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Acórdão n.º 58 - 2018/2019 

 
N.º Processo: 58/PA/2018-2019 

Tipo de processo: Sumaríssimo 

Competição: TAÇA DE PORTUGAL - Masculinos - 1/8 de FINAL 

Data: 19 de Janeiro de 2019 - Hora: 14:00 - Local: Senhora da Hora, MATOSINHOS      

 

Clubes:  

 Visitado: Centro Desportivo Universitário do Porto (CDUP) 

 Visitante: Sporting Clube de Portugal (SCP) 

 

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Natação acorda o seguinte: 

É objecto do presente Acórdão o jogo de Pólo Aquático em referência, relativamente ao qual foi 

instaurado o processo acima identificado, o qual, por se encontrarem reunidos os requisitos 

constantes dos artigos 45.º e 94.º do Regulamento Disciplinar, segue a forma de processo 

sumaríssimo. 

 
1. O Conselho de Disciplina analisou os seguintes documentos:  

 a) Acta do jogo;  

 b) Relatório dos Árbitros subscrito por Eurico Silva e Filipe Alves, no qual, com relevância 

disciplinar, se refere o seguinte:  

"O CDUP não apresentou delegado de equipa. 

O SCP não apresentou delegado de equipa alegando ter tido um imprevisto tendo de voltar 

para trás durante a viajem." 

 c) Defesa, com 6 documentos, apresentada pelo CDUP e recebida nos Serviços, via email, 

no dia 21/01/2019, na qual, em suma, se alega o seguinte: 

" 
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 " 

E, o CDUP, conclui que  

" 

" 

2. Quanto à justificação apresentada, constante da defesa do CDUP, para a ausência de 

delegado de equipa no jogo dos autos - para a qual remetemos, o Conselho de Disciplina 

considera a mesma credível (o delegado indicado para o jogo, Joaquim Luís Mota, quando se 
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deslocava de Lousada - onde reside - para a Senhora da Hora (local do jogo) foi surpreendido por um 

acidente de viação, do qual não foi interveniente, mas que o impediu de chegar em tempo útil à piscina) 

e, consequentemente, decide arquivar os autos. 

    

3. Quanto à justificação para a ausência do delegado de equipa do SCP, apresentada, na 

ocasião, aos árbitros, e não obstante a mesma carecer de rigor, que desconhecemos se 

imputável aos árbitros que redigiram o relatório ou se ao elemento do SCP que apresentou tal 

justificação, o Conselho de Disciplina, ainda assim, admite a justificação invocada, segundo a 

qual o delegado do SCP sofreu um imprevisto durante a sua viagem para o local do jogo, tendo 

tido necessidade de a interromper e "voltar para trás", pelo que, igualmente, nesta parte, se 

decide arquivar os autos. 

 

4. Nestes termos, o Conselho de Disciplina decide arquivar os autos. 

 

Notifique os agentes.  

 
 

Elaborado em 23 de Janeiro de 2019, na sequência de deliberação obtida por meios electrónicos. 

 

 

 

 

Tiago Azenha  

(Presidente)  
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Miguel Beça  

(Vice-presidente) 

 

  

Daniela Filipa Teixeira de Sousa  

(Vogal) 
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