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ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE LEIRIA
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CARTÃO BRANCO, MOMENTOS ÍMPARES |
ASSOCIAÇÃO DE CULTURA E DE DESPORTO
“O SOTÃO”

O Cartão Branco tem vindo a ser utilizado de
forma cada vez mais alargada, sendo já aplicado
em 23 modalidades distintas, e – sobretudo –
mais robusta, sendo cada vez maior o número de
entidades aderentes que, p.e., adotaram regulamentos próprios ou incorporaram a sua exibição
em vários escalões, além da formação. A este
propósito, o PNED auscultou a Associação de
Futebol de Leiria e a Federação Portuguesa de Voleibol, exemplos representativos desta realidade:
“A Associação de Futebol de Leiria ciente da importância do Cartão Branco, como influenciador
da prática desportiva com ‘fair
play”, em que proporciona um recurso pedagógico que os árbitros
têm para premiar atos relevantes
de condutas eticamente corretas,
praticadas por jogadores, público
e todos os agentes desportivos, sempre na perspetiva de
promover valores éticos inerentes à prática desportiva,
decidiu, conjuntamente com o seu Conselho de Arbitragem, alargar esta prática aos seniores de Futebol, Futsal
e Futebol de Praia, porque até ao momento nesta Associação só estavam abrangidos os escalões de Formação.
A Associação de Futebol de Leiria acredita que este alargamento poderá contribuir para uma maior consciencialização e um aumento no impacto da promoção e reconhecimento dos valores éticos que deverão estar sempre
presentes no Desporto, onde essas boas atitudes, possam também elas serem catalisadoras e influenciadoras
de uma forma positiva para a própria sociedade”.
“A Federação Portuguesa de
Voleibol prossegue, de forma determinada, a promoção
e implementação do Cartão
Branco, instrumento que valoriza os bons comportamentos na competição e que tem
o mérito de envolver todos os
agentes desportivos e mesmo espectadores.
Prova desta determinação foi a decisão de estender a
amostragem do Cartão Branco a todos os escalões, nomeadamente aos seniores, através de deliberação da
Direção Federação Portuguesa de Voleibol tomada em
janeiro de 2021.
Consciente que o Cartão Branco não se esgota no âmbito das competições, a Federação Portuguesa de Voleibol
promove a sua implementação em todas as suas ações
de formação, elaboração de quadro regulamentar e disciplinar e sempre que a sua menção faça sentido no âmbito de matérias como a ética desportiva, reforçando a sua
aposta naquilo que o a mesmo representa e no inegável
retorno que, crescentemente, tem vindo a proporcionar à
modalidade”.

Fotografia: ACD Sótão
A promoção de valores inerentes à prática desportiva,
entre os quais o Fair Play assume particular relevância, é para a Associação de Cultura e de Desporto “O
Sótão” mais do que um compromisso, é uma missão.
Entidade certificada com a Bandeira da Ética e que
aderiu ao Cartão Branco há alguns anos, a ACD “O
Sótão”, fundada em 1999 e com sede na Nazaré, centra a sua atividade desportiva no Futebol de Praia.
E foi precisamente nesta modalidade que a ACD “O
Sótão” premiou, com a atribuição simbólica de um
Cartão Branco em ato público realizado no passado
dia 4 de setembro, o Sporting Clube de Braga e Nuno
Xavier, fisioterapeuta ao serviço deste clube, pelo ato
de grande nobreza que patenteou ao socorrer um
atleta da ACD “O Sótão”, que subitamente caiu inanimado com perda de sinais vitais, durante uma etapa
do Campeonato de Elite de Futebol de Praia.
Em declarações à Newsletter da ACD “O Sótão”, Nuno
Xavier relatou o seu sentimento pessoal ao receber o
Cartão Branco:
“O dia 6 de junho de 2021 ficará eternamente gravado
na minha memória. Fiz o meu dever enquanto profissional de saúde e como ser humano, jamais imaginando as repercussões desse ato!!! Nesse dia à noite
o telemóvel começou a tocar constantemente com
mensagens de agradecimento, o meu dever tinha
sido partilhado por meios de comunicação presentes
no local e, inesperadamente, tinha o agradecimento
de todo o povo da Nazaré e do ACD Sótão!!!
E eis que no final da época chega aquela que vale
mais que alguma medalha que tenha ganho até agora… recebi o Cartão Branco representativo de ato de
Fair Play, não só eu como o clube que represento o
SC Braga! Muito obrigado à ACD Sótão, obrigado ao
povo da Nazaré, obrigado a todos que me entregaram a medalha mais importante que recebi até ao dia
de hoje, o Cartão Branco. Humildemente vos gradeço. Por mais que escreva, não existem palavras para
demonstrar o que sinto”.

CARTÃO BRANCO EM AÇÃO |
CAMPEONATOS NACIONAIS UNIVERSITÁRIOS CARTÃO BRANCO EM NÚMEROS|
RESULTADOS DA ÉPOCA 2020/21
A Federação Académica do Des-

porto Universitário implementou
a utilização do Cartão Branco nas
Fases Finais dos Campeonatos
Nacionais Universitários, em todas as modalidades, na sequência
da sua adesão a este cartão em
fevereiro do ano corrente.
Durante as competições, que decorreram em julho na cidade da Covilhã, o Cartão Branco foi mostrado oito vezes,
individualmente nas modalidades de andebol e basquetebol, femininos e masculinos, e coletivamente na modalidade de Rugby 7 masculino.
A exibição do Cartão Branco no rugby 7 masculino foi
dirigida à equipa da Associação Académica da Universidade do Minho por ter abdicado de um elemento, na sequência da lesão de um dos estudantes-atletas de Évora,
que se lesionou e que teve de abandonar o jogo, repondo
a igualdade no número de elementos a disputar o jogo.
Momento alto aconteceu também na Cerimónia de Abertura com a leitura do Compromisso com a Ética no Desporto pelos atletas, juízes e árbitros e dirigentes.

Numa época fortemente
marcada e condicionada pela pandemia por
Covid 19, registou-se a
exibição de 243 Cartões
Brancos nas modalidades de andebol, basquetebol, corfebol, esgrima,
futebol, pentatlo moderno, ténis, ténis de mesa,
triatlo, rugby e voleibol.
Essas exibições apresentaram a seguinte
distribuição, por tipo de
entidade: 51.9% Associações de Futebol, 47.7% Federações Desportivas e 0.4% outras entidades. Quanto
aos destinatários: 74.5% atletas, 10.7% treinadores,
8.2% outros (equipas, staff médico, etc.), 4.9% dirigentes e 1.6% espectadores.

EM 2021 ADERIRAM AO CARTÃO BRANCO…
Casa Pia Atlético Clube
Câmara Municipal de Leiria
Câmara Municipal de Mafra
Câmara Municipal de Torres Vedras
Câmara Municipal de Valongo
Federação Académica do Desporto Universitário

Federação Portuguesa de Badminton
Federação Portuguesa de Hóquei
Federação Portuguesa de Kung-Do
Federação Portuguesa de Natação
Federação Portuguesa de Pentatlo Moderno
Judo Clube da Marinha Grande
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