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Portugueses brilham na Europa

FICHA TÉCNICA

Luís Costa

Campeões 

Começo este editorial por dar os
parabéns aos jogadores do FC Porto,
Sporting e Leixões, clubes vencedores
da Liga Bwin, da Taça de Portugal e da
Liga Vitalis, respectivamente.
Ao longo da época trabalharam por
alcançar os seus objectivos e lograram
alcançá-los. 
Importa igualmente realçar o êxito dos
futebolistas portugueses nos mais varia-
dos  campeonatos europeus. Itália,
França, Inglaterra, Holanda, Chipre,
Alemanha e Polónia consagram fute-
bolistas lusos. Um reflexo do valor e da
qualidade inquestionável do jogador
português. Por isso, nada mais justo do
que felicitá-los a todos.

Incumprimento salarial

A época de 2006/07 foi fértil em com-
petitividade mas, uma vez mais, mostrou
as debilidades do futebol português e a
irresponsabilidade de muitos dirigentes.

Tal como o SJPF deu conta ao longo da
temporada os salários em atraso aos
jogadores e o desemprego que atinge a
classe continuam a ser uma praga cons-
tante. E o mais preocupante é que insti-
tuições e respectivos responsáveis, com
responsabilidades nesta matéria, limi-
tem-se a assobiar para o lado. Uma triste
realidade que o Sindicato nunca deixará
de denunciar e de lutar para a erradicar
de uma vez por todas. 
Por isso, na defesa dos direitos dos
jogadores e da verdade desportiva, o
SJPF não se coibiu de, quando a época
terminou, revelar publicamente os
incumpridores. Catorze dos clubes que
competiram nos campeonatos profis-
sionais (Liga Bwin e Liga Vitalis) não
cumpriram as suas obrigações salariais
com os atletas. 
Será difícil perceber que o salário, ele-
mento intrínseco da definição de con-
trato de trabalho, surge como contra-
partida da prestação do trabalho assu-
mindo o carácter de meio de satisfação
de necessidades pessoais e familiares do
trabalhador? O não recebimento da
remuneração devida coloca o traba
lhador numa posição de fragilidade e
dependência face à entidade patronal
com os prejuízos, de ordem profissional

e sócio-familiar, que daí advêm. 
A superação do problema, só será pos-
sível através de uma radical mudança de
mentalidades e de práticas. A culpa não
pode morrer solteira.

Fundo de Pensões

O SJPF acompanhado pelos jogadores
Vítor Baía, Pedro Emanuel, Custódio,
Abel, Petit e João Vieira Pinto apresen-
tou ao secretário de Estado da
Juventude e Desporto, Laurentino Dias,
propostas no âmbito da regulamen-
tação da Lei de Bases, em particular a
que diz respeito à criação do Fundo de
Pensões, que visa dar resposta aos
problemas com que se debatem a maio-
ria dos jogadores de futebol no final das
suas carreiras.
Registo com agrado a receptividade e as
palavras do secretário de Estado.
"Muito positivo que o Sindicato e
alguns dos seus mais representativos
jogadores se interessem em participar
activamente na procura de soluções e
não deixem que seja o Estado ou outros
a procurar encontrá-las". 

Clube Glórias de Portugal 

Por fim, nota para o pontapé de saída
do "Clube Glórias de Portugal". Um
projecto de cariz social dirigido pelo
SJPF que pretende responder às carên-
cias e aos problemas dos jogadores,
estejam ou não no activo. Não ao
esquecimento é um dos lemas da inicia-
tiva que deseja, acima de tudo, dig-
nificar o jogador de futebol. 
Acredito que através do carisma jos
gogadores mais antigos e da disponibili-
dade física dos mais novos, será um
projecto de sucesso.

Joaquim Evangelista
Presidente da Direcção

jevangelista@sjpf.pt

A realidade para
além do efémero
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Além do seu virtuosismo técnico e
notável visão de jogo, João Alves (nasci-
do em Albergaria-a-Velha, a 5 de
Dezembro de 1952) celebrizou-se pela
particularidade de actuar sempre de
luvas pretas - uma homenagem ao seu
avô Carlos Alves, um dos melhores fute-
bolistas nacionais nos anos 20. 
João, manteve a tradição do avô e
nunca deixou de usar luvas pretas.
Afinal, foi Carlos Alves quem o levou ao
primeiro treino, na Sanjoanense. 
Em São João da Madeira começou a dar
nas vistas e depressa os grandes clubes
quiseram deitar-lhe a mão. O FC Porto
piscou-lhe o olho mas foi o Benfica
quem ganhou a corrida. E assim, João
Alves ingressou nos juvenis do clube da
Luz. Nesse escalão e nos juniores - foi
nesta fase que começou a jogar com as
luvas pretas (estão em exposição no
museu do Benfica), num jogo dois dias
depois da morte do seu avô - sobressaiu
essencialmente pela sua extraordinária
visão de jogo. 
No primeiro ano de sénior foi empresta-
do ao Varzim. E continuou a brilhar.
Jimmy Hagan ordenou o seu regresso à
Luz. Mas, por pouco tempo. Um desen-
tendimento entre João Alves e António
Simões num jogo particular em
Fraemunde (homenagem a Santana)
levou o Benfica, por 600 contos (exacta-
mente a mesma verba que pagou para
evitar que Alves fosse mobilizado para a
Guiné por causa da Guerra Colonial), a
transferi-lo, em definitivo, para o
Montijo. 
No clube da Margem Sul do Tejo estre-
ou-se na I Divisão. Na época seguinte,
em 1974/75, o Boavista, de José Maria
Pedroto, não hesitou em contratá-lo
por 1500 contos. No seu seu primeiro
ano de xadrez ao peito, a vingança:
Ganhou a Taça de Portugal precisa-
mente contra o Benfica. Marcou o golo
da vitória (2-1). "Provei aos dirigentes
do Benfica que não me quiseram no
clube que, afinal, sabia jogar futebol",
disse. 
No Bessa, tornou-se um ídolo e um dos
melhores jogadores nacionais.

Estrangeiro. Alves jogava e fazia jogar.
O Boavista voltou a vencer a Taça de
Portugal. O Bessa já era pequeno para o
seu talento e, em 1976, o Salamanca
pagou 12 mil contos pelo seu passe fez-
lhe uma proposta irrecusável. Durante

dois épocas encantou nos estádios
espanhóis. Em 1977/78 foi mesmo
eleito o melhor jogador estrangeiro da
liga espanhola. Entre outros, bateu
Cruijff, Neeskens e Kempes.
Há alguns anos, numa votação pro-
movida pela imprensa salamantina, os
leitores elegeram esmagadoramente
Alves como o melhor jogador da
história da U. D. Salamanca.

Benfica e PSG. No final dessa tempora-
da decidiu regressar a Portugal.
Novamente disputado por FC Porto e
Benfica, escolheu os encarnados. Mas lá
ficou por pouco tempo. Em 1979/80
voltou a emigrar. Agora, para o Paris
Saint-Germain. 
Numa forma fantástica, à terceira jorna-
da, foi vítima de uma entrada brutal por
parte de Genghini (Sochaux). Perna par-
tida e uma época perdida. No final da
mesma, voltou ao Benfica. 
Na Luz se manteve por três épocas, con-
quistando dois campeonatos nacionais.
Em 1983, a ruptura. Apesar de titular
indiscutível ao longo da época, Sven-
Goran Eriksson decidiu deixá-lo de fora
nos dois jogos frente ao Anderlecht, na
final da Taça UEFA. Magoado, regres-
sou ao Boavista. E jogou mais duas
épocas. 
Para a posteridade ficam dois
campeonatos nacionais, quatro
Taças de Portugal, uma
Supertaça, 36 internaciona-
lizações (três golos) e o per-
fume do seu futebol.

Treinador. Na época de 1984/85,
Valentim Loureiro pediu-lhe que substi-
tuísse Mário Wilson no comando técni-
co do Boavista. Aceitou e assim iniciou
a sua carreira de treinador. Além dos
axadrezados, João Alves já treinou
Estrela da Amadora (ganhou uma Taça
de Portugal), Vitória de Guimarães,
Belenenses, Salamanca, Campomaio-
rense, Farense, Académica e Leixões.
Alves foi ainda o responsável pela
"descoberta" de vários jogadores de
renome como Paulo Bento, Pedro
Barbosa, Abel Xavier, Pauleta, Michel
Salgado, Pedro Barny e Tonel, entre
outros.
Há alguns anos sem treinar alguma
equipa e enquanto espera por um con-
vite atractivo, João Alves dedica-se a
ensinar a sua arte na Escola de Futebol
"Luvas Pretas", em Vila Nova de Santo
André. Não é pelo professor que não
vão surgir novas pérolas...

Velhas Glórias

04      Sindicato dos Jogadores de Futebol

O luvas pretas



Ao contabilizar 53 pontos, o argentino foi
considerado o melhor futebolista a actuar
no principal campeonato português
durante o mês de Maio e arrecadou o
"Troféu Mazda/Jogador do Mês". 
Aliás, o último mês de Liga foi um perío-
do largamente dominado pelos atletas
leoninos. Sete dos dez primeiros lugares
são pertença de jogadores do Sporting: 
Leandro Romagnoli foi primeiro (53
pontos), Liedson (vencedor deste
prémio em Abril), segundo (tam-
bém com 53 pontos), Nani, ter-
ceiro (52), Miguel Veloso, quar-
to (51), João Moutinho, séti-
mo (50), Anderson Polga,
nono (49), e Rodrigo Tello,
décimo (49 pontos). 
Diego Benaglio (Nacio-
nal), na quinta posição,
com 51 pontos, Kara-
gounis (Benfica), na
sexta, com 50, e José
Bosingwa (FC Porto),
na oitava, com 49 pon-
tos, são os intrusos à
supremacia dos futebolis-
tas do Sporting. 
Como é hábito, Romagnoli
recebeu o troféu na Academia
do Sporting, em Alcochete. 

Com 85 pontos, Liedson foi conside-
rado o melhor jogador da Liga Bwin
durante o mês de Abril. 
O avançado leonino superou os seus
companheiros de equipa Miguel Veloso
(83 pontos) e Anderson Polga (81 pon-
tos), precisamente o vencedor deste
prémio em Março. 
Nas quarta e quinta posições ficaram
respectivamente o portista Helton (80
pontos) e o sportinguista Leandro
Romagnoli (79 pontos). Também com a
mesma pontuação do argentino
surgem Petit (Benfica) e Lino
(Académica de Coimbra). Adriano, do
FC Porto, ficou no oitavo lugar e Nani
(Sporting), no nono, ambos com 78
pontos. Dady, do Belenenses, completa
o "top ten" com 77 pontos. 
A entrega do prémio - instituído pelo
SJPF em parceria com a Mazda,
Gomes & Leonardo, Lda e a Montra
do Vidro - decorreu na Academia
Sporting/Puma, em Alcochete.

Troféu Mazda/Jogador do mês
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"Levezinho"
com pontaria afinada

Romagoli
acaba época em alta

Classificação de Abril

1      Liedson (Sporting) 85 pontos 

2      Miguel Veloso (Sporting) 83 pontos

3      Anderson Polga (Sporting) 81 pontos

4      Helton (FC Porto) 80 pontos

5      Romagnoli (Sporting) 79 pontos

6      Petit (Benfica) 79 pontos

7      Lino (Académica) 79 pontos

8      Adriano (FC Porto) 78 pontos

9      Nani (Sporting) 78 pontos

10    Dady (Belenenses) 77 pontos

Classificação de Maio

1      Romagnoli (Sporting) 53 pontos

2      Liedson (Sporting) 53 pontos

3      Nani (Sporting) 52 pontos

4      Miguel Veloso (Sporting) 51 pontos

5      Diego Benaglio (Nacional) 51 pontos

6      Karagounis (Benfica) 50 pontos

7      João Moutinho (Sporting) 50 pontos

8      Bosingwa (FC Porto) 50 pontos

9      Anderson Polga (Sporting) 49 pontos

10    Rodrigo Tello (Sporting) 49 pontos
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Dirigido pelo SJPF, este clube é consti-
tuído por antigos futebolistas que se
distinguiram ao longo da história ao
serviço de clubes e da Selecção Nacional
e tem como principal objectivo angariar
verbas para a criação da Casa do
Futebolista e apoiar futebolistas em
situação económica precária. 
A apresentação do "Clube Glórias de
Portugal" decorreu no Hattrick Caffé,
em Lisboa, e contou com a presença de
várias glórias do futebol português
como: Fernando Gomes, António
Oliveira, António Simões, João Alves,
Hilário, Toni, Jaime Magalhães, Carlos
Manuel, José Henrique, Fernando
Mendes, Quinito e Vítor Martins. 
Não esquecer porém, que muitos ou-
tros, como por exemplo Humberto
Coelho, Hélder, Paulo Madeira, Carlos
Xavier, Fernando Peres, Jaime Pacheco,
António Veloso, Oceano, Dimas,
Chalana, e Matine, entre outros, fazem
igualmente parte desta "equipa". 

O "Clube Glórias de Portugal" assume-
se como um projecto de cariz social que
visa responder às carências e aos prob-
lemas dos jogadores, estejam ou não no
activo. Não ao esquecimento é um dos
lemas da iniciativa que deseja, acima de
tudo, dignificar o jogador de futebol. 
"É um projecto de cariz social, daqueles
que mais contribuíram para a dignifi-
cação da classe. Através do seu carisma
e da disponibilidade física dos mais
novos, será um projecto de sucesso",
afirmou Joaquim Evangelista, presi-
dente do SJPF, durante a apresentação. 
O "Clube Glórias de Portugal" terá
autonomia financeira e todas as verbas
recolhidas - resultantes dos jogos de
exibição - serão canalizadas para a cri-
ação da Casa do Futebolista e para os
futebolistas necessitados (nomeada-
mente por motivos de doença). 
Eusébio - que por motivos de força
maior não esteve presente na cerimónia

- será o "Embaixador" do Clube e
Fernando Gomes, o coordenador. 
O "bibota de ouro" recordou que o
projecto, embora já exista há muitos
anos, "nunca teve uma base de susten-
tação sólida" e acrescentou que "com
esta parceria terá outra dinâmica de
forma a reavivar este embaixador do
futebol português". 
Além dos encontros de exibição que se
propõe realizar por iniciativa própria, o
SJPF contactará igualmente diversas
entidades como autarquias e comu-
nidades lusófonas espalhadas pelo
mundo para que o projecto seja - como
é previsível e assim se espera - um
sucesso global. 
Afinal, este pontapé de saída do "Clube
Glórias de Portugal" dado pelo SJPF e
pelos jogadores configura uma das for-
mas de dignificação dos principais pro-
tagonistas do futebol, em especial os
que tanto já deram e, apesar disso, são
esquecidos. 

Apresentação
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Clube Glórias de Portugal
já mexe
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Com 83 pontos, o futebolista do
Sporting foi eleito o melhor jogador
jovem da Liga Bwin durante o mês de
Abril.
Como curiosidade, refira-se que
Miguel Veloso recebeu o troféu na
Academia do Sporting, em Alcochete,
no dia (11 de Maio) em que comple-
tou 21 anos de idade. 
Na segunda posição ficou Nani
(Sporting), com 78 pontos, e na ter-
ceira, Silvestre Varela (Vitória de
Setúbal), com 71 pontos. 
Seguiram-se Tiago Gomes (Estrela da
Amadora), com 69, o pacence
Antunes, com 67, os sportinguistas
Yannick Djaló (66 pontos) e João
Moutinho (64 pontos) e Sarmento
(Académica), com 60 pontos. Rúben
Amorim (Belenenses), com 58 pontos,
ficou na nona posição e, na décima,
André Leão, do Beira-Mar, com 45
pontos. 

Com 52 pontos, o futebolista do
Sporting foi considerado o melhor
jogador jovem da Liga Bwin durante o
mês de Maio. 
Na segunda posição ficou o seu cole-
ga de equipa e vencedor deste prémio
em Abril, Miguel Veloso (Sporting),
com 51 pontos e na terceira, outro
sportinguista, João Moutinho, que
com 50 pontos completou o pódio. 
Na quarta posição ficou Tiago Gomes
(Estrela da Amadora) com 48 pontos,
e na quinta, Yannick Djaló (Sporting),
com 45 pontos. Seguiram-se Silvestre
Varela (Vitória de Setúbal), 44,
Rolando (Belenenses), 38, Antunes (P.
Ferreira), 29, e Sarmento (Académica),
com 29 pontos. O boavisteiro Hugo
Monteiro fechou o "top ten" com 21
pontos. 

Prémio Juventude/Holmes Place
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A confirmação de
Miguel Veloso

Mês de sonho
para Nani
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Classificação de Abril

1.    Miguel Veloso (Sporting) 83 pontos 

2.    Nani (Sporting) 78 pontos

3.    Varela (V. Setúbal) 71 pontos

4.    Tiago Gomes (E. Amadora) 69 pontos 

5.   Antunes (P. Ferreira) 67 pontos

6.    Yannick (Sporting) 66 pontos 

7.    João Moutinho (Sporting) 64 pontos

8.    Sarmento (Académica) 60 pontos

9.    Rúben Amorim (Belenenses) 58 pontos

10.  André Leão (Beira-Mar) 45 pontos 

Classificação de Maio

1.    Nani (Sporting) 78 pontos

2.    Miguel Veloso (Sporting) 83 pontos

3.    João Moutinho (Sporting) 64 pontos

4.    Tiago Gomes (E. Amadora) 69 pontos 

5.   Yannick (Sporting) 66 pontos

6.    Varela (V. Setúbal) 71 pontos

7.    Rolando (Belenenses)            64 pontos

8.    Antunes (P. Ferreira) 67 pontos

9.    Sarmento (Académica) 60 pontos

10.  Hugo Monteiro (Boavista)      45 pontos 



Encontro

SJPF reúne-se
com Laurentino Dias

Com apenas três pontos,
a equipa da Figueira da
Foz foi a formação mais
disciplinada da Liga
Bwin no mês de Maio e
ganhou o prémio
"Hattrick Caffé/Fair-play
colectivo". 
Durante esse período, os

jogadores da Naval 1.º de
Maio foram admoestados

três cartões amarelos. No
segundo lugar ficou o Vitória

de Setúbal que, tal como a for-
mação navalista, também somou
três pontos. 
Já o Estrela da Amadora, com 16
pontos (referentes a 11 amarelos e

um vermelho), continua no mau camin-
ho. À semelhança do que tinha sucedi-
do em Abril, foi a equipa mais indisci-
plinada da Liga Bwin. 

Com oito pontos, a equipa do Restelo foi
a formação mais disciplinada da Liga
Bwin em Abril e arrecadou o prémio
"Hattrick Caffé/Fair-play colectivo". 
Durante esse período, que compreendeu
cinco jornadas, os jogadores do
Belenenses foram admoestados com oito
cartões amarelos. 
Além do grémio lisboeta, também o
Nacional da Madeira (vencedora deste
prémio em Março) e o Sporting
somaram oito pontos. Já o Estrela da
Amadora, com 26 pontos (referentes a
15 amarelos, dois duplos amarelos e um
vermelho), foi a equipa mais indisciplina-
da da Liga Bwin entre as rondas 23.ª e
27.ª inclusive. 

Prémio Hattrick Caffé/Fair-play colectivo
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Naval chega
a bom porto

Belenenses bem-comportado

Naval
V. Setúbal 
FC Porto
Benfica
Nacional
P. Ferreira
Sporting  
Belenenses  

Marítimo
Académica 
Desp. Aves
Sp. Braga 
U. Leiria
Boavista
Beira-Mar
E. Amadora 

3 pts 
3 pts
3 pts
4 pts
5 pts
5 pts
6 pts
6 pts

6 pts
7 pts
8 pts
8 pts
9 pts
9 pts

11 pts
16 pts

Classificação de Maio

Belenenses
Nacional 
Sporting  
Desp. Aves
V. Setúbal
Beira-Mar  
Benfica  
U. Leiria

Naval 
FC Porto 
P. Ferreira 
Boavista 
Sp. Braga
Académico
Marítimo 
E. Amadora

8 pts 
8 pts
8 pts
9 pts
10 pts
10 pts
10 pts
11 pts

12 pts
16 pts
16 pts
20 pts
22 pts
22 pts
23 pts
26 pts

Classificação de Abril
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O SJPF, representado por uma comissão
constituída por Joaquim Evangelista e
pelos jogadores Vítor Baía, Pedro
Emanuel, Custódio, Abel, Petit e João
Vieira Pinto encontrou-se com o
secretário de Estado, Laurentino Dias. 
Após a reunião, as partes mostraram-se
agradadas com o encontro. "O
secretário de Estado recebeu as nossas
propostas no âmbito da regulamen-
tação da Lei de Bases, em particular a
que diz respeito à criação do Fundo de
Pensões, que visa dar resposta aos
problemas com que se debatem a maio-
ria dos jogadores de futebol no final das
suas carreiras. A ideia é incentivar os
mesmos, através da poupança, a
resolver esses mesmos problemas.
Trata-se da contribuição voluntária do
próprio para um fundo comum que visa

responder aos problemas no final da
carreira, aos 35 anos. Houve receptivi-
dade do secretário de Estado e este
comprometeu-se a fazer chegar a pro-
posta aos demais membros do Governo
para ser apreciada", afirmou Joaquim
Evangelista. 
O presidente do SJPF espera que a situ-
ação em análise tenha um epílogo a
breve trecho. "Não queria estar a esta-
belecer prazos, mas estou convencido
de que o início da próxima época é um
prazo muito curto. Mas se con-
seguirmos implementá-la até ao final
do ano, seria óptimo", esclareceu. 
O secretário de Estado da Juventude e
Desporto, Laurentino Dias considerou
"positiva" a proposta do SJPF para a cri-
ação de um fundo de pensões para os
futebolistas em fim de carreira e recor-

dou que, actualmente, não existe "nen-
hum esquema de protecção dos
jogadores de futebol e demais atletas
no final de carreira". 
O membro do Executivo apelidou de
"muito positivo que o sindicato e
alguns dos seus mais representativos
jogadores se interessem em participar
activamente na procura de soluções e
não deixem que seja o Estado ou outros
a procurar encontrá-las". 
Laurentino Dias adiantou ainda que
"brevemente, no quadro de um grupo
de trabalho constituído para a regula-
mentação da Lei de Bases do Desporto,
vamos sentar-nos para em termos con-
cretos encontrar-mos o melhor mode-
lo". 



organização de um plano "pós-car-
reira". 

Na generalidade dos casos verifica-se
uma significativa degradação do nível
de vida do praticante após cessação da
carreira: estima-se que cerca de sete em
cada dez praticantes têm, com o final
da carreira, problemas de degradação
do nível de vida numa escala mais do
que moderada. Muitas vezes tende a
tomar-se a parte pelo todo, mas a ver-
dade é que, hoje em dia, em Portugal,
são cada vez mais frequentes as situ-
ações de degradação do nível de vida
durante e depois do período de vida
activa do jogador de futebol. 
Torna-se, pois, necessário incentivar
esquemas alternativos de organização
da poupança e previdência do jogador.
Esse é o objectivo principal das alter-
ações legislativas a propor. 
Pretende-se incentivar os jogadores de
futebol (e restantes praticantes

desportivos), durante a sua vida acti-
va, a efectuarem voluntariamente
contribuições para regimes com-
plementares de segurança social,
nomeadamente para fundos de

pensões. Com um duplo
objectivo: fomentar a

poupança e proteger

o praticante desportivo, nomeada-
mente, no período seguinte ao fim de
carreira. 
Nos termos da proposta, as con-
tribuições feitas pelo jogador para fun-
dos de pensões, seguros de vida e out-
ros regimes complementares da segu-
rança social poderão, uma vez cumpri-
das certas condições, ser parcial ou inte-
gralmente dedutíveis ao respectivo
rendimento. 
Uma vez que o objectivo é o de prote-
ger a situação do jogador após o fim de
carreira, este apenas terá acesso aos
montantes acumulados a favor dele
junto do regime complementar quando
cessar a sua actividade desportiva
(nunca antes dos 35 anos de idade), ou
se sofrer de lesão desportiva que consti-
tua uma doença grave, ou se encontrar
em situação de desemprego prolonga-
do. Esta última possibilidade é, infeliz-
mente, cada vez mais frequente,
pelo que também merece
tratamento adequado. 

Este modelo tem por referên-
cia alguns sistemas
v i g e n t e s
n o s
E s t ado s
da União

Europeia dos quais se destaca, pela
antiguidade e qualidade técnica, o
modelo holandês. 
A utilização dos esquemas comple-
mentares de segurança social,
nomeadamente dos fundos de pensões,
para prevenir riscos de invalidez, sobre-
vivência, desemprego prolongado,
doença e reforma, constitui uma
tendência cada vez mais acentuada na
generalidade dos países mais desen-
volvidos. Tendo em conta a especifici-
dade definida na recente Lei de Bases
do Desporto e da Actividade Física, faz
todo o sentido utilizar estes mecanis-
mos para permitir que os praticantes
desportivos gozem de uma adequada
protecção social. Tendo em conta que
esta protecção se consegue pela via das
contribuições voluntárias dos próprios
jogadores, devem ser criados incentivos
para que as mesmas se tornem sufi-
cientes para assegurar os riscos que se

pretendem acautelar. 

Com a apresentação desta proposta,
o Sindicato dos Jogadores

Profissionais de Futebol pretende
dar mais um passo na prosse-

cução da sua missão de
defesa dos interesses de

todos os jogadores
profissionais de futebol
no quadro da actual Lei
de Bases, contribuindo

assim para uma aproxi-
mação daquilo que já existe
noutros países da União
Europeia. 

Prémios

O Sindicato dos Jogadores Profissionais
de Futebol (SJPF), cumprindo o
prometido, apresentou uma proposta
de alteração legislativa no domínio da
protecção social dos profissionais de
futebol. 

Para tanto, sustenta-se, essencialmente,
no seguinte: 

- A publicação da Lei de Bases da
Actividade Física do Desporto e neces-
sidade das sua regulamentação tendo
em conta as especificidades legal-
mente consagradas atenta a natureza
da profissão - de curta duração e des-
gaste rápido; 
- O fim do Regime Transitório de
Enquadramento dos Agentes
Desportivos - art.º 3.º - A, aditado pelo
Dec. Lei n.º 95/90, de 20 de Março, ao
Dec. Lei n.º 422-A/88, de 30 de
Novembro, diploma que aprovou o
Código do IRS; 
- As reuniões havidas com todos os
capitães das equipas da Bwin Liga e
Liga Vitalis, traduzindo a vontade
inequívoca da esmagadora maioria dos
jogadores; 
- A necessidade de harmonização de
regimes no âmbito da União Europeia
preconizada pela FIFA, FIFPro, UEFA,
EPFL e relatório Arnaut. 

No que toca aos objectivos, os essenci-
ais são: 

- Fomentar a poupança, incentivando
os jogadores durante a sua vida activa
a fazer contribuições voluntariamente
para regimes complementares de
segurança social; 
- Proteger o praticante desportivo,
nomeadamente no período seguinte
ao do fim da carreira, ou em casos de
desemprego de longa duração,
invalidez ou doença grave. 
Além do exposto, duas notas se afigu-
ram pertinentes: 
A primeira, para referir que, conquan-
to dirigida aos profissionais de futebol,
é extensiva a outros praticantes
desportivos;
A segunda, reportada ao âmbito da
alteração preconizada, para constatar
que apenas o art.º 27.º do CIRS é
abrangido, e não totalmente, com as
vantagens de economia processual daí
emergentes. 

Proposta de alteração
legislativa - contribuições dos

jogadores profissionais de
futebol para regimes comple-
mentares de segurança social 

A Lei de Bases da Actividade Física e do
Desporto, publicada em Janeiro de
2007, insere a prática desportiva no
quadro das profissões de desgaste rápi-
do, determinando que seja este o
parâmetro para o estabelecimento do
regime fiscal dos praticantes
desportivos. 
Tendo em conta a necessidade de regu-
lamentação prevista na própria Lei, o
Sindicato dos Jogadores Profissionais de
Futebol vai apresentar ao Governo uma
proposta de alteração do quadro leg-
islativo actual tendente a adequar o
enquadramento actual à nova Lei de
Bases. 
Para este efeito, solicitou à José Maria
Calheiros e Associados, Sociedade de
Advogados, a realização de um estudo
que incluísse uma proposta de alteração
legislativa. 

São várias as modalidades desportivas
que, pela elevada capacidade física que
exigem, estão ligadas a carreiras simul-
taneamente curtas e intensas. Entre
essas modalidades, conta-se o fute-
bol, no qual o período de vida acti-
va é relativamente curto. 
À prática profissional do futebol
corresponde uma cessação pre-
coce: o período de vida activa
dos praticantes termina, em
média, aos 30 anos, e não ultrapassa,
na generalidade dos casos, os 35 anos. 
Por outro lado, trata-se de uma activi-
dade que envolve riscos aptos a pôr em
causa a condição física do jogador -
entre os quais, riscos inerentes à
própria prática desportiva do fute-
bol, como o risco de lesão - que
podem encurtar mais ainda a
duração da carreira. 
Verifica-se que a carreira de
jogador de futebol poderá ter-
minar cerca dos 35 anos,
muito antes de o praticante
ter acesso às prestações que
lhe são devidas a título de
reforma no âmbito do
regime geral de segurança
social. 

Por sua vez, a transição para ocupação
profissional diversa, após cessação da
carreira desportiva, reveste-se, na esma-
gadora maioria dos casos, de especiais
dificuldades. Por razões diversificadas, a
generalidade dos jogadores experimen-
ta dificuldades significativas em assegu-
rar outra fonte de rendimentos nos
anos que medeiam a cessação da práti-
ca desportiva remunerada e o acesso às
prestações da segurança social. 
Revela-se muitas vezes problemático
adquirir outras competências profission-
ais durante a carreira desportiva, exac-
tamente por se tratar de uma actividade
que concentra grande intensidade de
esforço durante um período relativa-
mente curto. Esta exigência estreita a
visão e o tempo do praticante para a

Legislação
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I. Nota Prévia
1. No início da época desportiva, o Sin-
dicato dos Jogadores Profissionais de
Futebol (SJPF) contactou, por escrito, to-
dos os Clubes/SAD da Bwin Liga e da Liga
Vitalis no sentido de uma análise conjun-
ta dos problemas que afectam o futebol. 
Ora, o mais importante desses problemas
é o do incumprimento salarial o qual,
atento o balanço da época anterior,
mereceu e merece resposta inadiável. O
resultado desses contactos traduziu-se,
na prática, na resposta afirmativa de meia
dúzia de clubes, traduzidas em reuniões
para o efeito realizadas e nada mais.
Neste contexto, o SJPF cumprindo o
que prometeu, ao contrário de outros
com responsabilidades específicas que
tendo prometido muito nada fizeram,
vem apresentar dados referentes ao
assunto, em jeito de balanço da época
que agora terminou. 
Impõe-se, no entanto, esclarecer que o

SJPF, ao denunciar esta anomalia,
procura, sobretudo, conjugar esforços
tendentes à erradicação dos males de
que enferma o futebol português pois
só assim estará a prosseguir os objec-
tivos que lhe estão consignados, ou
seja, a dignificação, em várias vertentes,
do jogador profissional de futebol. 
Ora, o salário, elemento intrínseco da
definição de contrato de trabalho,
surge como contrapartida da prestação
do trabalho assumindo o carácter de
meio de satisfação de necessidades pes-
soais e familiares do trabalhador. 
Assim sendo, está-lhe indelevelmente
associada a ideia da regularidade do seu
recebimento. Porque assim é, o não
recebimento da remuneração devida
coloca o trabalhador numa posição de
fragilidade e dependência face à enti-

dade patronal com
os prejuízos, de

ordem profissional e sócio-familiar, que
daí advêm. 
Por outro lado, a competição entre
Clubes/SAD cumpridores e incumpri-
dores leva a graves atropelos da ver-
dade desportiva, com benefício evi-
dente para os últimos já que usufruem
de meios, no caso meios humanos, sem
suportarem os inerentes encargos
financeiros. 
2. Paralelamente, o SJPF apresentou pu-
blicamente o Projecto denominado
Fundo de Garantia Salarial destinado a
minimizar o problema. 
Cabe referir que neste domínio a
Federação já deu a sua
concordância e a Liga
acaba de associar-se

através da afec-
tação da verba
resultante do
Jogo das

Estrelas. 

Futebol profissional
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3. Por último, e para obviar a qualquer
dúvida, importa esclarecer que para o
SJPF, no que toca ao conceito de
incumprimento, se funda no seguinte
critério: "têm-se por incumprimento o
não o pagamento do salário até ao dia
5 do mês subsequente àquele a que diz
respeito". 

II. Cumprimento/Incumprimento 
Salarial por Clube/SAD 

1. Cumpridores 
Bwin Liga 
- Futebol Clube do Porto
- Sporting
- Benfica
- Sp. Braga 
- Belenenses 
- U. Leiria
- Paços de Ferreira
- Desportivo das Aves 
- Beira-Mar
Liga Vitalis 
- Leixões  
- V. Guimarães  
- Olhanense 
- Portimonense 
- Gondomar  
- Feirense  
- Vizela  
- Trofense 
- Rio Ave 

2. Incumpridores 
Bwin Liga 
- V. Setúbal
- Boavista
- Estrela da Amadora 
- Clube Desportivo Nacional
- Marítimo
- Académica 
- Naval 1.º de Maio
Liga Vitalis 
- Desp. Chaves  
- Estoril 
- Santa Clara  
- Varzim  
- Penafiel 
- Olivais e Moscavide  
- Gil Vicente 

III. Nota Conclusiva 
1. A primeira ilação que do exposto se
colhe, com clareza cristalina, é a da
existência de um grave problema e das
gravosas consequências que, em várias
vertentes, lhe estão associadas relevan-
do a de índole sócio-económico e
familiar. 
2. Ora, a superação do problema, só
será possível atingido através de uma
radical mudança de mentalidades e de
práticas. Concretamente, haverá que: 
- Definir parâmetros rigorosos,
nomeadamente no que toca à exigência
de garantias bancárias para garantir o
recebimento pontual dos salários; 
- Criar um órgão de fiscalização autóno-
ma, de acompanhamento - antes,
durante e finda a competição - que
garanta o tratamento igual, em termos
do cumprimento das regras no domínio
económico-financeiro de todos os com-
petidores; 
- Fixar um regime sancionatório mais
grave para os incumpridores, em que se
preveja e aplique a despromoção

desportiva; 
- Responsabilizar em termos efectivos
os dirigentes que não respeitem os
parâmetros desportivo-financeiros. 
3. Como nota final, deixa-se uma
palavra de exigência e apelo: 
Apesar da disponibilidade da Federação
e da Liga para a implementação do
Fundo de Garantia Salarial, por um
lado, e da tentativa louvável da Liga
para apertar o controle financeiro ao
Clubes/SAD, este problema só será
erradicado se todos e cada um tiverem
a coragem de assumir as respectivas
responsabilidades em prol da melhoria
do futebol português. 
Se assim não for, persistirão os proble-
mas e adiar-se-ão as soluções. Neste
contexto, o SINDICATO sentir-se-á legi-
timado para imputar responsabilidades
a quem, podendo e devendo agir, se
pautar pela omissão. É que a assunção
de responsabilidade deve ser plena,
abrangendo, por isso, os êxitos e as der-
rotas não deixando, que a culpa pelas
últimas continue a morrer solteira.
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FC Porto, bicampeão nacional

I. PRÉMIOS/TRIBUTAÇÃO

Muitos associados levantam junto de nós
a questão da tributação dos prémios.
Cumpre, pois, esclarecer a dúvida.

Conforme disposto no artigo n.º 2 do
Código do IRS são considerados rendi-
mentos do trabalho dependente e, por
isso, sujeitos ao imposto, os prémios e
gratificações.
Assim, os prémios pagos pela entidade
patronal ao jogador, por exemplo,
prémios de manutenção, objectivos, de
jogos etc., sofrem a dedução relativa ao
imposto.

O mesmo vale para os "subsídios de
residência, ou equivalentes ou a uti-
lização de casa de habitação fornecida
pela entidade patronal" (ponto 4 da
alínea do n.º 3 do acima referido arti-
go 2.º do CIRS).

Questão semelhante se suscita sobre
os valores recebidos pelos jogadores
como contrapartida da utilização da
imagem. Também aqui a resposta terá
de ser afirmativa.

Acresce que em todos os casos referi-
dos, à excepção dos subsídios de
residência ou da utilização de casa ou
habitação fornecida pela entidade
patronal, as entidades empregadoras,
neste caso os clubes, são obrigadas a
reter o imposto na fonte, por força do

disposto no artigo 99.º do CIRS.
Em conclusão, importa alertar o jogador
que os valores dos prémios negociados
com o clube e estipulados no contrato
de trabalho sofrerão, depois, as
deduções relativas ao IRS, a menos que,
no próprio contrato se estabeleça que
os valores são líquidos, caso em que o
jogador receberá o valor fixado ficando
o imposto a cargo da entidade patronal.

II. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE
TRABALHO DESPORTIVO

A) Forma
O contrato de trabalho desportivo deve
ser escrito, pelos representantes do
Clube e pelo jogador lavrado em quin-
tuplicado destinando-se um exemplar
para cada uma das partes e os
restantes, a ser enviados no prazo de
cinco dias pelo clube à LPFP, ao
Sindicato dos Jogadores e à FPF.
As assinaturas do clube e jogador dev-
erão ser reconhecidas presencialmente
no notário.

B) Registo
Para produzir efeitos desportivos o con-
trato de trabalho desportivo deve ser
registado na FPF e no caso de se tratar
de clube da LPFP também neste órgão
desportivo.

C) Intervenção do Agente
Cumpre dar a conhecer, tanto mais que

estamos em período de inscrições para
a nova época desportiva, do conteúdo
do comunicado oficial n.º 391 da
Federação Portuguesa de Futebol.
Assim, a partir de 15 de Maio de 2007,
passou a ser obrigatória nos contratos
de trabalho desportivos "o nome e a
assinatura do agente licenciado que
representou os interesses de uma das
partes contratantes, ou, indicação
expressa de não ter havido intervenção
de agente licenciado na celebração do
contrato".
Desde há algum tempo defendida pelo
Sindicato, esta é, nosso entender, uma
medida importante para a clarificação
do papel do agente no contrato de tra-
balho celebrado.

Gabinete jurídico esclarece Liga Bwin
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Prémios e o contrato de
trabalho desportivo

E na última jornada da Liga Bwin tudo
ficou decidido. No Estádio do Dragão, o
FC Porto bateu o Aves por 4-1 e con-
quistou o 22.º título de campeão
nacional da sua história. 
Na segunda posição, com menos um
ponto do que os portistas, ficou o
Sporting - que também terá acesso
directo à fase de grupos da Liga dos
Campeões - e na terceira, o Benfica,
que participará na terceira pré-elimi-

natória da Champions. 
Sporting de Braga, Belenenses e Paços
de Ferreira disputarão a Taça UEFA. Já a
União de Leiria marcará presença na
Taça Intertoto. 
Em termos de descidas, Beira-Mar e
Desportivo das Aves - apesar de
terem os salários em dia, ao
contrário de outros - estarão
na próxima época na Liga
Vitalis. 
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Classificação final: 

1.º FC Porto  
2.º Sporting  
3.º Benfica        
4.º Braga             
5.º Belenenses      
6.º Paços de Ferreira
7.º Leiria              
8.º Nacional         
9.º Boavista,        
10.º Estrela da Amadora
11.º Marítimo              
12.º Naval                  
13.º Académica          
14.º Vitória de Setúbal
15.º Beira-Mar      
16.º Aves               

69 pontos 
68 pontos 
67 pontos 
50 pontos 
49 pontos 
42 pontos 
41 pontos 
39 pontos 
35 pontos 
35 pontos 
32 pontos 
32 pontos 
26 pontos 
24 pontos 
23 pontos 
22 pontos 

Cristina França
Gabinete Jurídico do SJPF

gabinetejurídico@sjpf.pt



A uma jornada do final do campeonato,
Leixões e Vitória de Guimarães carim-
baram o passaporte rumo à Liga Bwin.
Restava saber quem seria o primeiro
classificado da Liga Vitalis e quem
acompanharia o Desportivo de Chaves
na despromoção.
Pois bem, o Leixões bateu a equipa
flaviense por 3-0 e garantiu o título de
campeão. Já o Vitória de Guimarães

empatou com o Olhanense
a uma bola e ficou no

segundo lugar.
Estas duas for-
mações sobem
ao principal
escalão do
futebol por-
tuguês. Ou
seja, é o
regresso de
dois his-
tóricos do

futebol português ao
principal escalão.
Na luta pela per-
manência, a fava saiu
ao Olivais e Mos-
cavide que, ao perder
frente ao Feirense por
0-1, acompanha o
Desportivo de Chaves
na descida à II Divisão. 
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Um golo solitário do avançado
brasileiro aos 87 minutos deu a vitória
ao Sporting na final da Taça de
Portugal frente à formação do
Belenenses. 
Com este triunfo alcançado no Estádio
Nacional, no Jamor, o clube leonino
conquistou a 67.ª edição da Taça de

Portugal e a 14.ª do seu historial.
Na tribuna de honra do Estádio
Nacional, o Presidente da República,
Aníbal Cavaco Silva, entregou a taça a
Custódio, capitão do Sporting.  
Recorde-se que o Sporting não ganhava
qualquer título há cinco épocas.
Também para Paulo Bento é um

momento especial dado que é o seu
primeiro troféu como treinador de fute-
bol no escalão sénior.
A final da Taça de Portugal representou
também o derradeiro jogo de Nani com
a camisola dos leões. O internacional
português assinou pelo Manchester
United por cinco temporadas. 

Taça de Portugal

Liedson resolveu

Liga Vitalis
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A força dos "bebés"
de Matosinhos

Classificação final
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1.º     Leixões                               60 
2.º      Vitória de Guimarães                  55 
3.º     Rio Ave                              53
4.º     Santa Clara                         50 
5.º     Gondomar                           45 
6.º     Varzim                                 44 
7.º    Feirense                                44  
8.º    Penafiel                               41 

9.º  Olhanense                       40 
10.º Estoril                               37 
11.º  Gil Vicente                        36 
12.º Trofense                          36 
13.º  Vizela                               34 
14.º  Portimonense                   30 
15.º     Olivais e Moscavide                 27 
16.º  Chaves                             16 



Fernando Meira, ao serviço do
Estugarda, tornou-se no primeiro
jogador português a conquistar o título
da Bundesliga. 
Na 34.ª e derradeira jornada do princi-
pal campeonato germânico, o Estu-
garda bateu o Cottbus por 2-1 e, 15
anos depois do último título, sagrou-se
campeão alemão. 
O defesa português e capitão de equipa
- fará 29 anos a 5 de Junho - está há
seis épocas no clube, proveniente do
Benfica. Esta temporada, na liga, Meira
disputou 20 jogos pelo Estugarda e
apontou três golos: um ao Arminia
Bielefeld (2.ª jornada), outro ao
Hamburgo (28.ª) e ao Mainz (32.ª). 
Na qualidade de capitão, Fernando
Meira, enrolado com a bandeira por-
tuguesa e um cachecol do Vitória de
Guimarães, levantou a salva de prata,
troféu destinado à formação campeã.

Rui Miguel. Depois de França, Itália,
Alemanha, Holanda, Chipre, Inglaterra,
foi a vez da Polónia coroar um fute-
bolista português na presente época
desportiva. Um facto inédito. Dá pelo
nome de Rui Miguel e alinha no
Zaglebie Lubin.
Médio ofensivo de 23 anos, ingressou
em Janeiro no clube polaco, prove-
niente do Nelas (II Divisão, Série C).
Chegou a meio da temporada mas
ainda a tempo de participar em 13
jogos e apontar três golos. Um registo
que ajudou o seu clube a conquistar o
segundo título de campeão nacional da
Polónia (o primeiro aconteceu em
1990/91) do seu historial. 

Campeões

Meira faz história
na AlemanhaA existência de salários em atraso levou

Joaquim Evangelista, presidente do
SJPF, a reunir-se com os jogadores do
Abrantes Futebol Clube, clube que mili-
ta na II Divisão B. 
No encontro decidiu-se que Joaquim
Evangelista ficará, caso seja necessário,
mandatado para activar as respectivas
"acções judiciais". Há atletas que não
recebem há três meses. 
O presidente do SJPF mostrou a sua pre-
ocupação por esta realidade "que altera
a verdade desportiva e que não atinge
apenas os escalões inferiores".
Evangelista  acrescentou que a posição
do Sindicato "é a do diálogo, pois com-
preende as dificuldades", mas considera
inaceitável que as entidades patronais
não cumpram. "Tem de haver consciên-
cia de quem assume. O salário tem uma
função social para o trabalhador, faz
falta aos atletas e à família", defendeu. 

"Acto de cobardia". Além dos atletas do
Abrantes FC, também os jogadores do

Clube Desportivo de Beja ( Série F da 3.ª
Divisão) passam por momentos difíceis.
António Romão, presidente deste clube,
alegou justa causa!!, para rescindir unila-
teralmente os contratos dos jogadores
depois destes terem renunciado a um
treino devido aos salários em atraso. 
Joaquim Evangelista reuniu-se com os
atletas e esclareceu de que o dirigente

em causa "poderá responder solidaria-
mente junto da Segurança Social e na
Administração Fiscal pelo não cumpri-
mento das obrigações". O presidente
do SJPF acrescentou que "tratar desta
forma o plantel de um clube é um acto
de cobardia" e adiantou de que "quem
trata desta maneira os jogadores não
merece ser presidente de um clube" .  

Incumprimento salarial
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Crise em Abrantes e Beja
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O experiente interna-
cional português assi-
nou pelos norte-ameri-
canos do LA Galaxy. O
contrato é de ano e
meio, com mais duas
épocas de opção. 
"Tinha outros convites,
de Inglaterra e da Ásia,
mas esta proposta era
irrecusável. Estou muito
feliz e quero agradecer
ao clube pela forma
como conduziu o pro-
cesso. Tive conversas
com o David Beckham,
é um jogador que ad-
miro, para mim é impor-
tante estar num clube
onde ele está, teve o
seu peso na decisão. A
conversa com ele aju-
dou-me a aceitar o con-
vite", afirmou Abel
Xavier, em conferência
de imprensa.

O jogador deixa assim o
Middlesbrough, o seu
derradeiro clube na
Europa e parte para uma
nova aventura. Verda-
deiro "globetrotter", o
defesa já jogou em sete
países diferentes e passou
por mais de uma dezena
de clubes. 
Ou seja, pelos portugue-
ses do Sporting, Estrela da
Amadora e Benfica, pelos
italianos do Bari e da AS
Roma, pelo espanhóis do
Oviedo, pelos ingleses do
Everton, Liverpool e
Middlesbrough, pelo
holandeses do PSV, pelo
turcos do Galatasaray e
pelos alemães do
Hannover. Seguem-se os
norte-americanos do LA
Galaxy, da cidade de Los
Angeles.

Carreira

Abel Xavier, o "globetrotter"

Termino neste artigo a abordagem téc-
nica que idealizei no sentido de dar a
conhecer de uma forma simples as leis e
regulamentos do futebol. Assim,
ficaram os prezados leitores mais por
dentro de tudo aquilo que é importante
conhecer. O futebol poderá ganhar
ainda uma maior espectacularidade se
os seus agentes directos entenderem e
compreenderem as suas normas. Apelo
por isso a uma leitura atenta das infor-
mações transmitidas.

- Um jogador encontra-se em posição
de fora-de-jogo se estiver mais perto da
linha de baliza adversária do que a bola
e o penúltimo adversário.
- Um jogador não se encontra em
posição de fora-de-jogo se estiver no
seu próprio meio campo ou estiver em
linha com o penúltimo adversário ou
estiver em linha com os dois últimos
adversários.
- A posição de fora-de-jogo só deve ser
sancionada se, no momento em que a
bola é tocada por um colega ou é joga-
da por um deles, o jogador toma, na
opinião do árbitro, parte activa no jogo,
intervindo no jogo (quando isolado
corra na direcção da bola com intenção
de a jogar), ou influenciando um adver-
sário (obstruindo-o, impedindo-o de
jogar a bola ou tapando-lhe a visão), ou
ainda tirando vantagem dessa posição
(jogando ou tentando jogar a bola).
- Na definição da posição de fora-de-
jogo, "mais perto da linha de baliza
adversária" significa claramente que
qualquer parte da sua cabeça, corpo ou
pés está mais perto da linha de baliza
adversária do que  a bola e o penúltimo
adversário. Os braços não estão incluí-
dos nesta definição.
- Se um jogador infringir com persistên-
cia as Leis do Jogo, ainda que cometa
infracções diferentes, será advertido
pelas faltas continuadas.
- O árbitro advertirá um jogador que
saia prematuramente da barreira defen-
sora aquando da marcação de um qual-
quer pontapé-livre.
- Qualquer guarda-redes não pode
manter a bola em seu poder por mais
de 6 (seis) segundos. Se isso acontecer,
a equipa do prevaricador será sanciona-

da com a marcação de um pontapé-
livre indirecto.
- Um "tacle" que ponha em perigo a
integridade física de um adversário deve
ser sancionado como brutalidade
(Decisão 4 do "International Board").
- O árbitro deverá advertir um jogador
que, após a marcação de um golo da
sua equipa, vai buscar a bola ao espaço
da baliza e a pontapeia deliberada-
mente para fora do terreno de jogo.
- Se um árbitro tiver de advertir um
jogador, não é obrigado a interromper
o jogo. A letra e o espírito desta Lei não
o obrigam a fazer. Ele pode aplicar a
"lei da vantagem" e de imediato
esperar o desenrolar do lance, até que
se verifique uma interrupção do jogo
para poder proceder à sanção discipli-
nar.
- Todos os jogadores estão autorizados
a ingerir bebidas refrescantes durante
uma interrupção de jogo, mas unica-
mente junto da linha lateral. Mas é
proibido atirar garrafas de plástico ou
quaisquer outros recipientes com água
para o terreno de jogo.
- É também permitido que na marcação
de um qualquer pontrapé-livre o
jogador executante utilize o calcanhar
para pôr a bola em jogo.
- Um jogador, ao executar um pontapé
de grande penalidade, não tem que ati-
rar a bola directamente para a baliza.
Poderá pontapeá-la para a frente de
maneira que um dos seus colegas, colo-
cado em posição legal antes da exe-
cução, corra e chute para a baliza. Esta
acção é permitida.
- A marcação dos pontapés da marca de
grande penalidade para se achar o
vencedor de uma partida não faz parte
do jogo. Todavia, um jogador pode ser
advertido ou expulso.
- Antes da execução da grande penali-
dade, o jogador executante pode esco-
lher a posição que quiser, mais perto ou
mais longe da bola, mas sempre dentro
da área de grande penalidade ou do já
referido arco de círculo, de modo que
se saiba claramente quem é o jogador
encarregado de a marcar até ao
momento em que o árbitro dê sinal
para a sua  execução. Após este, o
jogador pode recuar, saindo da área de

grande penalidade ou do arco de círcu-
lo onde se encontrava para tomar ba-
lanço. Todavia, se o fizer, os adversários
poderão obstruí-lo, não sendo obriga-
dos a desviarem-se nem a afastarem-se
dos locais onde estejam para que ele
possa passar ou correr em direcção da
bola.
- Todos os adversários têm de estar a,
pelo menos, 2 metros do local onde é
executado o lançamento lateral. Logo,
o árbitro deve impedir que um adver-
sário se coloque à frente do jogador
que o vai executar, podendo inclusiva-
mente tomar as medidas disciplinares
que julgar convenientes.
- O árbitro nunca poderá aplicar a "lei
da vantagem" se, na sequência de um
lançamento lateral incorrecto, a bola for
enviada directamente para um adver-
sário. Esse lançamento lateral deve ser
repetido por um jogador da equipa
adversária no local por onde a bola saiu.
- Um golo pode ser marcado directa-
mente da execução de um pontapé de
baliza, mas somente contra a equipa
adversária.

Para o mês que vem aqui estarei com
outro artigo, versando naturalmente
um tema diferente. Até lá, despeço-me
com amizade.

Opinião
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As leis do futebol não são
mesmo difíceis (III)

Vitor Reis
v.reis@portugalmail.com
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Portugal bateu a Bélgica por 1-2 e man-
teve o segundo lugar no Grupo A da
fase de qualificação para o Euro 2008. 
No Estádio Rei Balduíno, em Bruxelas, a
Selecção Nacional mostrou sempre ser
uma equipa superior e foi sem surpresa
que consquistou os três pontos. 
Nani, aos 44 minutos, e Hélder Postiga,
aos 64', marcaram os golos de Portugal
e Fellaini, aos 55', o da Bélgica. Como
curiosidade, refira-se que o encontro
proporcionou duas estreias na for-
mação lusa: Bosingwa e Duda. 
Com este triunfo - o primeiro de
Portugal, em jogos oficiais, na condição
de visitante frente a este adversário -, a
equipa lusa (com menos um jogo) man-
tém os cinco pontos de diferença para o
líder Polónia e continua no segundo
lugar, com 14 pontos, a par da Sérvia,
que venceu a Finlândia por 0-2. 
O próximo jogo de Portugal para o Euro
2008 está agendado para 22 de
Agosto, na Arménia. 

"Bomba" de Postiga dá vitória
Pelo quinto ano consecutivo, Luís Figo,
que esta época alinhou no Inter de
Milão, está entre os 10 nomeados para o
prémio "Golden Foot". O vencedor será
encontrado através de votação on-line
no site www.goldenfoot.com. 
Além do jogador português, a lista apresen-
ta ainda Cafú e Paolo Maldini (ambos do AC
Milan), Fábio Cannavaro, David Beckham,
Raúl e Roberto Carlos (todos do Real Ma-
drid), Del Piero (Juventus), Ryan Giggs (Man-
chester United) e Thierry Henry (Arsenal). 
O prémio "Golden Foot" destina-se a
futebolistas acima dos 29 anos, que se
destaquem em "fair-play", resultados,
personalidade e estima pelos adeptos e
colegas. A entrega do troféu ao vencedor
- a recompensa será um molde perma-
nente das suas pegadas no "passeio da
fama" do Principado do Mónaco - está
agendada para 3 de Setembro, numa gala
a realizar em Monte Carlo. 
Ronaldo, em 2006, Shevchenko, em
2005, Pavel Nedved, em 2004, e Roberto
Baggio, em 2003, foram os anteriores
vencedores do "Golden Foot". Acrescen-
te-se que Eusébio, Maradona, George
Best, Raymond Kopa, Gento, Puskas, Luigi
Riva, George Weah, Zico, Dino Zoff, Just
Fontaine, Ghiggia, Rivellino ou Platini já
têm a sua marca no "passeio da fama".

Notícias
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Figo de ouro

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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