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Sendo a Associação de Natação de Lisboa a entidade que regula ao nível regional uma modalidade desportiva, 

com várias disciplinas, tem como missão principal a formação, o fomento e o desenvolvimento da mesma, tendo por 

base os valores mais altos do desporto, intrinsecamente ligados ao ato de cidadania ativa responsável, à prática da 

atividade física para uma vida saudável, incutindo a responsabilidade, a disciplina, a tolerância, o respeito, a educação, 

a solidariedade, a verdade, o humanismo, e muitos outros valores de cariz positivo para o individuo e para os que o 

rodeiam na sociedade. 

Compete não só à Associação de Natação de Lisboa, mas a todos os agentes desportivos a si adstritos, incutir,  

praticar e fomentar o desporto com base nesses princípios, e em todo o momento repudiar de forma clara, contundente 

e pragmática todos os atos de indivíduos ou de coletivos que tentem contrariar os mesmos, induzindo no movimento 

desportivo e do associativismo outros valores como a falta de respeito, a injúria, a calúnia, a desresponsabilização, a 

intolerância, a violência física ou verbal, entre muitas outras formas de estar no desporto totalmente desajustadas. 

No passado dia 1 de junho, a Direção da ANL foi informada pelo vogal do Conselho Regional de Arbitragem André 

Azevedo, de ocorrências durante e após o jogo de apuramento regional de Sub16 masculino de polo aquático que teve 

lugar no Sport Algés e Dafundo no dia 31 de maio, cujo teor, particularmente tendo origem em adeptos ou encarregados 

de educação de jogadores, e perfeitamente identificado, violam todos os princípios básicos enumerados acima e sobre 

os quais não admitimos que nenhum agente desportivo com responsabilidade considere aceitáveis, normais, ou 

simplesmente como “já regulares”. 

Em face dos acontecimentos, os árbitros nomeados para os jogos a ocorrer nos dias 1 e 2 de junho de apuramento 

regional para os Sub 18 masculinos e Sub 20 femininos mostraram-se indisponíveis por não estarem reunidas as 

condições de segurança à integridade física ou mesmo ao bem-estar psicológico.  

Poucas horas após aquela comunicação, recebemos do Presidente do Sport Algés e Dafundo Rui Costa Santos 

um pedido formal de desculpas pelas ocorrências, e uma proposta concreta para a realização dos jogos restantes do 

fim-de-semana sob as seguintes condições: 1) todos os jogos serem realizados à porta fechada; 2) o SAD contraria 

segurança para acompanhar os jogos; 3) caso necessário, no final os árbitros seriam acompanhados pela segurança às 

respetivas viaturas. 

Após esta comunicação formal, os presidentes da ANL e do SAD mantiveram contacto permanente, tendo o 

Presidente da ANL diligenciado junto do Conselho Regional de Arbitragem para aferir se as condições oferecidas seriam 

suficientes para que os árbitros nomeados pudessem deslocar-se para as suas funções nos referidos jogos. Estes, no 

entanto, continuaram a mostrar a sua relutância, atitude que naturalmente compreendemos face aos acontecimentos 

ocorridos.  

O Presidente do SAD assumiu de forma inequívoca a responsabilidade por todas e quaisquer atitudes e ocorrências 

oriundas da sua equipa e dos seus adeptos. Esta posição é por demais relevante, por quanto todo e qualquer clube 

deve-se responsabilizar quer pelos seus agentes, quer pelos seus apoiantes, pois de forma direta ou indireta são atores 

no desporto. E não podem estar isentos de procedimentos de cariz disciplinar. Disso mesmo fizemos recentemente 

proposta à Federação Portuguesa de Natação de alteração do regulamento disciplinar, por forma a garantir diversas 

medidas punitivas mais restritas, incluindo também a responsabilização dos clubes pelos atos dos seus adeptos. 

Em face da possibilidade de os jogos não se realizarem, e mesmo estando todos os elementos da Direção da ANL 

e do seu departamento técnico ausentes em várias atividades onde a ANL interveio direta ou indiretamente, todos 

mantiveram contacto entre si de forma permanente, e tomou a decisão por unanimidade, e enquanto organizador da 

competição em questão, de aceitar a proposta do Presidente do SAD em realizar os jogos à “porta fechada”, não só por 
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não estarem reunidas as condições básicas de segurança e tranquilidade, como a necessidade de passar a mensagem 

a todos os intervenientes de que não iremos pactuar com semelhantes atitudes. Não sendo possível pelas razões 

indicadas anteriormente a elaboração de uma informação escrita com carater de oficial, o Presidente da ANL informou 

o Sport Algés e Dafundo da decisão, e delegou no Departamento Técnico a passagem da informação junto dos clubes 

de polo aquático. Não era possível de outra forma dadas as circunstâncias. 

A Direção da ANL tem plena consciência que esta ocorrência não é isolada, vindo-se a assistir regularmente a 

episódios de desrespeito pela pessoa humana, pelos agentes desportivos e naturalmente pelo polo aquático. Temos 

igualmente convicção que todos nós, intervenientes na modalidade, temos culpa! Os valores que devemos passar aos 

nossos jovens em formação não são estes. As estruturas diretivas quer da associação, quer dos seus clubes, quer ainda 

dos seus sócios e/ou adeptos são os responsáveis pela implementação dos valores positivos nos jovens.  

Verifica-se gradualmente uma degradação da postura de cada um dos agentes desportivos. Aos dirigentes e 

técnicos é exigível passarem aos seus jogadores não só a formação técnica, mas acima de tudo, a formação da moral 

e dos valores. Jogar polo aquático não é só saber atacar e defender, é saber respeitar o colega e o adversário. Dirigir 

uma equipa, não é só ensinar a jogar, é também ensinar a estar num campo de jogo, num coletivo, e em uma comunidade 

que pretende o mesmo: jogar e vencer. Mas tão importante é saber vencer como saber perder e respeitar o adversário. 

O respeito passa igualmente por acatar as decisões de arbitragem. Os árbitros são humanos como todos os outros 

intervenientes, e também erram. Mas o erro deste não pode ser o rastilho para os atos de violência verbal, atentado à 

integridade física ou qualquer outra forma de violência. Também devemos todos fazer uma reflexão se, porventura, os 

erros de arbitragem não estão a ser condicionados pelo clima generalizado de crispação e mau estar. 

Aos árbitros é exigível não só a competência técnica, mas também a postura enquanto agente ativo de um jogo de 

polo aquático. Como dizemos atrás, todos os agentes desportivos têm de ser respeitados, e em primeiro lugar estão 

sempre e só os jogadores. A eles é dirigida sempre a nossa missão. A eles que trabalham arduamente devemos a nossa 

dedicação, respeito e competência. A todos sem exceção é exigida uma postura correta e positiva, pois são esses os 

valores que devemos passar a eles, os jovens. Se formarmos bem os jovens teremos uma modalidade mais atrativa, 

interessante e desenvolvida. Com violência e mau estar, esta ou qualquer outra modalidade está condenada ao 

insucesso. 

É necessário que todos nós, intervenientes no polo aquático, façamos uma reflexão profunda do que é pretendido 

para a modalidade e para o seu futuro. Estaremos sempre disponíveis a propostas que visem o desenvolvimento 

sustentado da modalidade, em conformidade com os princípios que preconizam a nossa atividade e o desporto em geral. 

Doravante não estaremos disponíveis para admitir comportamentos incorretos, e tomaremos sempre, na qualidade de 

organizadores das competições, todas as medidas necessárias para assegurar o normal desenrolar das mesmas.   

Pela Direcção 
 
 

Miguel Santos 
(Presidente da Direção) 

mailto:geral@anlisboa.pt
http://www.anlisboa.pt/
http://www.anlisboa.pt/

