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Na sequência do Comunicado nº 8 – 13/14 da Direcção da Associação de Natação de Lisboa, referente ao 
assunto em epígrafe, no qual foi informado o nosso pedido de parecer da Federação Portuguesa de Natação, 
recebemos o referido em 4 de Junho do corrente, que passamos a transcrever: 

“1 - Não considerar vinculativa a comunicação do DTR no dia 10, visto que oficialmente o SAD só o fez no dia 27-1-
2014 á FPN, e a ANL só o reconheceu e divulgou em circular a 31-1-2014. 

2 - No primeiro caso, e único onde nos devemos pronunciar (e já o fizemos em 7-2-2014), a falta de comparência deve 
ser atribuída ao SAD, por falta de número mínimo de jogadores masculinos (a PO 4 é de Juvenis Masculinos) para 
iniciar o jogo. A partir deste momento já não nos compete emitir opinião sobre eventuais faltas de comparência 
para uma competição que passou a ser de âmbito exclusivamente regional. 

3 - Remeto para a resposta ao ponto anterior. A partir de 27-1-2014, qualquer ocorrência que envolva a equipa do 
SAD só deverá ser analisada pela ANL, entidade promotora da prova onde a equipa doa SAD participa. 

4 - O atleta Ruben Santos, cumpriu o castigo no jogo não realizado, visto que, tal facto não lhe é imputável, nem ao 
próprio clube.” 

Perante o exposto, a Direcção da Associação de Natação de Lisboa, em sede de reunião, e com base nos 
regulamentos vigentes, analisou os seguintes factos: 

• Considerando o parecer da FPN, pronunciando-se exclusivamente ao primeiro caso, o jogo SADvsADO 
de 11 de Janeiro, da 1ª jornada, cabe à ANL deliberar apenas relativo aos acontecimentos referentes ao 
jogo ADOvsSAD de 23 de Fevereiro, da 4ª jornada; 

• Considerando igualmente que, a 23 de Fevereiro já havia sido oficializada pela ANL a passagem da 
equipa do SAD ao regime de extra-competição, sendo esta decisão do conhecimento de todos os 
participantes na competição; 

• Considerando que não assiste ao ADO nenhuma razão válida para a falta de comparência registada no 
jogo ADOvsSAD de 23 de Fevereiro, mesmo previamente comunicada por escrito à Direcção da ANL; 

• Considerando o respeito e cumprimento do Regulamento Desportivo de Polo Aquático desta 
Associação para a disciplina de Polo Aquático, aprovado pela FPN e que regula a competição em 
apreço; 

•  

Após análise dos factos, a Direcção deliberou:  

 Aplicar a falta de comparência ao SAD no jogo ADOvsSAD da 1ª jornada, com as respectivas sanções 
ao abrigo do ponto 11.1 do Regulamento Desportivo de Polo Aquático 2013/2014 da ANL; 

 Aplicar a falta de comparência ao ADO no jogo SADvsADO da 4ª jornada, com as respectivas sanções 
ao abrigo do ponto 11.1 do Regulamento Desportivo de Polo Aquático 2013/2014 da ANL. 

 

CAMPEONATO INTER-REGIONAL JUVENIL DE POLO AQUÁTICO 
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A Direcção da ANL não pode deixar de lamentar que razões e interesses particulares dos clubes se 
sobreponham aos interesses e natureza da própria competição, ou mesmo, ao salutar desenvolvimento e divulgação da 
modalidade.  

Considera ainda a Direcção que todos os agentes desportivos deverão fazer uma profunda reflexão sobre a 
forma como desenvolvem a modalidade, e como promovem os seus princípios básicos, nomeadamente os valores 
sociais e desportivos que devem estruturar a actividade.  

Este facto reveste-se de ainda maior importância se observarmos que os actos dos responsáveis intervenientes 
têm profundo reflexo no processo formativo de jovens atletas, e cuja percepção da sua actividade desportiva fica 
claramente deformada.  

A Direção da Associação de Natação de Lisboa, em momento algum estará disponível para aceitar atitudes 
menos próprias e dignas, tenham lugar dentro ou fora do plano de água, e estará sempre disponível para, com os seus 
sócios, encontrar as melhores soluções, em prol do respeito, desenvolvimento da modalidade, do fairplay e da verdade 
desportiva. 

Pela Direcção 

 

Carlos Fernandes 
 (Presidente) 
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