
 

 

LOUVOR E PROMOÇÃO … 

 

 

Foi na Arregaça, o campo do União de Coimbra que depois se chamou Eng. Arantes e Oliveira, mais 
um dos episódios em que o futebol ginasista era fértil nos tempos do saudoso Zé Martins. 

 
Num domingo do início de Maio de 1965, duas dúzias de assistentes, se tanto, no jogo de juniores 

União - Ginásio, para a Taça que a Associação de Futebol de Coimbra organizava para manter em 
actividade as equipas que não se tinham conseguido apurar para o Campeonato Nacional. 

 
O jogo decorria morno, até o Zé Martins, indignado com um fora de jogo assinalado por um juiz de 

linha bastante parcial, saltar da bancada para a linha lateral e… apertar-lhe o papo! 
 
Mas ao ver aproximar-se um dos guardas da P.S.P. ali em serviço, largou o pescoço do meio 

atordoado bandeirinha e correu na direcção do polícia, gritando-lhe de imediato com a “lata” que o 
caracterizava: apreciei muito a sua intervenção, evitou um grave problema, dê cá a identificação para 
comunicarmos ao Comando. 

 
Bom entendedor do desenrascanço do Zé, o guarda anuiu de imediato ao pedido, dizendo para o 

juiz de linha que entretanto se aproximava queixoso: tome lá mas é atenção ao jogo… para evitarmos mais 
problemas! 

 
Identificação efectuada, dois dias depois se cumpria a promessa, através de ofício (*) dirigido ao 

Comandante da P.S.P. de Coimbra, no qual se referia: 
“No decorrer do desafio houve necessidade de intervenção da Autoridade dados alguns casos que 

durante o mesmo sucederam e para os quais não contribuíram nem os nossos jogadores nem os dirigentes 
que os acompanhavam. Acontece, porém, que a intervenção Policial processou-se sempre duma maneira 
que nos desvaneceu, pela educação cívica revelada e pelo elevado espírito de justiça que a animou”. 

 
O eco não tardou, através de ofício (*) do Chefe do Estado Maior a agradecer, em representação do 

Comandante Geral, “as referências elogiosas feitas ao serviço da P.S.P., as quais vão ser publicadas na 
Ordem de Serviço deste Comando Geral”. 

 
Assim aconteceu, com a publicação do competente louvor. 
 
Mas a coisa não ficou por aqui… 
 
Passado algum tempo, dirigia-se o Zé Martins ao Estádio de Coimbra, para assistir a um Académica 

- Sporting, e estava à espera de atravessar o cruzamento do Calhabé - onde havia à época um sinaleiro - 
quando avançou decididamente para o meio da via um Sub-Chefe da P.S.P., mandou parar o trânsito, e 
disse-lhe bem alto: Sr. Martins, faz favor de passar! 

 
O Sub-Chefe era o guarda da Arregaça, pelo que ficámos sempre a desconfiar ter o episódio também 

contribuído para a rápida promoção! 
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(*) Ofícios do Ginásio (nº 501/65, de 4 de Maio) e do Comando Geral da P.S.P. (nº 94-228.00/65, de 10 de Maio), 

documentação existente no nosso Arquivo Histórico. 


