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Acórdão n.º 06 2012-2013 
 

 

Nº Proc: 105/PA/2012 

Tipo de processo: Sumaríssimo 
 

Competição: Campeonato Nacional da 2ª Divisão da Categoria de Seniores Masculinos 

Jornada: 1ª 

Data: 4 de Novembro de 2012  -  Hora: 17h00m – Local: Piscina Municipal Rui Abreu, em Coimbra 

 

Clubes:  

 Visitado:    Clube Náutico Académico de Coimbra (CNAC)  

 Visitante:  Gespaços - Gestão de Equipamento Desportivos .E.M.(Gespaços) 

 

 

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 Luis Alves, o qual refere o 

seguinte: 

“Aos 7'24 do 4º período o jogador da Gespaços André Martins foi expulso com 

substituição ao abrigo da WP 21.9 por tentativa de cotovelada ao adversário. Aos 6'59 do 

4º período, o jogador do Gespaços, Saúl Barbosa foi expulso com substituição ao abrigo 

da WP 22.6, entrada de jogador não habilitado.” 

c. Registo biográfico dos jogadores André Martins e Saul Barbosa. 

 

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

 

3. A conduta do jogador do Gespaços, André Martins, tratando-se obviamente de uma violação das 

regras do jogo, e tendo como tal tido as necessárias consequências no plano do jogo, a mesma não 

configura porém qualquer acto que se integre na previsão de uma qualquer norma que constitua 

infracção disciplinar. Assim, ao abrigo das mencionadas disposições, decide este Conselho de 

Disciplina não aplicar qualquer sanção ao jogador em causa. 
 

4. De igual modo, a conduta do jogador do Gespaços, Saul Barbosa, tratando-se obviamente de uma 

violação das regras do jogo, e tendo como tal tido as necessárias consequências no plano do jogo, a 
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mesma não configura porém qualquer acto que se integre na previsão de uma qualquer norma que 

constitua infracção disciplinar. Assim, ao abrigo das mencionadas disposições, decide este Conselho 

de Disciplina não aplicar qualquer sanção ao jogador em causa. 
 

5. Decisão: 

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

 Não condenar o jogador do Gespaços André Martins, em qualquer sanção; 

 Não condenar o jogador do Gespaços Saul Barbosa, em qualquer sanção 
 

 

* 

Registe.  

Notifique ambos os clubes intervenientes. 

 

 

Elaborado em 08 de Novembro de 2012, na sequência de deliberação obtida por meios electrónicos. 

    

Pedro Manuel Chaves Pereira de Almeida e Sousa (Presidente) 

 

Sónia Maria Correia Teixeira (Vogal) 

 

Tiago Gonçalves Pires da Costa (Vogal) 


