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NEWSPORT
O Direito Desportivo em síntese

AOS
RECOMEÇOS
Soraia Quarenta

Após uma longa paragem, motivada por motivos
profissionais e, incontornavelmente, pela pandemia que
assolou o mundo, é com imenso prazer que retomamos a
NewSport.

Volta com nova cara, mas no mesmo modelo semanal,
com o comentário a uma notícia nacional e outra
internacional, bem como o artigo de opinião habitual.

Com a retoma do desporto em moldes desconhecidos
para todos, achámos que não havia melhor altura para
recomeçar a NewSport, neste mês de Setembro, que se
afigura como a rentreé não só para a justiça, mas
também para os campeonatos.

Está dado o pontapé de saída, para mais uma época de
NewSport!

EDITORIAL

BQ Advogadas
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A DESCIDA DO VITÓRIA
DE SETÚBAL ESTÁ
DECIDIDA.

Carla Beselga

Como sabemos, o Vitória de Setúbal há mais de uma
década que se mantém na primeira liga, mas durante
estes anos têm sido manifestas as suas dificuldades
financeiras.

Então o que aconteceu?

Em modos práticos e veiculados, no decorrer do processo
de licenciamento para participação nas competições
organizadas pela Liga Portugal, a inscrição do Vitória FC
não foi aceite, dado as dívidas serem muitas, tanto às
Finanças como aos próprios jogadores, contudo, a
verdade é que o emblema Setubalense tem conseguido
ultrapassar esta questão e a inscrição na Liga Portugal
tem sido feita, permitindo a participação na 1ª Liga.

Como é que isto se processa?

A Liga Portugal, após a audição da
Comissão de Auditoria, determina
quais serão os requisitos de
participação nas competições para
a próxima época, bem como as
regras relativas ao procedimento
de candidatura e o prazo de
apresentação desta mesma
candidatura.

E foi aqui que as coisas falharam,
desta vez para o Vitória de Setúbal,
a candidatura não foi admitida e
consequentemente este Clube não
conseguiu fazer a sua inscrição na
Liga Portugal.

O Vitória não baixou os braços e
recorreu internamente. Todavia,
não tendo obtido sucesso, entrou
com uma Providência junto do TAD.

A Descida da 1ª
Divisão para os
Distritais
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O que é o TAD?

É um tribunal (recentemente) criado, denominado
Tribunal Arbitral do Desporto, o qual tem competência
específica para administrar litígios relacionados com o
ordenamento jurídico desportivo ou relacionados com a
prática do desporto. Infelizmente, também nesta sede, os
sadinos não ganharam, tendo este Tribunal rejeitado a
providência interposta.

Qual a consequência?

Este é de facto o cerne da questão, a descida abrupta,
pois esta não foi apenas para a 2ª divisão, mas o Vitória
de Setúbal caiu a pique para os distritais ou melhor
designado Campeonato de Portugal, portanto para as
competições não profissionais. Isto ao nível de receitas é
catastrófico o que causará ainda mais problemas de
tesouraria aos sadinos.

Tudo isto acontece mesmo tendo o Vitória de Setúbal
garantido a permanência em termos desportivos, ao ter
terminado a época no 16º lugar da tabela.

Nas últimas noticias desta semana,
é veiculado que o Vitória FC
encontra-se também a inscrever
jogadores na 2ª divisão do
Campeonato Distrital da AFS,
conforme foi possível ler no
comunicado do Vitória Futebol
Clube, tendo desistido de participar
na Liga Revelação (sub-23),
organizada pela Federação
Portuguesa de Futebol (FPF), de
forma a redefinir as estratégias
desportivas e financeiras do Clube.

De facto, há muitos anos que se
esperava alguma consequência
para o não cumprimento do
Regulamento das Competições
Organizadas pela Liga Portugal,
mas na minha opinião nenhum dos
adeptos estaria à espera de uma
descida tão acentuada.

Ao nível das receitas
com esta descida
abrupta o Vitória de
Setúbal fica numa
situação catastrófica
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#ALLLIVESMATTER

Ana Salgado Pereira

Ora, neste nosso regresso não poderíamos deixar de
trazer um dos temas que tem sido mais discutido nos
últimos tempos em todas as sociedades e que afetou o
mundo desportivo, o racismo.

Na NBA, os atletas do Milwaukee Bucks recusaram-se a
entrar dentro do recinto do jogo, para disputar a partida
contra a equipa de Orlando Magic, em protesto contra o
racismo e a violência policial, após um jovem afro-
americano ter sido alvejado 7 vezes pela polícia e ter
ficado paralisado da cintura para baixo. Os atletas
exigiam que os autores fossem responsabilizados por tal
ato brutal, devendo o Estado de Wisconsin reunir-se e
tomar medidas para tratar de questões de
responsabilidade policial, brutalidade e reforma da
justiça criminal. 

TODAS AS VIDAS
INTERESSAM!!

Chamavam ainda à atenção para
que os cidadão votassem nas
próximas eleições, que se irão
realizar no próximo dia 03 de
Novembro.

Este primeiro protesto teve como
que um efeito dominó e o boicote
foi seguido em mais dois jogos, que
ocorriam no mesmo dias e até pela
liga feminina de NBA, assim como
noutras modalidades, como o
futebol e beisebol. 

Este boicote chamou a atenção
mundial, provando o efeito e a
importância que o desporto tem na
consciencialização dos povos e
como pode ser utilizado como palco
para lutas sociais. Nos últimos
tempos várias tem sido as notícias
atinentes ao tema do racismo,
mostrando que, infelizmente, em
pleno século XXI continua a ser um
problema diário e real.
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O Desporto também é
integração e luta
diária contra
qualquer tipo de
discriminação!

Estamos em crer que o desporto também é isto, a
integração, a luta diária contra qualquer tipo de
discriminação seja ela motivada pela cor, raça, sexo ou
estatuto social. Todos temos o direito de viver e de
sermos tratados de forma igual, de sentirmo-nos seguros
e viver uma vida descansada. Não é admissível que um
cidadão possa ser tratado de maneira inferior,
independentemente dos motivos.

Ao desporto só nos resta agradecer por tentar ser um
meio de inclusão e igualdade, lutando para que todos
tenham uma vida condigna e onde o sistema se preocupe
com eles. 

Já não estamos em tempo de aceitarmos e muito menos
ficar calados, quanto a injustiças e políticas extremistas,
com ideias descabidas, tentando ainda chegar ao seu
público incutindo-lhes consciência social e voz política,
para que o futuro seja risonho.

Todas as vidas interessam, ponto
final!



Portugal 
na “Pole
Position”

Rafael Machado

2020 tem-se mostrado um ano
verdadeiramente atípico em relação à
vida de todos os cidadãos, sobretudo,
devido à situação pandémica que se
abateu sobre todo o mundo e que
afectou todos os sectores de
actividade, não sendo o desporto uma
excepção. 

Desde Março do presente ano que todo o
mundo desportivo tem sofrido com   as
consequências de uma interrupção abrupta
de todas as actividades, onde assistimos ao
cancelamento de jogos, o impedimento de
adeptos nas bancadas, entre muitas outras
restrições, que ainda se fazem sentir,
tentando agora voltar a uma “normalidade”,
que em nada será semelhante ao “Pré-
COVID-19”.

Mas, apesar de todos os constrangimentos,
o ano de 2020 não podia deixar de trazer
surpresas para os amantes de desporto,
nomeadamente, para aos amantes do
desporto motorizado.

 E que surpresa!

BQ Advogadas

Depois de 24 de anos de ausência, a
Fórmula 1 volta a Portugal, para o 26º Edição
do Grande Prémio de Portugal, que irá
ocorrer no Autódromo Internacional do
Algarve (1ª vez que o Algarve recebe uma
competição deste estatuto), sendo assim
disputada a 11ª corrida da temporada em
terras algarvias.

Portugal vem, assim, substituir o Canadá
nos países por onde o Campeonato Mundial
de Fórmula 1 tem lugar, mostrando a
influência que o “nosso cantinho à beira
mar” tem exercido não só a nível do
desporto rei, mas a nível do desporto
mundial.



Porém, não podemos deixar de mostrar
alguma preocupação, uma vez que até ao
momento, estão a ser vendidos bilhetes
para este grande evento desportivo, o que
significa que teremos milhares de pessoas a
assistir às corridas (até ao momento
encontram-se vendidos cerca de 28 mil
bilhetes para assistir ao Grande Prémio).

Ora, face à situação epidemiológica que se
faz sentir e dado estarmos a falar de um
desporto que atrai apoiantes de todo o
mundo, como podemos assistir através das
transmissões televisivas das provas, não nos
parece de todo sensato que venha a ser
possível ter espectadores nas bancadas,
mesmo cumprindo com todas as directrizes
e distanciamentos sociais previstos pela
Direcção-Geral da Saúde (DGS).

Porém, a DGS deu parecer favorável para a
existência de público nesta prova, o que nos
deixa ainda mais boquiabertos!

Com esta decisão, não podemos falar aqui
se não de uma “tremenda injustiça” em
relação a outros desportos que, até ao
momento, continuam impossibilitados de
abrir as portas aos seus espectadores, por
indicação da própria DGS, o que poderá
causar, a nível de exemplo, transtornos a
nível monetário para esses desportos.

Contudo, deixando de lado a crítica, não
podemos deixar de enaltecer todas as
entidades envolvidas para que o regresso do
Mundial de Fórmula 1 a Portugal fosse
possível.

Tendo já um Grande Prémio do Mundial de
Fórmula 1 a acontecer em Portugal, qual
seria o melhor desfecho para o desporto
motorizado nacional, do que receber outro
Grande Prémio, desta feita, do Campeonato
do Mundo de MotoGP.

Depois de ter sido confirmado o Grande
Prémio de Portugal de Fórmula 1, a Dorna
Sports, entidade organizadora do Mundial
de MotoGP, confirmou que a última etapa
do Mundial irá ocorrer em Portugal e, à
semelhança da Fórmula 1, esta terá lugar no
Autódromo Internacional de Portimão.

BQ Advogadas



Os amantes deste desporto motorizado
terão assim a oportunidade de assistir aos
melhores pilotos de “duas rodas” e, quem
sabe, ter a oportunidade de ver o piloto
Miguel Oliveira, piloto português em prova,
a tornar-se Campeão do Mundo em “casa”.

Todavia, mais uma vez não podemos deixar
de ter as mesmas preocupações que
expressamos acima, quanto à  existência de
público nas bancadas durante os dias de
prova.

A preocupação de todas as entidades
envolvidas na organização destes dois
eventos mundiais, deverá ser, acima de
tudo, que esteja salvaguardada a segurança
de todos os intervenientes, sejam eles
pilotos, equipas ou espectadores, tendo
plena consciência que não se deverá
sobrepor interesses económicos e
desportivos, à segurança de toda a
população

BQ Advogadas

Estamos aqui perante um grande marco
histórico para todo o desporto motorizado
nacional, conseguindo ter em terras
portuguesas, duas provas dos mais
importantes Campeonatos do Mundo de
Desporto Motorizado e o universo
electrizante que estes desportos
apresentam, tendo como esperança que
Portugal seja ponto de passagem destas
duas competições por muitos e largos anos.



B Q  A D V O G A D A S

O  S U C E S S O  É  U M A  D E C I S Ã O .

D E C I D A - S E  C O N N O S C O

Avenida Dom Rodrigo da Cunha
Nº 20, R/C Esq. A Norte

1700-141 Lisboa
21 096 30 17/21 249 71 82/93 801 59 59

geral@bqadvogadas.com
www.bqadvogadas.com


