oitavos-de-final da Taça UEFA (2-0
no conjunto das duas mãos). 
Nos oitavos-de-final da Taça UEFA, o
Benfica defrontará o Paris Saint-Germain
(equipa onde joga Pedro Pauleta) e o
Sporting de Braga o Tottenham, onde
alinha Ricardo Rocha. A eliminatória dis-
puta-se a 8 (primeira-mão) e 14 ou 15 de
Março (segunda-mão).

Taça UEFA
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Benfica e Braga
nos oitavos-de-final
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Mais de 40 anos depois da histórica
vitória de Liverpool (3-1 no Mundial de
Inglaterra em 1966), Portugal voltou a
derrotar o Brasil em solo britânico. 
Desta vez o triunfo foi em Londres, no
Emirates Stadium, e não contou para
competições oficiais. Mas, mesmo a
título particular, derrotar o Brasil - a
selecção número um do ranking da
FIFA - é sempre motivo de regozijo já
que esta é apenas a quarta vitória por-
tuguesa (a segunda de Luiz Felipe Scolari)
no historial entre os dois países. 
Os 59 793 espectadores presentes no
estádio do Arsenal não assistiram a um
grande jogo. Longe disso. O encontro
caracterizou-se pelo equilíbrio com a
formação canarinha a dominar a
primeira parte (aos 42 minutos, Lúcio
atirou à barra da baliza de Ricardo) e
com Portugal a assumir as rédeas na
etapa complementar. A supremacia
portuguesa nesta fase materializou-se
aos 82 minutos, num excelente golo de
Simão Sabrosa, e aos 90, com um
remate certeiro de Ricardo Carvalho. 
Como notas do embate, realce para a

estreia de
Cristiano Ro-
naldo como
capitão da

equipa das

Quinas - Scolari atendeu ao último pedi-
do do malogrado Carlos Silva -, para o
primeiro desaire de Dunga desde que

assumiu o cargo de selec-
cionador do Brasil, após o

Mundial da Alemanha, e
para segunda vitória con-

secutiva de Portugal
ante o "escrete". 

Selecção A

Portugal bate Brasil
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Depois de bater a
Estónia por 3-0, a
Selecção Nacional
de sub-21 derro-
tou na final da VII
edição do Torneio
Internacional Vale
do Tejo a Repú-
blica Checa no
desempate por
grandes penali-
dades. 
Apesar de ao
longo de todo o
encontro, Portugal
ter sido a equipa
mais perigosa foi a
República Checa a
inaugurar o mar-
cador, aos 34 mi-
nutos, por Fillo.
Um balde de água
fria para a equipa
comandada por
José Couceiro que foi para o intervalo
em desvantagem no marcador. 
Na segunda metade, a formação das
Quinas voltou a ter as melhores
ocasiões para marcar mas o golo do
empate não surgia. Até que aos 61 mi-
nutos, Semedo (defesa do Cagliari)

igual ou o marcador após um remate de
Nani (considerado o melhor jogador da
competição) ao poste. Portugal car-
regou então no acelerador, tentando o
golo da vitória, mas em vão. Foi inclu-
sive a equipa checa a dispôr de sobe-
rana oportunidade, já nos descontos,

com João Perei-
ra a afastar a
"redondinha"
em cima da
linha de baliza. 
E chegou-se às
grandes penali-
dades. Nesta
especial idade,
Portugal não
deu hipóteses.
Entre os postes,
Paulo Ribeiro
defendeu dois
penáltis e no
momento de
rematar os por-
tugueses não
falharam ne-
nhum. E gan-
hou a VII edição
do Torneio
In te rnac iona l
Vale do Tejo. 

No encontro para apurar o terceiro
classificado, a Eslovénia bateu a
Estónia por 4-1.
Recorde-se que este torneio serviu
essencialmente de preparação para o
Europeu de sub-21 que se joga em
Junho na Holanda. 

Sub-21
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Portugal ganha “Vale do Tejo”

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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No artigo anterior debrucei-me em
termos genéricos sobre o que determi-
na a Lei XII (Faltas e Compor-
tamento Anti-Desportivo) no que
concerne às sanções disciplinares.
Neste artigo abordarei as compo-
nentes técnicas. Para que o futebol
seja então um desporto de regras, é
importante pois que todos os seus
agentes desportivos directos con-
heçam em pormenor o que as leis
determinam, exactamente porque
existem os árbitros a quem compete a
sua aplicação estrita e rigorosa.

Não é possível realizar uma explicação
completa e detalhada do conjunto das
Leis do Jogo nestes simples artigos.
Tenho por isso um desafio: o de con-
seguir explicar sucintamente aqueles
aspectos tão importantes e que levam
tantas vezes, por mero desconhecimen-
to, a interpretações díspares e a dis-
cussões estéreis, em função das
decisões correctas dos próprios árbitros.

Se, no número anterior, referi que
a já mencionada Lei XII é justa-
mente considerada por muitos
como a mais importante do
Código das Leis do Jogo, tem
de existir uma complementari-
dade objectiva entre todas as
suas normas disciplinares e téc-
nicas.

Assim sendo, um pontapé-livre
directo será concedido à equipa
adversária do jogador que, no
entender do árbitro, cometa
uma das dez (10) faltas
seguintes, por negligência, por
imprudência ou por excesso de
combatividade:

- Dar ou tentar dar um pontapé
num advesário;
- Passar ou tentar passar uma
rasteira a um adversário;
- Saltar sobre um adversário;
- Carregar um adversário;
- Agredir ou tentar agredir um
adversário;
- Empurrar um adversário;
- Entrar em “tacle” sobre um adver-
sário para se apoderar da bola tocando
nele antes de a jogar;
- Agarrar um adversário;
- Cuspir sobre um adversário;
- Tocar deliberadamente a bola com

as mãos (excepto o guarda-redes
dentro da sua própria área de grande
penalidade).

NOTA: Todos os pontapés-livres
directos devem ser executados no
local em que as faltas foram cometi-
das.

Um pontapé de grande penalidade
será concedido quando uma das dez
(10) faltas referidas for cometida por
um jogador dentro da sua área de
grande penalidade, não obstante o
local em que a bola se encontre nesse
momento, desde que esteja em jogo.

Um pontapé-livre indirecto será
concedido à equipa adversária do
guarda-redes que, encontrando-se na
sua própria área de grande penalidade,
comete uma das quatro (4) faltas
seguintes:
- Manter a bola em seu poder durante
mais de seis segundos, antes de a
soltar das mãos;

- Tocar uma nova vez a bola com as
mãos depois de a ter soltado, sem que
ela tenha sido tocada por outro
jogador;
- Tocar a bola com as mãos vinda de
um passe atirado deliberadamente

com o pé por um seu colega de
equipa;
- Tocar a bola com as mãos vinda
directamente de um lançamento de
bola pela linha lateral efectuado por
um colega de equipa.

Um pontapé-livre indirecto será
concedido igualmente à equipa adver-
sária do jogador, que no entender do
árbitro:
- Jogue de uma maneira considerada
perigosa;
- Faça obstrução à progressão de um
adversário;
- Impeça o guarda-redes de soltar a
bola das mãos;
- Cometa outras faltas não men-
cionadas anteriormente na Lei XII,
pelas quais o jogo seja interrompido a
fim de advertir ou expulsar um
jogador.

NOTA: Todos os pontapés-livres
indirectos devem também ser execu-
tados no local em que as faltas foram
cometidas.

Espero ter sido claro. Os jogadores de
futebol devem conhecer bem as regras
do desporto que praticam. Mas tão
importante como isso, é interiorizarem
que em cada jogo oficial existe um ele-
mento com as devidas aptidões técni-
cas e funções definidas, a quem com-
pete afinal a aplicação correcta de
todas as normas e regulamentos.

Opinião

A PARTE TÉCNICA DA LEI XII

Vitor Reis
v.reis@portugalmail.com

Os jogadores de futebol
devem conhecer bem as
regras do desporto que

praticam. Mas tão
importante como isso, é
interiorizarem que em
cada jogo oficial existe
um elemento com as

devidas aptidões 
técnicas e funções
definidas, a quem 

compete afinal a apli-
cação correcta de todas

as normas e 
regulamentos.



O presidente da UEFA enviou uma carta
aos presidentes dos 16 clubes presentes
na Liga dos Campeões a apelar para que
contribuam para a restauração da
imagem do futebol. 
Na missiva, Platini escreve que “a imagem e
mesmo o futuro do nosso jogo estão em
risco”. Por isso, o presidente do órgão que
gere o futebol europeu, considera impre-
scindível que os clubes e os seus respectivos
representantes estejam conscientes das
suas responsabilidades no que concerne a
ajudar a defender a reputação do futebol,
sobretudo tendo em conta que participam

numa competição do mais alto nível. 
“Exorto-o a alertar os seus jogadores,
equipa técnica e adeptos para estas
responsabilidades, de forma a que as últi-
mas fases da Liga dos Campeões decor-
ram de uma forma exemplar, quer dentro
de campo e no estádio, quer no exterior
do recinto de jogo”, diz Platini. 
Por fim, o líder da UEFA acrescentou que
conta com todos “para nos ajudar a dar
ao futebol uma imagem que reflicta na
perfeição aquilo que sempre deveria ser –
o mais belo jogo do mundo e um mode-
lo da fraternidade humana”. 

Notícias
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Platini 
escreve aos clubes

Deco premiado

O internacional português sucedeu a
Ronaldinho Gaúcho, seu companheiro
de equipa no Barcelona, na conquista do
Troféu Comunidade Ibero-Americana. 
O médio da equipa catalã, que venceu
o campeonato espanhol e a Liga dos
Campeões em 2006, e da selecção por-
tuguesa foi eleito por um júri formado
por 24 pessoas. 
O prémio será entregue em Junho pela
família real espanhola.
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Depois de ter ganho a aposta de 500
libras a Alex Ferguson por ter alcançado
a marca dos 15 golos na Premier
League, o jogador português é, segun-
do um estudo da Universidade de
Navarra, o quinto futebolista mais
mediático do mundo. 
Em apenas seis meses, o atleta do
Manchester United subiu 16 posições.
A tabela é liderada pelo brasileiro
Ronaldinho Gaúcho, do Barcelona. No
segundo lugar está o inglês Wayne
Rooney, companheiro de Cristiano
Ronaldo no Manchester, no terceiro,
David Beckham, do Real Madrid, e no
quarto, Ronaldo, do AC Milan.

O trabalho do Grupo de Investigação,
Economia, Desporto e Intangíveis da
universidade espanhola incidiu sobre os
928 jogadores que actuaram na Liga
dos Campeões. 
O valor mediático dos analisados foi
alcançado através de dois factores:
Popularidade e notoriedade. Quanto ao
primeiro critério, foi levado em conta o
número de páginas de Internet que
fazem referência ao futebolista e ao seu
respectivo clube. Já o segundo, resulta
do número de notícias feitas sobre o
jogador e a sua equipa. Foram conside-
radas as línguas portuguesa, inglesa,
espanhola, alemã, italiana e francesa.

Cristiano Ronaldo
em alta

Portugal-Bélgica
em Alvalade

O próximo encontro da Selecção
Nacional, de apuramento para a fase
final do Euro 2008, realizar-se-á a 24
de Março, frente à Bélgica, no estádio
do Sporting. 
A partida - a quinta de Portugal nesta
fase - terá início às 21 horas. Recorde-
se que Portugal e Bélgica estão
empatados no quarto lugar do Grupo A
com sete pontos (embora a formação
belga tenha mais um jogo disputado).
A Finlândia lidera o grupo com 11 pon-
tos, seguida da Sérvia e da Polónia,
ambas com 10 pontos.

Morreu Carlos Silva

O vice-presidente da Federação
Portuguesa de Futebol morreu a 4 de
Fevereiro, vítima de doença prolonga-
da. Tinha 72 anos. 
Carlos Silva, responsável pelas
selecções nacionais, nasceu em Lisboa
a 9 de Abril de 1934. Foi futebolista,
treinador e dirigente. Pela sua dedi-
cação ao desporto nacional - além do
futebol chegou a praticar atletismo,
voleibol e andebol - recebeu múltiplas
distinções destacando-se a Ordem do
Mérito Desportivo, atribuída pela
Presidência da República, e a Medalha
de Ouro ao Mérito Internacional, pela
FPF. 
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