
CONSELHO DE DISCIPLINA DA FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE JUDO 
 

(MANDATO 2020-2024) 

ATA Nº 3 

 

 

DATA DA REUNIÃO: 25-11-2021 ------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MEMBROS: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Presidente – Helder Lourenço ------------------------------------------------------------ 

2. Vogal – Alexandre Oliveira --------------------------------------------------------------- 

3. Vogal – Pedro Jorge ------------------------------------------------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ASSUNTO: Apreciar a participação por situação de atitude antidesportiva do atleta 

Eduardo Almeida: -----------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi apreciada a participação da Diretora de Prova, Inês Ribeiro, referentre ao 

Campeonato Nacional de Juvenis, relaizado no dia 14/11/2021, no Pavilhão do Colégio 

Imaculado Conceição, Cernache- Coimbra, onde alegadamente, num encontro entre o 

atleta Afonso Soares (Judo Clube do Pinhal Novo) e o alteta Eduardo Almeida 

(Montanha Clube), na categoria de -60kg, o atleta Eduardo Almeida ter-se-á, após ter 

sofrido uma projeção do seu adversário, levantado, puxado o pé e desferido um murro 

no adversário, o atleta Afonso Soares. ------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A participação assume particular gravidade porque: ------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A alegada prática dos fatos indiciados mostra-se incompatível com os valores da prática 

desportiva no geral e com o judo no particular, revestindo a natureza de infração 

disciplinar. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O código moral do judo perconiza valores como a Honra, a Cortesia, o Respeito, o 

Auto-Controlo e a Amizade, cabendo ao praticante desportivo: ------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -Respeitar as regras do jogo e da competição; ------------------------------------------ 

 -Respeitar o adversário -------------------------------------------------------------------- 

 -Reconhecer o valor do adversário e felicitá-lo quando ganha o jogo --------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Adotando-se, desta forma, uma postura positiva a favor do fair-play que respeite as 

regras do jogo e também as noções de amizade e respeito pelo outro.  ----------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Analisada a referida participação, deliberou o Conselho de Disciplina, por unanimidade, 

nos termos da alínea b), do artigo 37.º, do Regulamento Disciplinar, nomear o Distinto 

Advogado Dr. Fernando Seabra como Instrutor do Processo Disciplinar. ------------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Posto o que, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, de que se lavrou a 

presente ata que, depois de lida foi aprovada em minuta. --------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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