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Governo garante polícia
em todos os escalões
Secretaria de Estado da Juventude e Desporto reuniu-se com 'players'
do futebol o Alterações normativas, desportivas e penais discutidas
SERGIO MIGUEL SANTOS/ASF

As principais entidades intervenientes no futebol estiveram representadas na reunião pedida pelo secretário de Estado João Paulo Rebelo

GOVERNO
Por

GABRIELA MELO
Governo comprometeu-se a garantir o policiamento em todos os
jogos de todos os escalões até final da presente temporada. A intenção, apurou
A BOLA, ficou expressa na ata da
reunião ontem promovida em Lisboa pelo secretário de Estado da
Juventude e Desporto, João Paulo
Rebelo, para discutir medidas de
combate à violência e que juntou
na Secretaria-Geral da Educação
e Ciência os presidentes da Federação, Fernando Gomes, da Liga
Portuguesa de Futebol Profissional, Pedro Proença, do Conselho
de Arbitragem, José Fontelas Gomes, do Sindicato dos Jogadores
Profissionais de Futebol, Joaquim
Evangelista, da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol,
Luciano Gonçalves, e ainda o vice-presidente da Associação Nacio-

O

nal de Treinadores de Futebol, Carlos Dinis.
No final do encontro que durou
mais de hora e meia, João Paulo
Rebelo, o único a prestar declarações, admitiu igualmente estarem
a ser equacionadas «alterações aos
quadros sancionatórios desportivo e penal», tendo o governante
avançado que todas as entidades
presentes «concluíram que há um
caminho a fazer» no que diz respeito a essa problemática e no qual
se mostraram empenhadas.

João Paulo Rebelo comunicou as conclusões

«Fia o compromisso de todas as
entidades representadas na reunião de fazer chegar muito rapidamente as suas sugestões de alteração dos quadros sancionatórios»,
informou João Paulo Rebelo.
«A própria SEJD está em reflexão sobre algumas das possíveis alterações a fazer no quadro das sanções penais, uma vez que as
desportivas são da responsabilidade da Federação Portuguesa de Futebol (FPF)» , conforme frisou João
Pauli? Rebela, que anunciou também o compromisso de todos numa
«grande campanha de sensibilização para agitar consciências e
procurar afastar este fenómeno da
violência no desporto em geral e
no futebol em particular.»
João Paulo Rebelo felicitou ainda a Federação pela implementação de um plano nacional de segurança adicional para as equipas
de arbitragem em todas as suas
competições na sequência da
agressão sofrida pelo árbitro José
Rodrigues no jogo entre o Rio Tinto e o Canelas, da Divisão de Elite da AF Porto.

Castigos não chegam, diz o Comité Olímpico
O presidente do Comité Olímpico de
Portugal (COP), José Manuel Constantino, defendeu, ontem, uma abordagem
abrangente ao fenómeno da violência no
desporto, embora reconhecendo a necessidade de «penas mais duras» para
castigar os infratores. «São precisas penas mais duras, mas o problema é muito
mais vasto e exige medidas de exigência e

rigor incompatíveis com um quadro de comportamentos que tradicionalmente assolam
o desporto nacional», afirmou Constantino,
à margem da celebração do Dia Internacional
do Desporto para o Desenvolvimento e Paz,
na sede do COP, em Lisboa. «O desporto tem
uma obrigação social e não pode abandona-Ia. Por muitas dificuldades que haja e por
tudo quanto possamos lamentar, natural-

mente, temos a obrigação de não atirar a
toalha ao chão e de afirmar, através de medidas concretas, essa obrigação social»,
juntou para concluir que o problema «é
multo mais profundo do que a simples violência física e tem origens em procedimentos anteriores e sobre os quais a sociedade e os agentes desportivos devem refletir
e tomar medidas cautelares».
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