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Acórdão n.º 19 2013-2014 
 

 

 

Nº Proc: 03/PA/2014 

Tipo de processo: Sumaríssimo 
 

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

Jornada: 7ª 

Data: 28 de Dezembro de 2013  -  Hora: 14h00m – Local: Piscina da Senhora da Hora 

 

Clubes:  

Visitado:    Centro Desportivo Universitário do Porto (CDUP) 

 Visitante:  Clube Fluvial Portuense (CFP) 

 

 

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 2'25 do 2º período o treinador da equipa do CFP, João Pedro Santos foi advertido 

com o cartão amarelo por protestos.  

Aos 4'30 do 3º período o treinador da equipa do CFP, João Pedro Santos, foi expulso do 

jogo por ter dirigido ao árbitro as seguintes palavras “bom trabalho, sr. árbitro” 

Aos 1’00 do 4º período o treinador da equipa do CDUP, Pedro Cardoso foi advertido com 

o cartão amarelo por protestos.“ 

c. Registo biográfico dos treinadores João Pedro Santos e Pedro Cardoso; 

d. Defesa apresentada pelo clube CFP. 

 

2. Foi apresentada defesa ao abrigo do nº 2 do artigo 95º do Regulamento Disciplinar, a qual deu entrada 

nos serviços da FPN, por correio electrónico, no dia 30 de Dezembro, pelas 18:35, logo, dentro do 

prazo regulamentar, previsto no nº 2 do art. 95º do Regulamento Disciplinar, pelo que formalmente 

está em condições de ser apreciada. 
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3. Em síntese, o texto, apesar de denominado, como “defesa” ao abrigo da citada norma, mais não faz do 

que colocar algumas questões, que poderão ser, eventualmente respondidas por outros órgãos, mas em 

nada interferem com a apreciação que temos que fazer do relatório de arbitragem em apreço. Por 

outro lado, naquilo a que este se refere, apenas se limita a “esclarecer” as palavras que terão sido 

proferidas pelo treinador João Pedro Santos, segundo o clube, ligeiramente diferentes das citadas no 

relatório. Ora, o nº5 do artigo 95º estipula de forma clara que na apreciação por parte do Conselho de 

Disciplina “não serão tidas em conta impugnações da matéria de facto constantes do relatório de 

arbitragem”. Assim, o texto apresentado pelo CFP não tem qualquer relevância para apreciação da 

conduta do treinador João Pedro Santos, porque em nada põe em causa o relatório de arbitragem, nos 

termos em que regulamentarmente tal é admitido. 

 

4. Passando à apreciação da referida conduta do treinador do CFP, João Pedro Santos, diremos que nos 

termos do artigo 53º nº 2 do Regulamento Disciplinar, o treinador a que seja mostrado um cartão 

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

mencionado em relatório, é punido com a pena de 1 jogo de suspensão, sendo ainda o clube a que 

pertence o treinador punido com uma multa que pode ser fixada entre 25,00 e 150,00 euros. De 

salientar que, não obstante a amostragem do cartão vermelho não ter sido mencionada no relatório, 

mas apenas a expulsão, a mesma consta da acta de jogo, sendo que aquela é necessariamente 

acompanhada desta. Assim, naturalmente que esta amostragem de cartão vermelho, veio a deixar sem 

efeito o registo por força do cartão amarelo anteriormente mostrado (nos termos do nº 1 do artigo 

53º). 

 

5. Ora, apreciando a conduta do treinador tal como vem descrita no relatório de arbitragem, não temos 

factos ou circunstâncias que nos levem a considerar que a conduta do treinador João Pedro Santos, 

possa ser enquadrada noutra norma disciplinar que pudesse levar ao agravamento da sanção 

automática de 1 jogo, prevista no nº 3 do artigo 53º, para a qual não seria sequer necessário conhecer 

o motivo. Assim, a pena a aplicar deverá ser, apenas, de 1 jogo, correspondente a essa mencionada 

sanção automática. 

 

6. No que se refere à sanção pecuniária acessória de multa, aplicar ao clube, prevista no nº 3 do artigo 

53º, atendendo aos mesmos motivos pelos quais considerámos não dever haver lugar a agravação da 

sanção automática, considerando ainda que na presente época o treinador em questão não teve ainda 

qualquer castigo, entendemos como adequado fixar a multa pelo seu montante mínimo de 25,00 euros. 

 

7. No que respeita, ao treinador do CDUP, Pedro Cardoso, há que referir novamente que 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. Assim, 

face aos elementos constantes do registo que ora nos é fornecido (DOIS averbamentos registados), 

deliberamos punir o citado treinador com a pena de 1 jogo de suspensão, nos termos do artigo 53º nº 2 

do Regulamento Disciplinar. 
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8. Decisão: 

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

 Condenar o treinador do CFP, João Pedro Santos, na pena de 1 (um) jogo de 

suspensão; 

 Condenar o Clube Fluvial Portuense na pena de multa, no montante de 25,00 € 

(vinte e cinco euros); 

 Condenar o treinador do CDUP, Pedro Cardoso, na pena de 1 (um) jogo de 

suspensão. 

 

* 

Registe.  

Notifique ambos os clubes intervenientes e os agentes sancionados. 

Comunique à Tesouraria para efeitos do cumprimento da sanção pecuniária por parte do clube, nos 

termos regulamentares. 

 

Elaborado em 2 de Janeiro de 2014, 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) 
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