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DATA DA REUNIÃO: 29-12-2021 ------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

ASSUNTO: Apreciar a suspensão preventiva do atleta Eduardo Filipe Vaz de Almeida: 

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

Atento às circunstâncias que motivaram o processo disciplinar contra o atleta Eduardo 

Almeida, que, a serem provadas, revelam uma postura desrespeituosa para com a prática 

do Judo,  e uma vez que se antecipa o Zonal de Cadetes, a realizar nos dias 15 e 16 de 

Janeiro, no qual este poderá competir, deliberou este Conselho de Disciplina pela 

suspensão preventiva do atleta, nos termos do artigo 23º n1 do Regulamento de 

Disciplina. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

A suspensão preventiva (prevista no artigo 23º do Regulamento de Disciplina) assume 

uma natureza cautelar da qual o Conselho de Disciplina poderá tomar mão sempre que as 

circunstâncias indiciadas se revelem, pela sua gravidade, passiveis da aplicação de uma 

sanção disciplinar. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

No entanto, e dada a sua natureza antecipatória, não cabe a este Conselho, para já, tomar 

posição acerca da real conduta do infrator. Pode, sim, atento à sua experiencia, fazer um 

juizo de prognose relativo a possiveis condutas futuras, que poderão colocar em risco o 

próprio fim último do desporto e a reputação do Judo. ----------------------------------------- 

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

Motivo pelo qual se assume esta decisão. -------------------------------------------------------- 

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

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

A decisão deverá ser notificada ao arguido nos termos legais e regulamentares devidos, 

promovendo-se a publicitação no sitio institucional da Federação Portuguesa de Judo na 

internet, eliminando-se da respetiva publicitação os dados pessoais referentes ao atleta, 

em cumprimento do disposto no artigo 8º nº1 alinea b) e nº2 do Decreto-Lei nº 248-

B/2008 de 31 de dezembro. ------------------------------------------------------------------------ 

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

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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