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FUTEBOL COM TALENTO

DATA I DATE:

Publicoçõo de Decisões do Conselho de Disciplinq do FPF - Sec. Prof.

. Jogo inlegrodo no l8.o Jornodo do tigo NOS

. Jogos integrodos no 23.o Jornodo do Ligo NOS

. Jogos integrodos no 25.o Jomodq do IEDMAN LigoPro

. lnformoçõo sobre soliciloçõo de relotódo de policiomenlo desportivo

23/02/18

Poro conhecimenlo dos Sociedodes DesportÌvos e demois inleressodos, divulgo-se que o Conselho de

Disciplino do Federoçöo Portugueso de Futebol- SecçÕo Profissionol, no suo reuniÕo de hoje, tomou

os seguintes decisões:

Sonções oplicodos em processo sumório, constonies do mopo onexo;

Solicitoçöo de relotório de policiomento desportivo.

Com os melhores cumprimentos,

a

a

frØ.-'-\\ rr,--
Sónio Corneiro
Direloro Execulivo

Anexos.' Mopo + InlonnoçAo
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FED€RAçAO
PORTUGU€SA
DE FUTEBOL k

DATA DA REUNIÃO: 2018,02,23

CONSELHO DE
DISCIPLINA

FUTEBOL 1I

PROCESSOS SUMÁRIOS

203.L.160.0 ESTORIL PRAIA SAD v FC PORTO SAD Q5/0L/20L5) > LIGÀ NOS -

Época de2017 I 18

164,10

119.20

119.20

164.20

164.70

164,70

1 64,1 0

164.10

064L.1 ESTORIL PRATA SAD

i24sì25 nÈñnru nrsgrRo,J

(Ex vi art.o 54.o, no 1 do RD - Reincidència - Conforme cadastro do clube - Atraso no inlcio do jogo - O jogo iniciou-se com um atraso
minutos por atraso da equipa B. Não tendo apresentado motívo para tal atraso. Conforme é relâtado no Relatório do Arbitro e no Reta
doq De-[qgados da IPFP.)

J 1098064 DIEGO ANTONIO REYES ROSALES 164.20

(2o amarelo)

(1" amarelo)

0529.1 FC PORTO SAD

C 05291 FUTEBOL CLUBE PORIO, FUTEBOT SAD

c 05291 FUTEBOL CLUB¡ ÞORrO, FÚiÈeO[ SnD

203.1.160.1 ESTORIL PRAIA SAD v FC PORTO SAD

064L.1 ESTORIL PRAIA SAD

J 1'126497 VICTOR ANDRADE SANTOS

(2o amarelo)

J 1216823 ALTANO BRENDON SOUZA LIMA

(5o amarelo)

J 1216823 ALLANO BRENDON SOUZA LIMA

0529.1 FC PORÎo SAD

J 1126683 YACINE NASR EDDINE BRAHIMI

(1o amarelo)

J 818675 HERNANIJORGE SANTOS FORTES

(1'amarelo)

EUR 3s.00 vluLiÁ

nÈÈnÈsñSÃo

ÈùR ioo.oo MULTA

EUR 58.00 MULTA

(2L/A2/20L8) > r.rcÀ NOS -

EUR 58.00 MÚLTN

EUR 1I5.OO MULÏA

1 JOGOS DE SUSPENSÃO

EUR 39,00 MULTA

EUR 39,00 MULTA

de
tóri
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D€ FUTEEOI

DATA DA REUNIAO: 2018,02,23

l

:

.

]

C

CONSELHO DE
DISCIPLINA

Época de2017 t 18

FUTEBOL I1

PROCESSOS SUMÁRIOS

2o3.L,2ao.o vrrónrr sc sAD v sc BRAcA sAD $e/02/2018) > LroA Nos -

L2L3.1 vrróRrÀ sc sÀD

1213',1 ùiîónrA Sponr Cluer - rúrÊaol SÀo EUR 153.00 MUTTA 127.10

(Violação dos deveres inscritos no art.o 35.o, no '1, al. f) do RC, art.o 6, allnea g) e art.o 9.o, no 1 allnea m), suballnea vi) do anexo Vl do
Regulamento de Competiçóes da
LPFP e art.o 8.o, no 1 al. g), art.o 22.o, no 1, al. d) e arl." 23.", n' 1 al. i) da Lel no 39/2009 de 30 de Julho, republicada em anexo à Lei no 52/2013
de 25 de Julho, que estabelece o regimejurldico do combate à v¡olência, ao racismo, à xenofobia e à ¡ntoleráncia nos espetáculos
desport¡vos, de forma a possibilitar a realizaçåo dos mesmos com segurança - Entrada e permanència de materiais pkotécnicos no recint
desport¡vo - objetos näo autorizados.)
12131 VITÓR|A SPORT CLUBE - FUTEBOI- sAD EUR 7,650.00 MULTA 196.20

(Ex vi art," 54.o, no 1 do RD - Reicldênc¡a - Conforme cadastro do clube - Aremesso per¡goso de objetos- Violação dos deveres inscritos n'
aft.o 35.o, no 1, al. b), c) e o) do RC- Os adeptos afectos ao Vitória SC, s¡tuados na bancada topo sul inferior, durante o jogo, arremessarar
cadeiras e outros objetos para dentro do terreno de Jogo, tendo um ¡squeiro atinglndo o AA2 nas costas, mas sem gravidade e sem tc
interromp¡do o desenrolar do jogo. Conforme é relatado no Relatório dos Delegados da LPFP, no Relatório do Arbitro e foi ainda consultad
o Relatório de Policiamento Desportivo da PSP.)

C tztsl VtróniÁ sponr eLúBr - FulEeol- sno EUR 1,148.00 MULTA 187.1,4)

(Comportamento incorreto do ptÍblico - V¡olaçâo dos deveres ¡nscr¡tos no art.o 35.o, no 1, al. b), c) e o) do RC - Os adeptos afectos a
Vitória SC, situados na h¡ancada topo sul inferior, aos 12 minutos do jogo, após a obtenção do primeiro golo da equipa v¡s¡tant€
arremessaram vários objetos (como isqueiros) na direção dos jogadores do SC Braga, que festejavam o golo. Um desses ¡squeiros atingiu 

'jogador n" 35 do SC Braga, mas sem gravidade e não provocou a intenupção do jogo. Os referidos adeptos entoaram desde o infcio dr
jogo e durante 6 minutos: "E quem não salta é marroquino" e, ao minuto 24 do jogo, disseram: "tilhos da puta braga é merda até moner...
Por fim, ao minuto 37 do jogo, os mesmos adeptos arremessaram cadeiras para os âdeptos afectos ao SC Braga. Conforme é relatado n,

Reiatór¡o dos Delegados da LPFP, no Relatório do Arbitro e foi ainda consultado o Relatório de Policiamento Desportívo da PSP.)

c 12131 VIÓRIA SPORT CLUBE - FUTEBOL SAD EUR 6,310.00 MUTTA 187.1.8)

(Ex vi art.o 56.o. no 3 do RD - Reicidência - Conforme cadast¡o do clube - Comportamento incorreto do públ¡co - Violaçáo dos deveres
inscritos no art.o 35.o, n" 1, al. b), c) e o) do RC- Os adeptos afectos ao V¡tória SC, situados na bancada topo sul infeÍior, durante o jogc
deflagraram 16 tochas e I flash bang. No total utilizaram 24 engenhos pirotécnicos. Conforme é relatado no Relatório dos Delegados di
LPFP e no Relatório de Policiamento Desportivo da PSP.)

1048. ]. SC BRAGÀ SAD

C 10481 SPORTING CLUBE BRAGA FUTEBOL SAD EUR 7,650.00 MULTA 186,20

(Ex vi art.o 54.o, no 1 do RD - Reiciclência - Conforme cadastro do clube - Arremesso perigoso de objetos- Violaçao dos deve¡es inscrítos n,

art.o 35,o, no 1, al, b). c) e o) do RC- Os acleptos afectos ao SC Braga, situados na bancada topo norte inferior, durante o jogc
âÍemessaram 3 tochas para dentro do relvado. Nâo tendo at¡ngindo qualguer dos intervenientes nem interrompido o decurso do jogc
Conforme é relatado no Relatór¡o dos Delegados da LPFP e no Relatório de Policiamento Desportivo da PSP,)

C 10481 SPORTING CLUBE BRAGA FUTEBOL SAD EUR 1,148.00 MULTA 187.1.4)

(Comportamento incorreto do prlblico - Violaçäo dos deveres inscritos no art.o 35.o, no 1, al, b), c) e o) do RC - Os adeptos afectos ao S

Braga, situados na bancada topo norte inferior, aos minutos 17,33,35,49 e 65 doJogo entoaram: ''e quem nåo salta é espanhol". Tambéft
ao minuto 24 do jogo os referidos acleptos entoaram: "fillros da puta, vitór¡a é merda até moffer,..". Os mesmos adeptos, aos minutos 76, 7.

82 e 89 do jogo, sempre que o guarda-redes da equipa do Vitória SC executava o pontapé de baliza, entoaram: 'Ohhhh f¡lho da puta.
Por f¡m, ao minuto 37 do jogo, os mesmos adeptos arremessaram cadeiras para os adeptos afectos ao Vitória SC. Conforme é relatado n
Relatório dos Delegados da LPIP e foi ainda consultado o Relatório de Policiamento Desportivo da PSP.)

C 10481 SPORTING CLUBE BRAGA FUTEBOL SAD EUR 2,870 00 MULTA 187,1.8)

(Ex vi art.o 56.o, no 3 do RD - Reiciclênc¡a - Conforme cadastro clo clube - Comportamento incorreto do prlblico - Violação dos deveres
inscritos no art." 35.o, n" 1, al. b), c) e o) clo RC- Os adeptos afectos ao SC Braga, situãclos na bancada topo norte inferior, durante o jog<
deflagraram I tochas e 2 flash bang. Conforme é relatado no Relatório dos Delegados da LPFP e no Relatório de Policiamento Desportiv,
da PSP.)

ffotRACio PonÌuüutsÂ ot Ful€üot fpf.pt

Pag.2 de 5 23-02-2018



F€DCRAçAO
PORTUGUCSA
DC FUTCBOT

DATA DA REUNñO: 2018,02,23

CONSELHO DE
D¡SCIPLINA

FUTEBOL II
PROCESSOS SUMÁRIOS

203.1.202.0 vIroRIÀ FC gAD v FC PACos FERREIRÀ 9DUQ lL8/02/20L81 > I¡IOA NoS -

T2LO.1 VITOR,TA FC SÀD

C 12101 VITORIA TUIEBOL CLUBE SAD ÊUR 765.00 MULTA

Época de2017 I 18

187.1.A)

(Comportamento incoreto do ptlblico - Violação dos deveres inscritos no art.o 35,o. no 1, al. b), c) e o) do RC - Os adeptos do Vitória
instalados na bancada lateral nascente norte, aos 88 minutos de jogo, entoaram: "tilhos da puta" e "Paços é merda". Ïambém, aos
minutos de jogo, os referidos adeptos, gritaram por dez vezes: "Paços é merda". Por fim, no final doJogo. os mesmos adeptos cantaram
direçåo dos jogadotes do FC Paços de Ferreira. quando estes entravam no balneá¡io: "Filhos da puta" e "Paços é merda". Conforme <

relatado no Relatório dSS Qetegedo¡ da |PFP C foi alnda conlultqdo o Rel4¡ó¡iq {e. PolicJamento De¡portivo da PSP.)

203.L.203.0 CD TONDaIJA SDUQ v SPORTING SAD (L9/O2/20!81 >> l¡IOÀ NOS -

03L1 .1 CD TONDEIJA SDUQ

C 03111 CLUBE DESPORTIVO TONDELA - FUTEBOL, SDUQ, LDA EUR 153.00 MULTA 127.10

(Violaçäo dos deveres inscritos no aft.o 35.o, no 1, al. f) do RC, art." 6, alfnea g) e art.o 9.", no 1 alfnea m), subalfnea vi) do anexo Vl do
Regulamento de CompetiçÕes da
LPFPe art.o8.o, no 1al. g), art.o 22.o,no1, al. d) e atf."23.o, no 1al. i) da Lei no3912009de 30deJulho, republicada em anexo àLeino 5212013
de 25 de Julho, que estabelece o regimeJurfdico do combate à violência, ao racismo, à xenofobia e à intolerânc¡a nos espetáculos
desportivos, de forma a possibil¡tar a rcalizaçäo dos mesmos com segurança - Entrada e permanênc¡a de mater¡a¡s pirotécnicos no rec¡nt,
desportivo - objetos nåo auto,riz_ados.)

C 03111 CTUBE DESPORTIVOTONDELA - FUTEBOL' SDUQ' LDATUR 383'00 MUTTA 187.1.A)

(Comportamento incorreto do públ¡co - Violação dos deveres inscrítos no art.o 35.o, no'1, al. b), c) e o) do RC - Os adeptos âfectos a
clube visitado, após o final do jogo, entoaram em coro: "Oh Capela vai pó caralho e gatuno, gatuno.' Conforme é relatado no Relatóri
dos Delegados da LPFP e foi ainda consultada a Stimula de ocorrências em rec¡ntos desportivos da GNR.)

1095.1 SPORTING SAD

C 10951 SPORIING CLUBE DE PORÏUGAL - FUTEBOL, SAD. EUR 765'00 MULÌA 187.1.A)

(Comportamento incorreto do prlblico - Viofaçâo dos deveres inscr¡tos no art.o 35.o, no 1, al, b), c) e o) do RC - Os adeptos do Sportíng C
situados na bancada nascente afecta aos adeptos daguele clube, ao intervalo e aos 13 minutos da 2" parte do jogo, entoaram:'Ol
Capela vai pó caralho.' Após o final do jogo, dois adeptos afectos à equipa visitänte entraram no terreno de jogo para celebrar com c
jogadores. Conforme é relataclo no Relatório clos Delegados da LPFP e foi ainda consultada a Súmula de ocorrências em recinto
desportivos da GNR.)

C 10951 SPORTING CLUBE DE PORTUGAL - FUTEBOL, SAD. EUR 1,720.00 MULTA 1S7,1,8)

(Ex vi art." 56,", n" 3 do RD - Reicidência - Conforme cadastro do clube - Comportamento incorreto do público - V¡olação dos deveres
¡nscr¡tos no art.o 35.o, no 1, al. b), c) e o) do RC - Os adeptos do Sporting CP, situados na bancada nascente afecta aos adeptos daquelr
clube, ao minuto 90+8 clo jogo deflagraram um petardo e um flash light. Conforme é relâtado no Relatório dos Delegados da LPFP e n;
Srimula de ocorrências enr reci¡rtos desportivos da GNR.)
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M
F€DCRAç40
PORTUGUCSA
DC FUTCBOT

DATA DA REUNñA: 2018.02.23

CONSELHO DE
DISCIPLINA

FUTEBOL 1I

Época de2017 t 18

PROCESSOS SUMÁRIOS

203.L.207.0 FC PORTO SÀD v RIO ÀVE FC SDUQ (18/02/2Ot8) > IrIOA NOS -

0529.1 FC PORTO gAD

c oszsí Fut¡eol ctueE ÞoRro, rÙftaoL sno EUR 1s3.00 MULTA 't27.10

(Víolaçåo dos deveres ¡nscritos no art.o 35.", no 1, al. f) do RC, art.o 6, alfnea g) e art.o g.o, no 1 alfnea m), suballnea vi) do anexo Vl do
Regulamento de CompetiçÕes da
LPFP e art," 8.", no 1 al. g), art." 22.", n" 1, al, d) e anl,o 23.o, no 1 al. i) da Lei no 3912009 de 30 de Julho, republicada em anexo à Lei n" 5212013
de 25 de Julho. que estabelece o regime jurldico do combate à víolência, ao racismo, à xenofobia e à intoleråncia nos espetáculos

, desportivos, de forma a possibilitar a realização dos mesmos com segurança - Entrada e permanênc¡a de materiais pirotécn¡cos no recint
desport¡vo - objetos näo autorizados.)

c 05291 FUTEBOL CLUBE PORïO, FUïEBOI SAD EUR 383.00 MULïA 187.1,4)

(Comportamento ¡ncorreto do público - Violação dos deveres ¡nscr¡tos no art.o 35.o, no 1, al. b), c) e o) do RC - Os adeptos afectos ao t,
Porto, situados na bancada sul, sectores 8,9, 10 e 11, afectos aos GOA Super Dragöes daquele clube, aos mlnutos 62 e 85 doJogo
entoaram: "SLB, SLB, Filhos da puta SLB". Conforme é relatado no Relatório dos Delegados da LPFP e foi ainda consultado o Relatório d
Policiamento Qe¡po_rt¡_vp_da P$P.)

C 0529'I FUTEBOL CLUBE PORTO, FUTEBOL SAD 187.1 ,B)

(Ex vi art.o 56.o, no 3 do RD - Re¡cidência - Conforme cadastro do clube - Comportamento inconeto do priblico - Violação dos deveres
inscritos no art.o 35.o, no 1, al. b), c) e o) do RC - Os adeptos afectos ao FC Po¡to, sítuados na bancada sul, sectores 8, 9, 10 e Il, afectos ac
GOA Super DragÕes daquele clube, antes do ¡nfcio do jogo e durante o jogo, deflagraram 3 petardos, I flash lights e 6 potes de fumo. N
total utilízaram 18 engenhos pirotécnicos. Conforme é relatado no Refatório dos Delegados da LPFP e no Relatório de Policiamenl
Desportivo da PSP.)

204.t.244,0 A1ADÉMrCO VISEU SAD v CD NÀCTONAL,FUT.SÀÐ (18,/02/2OL8l >> LED!.ÍAN LrGÀ PRO -

0646.1 ACADÉUICO VISEU SAD

C 06461 ACADÉMICO VISEU FUTEBOL CLUBE - FUTEBOL SAD EUR 72.00 MUTTA '127.10

(Violação dos deveres inscritos no art.o 35.o, no'1, al. 0 do RC, art.o 6. alfnea g) e art.o 9.o, no 1 alÍnea m), suballnea vl) do anexo Vl do
Regulamento de CompetiçÕes da
LPFP e art." 8.", n'1 al. g), art." 22.o, n" 1, al. d) e art." 23.o, no 1 al. i) da Lei no 39/2009 de 30 de Julho, republicada em anexo à Lei n" 5212013
de 25 cle Julho, que estabelece o regime jurldico do combate à v¡olènc¡a, ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos espetáculos
desportivos, de forma a possibilitar a ¡ealização dos mêsmos com segurança - Entrada e permanència de materiais p¡rotécnicos no recint
clesportivo - objetos nåo autorizados.)

c 06461 ACADÉMICO VISEU FUTEBOL CLUBE - FUTEBOL SAD EUR 800.00 MULTA 1S7.1,8)

(Ex vi art.o 56.o, no 3 do RD - Reic¡dência - Conforme cadastro do clube - Comportamento ¡ncoíeto do público - V¡olaçäo dos deveres
inscritos no art.o 35.o, no 1, al. b), c) e o) do RC - Os adeptos clo AC. Víseu, localizados na bancada nâscente, ao minuto 22 do jogc
aquando do 1o golo da sua equipa, deflagraram um petardo. Conforme é relatado no Relatór¡o dos Delegaclos cla LPFP e no Relatório d{
Policiamento Desport¡vo da PSP.)

2A4.L246,0 CD COVå, PIEDÀDE SÀD v FC PENAFIEIJ SDIIQ (L8/02/20L8't >) LEDMÀN LIGA PRO -

EUR 5,160.00 MULTA

0263.1 CD COVÀ PTEDÀDE SAD

C 02631 CLUBE DESPORTIVO COVA PIEDADE, TUTEBOT SAD EUR 357.00 MULTA 187.1.A)

(Comportamento lncorreto clo prlblico - Violação dos deveres Inscritos no art.o 35.0, no 1, al, b), c) e o) do RC - Os adeptos afectos a
clube v¡sitado, CD Cova da Piedade, situados na bancada central poente, aos 16 mínutos da 1" parte, entoaram por quatro vezes
"Penafiel é merda". Os referidos adeptos aos 33 minutos da 2u parte entearam por duas vezes: "Penafiel é merda". Conforme é relatado n,

Relatório dos Delegados da LPFP e foi aincta consultado o Relatório de Policiamento Desport¡vo cla PSP.)

frorRqçÂo ponnrcu€!a ot futtBot fpf.pt
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M
F€OGRAçAO
PORTUGUESA
DE FUTGEOt

DATA DA REIJNñO: 2018,02,23

CONSELHO DE
DISCIPLINA

FUTEBOL I1

PROCESSOS SUMÁRþS

204.L.248.0 A ÀCÀDEMTCA C OAF SDUQ v V¡rónrt SC gAD (L7/02/2OLS) > r,EDDtÀN LrcÀ pRO -

O2LL.L

Época de2017 t 18

c 0211'l 187.1.A)

(Comportamento lncorreto do pttbl¡co - Violaçáo dos deveres inscr¡tos no art.o 35.o, no 1, al. b). c) e o) do RC - Os adeptos da equiþ
visitada, situados na bancada nascente, aos 73, 80 e 81 minutos de jogo, quando o guarda-redes da equipa visitante efetuava o pontapé
de baliza, entoaram: "tilho da puta". Conforme é relatado no Relatório dos Delegados da LPFP e fo¡ a¡nda consultado o Relatório cil,

lPoliciamento Dgspqrtivo da !!P,) j

O Con¡elho de Dlsclplina

Â ACADEMTCÀ C OAF SDUQ

ASSOCTAçÃO ACADÉ.M|CA COTMBRA ORG
AUTONOMO FUT SDUQ LDA

EUR 357.00 MUTTA

¡turRAçAo Ponrù6r,rsA ot ¡ut[80! fpf.pt
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M
FCDCRAçAO
PORÏUGUESA
DE FUTEEOI DATA DA Rruruño; zotg.oz.zg

Tornando-se indispensável esclarecer o conterJdo dos relatórios dos delegados da LPFP

relativamente a comportamentos de espectadores aí mencionados, com eventual relevo

disciplinar, solícítaram-se, nos termos do artigo 260e, ne 1, do RDLPFP, os relatórios de

policiamento desportivo dos seguintes jogos, aguardando-se agora pela sua recepção, nos

termos e para os efeitos regulamentares:

203.01.160,1 ESTORIL PRAIA VS. FC PORTO (2U02/20781 ,, LIGA NOS.

o de Disciplina

reoennçÃo PoRruoucsA o€ FUT€soL fpf.pt


