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CERIMÓNIA DO CARTÃO BRANCO

Realizou-se no dia 13 de outubro, no Auditório do
Centro da Juventude de Lisboa, a cerimónia do
Cartão Branco de 2022 cujo momento alto foi a
entrega dos Prémios do Cartão Branco relativos à
época desportiva de 2021/2022, dos quais saíram
vencedores:
- Na categoria Prémio do Cartão Branco-Entidades:
Associação de Futebol de Setúbal e Desporto Escolar;
- Na categoria Prémio do Cartão Branco-Revelação:
Câmara Municipal de Torres Vedras e Federação
Portuguesa de Automobilismo e Karting;
- Na categoria Prémio do Cartão Branco-Árbitros:
Mafalda Antunes, árbitra de futebol, e Ana Pessegueiro,
árbitra da Triatlo.
A cerimónia contou com as intervenções dos árbitros
de futsal Cristiano Santos e Ruben Santos, que recentemente exibiram o Cartão Branco na final da Super Taça
de Futsal de 21/22, que partilharam as suas experiências
sobre a utilização do Cartão Branco e abordaram a sua
importância para a arbitragem.
Foram também apresentados os dados de execução do
Cartão Branco na época desportiva de 2021/2022, na
qual foram exibidos 886 cartões brancos perfazendo, assim, um total de 3.669 exibições desde o seu lançamento,
em 2014/2015. O Cartão Branco conta com 77 entidades
aderentes sendo aplicado em 26 modalidades coletivas e
individuais distintas.
Foram assinados Memorandos de Entendimento de
adesão ao Cartão Branco pela Associação de Futebol
de Castelo Branco, Município de Espinho e Fundação
INATEL.

A cerimónia contou com a presença do Vogal do Conselho
Diretivo do IPDJ, Carlos Manuel Pereira, do Coordenador
do PNED, José Lima e o Presidente da CAJAP, Luciano
Gonçalves, de vários dirigentes federativos e associativos,
Embaixadores do PNED e uma delegação do Desporto
Escolar, entre outros.

CARTÃO BRANCO NA
1ª PESSOA|RAFAEL
ALVES, KARATÉ
Rafael Alves, praticante de
Karaté do Clube Academia
Karaté Coimbra, recebeu no
passado dia 1 de outubro
o primeiro Cartão Branco
da história da modalidade,
em reconhecimento do
gesto espontâneo e imediato de prestação de auxílio
ao seu opositor que se magoou durante o combate de
Kumite sénior masculino -67kg, no decorrer da I Taça de
Portugal, que se realizou no Pavilhão Municipal da Póvoa
do Varzim.
O Plano Nacional de Ética no Desporto falou com Rafael
Alves sobre a exibição do Cartão Branco:
PNED: O que motivou o Rafael a ajudar o seu adversário
de forma tão imediata e espontânea?
Rafael Alves (RA): Ao perceber que o meu adversário se
tinha magoado senti a necessidade de poder ajudá-lo

pois apesar de sermos adversários somos seres humanos e o meu dever era ajudá-lo de alguma forma.
PNED: Depois, quando o Presidente do Conselho de
Arbitragem o chamou, o que lhe ocorreu que pudesse
acontecer?
RA: Depois de o Conselho de Arbitragem me abordar percebi que se tratava de uma consequência perante a minha atitude e um reconhecimento de todas as pessoas
presentes no pavilhão, codificado pelo simples Cartão
Branco.
PNED: Já conhecia o Cartão Branco? O que representa
para si ter visto o Cartão Branco? Qual a importância do
Cartão Branco para o Karaté?
RA: Inicialmente desconhecia completamente que o
cartão branco existia na nossa modalidade. Este cartão branco foi um reconhecimento por parte de todos
os presentes no pavilhão tanto dentro do tatami como
nas palmas vindas das bancadas. Para mim este cartão
branco representa toda a minha evolução como ser Humano apoiado na ajuda de todos os envolvidos na mesma (Senseis, família, colegas, professores, amigos...). O
cartão branco vem uma vez mais carimbar a ideia de que
o Karate transforma as pessoas e torna-as mais puras,
valorizando os valores de entreajuda desenvolvidos na
prática do Karate.
PNED: Que mensagem gostaria de transmitir aos agentes
do Karaté, em especial aos atletas das camadas jovens,
sobre o tema da ética e do desporto?
RA: Gostaria de transmitir a todos a ideia de que apesar de
dentro dos tatamis existirem adversários não nos impede
de que fora dos tatamis exista também respeito, amizade
e cooperação na evolução de ambos. Espero também,
ter sido um exemplo para as camadas mais jovens nesta
que foi uma pequena ajuda com um simbolismo enorme
dos valores éticos do ser Humano.
O PNED endereça os parabéns ao Rafael Alves, ao Clube
Academia Karaté Coimbra e à Federação Nacional de
Karaté Portugal por este marco tão relevante na história
do Cartão Branco!

PRÉMIOS DO EUROPEAN FAIR PLAY
MOVEMENT | EUNICE MORTÁGUA, ARMINDO
ARAÚJO E PEDRO RAPOSO DISTINGUIDOS
O júri dos prémios do
European Fair Play
Movement
(EFPM)
anunciou a decisão de
premiar várias personalidades,
organizações e campanhas em
2022, tendo eleito a árbitra portuguesa Eunice
Mortágua, árbitra de futebol, para premiada na
categoria EFPM “Spirit
of Fair Play Award” em
reconhecimento
dos
atos de humanismo,
responsabilidade e fair play para com dois jovens jogadores que, no mesmo dia em jogos diferentes, vivenciaram
situações de desmaio e de paragem cardíaca em campo.
Também Armindo Araújo, piloto de ralis, e Pedro Raposo,
judoca, foram agraciados com Diplomas de Reconhecimento do EFPM. Os galardões foram entregues numa cerimónia que se realizou em Roma, no dia 3 de novembro,
no âmbito do Congresso Anual do EFPM.
Estiveram presentes na cerimónia Carlos Cardoso e
Anabela Reis, respetivamente Presidente e Vice-Presidente da Confederação do Desporto de Portugal, e José
Carlos Lima, Coordenador do Plano Nacional de Ética no
Desporto.
Os European Fair Play Awards foram instituídos pelo
EFPM com o objetivo de divulgar e promover os princípios do Fair Play na Europa, e são atribuídos em reconhecimento de atos de elevado mérito de dignificação do
desporto e do Fair Play.
Recorde-se que o Plano Nacional de Ética
no Desporto já havia
vencido o EFPM “Spirit
of Fair Play Award” em
2016.
Aos laureados, o PNED
endereça os parabéns
por verem reconhecido
– agora a nível europeu – o vosso exemplo
de desportivismo e de
defesa dos valores do
desporto!

EM 2022 ADERIRAM AO CARTÃO BRANCO…
- ANDDVIS: Associação Nacional de Desporto
para Pessoas com Deficiência Visual
- Associação de Futebol de Castelo Branco
- Associação de Futebol de Coimbra

- Fundação INATEL
- Câmara Municipal da Marinha Grande
- Câmara Municipal de Espinho
- Câmara Municipal de Oliveira do Hospital
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