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ASSUNTO I SUBJECT:

FUTEBOL COM TAtENTO

DATA I DATE

Publicoçõo de Deliberoçõo do conselho de Disciplino do FpF - Sec. prof.

o Processo Decidldo (Extroto)

0e/09/19

Poro conhecimento dos Sociedodes Desportivos e demois interessodos, divulgo-se, por exlroio. o
deliberoçÕo proferido pelo Conselho de Disciplino do FederoçÕo Portugueso de Futebol- SecçÕo

Profissionol, no suo reuniÕo de hoje, no ômbito do Processo Disciplinor n.o 84-18/l g.

Com os melhores cumprimenios,

Sónio Cornelro
Direloro Execulivo

Anexos: exlrolo.
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CONSELHO DE

DISCIPLINA
sÉcçÃo PR0FtSStoNAL

EXTRATO

Processo Disciplinor N." 84-t8l19

o¡c¡sÃo StNGULAR

ARGUIDA: Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD

OBJETO: Eventuol inobservôncio quolificodo de outros deveres no jogo n.. 13409

(203.01.30ó), enlre o Futebol C/ube do Porto - Futebol, SAD e o Sporfing C/ube de

Portugol -Futebol, SAD, reolizodo no dio lB de moio de 2019, o contor poro o "Ligo

NOS".

NORMAS APLICADAS: Artigos 13.o, olíneo f), l'ì8.", 172.o, n." l, tB7.o, n.o'1, olíneo o). do
RDLPFP2OIB; ortigo 35.o, n.o l, olíneos b), c), f) e o) e 49.o, n.o l, ombos do RCLpFp2glB;

ortigos ó.o, n.o l, olíneos b), c), d),g), m) e p),9.o. n.o l, olíneos g) e h), lO.o, n.o l, olíneos

o) e b), todos do Anexo Vl (Regulomento de PrevençÕo do Violêncío) oo RCLPFP2OIB;

e ortigos 22.o, n." '1, olíneo e) e 23.', n.o l, olíneo o), ombos do Lei n3 3g/2oog. de 30 de
julho.

DECTSÃO

Decide-se julgor procedente o Acusoçõo e, consequentemente, o Arguido Fulebol

Clube do Porlo - Fulebol, SAD é condenodo pelo prótico do infroçdo disciplinor p. e p.

pelo orligo 187.o, n.o l, olíneo o), do RDLPFP20I8, por violoçöo dos deveres ínsitos nos

ortigos 35.o, n.o l. olíneos b). c), f) e o) e ortigo 49.o, n." l, ombos do RCLpFp2olB, e nos

ortigos ó.o, n.o l, olíneos b), c), d). g), m), e p), ortigo g.o, n.o l, olíneos g) e h), ortigo 10.",

n.o l, olíneos o) e b), todos do Regulomento de PrevençÕo do Violêncio (Anexo Vl do

RCLPFP2OIB) e ortigos 22.o, n." I , olieno e) e 23.", n.o I olíneo o). ombos do Lei n." 39 l2OOg,

de 30 de julho, no sonçõo de multo que se fixo em € 1.150,00 (mil cento e cinquenlo

euros).

Oeiros, Cidode do Futebol, 9 de setembro de 2019
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O Relotor,


