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Acórdão n.º 71 2012-2013 
 

 

 

Nº Proc: 43/PA/2013 

Tipo de processo: Sumaríssimo 
 

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

Jornada: 14ª 

Data: 24 de Março de 2013  -  Hora: 16h00m – Local: Piscina Municipal de Paços de Ferreira 

 

Clubes:  

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

 Visitante:  Grupo Solidariedade Musical Desportivo Talaíde (GSMDT) 

 

 

 

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 André Mendes e Tiago Pedra, o qual 

refere o seguinte: 

“Informo que o recinto da partida não se encontrava disponível para a prática da 

modalidade, ao abrigo da regra 18.9 do Regulamento de Competições Nacionais. Pelo 

que foi imperativo que o jogo fosse adiado para as 16horas, trinta minutos após as 

equipas se encontrarem no cais, prontos para o aquecimento. 

Ao tempo de 00:50 do segundo período o treinador da equipa do Gespaços foi advertido 

com cartão amarelo (CA) por contestação da decisão de arbitragem. 

No quarto período ao tempo de 00:21, o jogador nº 9, Manuel Cruchinho, foi expulso com 

substituição, ao abrigo da regra WP21.9 (cotovelo no adversário tendo de seguida sido 

sancionado com cartão vermelho (CV) pelas seguintes palavras dirigidas ao árbitro”és 

uma merda”.” 

c. Registo biográfico do treinador Rui Moreira e do jogador  Manuel Cruchinho. 

 

2. Não foi apresentada qualquer defesa ao abrigo do nº 2 do artigo 95º do Regulamento Disciplinar; 
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3. Nos termos do artigo 53º nº 1 do Regulamento Disciplinar a amostragem de um cartão amarelo a um 

treinador, seja qual for o motivo ocorrido para essa amostragem, ou ainda que esse motivo não venha 

mencionado em relatório, dará lugar ao averbamento dessa amostragem no registo biográfico do 

treinador, e só após o terceiro cartão averbado, o treinador será punido com a pena de 1 jogo de 

suspensão. 

 

4. Assim, neste momento, face aos elementos constantes do registo que ora nos é fornecido (DOIS 

averbamentos registados), deliberamos punir o treinador do Gespaços, Rui Moreira, com a pena de 1 

jogo de suspensão, nos termos do artigo 53º nº 2 do Regulamento Disciplinar. 

 

5. Nos termos das disposições conjugadas dos nºs. 3 e 5 do artigo 46º do Regulamento Disciplinar, na 

sua nova redacção aprovada em 19 de Julho de 2012 e em vigor desde 1 de Outubro de 2012, a 

amostragem de um cartão vermelho a um jogador, pode implicar para o mesmo a punição automática 

com a pena de 1 jogo de suspensão, se verificadas as circunstâncias do referido nº 3, ou, ser a situação 

apreciada pelo Conselho de Disciplina e deliberar a aplicação de uma sanção, ou não, consoante as 

circunstâncias do caso, ao abrigo do nº 5 do mesmo artigo. 

 

6. O relatório de arbitragem não é muito claro quanto ao momento e razão pela qual terá sido mostrado o 

cartão vermelho ao jogador nº 9 do GSMDT, Manuel Cruchinho, no entanto, não havendo qualquer 

referência a nenhuma das regras que imporiam a aplicação automática da sanção, cumpre apreciar as 

situações descritas, que são duas, e essas sim referidas de forma perfeitamente clara. Assim, no que se 

refere ao golpe cotovelo ele foi enquadrado na regra 21.9 o que levou, e bem, à aplicação da sanção 

em jogo (exclusão com substituição), no entanto em termos disciplinares a referida conduta não se 

enquadraria em qualquer norma previsora de sanção, pelo que, a ter o cartão vermelho sido mostrado 

por essa conduta sempre haveria lugar à respectiva despenalização. 

 

7. No entanto, uma outra conduta do mesmo jogador Manuel Cruchinho é descrita e traduziu-se em 

palavras injuriosas dirigidas ao árbitro, conduta esta que se subsume sem margem para dúvidas na 

previsão do art. 48º nº 1 do Regulamento Disciplinar, punível com a pena de 2 a 4 jogos de suspensão. 

Ora, mesmo que o cartão vermelho tenha sido mostrado por essa conduta, desde logo não faria sentido 

que, por força da amostragem do cartão vermelho, se aplicasse uma pena inferior ao limite mínimo 

previsto na moldura disciplinar, a qual seria aplicável, caso não tivesse havido amostragem de cartão 

vermelho e apenas viesse descrita a conduta. Em qualquer caso, e não sendo descritas outras 

circunstâncias que revelem um especialmente elevado grau de culpa por parte do agente infractor, 

consideramos como adequada e suficiente a aplicação da sanção mínima prevista na norma 

sancionatória. 

 

 

8. Decisão: 

Nos termos e com os fundamentos acima expostos, decide este Conselho de Disciplina: 
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 Condenar o treinador do Gespaços, Rui Moreira, na pena de 1 (um) jogo de 

suspensão; 

 Condenar o jogador do GSMDT, Manuel Cruchinho, na pena de 2 (dois) jogos 

de suspensão. 

 

 

* 

 

Registe.  

Notifique ambos os clubes intervenientes e os agentes sancionados. 

 

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) 


