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PORTARIA Nº 08, DE 19 de Julho de 2021. 

 

O PRESIDENTE DA LIGA MUNICIPAL DE FUTEBOL DE TAUBATÉ DIEGO RODRIGO 

NEVES MAGALHÃES, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo ESTATUTO, 

pela presente, 

RESOLVE: 

Art. 1º - Instituir o dia do Torcedor de Futebol Amador de Taubaté no dia 18 de Novembro 
de cada ano; 
 
Art. 2º - A LMFT organizara eventos anuaís para os torcedores; 
 
Art. 3º - A biografia consta do anexo único desta portaria; 
 
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Cumpra-se e publique-se. 

 

Taubaté, 19 de julho de 2021. 

 

 
 

___________________________________ 
Diego Rodrigo Neves Magalhães 

Presidente 
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18 DE NOVEMBRO - DIA DO TORCEDOR DO FUTEBOL AMADOR DE TAUBATÉ 

Fica instituído internamente pela LMFT o “Dia do Torcedor do Futebol Amador”, este dia visa 

marcar, na história de Taubaté, justa homenagem aos vários cidadãos que acompanham o seu time 

de coração nos finais de semana. 

 A homenagem tem por objetivo valorizar e fomentar o desporto e o berço de torcedores amadores 

de nossa cidade, instituindo um dia específico para as celebrações de eventos para essa torcida, na 

modalidade amadora, praticada pelos verdadeiros apaixonados pelos clubes. 

 Nada mais justo e lógico, de se instituir o Dia do Torcedor Amador, na mesma data em que se 

comemora o aniversário da Liga Municipal de Futebol de Taubaté, ou seja, o dia 18 de novembro de 

cada ano, entidade que organiza os campeonatos desde 1945, considerando a sua fundação em 

1942, possibilitando com isso eventos de comemorações por toda cidade. 

Uma visão simplista e objetiva pode chegar à conclusão de que o esporte existe para o benefício 

daqueles que o encaram como uma profissão: o atleta, que emprega seu tempo (seu mais precioso 

bem, irrecuperável, em caso de perda) para alcançar a máxima aptidão física e técnica, cobrando o 

justo valor monetário por essa excelência; os mandatários dos clubes envolvidos, que mostram 

toda a sua capacidade de gerenciamento de uma instituição, com planejamento claro e irretocável, 

a fim de conquistar o título, vencendo todas as agremiações adversárias; quiçá, os cartolas das ligas 

e competições, que além da óbvia capacidade de gerenciamento, também demonstram, em suas 

posições, o milagre da harmonização entre tantos desejos diferentes, alguns desses, desejosos da 

própria destituição da cartolagem, não porque acreditem que o cartola é danoso, mas por querem 

estar naquele lugar de destaque, na berlinda, tão odiada quanto desejada, em um contraponto 

digno de Camões. 

Agora, pensando cá com as minhas teclas, surge à questão: se todos esses envolvidos 

profissionalmente com o futebol cumprirem seus objetivos, alcançarem o sucesso e conquistarem o 

direito de pisar no degrau mais alto do pódio, quem os aplaudirá? Sim… Aplausos, que são, pois, o 

combustível e a melhor das pagas por todo o esforço, resiliência e articulação dos bem sucedidos, 

que fazem tudo aquilo que meros mortais não fariam, apenas para poder dizer que, por eles, os 

sinos dobraram. Para quem, portanto, tanto se mostram os futebolistas em geral? Acertou quem 

respondeu “o público”! 

Por mais que a recompensa material seja irrecusável, incontável e, até mesmo, pornográfica, de tão 

vultuosa, não existe palco sem plateia, não existe artista sem aplauso. Prova indelével dessa 

afirmação é exibida, diariamente, desde meados de 2020, quando as competições esportivas 

começaram a retornar, ainda sob o medo de uma pandemia que ceifa vidas diariamente. Os jogos 

voltaram, mas o público, por ato de segurança e proteção, foi impedido de ocupar o seu justo e 

devido lugar: as arquibancadas; o que se viu foi a maior alegria de todas, o esporte, transformar-se 

em uma celebração funesta, digna do pior espetáculo de humor, daqueles que nos envergonha, 

com gritos e palavrões ecoando por cadeiras vazias e colunas frias. Necessário, pelo risco à saúde, 

mas triste, lamentável. 
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Trazendo essa realidade para a nossa terra, temos o tradicional Futebol Amador de Taubaté, 

organizado por uma entidade, a Liga Municipal de Futebol Amador de Taubaté – LMFT, às vésperas 

de completar oitenta anos de fundação, amado por quase a totalidade dos cidadãos taubateanos, 

sejam homens, mulheres, adultos, crianças, negros, brancos, humildes ou abastados, mas impedido 

de acontecer. Não podemos arriscar a vida de todos os apaixonados pelo Futebol Amador de 

Taubaté, apesar de sabermos que eles aceitariam o risco para ter o prazer quase transcendental de 

ver a bola rolando pelos gramados plantados no chão vermelho que tanto caracteriza Taubaté. 

Quando nos demos conta de mais essa contraposição, movida por aquelas razões que a própria 

razão desconhece, não tivemos dúvida alguma em empregar todos os esforços possíveis para trazer 

até essa Casa de Leis a solicitação de uma justíssima homenagem àqueles que fazem do esporte 

esse caldeirão de emoções: o torcedor, primeiro e único, rei inquestionável em seu reino das 

batidas do coração, aquele por quem, verdadeiramente, todos os sinos do mundo deveriam 

dobrar! 

Com toda a humildade de quem adentra o campo de jogo, preparado para aquela final, o jogo da 

vida, trazemos esse pedido de homenagem ao mais importante de todos os envolvidos no futebol: 

o torcedor! 

(P.S.: Quem discordar da importância ímpar da torcida, é clubista!) 
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