Acórdão n.º 132 - 2019-2020
N.º Processo: 132/PA/2019-2020
DESPACHO
1. Na sequência da publicação do acórdão a que se referem os presentes autos e alertado pelo
Senhor Silvério Liberal da Secção de Polo Aquático do Clube Naval Povoense (CNPO), o Conselho
de Disciplina delibera o seguinte:
2. O treinador do CNPO, Javier Caceres, foi, pelo Acórdão do Conselho de Disciplina n.º 109 2019-2020, punido com 1 (Um) jogo de suspensão por lhe ter sido averbada, no respectivo registo
biográfico, a exibição de três cartões amarelos consecutivos, a saber, no jogo que o CNPO disputou
com a equipa dos SSCMP, a que respeita aquele Acórdão n.º 109, bem como nos anteriores jogos
que o CNPO disputou, respectivamente, com as equipas do CWP (Acórdão n.º 52-2019-2020) e do
SCP (Acórdão n.º 69-2019-2020).
3. Como tal, foi, efectivamente, por mero lapso, na consulta do "Quadro de Castigos e Menções"
que o Conselho de Disciplina decidiu punir nos presentes autos o mencionado treinador Javier
Caceres na pena de 1 (Um) jogo de suspensão na sequência de lhe ter sido exibido cartão amarelo
no jogo que o CNPO disputou com o CAP, uma vez que o dito cartão amarelo, ao invés de
configurar para o referido treinador um terceiro cartão amarelo consecutivo que lhe foi exibido,
constitui(u), antes, o primeiro cartão amarelo que lhe foi exibido de uma nova série de 3 amarelos
que - ora - iniciou.
4. Pelo exposto, o Conselho de Disciplina decide revogar a parte do Acórdão n.º 132-2019-2020
em que decidiu "punir o treinador Javier Perez na pena de 1 (Um) jogo de suspensão",
mantendo-se, para todos os efeitos, a decisão de "Mandar averbar no registo biográfico do
treinador Javier Perez (Clube Naval Povoense - CNPO) a exibição do cartão amarelo dos
autos".
Notifique os agentes.
Elaborado em 24 de Abril de 2020, na sequência de deliberação obtida por meios electrónicos.
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