
 

  

Nota de Imprensa - 8 de Novembro de 2016 

ASSUNTO: IMPEDIMENTO DE UTILIZAÇÃO DO JOGADOR RUI SILVA NO JOGO DE 
QUALIFICAÇÃO PARA O CAMPEONATO DE EUROPA DE SENIORES MASCULINOS – 
PORTUGAL/ESLOVÉNIA – 06.11.2016, PAVILHÃO DA LUZ 2, EM LISBOA 

Relativamente ao assunto identificado em epígrafe, vem a Direcção da Federação comunicar e esclarecer 
o seguinte: 

1. Foi nesta data apresentado junto da EHF um pedido de esclarecimento, com carácter de 

urgência e adequado ao caso concreto, para o sucedido no jogo de qualificação mencionado, 

nomeadamente para o impedimento irregular e infundado que foi comunicado pelos 

Senhores Árbitros ao Delegado da EHF e objecto de decisão deste, que muito prejudicou a 

Selecção Nacional, diminuindo as suas capacidades desportivas no jogo em causa e que 

terminou empatado. 

2. No âmbito da comunicação remetida à EHF e em síntese, foi alegado pela Federação: 

 
2.1 O Jogador Rui Silva, 153 internacionalizações, das quais 41 pelos Seniores A e, entre 

outros, Vice-campeão Europeu de Juniores em 2010, participou em dezenas de jogos 

internacionais por Clubes nas Competições Europeias da EHF (quer pelo Sporting Clube 

de Portugal quer, actualmente, pelo Futebol Clube do Porto) e foi impedido de jogar o 

jogo Portugal-Eslovénia, realizado no passado dia 6 de Novembro, no Pavilhão da Luz 

2, em Lisboa, com claro prejuízo para a Selecção Portuguesa; 

 

2.2 Minutos antes do início do jogo referido a Selecção Portuguesa foi confrontada, pelo 

Delegado da EHF ao jogo, com o impedimento de utilização do referido jogador, por 

estar a utilizar, alegadamente, óculos que não estariam- na opinião e entendimento do 

Delegado da EHF -de acordo com a Regra de Jogo 4.9. 

 

2.3 Os óculos utilizados pelo Jogador Rui Silva, há mais de 4 anos, respeitam integralmente 

a Regra 4:9 e as suas orientações e interpretações, estão cobertos por faixa de 



 

  

segurança, sem armações sólidas (são maleáveis), feita de material macio e elástico, não 

representando qualquer perigo para os jogadores e não lhe atribui qualquer vantagem 

imprópria.  

 
2.4 Os óculos com as características e materiais utilizados pelo Jogador Rui Silva são aliás 

utilizados por outros jogadores de outras Selecções Nacionais, que disputam 

actualmente a fase de qualificação e que não foram impedidos de jogar; 

 
2.5 O jogador Rui Silva foi utilizado e jogou 3 dias antes no Jogo entre Alemanha e 

Portugal, em idênticas circunstâncias, assim, como em dezenas de jogos internacionais 

nos últimos anos; 

 
2.6 O jogador Rui Silva utiliza os mesmos óculos nas competições internacionais há 4 anos e, 

a título de exemplo, utilizou tais óculos na Champions League da época passada (2015-

2016) em 10 jogos pela equipa do Futebol Clube do Porto, com os Delegados e Duplas 

de árbitros de alto nível, nunca se levantando qualquer impedimento à sua utilização. 

 
2.7 Tendo o jogador Rui Silva participado, efectivamente, e durante 4 anos em diversos 

jogos e competições organizadas pela EHF e tendo essa participação e utilização 

daqueles concretos e específicos óculos sido validada pelos Delegados e Duplas de 

árbitros de elite Europeias, não se concebe, nem pode a Federação aceitar, a decisão de 

impedimento determinada no jogo em causa. 

 
2.8 A dupla de árbitros do Portugal-Eslovénia de dia 6.11.2016, que foi a mesma que tinha 

sido nomeada para o jogo EHF Cup DEN Skerjn Handbold- POR Sporting CP (realizado em 

08.02.2014), em que foi utilizado o jogador Rui Silva e que usou os mesmos óculos, não 

comunicou nenhuma irregularidade, nem verificou nenhum impedimento de utilização 

do jogador nesse jogo. 

 
A Direcção


