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Acórdão n.º 47 2012-2013 
 

 

 

Nº Proc: 19/PA/2013 

Tipo de processo: Sumaríssimo 
 

Competição: Campeonato Nacional da 1ª Divisão da Categoria de Seniores Masculinos 

Jornada: 12ª 

Data: 23 de Fevereiro de 2013  -  Hora: 14h00m – Local: Piscina da Senhora da Hora 

 

Clubes:  

Visitado:    Centro Desportivo Universitário do Porto (CDUP) 

 Visitante:  Sporting Clube de Portugal (SCP) 

 

 

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Natação acorda no seguinte: 

É objecto da presente deliberação o jogo de Pólo Aquático em referência, relativamente ao qual foi aberto 

o processo acima identificado, o qual, ao abrigo das disposições conjugadas dos artigos 45º e 94º do 

Regulamento Disciplinar, por se encontrarem reunidos os respectivos requisitos, segue a forma de 

processo sumaríssimo. 

1. Este Conselho analisou os seguintes documentos:  

a. Acta de jogo; 

b. Relatório de arbitragem, subscrito pelos árbitros Eurico Silva e André Mendes, o qual 

refere o seguinte: 

“Aos 0'40 do 2º período o jogador nº 7 da equipa do CDUP Afonso Oliveira foi expulso 

com substituição por ter tentado pontapear um adversário, ao abrigo da regra WP 21.9.” 

c. Registo biográfico do jogador Afonso Oliveira. 

 

2. Não foi apresentada qualquer defesa ao abrigo do nº 2 do artigo 95º do Regulamento Disciplinar; 

 

3. A conduta do jogador da equipa do CDUP, Afonso Oliveira, não obstante ter consubstanciado uma 

violação das regras de jogo e como tal punida de imediato pelos árbitros, com a expulsão com 

substituição, não representa um facto passível de subsunção a qualquer norma que constitua uma 

infracção disciplinar, no âmbito do Regulamento Disciplinar. Pelo que decide este Conselho 

Disciplinar não aplicar qualquer sanção disciplinar ao jogador mencionado 
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4. Decisão: 

Nos termos e com os fundamentos acima expostos, decide este Conselho de Disciplina: 

 Não aplicar qualquer sanção disciplinar ao jogador do CDUP, Afonso 

Oliveira. 
 

* 

Registe.  

Notifique ambos os clubes intervenientes.  

 

 

Elaborado em 28 de Fevereiro de 2013, na sequência de deliberação obtida por meios electrónicos. 

    

 

José Júlio Esteves de Almeida (Presidente) 

 

 

João Alexandre Rodrigues Flores (Vogal) 

 

 

Ana Isabel Barreira do Rosário (Vogal) 


