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Acórdão n.º 04 2012-2013 
 

 

 

Nº Proc: 103/PA/2012 

Tipo de processo: Sumaríssimo 
 

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

Jornada: 2ª 

Data: 27 de Outubro de 2012  -  Hora: 16h00m – Local: Piscina Municipal de Coruche 

 

Clubes:  

 Visitado:    Aminata - Évora Clube de Natação (Aminata)  

 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 Ricardo Saraiva e Luis Vital, o qual 

refere o seguinte: 

“Aos 2'26 do 2º período o jogador B8 (Paulo Albardeiro) foi expulso definitivamente com 

substituição e a respectiva amostragem do cartão vermelho por ter saltado para a água no 

decorrer do jogo. Nada mais a assinalar.” 

c. Registo biográfico do jogador Paulo Albardeiro. 

 

2. Ao abrigo do nº 2 do artigo 95º do Regulamento Disciplinar foi apresentada defesa, por parte do 

Centro Desportivo Universitário do Porto por correio electrónico, no dia 29 de Outubro de 2012 pelo 

que, tendo sido atempadamente enviada, é admitida. 
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Em síntese alega que a entrada na água não se tratou de acto intencional mas sim de um desequilíbrio 

que o fez cair acidentalmente à água, situação de que o árbitro não se terá podido aperceber por estar, 

na altura voltado para o outro lado, e que a queda não tece qualquer interferência no normal decurso 

do jogo. 

 

3. Apreciando desde logo esta defesa, há que dizer que nos termos do nº 5 do artigo 95º do Regulamento 

Disciplinar este Conselho não tem em conta as impugnações da matéria de facto constantes do 

relatório de arbitragem, que só podem ser postos em causa se existirem contradições com outros 

elementos objectivos, pelo que, ainda que venha a ser decidido nos termos peticionados pela defesa, 

não o será pelo fundamento exposto. 

 

4. 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. 

 

5. Ora, no caso em apreço relatório de arbitragem é bem explícito na descrição da conduta do jogador do 

Aminata, Paulo Albardeiro, que esteve na origem da amostragem do cartão vermelho, que foi o facto 

de ter saltado para a água no decorrer do jogo. Ora esta conduta tratando-se obviamente de um 

violação das regras do jogo, por constituir uma entrada irregular (WP 22.6), e tendo como tal tido as 

necessárias consequências no plano do jogo, conforme resulta do relatório e acta (expulsão definitiva 

com substituição e marcação de penalti), a mesma não configura 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. 
 

6. Decisão: 

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

 Não condenar o jogador do Aminata, Paulo Albardeiro, em qualquer sanção. 
 

 

 

* 

 

Registe.  

Notifique ambos os clubes intervenientes. 
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Elaborado em 02 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) 


