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Acórdão n.º 64 2012-2013 
 

 

Nº Proc: 36/PA/2013 

Tipo de processo: Sumaríssimo 
 

Competição: Campeonato Nacional da Categoria de Juvenis Femininos 

Jornada:  
Data: 9 de Março de 2013  -  Hora: 19h00m – Local: Piscina Municipal de Paços de Ferreira 

 

Clubes:  

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

 Visitante:  Associação Desenvolvimento Desportivo Cultural e Educativo de Gondomar 

(ADDCEG) 

 

 

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 Sérgio Alves e Nuno Marques, o qual 

refere o seguinte: 

“Aos 4:15 do 2º período a jogadora nº 13 azul (Gondomar) recebeu cartão amarelo por 

contestar a validação de um golo. equipa do Povoense, por protestos para com a equipa 

de arbitragem.” 

c. Registo biográfico da jogadora Inês Guerra. 

 

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

 

3. Nos termos das disposições conjugadas do nº 1 nº 2 do artigo 46º do Regulamento Disciplinar, a 

amostragem de um cartão amarelo a um jogador, se o motivo da mesma não vier mencionado no 

relatório, é considerada uma mera advertência em jogo e não dará lugar à aplicação de qualquer 

sanção, porém se a conduta descrita for passível de enquadramento numa norma disciplinar, ela será 

normalmente apreciada e eventualmente sancionada por este Conselho. 

 

4. No caso em apreço, a conduta descrita no relatório de arbitragem, subsume-se, sem margem para 

dúvidas, na previsão do artigo 47º nº 1 do Regulamento Disciplinar, uma vez que se tratou de 
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contestação de decisão da arbitragem, e não seria justo que por falta da aplicação da correcta sanção 

em jogo, não se punisse agora um comportamento em tudo semelhante a tantos outros 

disciplinarmente sancionáveis. Tendo em conta que não são referidas quaisquer outras circunstâncias 

para além daquelas que levam ao enquadramento da norma sancionatória, considera-se adequado e 

suficiente a aplicação da pena mínima 

 

5. Decisão: 

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

 Condenar a jogadora do ADDCEG, Inês Guerra, na pena de 1 (um) jogo de 

suspensão. 

 

* 

Registe.  

Notifique ambos os clubes intervenientes e a jogadora sancionada. 

 

Elaborado em 11 de Abril 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) 


