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

. Processos Decididos (Exfrofos)
26/06/18

Poro conhecimento dos Sociedodes Desportivos e demois interessodos, divulgom-se, por extroto, os

Decisões proferidos pelo Conselho de Disciplino do Federoçõo Portugueso de Futebol - Secçõo

Profissionol, no suo reuniÕo de hoje, no ômbito dos seguintes processos:

Processo Disciplinor n.o 64-1 7/18 (Despocho Singulor - DecisÕo);

Recurso Hierórquico lmpróprio n.o 83-17/18 (AcórdÕo).
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Com os melhores cumprimentos,

fto^
Sónio Corneiro
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Direloro Execulivo

Anexos: Extrofos
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ffi CCINSELHO DE

DISC¡PLINA
sEcçÃo PR0FrssroNAL

EXTRATO

Processo Disciplinor n.o 64-17/18

DESPACHO . DECISÃO SINGUTAR

ARGUIDA: Sport Lisboo e Benfico, FutebolSAD

OBJETO: Eventuol lesÕo do honro e do reputoçöo dos órgÕos do esïruturo desportivo e

dos seus membros, lendo por bose notícios publicodos no ediçõo do dio 20.02.2018 do

Jornol rrRecordl e no dio 13.03.2018 nos edições dos jornois uA Boloy e uRecordn,

difundidos otrovés do Twitter do deportomento de comunicoçÕo do Sport Lisboo e

Benfico. FutebolSAD.

NORMAS APIICADAS: Artigos 35.o n.o I h) RCLPFP2}IT; l9.o n.o I e ll2.o,n.o s 
.|,2 

e 3,

ombos do RDLPFP2Ol7.

DECrSÃO

Julgor procedente, por provodo, o ocusoçöo e consequentemenle, condenor o

Arguido, Sport lisboo e Benfico, FutebolSAD, pelo prótico de umo infroçÕo disciplinor p.

e p. pelo ortigo ll2.o n.o l,2e 3 RDLPFP2OI7,no sonçÕo de multo de'100 UC. o que

corresponde o volor de € 7.ó50 (sete mil seiscentos e cinquento euros)

Cidode do Futebol ,26 de junho de 20lB

A Relotoro,

FPF
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DISCIPLINA
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EXTRATO

Recurso Hierórquico lmpróprio N.o 83-17/18

RECORRENIE: Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD

RECORRIDO: Conselho de Disciplino do Federoçõo Portugueso de Futebol - SecçÕo

Profissionol

OBJETO: DecisÕes disciplinores proferidos em processos sumórios decididos pelo

Conselho de Disciplino do FPF, no dio 15 de moio de 2018, publicitodos otrovés do

Comunicodo Oficiol n.o 287 do LPFP, pelos quois o Recorrente foi condenodo pelo

prótico dos infroções disciplinores p. e p. pelos ortigos 127.o n." I e 187.", n.o l, olíneos o/

e b/, do RDLPFP2Ol7, com sonçöes de mullo no montonte totolde € 9l 46, em virtude de

foctos ocorridos oquondo do jogo n.o 13304 (203.01 .292) enlre a tÊutebolClube do Porto

- Futebol, SADI e o Clube Desporfivo Feirense- Clube SADI, reolizodo no dio ó de moio

de 201B, o contor poro o 33." jornodo do "Ligo NOS

NORMAS APLICADAS: Artigos 13.o. olíneo f),127.', n.o.l. I87.o, n.o l, olíneos o) e b),262.",

n.o2,290.o,291.',292.o,293."e296.' doRDLPFP2OIZ;ortigo35.o.n.ol,olíneosb),c.f),eo)

do RCLPFP2OIT; orligos ó.o, olíneo g) e 9.", n.o l, olíneo m), subolíneo vi), do Anexo Vl do

RCLPFP20I 7; ortigos B.o, n.o 'l 
, olíneo g), 22.", n.o I , olíneo d) e 23.", n.o I , olíneo l), do Lei

n." 3912009, de 30 de julho.

DECrSÃO

Julgodo improcedente o presente recurso hierórquico impróprio e, consequentemente,

sÕo confirmodos os decisÕes disciplinores recorridos.

Oeiros, Cidode do Futebol ,26 de junho de 20.l8.

O Conselho de Disciplino, SecçÕo Profissionol.
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