
   
 

COMUNICADO AFL – APAF - NAFL 

Torneio de Futsal Cidade de Lisboa 2020 

Tendo em conta os acontecimentos ocorridos nas primeiras quatro jornadas da IV Edição do Torneio 

de Futsal da Cidade de Lisboa, a Associação de Futebol de Lisboa, a Associação Portuguesa de Árbitros 

de Futebol e o Núcleo de Árbitros de Futebol de Lisboa decidiram emitir o presente comunicado. 

Realizaram-se apenas quatro jornadas de um evento que se prolongará, em todos os fins-de-semana, 

por mais 5 meses. Em quatro jornadas ocorreram quatro expulsões a intervenientes desportivos, de 

várias equipas, por ameaças aos agentes de arbitragem que dirigiam os jogos. Atos que teimam em 

ocorrer nos jogos do Torneio de Futsal da Cidade de Lisboa. 

O comportamento dos infratores demonstra, claramente, a falta de cultura desportiva, a falta de 

respeito e a ausência de valores no nosso desporto e na nossa sociedade. 

Perante estes casos, que continuam a repetir-se ano após ano, não se pode “suavizar” penalizações 

e desconsiderar regulamentos que se aprovaram. Estaremos a ser negligentes, e não preventivos, 

permitindo que tudo se faça e tudo se diga num evento que deveria pautar pela integridade, fairplay 

e ética desportiva. 

A AFL, a APAF e o NAFL relembram que os jogos deste evento se realizam em horários que coincidem 

com os inúmeros jogos federados que se realizam por todo o distrito, havendo uma enorme 

dificuldade na nomeação de árbitros. No entanto, e mesmo com várias condicionantes de última 

hora, nunca estas entidades parceiras deixaram de cumprir com o seu compromisso.     

É necessário que a organização deste evento desportivo decida, de uma vez por todas, que 

enquadramento e futuro querem dar a este torneio e o que está disposta a fazer, concretamente, 

para terminar com estes episódios, antes que alguma ocorrência, que nos envergonhe a todos, 

aconteça.  

A AFL, a APAF e o NAFL informam que a sua participação no evento está condicionada pela opção 

dos árbitros em querer participar ou não neste evento. Todos os intervenientes no torneio devem 

ter as condições necessárias para cumprir com a sua função, quer seja para organizar, para jogar ou 

para arbitrar.  

A Associação de Futebol de Lisboa, a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol e o Núcleo de 

Árbitros de Futebol de Lisboa esclarecem ainda que pretendem fazer sempre parte da solução, e 

relembram que a sua missão norteia a valorização do futebol e futsal, a salvaguarda dos valores e do 

saber estar no mundo desportivo e o respeito pelos agentes da arbitragem e a sua função, e deste 

modo aguardam que este alerta não “caia em saco roto” e que sejam tomadas medidas concretas 

para que o torneio decorra normalmente. 
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