ASSOCIAÇÃO DE ANDEBOL DO PORTO
DESPACHO
Levando-se em linha de conta, o comportamento demonstrativo do
seu arrependimento, do Senhor Edmilson Jandir Figueira Matos, CIPA n.º
150086, que, inscrito pelo CDC Santana e no jogo n.º 883, PO 03, que este
clube disputou no passado 22-12-2018 com a AD Amarante, agrediu um
dos Senhores Juízes Árbitros que dirigiam aquele jogo, sendo por tal
motivo sancionado com pena disciplinar de 2 Anos de Suspensão (Cfrt.
ART.º 25.º RDFAP), publicada no Mapa Disciplinar n.º 15 da Associação de
Andebol do Porto.
Dizemos o seguinte:
1 – O Senhor Edmilson Matos, veio imediatamente após a infracção
disciplinar cometida, demonstrar, numa oportuna exposição que remeteu
à Comissão Disciplinar da Associação de Andebol do Porto, o seu total
arrependimento e repúdio pelo gravoso acto que praticou.
2 – Pediu pública desculpa pelo acto indisciplinado que praticou e
mostrou-se, seriamente, muito arrependido.
3 – Pediu também a reconsideração e reapreciação da pena disciplinar
que lhe tinha sido aplicada, demonstrando inclusive a vontade de
frequentar um curso para Juízes Árbitros de Andebol e de vir a ser Juiz
Árbitro de Andebol, também com o intuito de demonstrar que o
irrefletido acto que praticou, foi um laivo por via de um descontrole
ocasional.
4 – Entretanto também o Departamento de Arbitragem da Associação de
Andebol do Porto se mostrou sensível, às demonstrações de
arrependimento do Senhor Edmilson Matos e viu, com agrado e realce, a
sua demonstração de vontade de este vir a frequentar um curso para
Árbitros de Andebol e de vir a ser Juiz Árbitro de Andebol, não se opondo
à possível revisão da sanção disciplinar aplicada ao infractor.
Deste modo:
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5 – Não podemos deixar de referir que o erro faz parte da essência
humana e que, é digno o reconhecimento pelo infractor daquele erro que
praticou, demonstrando arrependimento e total repúdio pelo mesmo.
E que;
6 – Ao ser humano pertence também o direito à sua reinserção social,
com vista a disciplinar a sua conduta e à obtenção de boas práticas,
relevantes perante a sociedade.
Há, porém, que realçar relativamente à sanção disciplinar aplicada
ao Senhor Edmilson Matos que:
7 – A metodologia disciplinar sancionatória assenta nos dispositivos legais
sancionatórios e corretivos de condutas tidas por antidesportivas e
anómalas, conforme prevêm os respectivos Regulamentos Desportivos.
8 – Com efeito, uma boa atitude gerará a boa e exemplar conduta. E, a má
e censurável atitude, renegará os princípios basilares da competição livre
e salutar, de exemplo social relevante.
9 – A formulação de juízos morais relevantes e valorativos também da
ética desportiva, elevarão sempre a conduta e a qualidade do homem no
âmbito da sua intervenção social dentro dos diferentes níveis societários.
10 – É isso que, imperiosa e urgentemente, também se reclama no
convívio e na competição entre desportistas e todos os demais agentes
intervenientes.
Deste modo:
10 – A sanção disciplinar desportiva aqui em questão, está de acordo com
os factos dados a conhecer e subsumidos aos competentes normativos
desportivos legais.
11 – Está por tal motivo sustentada legalmente na LEI.
Porém:
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A mesma Lei estabelece e concede-nos algumas prerrogativas das
quais podemos em sede de revisão e reanálise das sanções disciplinares
desportivas aplicadas vir a lançar mão.
Desta Forma:
A sanção disciplinar desportiva aplicada ao Senhor Edmilson Jandir
Figueira Matos, CIPA n.º 150086, vai agora reduzida, de acordo com o
estabelecido nos art.ºs. 17.º, n.º 1 e 14.º, n.º 1, alíneas a), c) e f) do
RDFAP, a apenas 1 (um) Ano de Suspensão.
Uma vez que o Senhor Edmilson Matos, frequentou ou está
frequentar um curso para Juízes Árbitros de Andebol, fica o mesmo desde
já e, no caso obter aproveitamento no referido curso, autorizado a dirigir
na qualidade de Juiz Árbitro, jogos de Andebol.
***
Notifique o Agente Desportivo em questão, o CDC Santana e o
Conselho de Arbitragem da Associação de Andebol do Porto, bem como
outras possíveis entidades interessadas e publique na página da disciplina.
Porto, 15 de Maio de 2019.
A Comissão Disciplinar da A. A. P.
Albino Rodrigues
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