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ASSUNTO I SUBJECT

PORTUGAL

FUTEBOL COM TATENTO

DATA I DATE

Publicoçõo de Decisões do Conselho de Disciplino do FPF - Sec. Prof
¡ Jogo integrodo no 33.oJornodo do Ligo NOS

r Jogos integrodos no 34.oJornodo do Ligo NOS

. Jogo inlegrodo no 37.o Jornodo do IEDMAN LigoPro
o Jogo integrodo no 38.o Jornodo do IEDMAN LigoPro

18/0s/18

Poro conhecimento dos Sociedodes Desportivos e demois interessodos. divulgo-se que o Conselho de

Disciplino do FederoçÕo Portugueso de Futebol- SecçÕo Profissionol, no suo reuniõo de hoje, tomou

os seguintes DecisÕes:

SonçÕes oplicodos em processo sumório, constontes do mopo onexo.

lnstouroçÕo de procedimentos disciplinores, iguolmente constontes do supromencionodo

mopo.

Com os melhores cumprimentos,

a

a

þts^qlq,
Sónio Corneiro
Direloro Execulivo

Anexo: Mopo
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$o*.*f
reoennçAo
PORTUGUESA
DE FUTEBOT

DATA oa Reuruño: 2o1B.os.1B

CONSELHO DE
DISCIPLINA

FUTEBOL II
PROC sutvlÁRlos

203.L.290.0 SPORTTNG SÀD v BENFTCÀ SÀD (O5/05/20L8) > LrcÀ Nos -

L095.1 SpoRTING SÀD

c 10951 SÞontiruc cLUBE DE poRTUGAL - FUTEBoL, sAD,

Época de 20'17 t 18

127,10

(V¡olação dos deveres inscr¡tos no art.o 35.o, no 1, at. f) do RC, art.o 6, allnea g) e art.o 9.o, no'l alfnea m), subalfnea vi) do anexo Vl do
Regulamento de CompetiçÕes da LPFP e art.o B.o, n' 1 al. g), art.o 22.o, no 1, al. d) e art.o 23.o, no 1 al. i) da Lei no 39/2009 de 30 de Julho,
republicada em anexo à Lei no 5212013 de 25 de Julho, que estabelece o reg¡me jurfd¡co do combate à v¡olência, ao ¡acismo, à xenofobia
e à fntolerância nos espetáculos desport¡vos, de forma a possibilitar a realização dos mesmos com segurança - Entrada e permanência dr
materiais pirotéclicgs.nglegilto gesportivo - objetos não autoriza.dos.) 

l10951 SPORï|NG CLUBE DE PORTUGAL - FUIEBOL, SAD, EUR 3,825.00 MULTA 1ß.10

: (Arremesso perigoso de objectos com reflexo no jogo - Violação dos deveres
i inscrltos no art,o 35,o. no 1, al, b), c) e o) do RC- Os adeptos do clube visitado, Sporting CP, identificados como pertencentes aos GO
¡ 'Tuvontude Leonina", "Directivo Ult¡as XXl" c "Brigadas Ultras", localizados no bancada tõpo sut , sectores AS, 414; A 17, 410 e AZ0, rrt

decorrer do primeiro minuto do jogo, arremessaram inúmeros engenhos p¡rotécnicos para o terreno de jogo, sendo possfvel contabilizar12
tochâs. Devido a tal ocorrência o jogo teve intelÍompido 3 minutos para retirar tais objectos do campo. Conforme é relatado no Relatél

.Qe-Aø*to' '" 
*ts'Ë8Ëriñå'3"if'rfË?tfðåTrryáat"-or"ü1'r"d3r1îÅoJ'l"-?üF 

iïB.iär',ü 
de?SP') 

187.1.A)

(Comportamento incolreto do públ¡co - Violação dos deveres inscritos no art.o 35.o, no 1, al. b), c) e o) do RC- Os adeptos do club
vis¡tado, Sporting CP, ldentlficados como pertencentes aos GOA "Juventude Leonina', "Directivo Ultras XXl" e "Brigadas Ultras", iocalizados n
bancada topo sul , sectores A8, 414, A 17, AIB e 420, após o reinlcio do jogo, exibiram uma tarja com as seguintes inscrições: 'Vouchers
Lex-Toupeira - Porta '18 - Emails-Grandes Tftulos - Conupção". Os mesmos adeptos apresentaram também uma ta{ia, durante o jogo, cor
a segu¡nte inscrição: "Don Vieirone o Chefe" e "Da Máfia Lamp¡ón¡ca". Os referidos adeptos, aos 35 minutos da 1" parte e aos 39 minutos d¿
23 parte, entoaram: "Em cada lampiäo há um cabräo", também aos 25 minutos da 2u parte entoaram: "tilhos da puta SLB".Por fim, aos 45+i
da 2" parte aqueles adeptos lançaram uma bola para o interior do campo. Conforme é relatado no Relatório dos Delegados da LPFP e nr
Relatório de !g!içiqmento Desport¡vo da PSP,)

C 10951 SPORTING CLUBE DE PORTUGAL - FUTEBOL, SAD. EUR 8,610.00 MULTA 197.1.8)

(Ex vi art.o 56,", no 3 do RD - Reincidência - Conforme cadastlo do clube - Comportamento ¡ncorreto do priblico - Violação dos devere
insctitos no art,o 35.o, n" 1, al. b), c) e o) do RC- Os adeptos do clube visitado, Sporting CP, identificados como pertencentes aos GO
'Juventude Leonina", "Directivo Ultras XXl" e "Brlgadas Ultras", localizados na bancada topo sul . sectores A8, A14, A 17, 418 e A20, nc
decorrer do jogo, deflagraram os seguintes engenhos pirotécnicos: 4 petardos, 7 tochas, 12 potes de fumo e 20 flash l¡ghts. No tot¿
utilizaram 43 engenhos p¡rotécn¡cos que nâo foram anemessados para o terreno dejogo. Conforme é relatado no Relatório dos Delegadc
da LPFP e no Relatório de Polic¡amento Desport¡vo da PSP.)

L023. ]. BENFICA SAD

C 10231 SPORT LISBOA BENFICA, FUTEBOL sAD EUR 1,148,00 MULTA 187.1,A)

(Comportamento incorreto do ptlblico - Violação dos deveres inscritos no art.o 35.o, no 1, al, b), c) e o) do RC- Os adeptos do SL Benfic.
situadosnabancadaANorte,sectoresA9,All,Bl3,Bll,B9eBT,ondeseencontravamosGOA"NoNameBoys"e"DiabosVe¡melho:
afectos ao clube, no deconer do jogo e no seu final, em manifesta alusão ao incidente que em 2017 vitimou um cidadão italiano, usand,
umâ música de um conhecido cåntico do Sporting CP, entoaram: "O Marco ficou', " O Marco ficou", "quase sem caLreça", "quase ser
cabeça". Conforme é retatado no Relatório de Policiamento Desport¡vo da PSP)

C 10231 SPORT LISBOA BENFICA, FUTEBOL SAD EUR 6,310.00 MUTTA 1Bi,1.B)

(Ex vi art.o 56.o, no 3 do RD - Reincldência - Conforme cadastro do clube - Comportamento ¡ncorreto do prlblico - Violação dos devere
inscr¡tosnoart,"35.o,no1,al.b),c)eo)cloRC-OsadeptosdoSLBenlica,situadosnabancadaANorte,sectoresAg,All,B13,Bll.Bg
B 7, onde se encontravam os GOA'No Name Boys" e '' Diabos Vermelhos" afectos ao clube, no decorrer do jogo, deflagraram os seguinte
engenhos pirotécnicos: 8 petardos, 3 potes de fumo, 10 tochas e 3 flash lights, No total ut¡l¡zaram 24 engenhos p¡rotécnicos. Conforme
relatado no Relatór¡o dos Qelggado: da LPFP e no Relatório de Policiamento D€sportivo da PSP,)

c 10231 SPORT LISBOA BENF|CA, TUTEBOL SAD pRocESSO DtSCtpLtNAR pD

EUR 153.00 MULTA

C
:
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FEDeRAçAO
PORTUGUESA
DE FUT€BOI

DATA DA REUNIÃO: 2018.05.18

CONSELHO DE
DISCIPLINA

FUTEBOL II

Época de2017 t 18

PROC SUMÁRIOS

243.I.298.0 BOÀVISTÀ SÀD v BELENENSES gAD (L2/05/2OL8) ), r,rcÀ Nos _

0166.1 BOÀVISTA SÀD

C 01661 BOAVISTA FUTEBOL CLUBE, FUTEBOL SAD tUR 1s3.00 MULTA 127,10

(V¡olaçâo dos deveres ¡nscritos no a¡t,o 35.o, no 1, al. f) do RC, art.o 6, alfnea g) e art," g,o, n" I alfnea m), subalfnea vi) do anexo Vl do
Regulamento de CompetiçÕes da LPFP e a¡t.o 8.o, no 1 al. g), aft.: 22j, no 1, á1. d) e art.o 23.o, no 1 al. i) da Le¡ n" 3$2ó09 de 30 de Julho,
republicada em anexo à Lel no 52120'13 de 25 de Julho, que estabelece o regimejurfdico do combate à violência, ao racismo, à xenofobia
e à intolerância nos espetáculos desport¡vos, de forma a possibil¡tar a realizaçãodos mesmos com segurança - Entrada e permanência d(

., mater¡a¡s p¡rotécnicos no recinto desportivo - objetos não autorizados.)
C 01661 BOAVISTA TUTEBOL CLUBE, FUTEBOL SAD EUR 383.00 MUTTA 1g7.1.A)

(Comportamento incorreto do ptlblico - Violação dos deveres ¡nscr¡tos no art.o 35.o, no 1, al. b), c) e o) do RC- Os adeptos visitados, d
Boavista FC, com indumentár¡a alusiva ao clube, localizados na bancada topo sul, nfvel 1, onde se encontravam os GOA'Þanteras Negras
afectâs ao chthe, âpós o finâl cloJogo, invâcliram pac¡f¡camente o relvado. Confo¡mo é rolatado no Relató¡io do Arbitro e no Relató¡'io c

^ 
Polici-a me n to De_spo¡!g_{ 

".P!¡l _c 01661 BOAVTSTA FUTEBOL CLUBE, FUTEBOL SAD EUR i;ir0.00 MULTA 187.1,8)

(Ex vi art.o 56'o, no 3 do RD - Reincidència - Conforme cadastro do clube - Comportamento ¡ncorreto do prlblico - Violação dos devere
¡nscritos no art.o 35.o, n" 1, al. b), c) e o) do RC- Os adeptos visitados, do Boavista FC, com indumentária álusiva ao clubé, localizados n,
bancada topo sul, nfvel 1, onde se encontravam osGOA "P,anteras Negras" afectas ao clube, ao minuto 1g do jogo, deflagraram um flasl
light. Corlforme. é.¡elatad,q no Relatório do¡ Delegados da LPFP e no Re-latórig Qe Policiamq¡le petps4¡VS Sê pSp.I

rIoçRAçÀo PoRrucut5¡ or fuf[BoL fpf.pt

Pag. 2 de 6 18-05-2018



FEDERAçÃO
PORTUGUÊSA
DE FUTCBOT

DATA DA REUNIÃO: 2018.05.18

CONSELHO DE
DISCIPLINA

FUTEBOL I1

PROCESSOS SUMÁR|OS

203.1.300.0 CD FEIRENSE S.AD v ESTORITT PRÀIA SÀD (13/05/2018) >> LIcÀ NOg -

0268.1 CD FEIRENSE SAD

C 02681 CLUBE DESPORTIVO FEIRENSE - FUTEBOL, SAD EUR 153.00 MULTA 127.14

(-

(Viotação dos deveres inscritos no art.o 35.o, no 1, al. f) do RC, art.o 6. alfnea g) e art.o g.o, no I alfnea m), subalfnea vi) do anexo Vl do
Regulamento de CompetiçÕes da LPrP e art.o B,o, n" 1 al. g), art." 22,", no 1, al. d) e art.o 23,o, no 1 al. i) da Lei n'39/2009 de 30 de Julho,
republicada em anexo à Lei no 5212013 de 25 de Julho, que estabelece o regime jurldico do combate à violência, ao racismo, à xenofobia
e à intolerånc¡a nos espetáculos desportivos. de forma a possibilitara realização dos rnesmos com segurança - Entrada e permanência d(
mate-r¡ais pirotécÌ¡cos noJ_e_ct!!o delpgJtivo - objetos näo autor¡zados.)
02681 CLUBE DESPORTIVO FEIRENSE - FUTEBOL, SAD EUR 3,825.00 MUrTA 1g3,10

(Arremesso perigoso de objetos com reflexo no jogo - Violaçâodos deveres ¡nscritosno art.o 35.0, no 1, at. b), c) e o) do RC- Os adeptos d
CD Feirense, localizados na bancada norte e bancada poente (central), ldentificados por cachecóis, ta{ias e camisolas alusivos ao clubk
onde Ee oncontrava os GOA "Civ¡tas Fortfss¡ma" afectos ao clube, ao minuto 1 da 2ô partc do jogo, arremessaram para o terreno de jogr
dois potes de fumo. uns artefactos pirotécnicos acoplados a um pedaço de madeka e várias dezenas de rolos de papel higiénico, que år
entraram em contacto com o material pirotécnico ainda em actividade, incendiaram-se junto à baliza norte, havendo a necessidade d
interromper o jogo por 2 m¡nutos e 30 segundos. Conforme é relatado no Relatór¡o do Arbitro, no Relatório dos Delegados da IPFP e n
Relatór¡o de Policiamento Desportivo da PSP.)

'C ôzdeî CaùBE oÈSÞonlvo ÈÈlnÈñS¡ - FUTEBoL, SAD ËúR ¡,e2s.00 MuuÀ 186.10

(Arremesso perigoso de objectos - Violaçåo dos deveres inscritos no art.o 35.o, n" 1, al. b), c) e o) do RC- Os adeptos do CD Feirense
localizados na bancada norte e bancada poente (central), identificados por cachecóis, tadas e camisolas alusivos ao clube, onde !r
encontrava os GOA'Civitas Fortfssima" afectos ao clube, no decorrer do jogo, aÍremessaram 3 petardos para dentro do terreno de jogc
Conforme é relatado no Relatór¡o dos Delegados da LPFP e no Relatór¡o de Policiamento Desportivo da PSP.)

c 02681 CLUBE DESPORTTVO FE|REÑSE - FUIEBOL, SAD ÈUn r,r¿S.OO tvtULrA 1S7.1.A)

(Comportamento incorreto do ptlbl¡co - Violação dos deveres ¡nscr¡tos no art.o 35.o, no 1, al. b), c) e o) do RC - Os âdeptos do CD Feirens
localizados na bancada norte e bancada poente (central), identificados por cachecóis. taûas e camisolas alusivos ao clube, onde sr

encontrava os GOA "C¡v¡tas Fortfssima" afectos ao clube, no decorer do jogo, arremessaram para o interior do ter¡eno de jogo os seguint(
objetos: vários rolos de papel higiénico, cartolinas amarrotadas azuis e brancas e 3 bolas. Os referidos adeptos, após o apito final dr
árbitro, invadiram pacificamente o campo, com o objectivo de comemorar a manutençåo clo clube, Conforme é relatado no Relatório (
Arbitro, no Relatórig dos Dqlegados da LPFP e no Relatório de Policiamento Desportivo da PSP,)

C 02681 CLUBE DESPORTIVO FE¡RENSE - FUTEBOL, SAD EUR 4,020.00 MULTA 197.1.8)

(Ex vi art." 56.o, no 3 do RD - Reinc¡dênc¡a - Confolme cadastro do clube - Comportamento incorreto do prlblico - Violaçåo dos devere
¡nscritos no art.o 35.o, no 1, al. b), c) e o) do RC - Os adeptos do CD Feirense. localizados na bancada norte e bancada poente (central
identificaclos por cachecóis, taùas e camisolas alusivos ao clube, onde se encontrava os GOA "Civitas Fortfssima" afectos ao clube, n,
decorrer do jogo, deflagraram 5 potes de fumo, 5 petardos e 4 flash lights. No total ut¡l¡zaram 14 engenhos photécnicos que nåo forar
arremessados pa¡a o teffeno deJogo. Conforme é relatado no Relatório dos Delegados da LPFP e no Relatólio de Policiamento Desportiv
da PSP.)

0641.1 ESTORTL PRAIA SÀD

C 06411 ESTORIL PRAIA FUTEBOLSAD EUR 765.00 MUTTA 187,1.A)

(Comportamento incorreto do prlblico - Violação dos deveres ¡nscritos no art.o 35,o. n" 1, al. b), c) e o) do RC - Os adeptos do Estor¡l Praii
localizados na bancada sul, no decorret do jogo, aÍremessaram 3 ganafas de água de 33 cl, sem tampa, para o relvado, para próximo da
baliza onde defendia o CD Feirense. Conforme é relatado no Relatório de Pol¡ciamento Desport¡vo da PSP.)

Época de2017 I 18

f€oÊRAçÀo PoRrucut5a D€ fuTËBot fpf.pt

Pag. 3 de 6 18-05-2018



FEDERAçAO
PORTUGUESA
DE FUTEBOT

DATA DA REUNñO: 2018.05.18

CONSELHO DE
DISCIPLINA

FUTEBOL 11

PROCESSOS SUMARIOS

203.1.304.0 vrrónre gc sÀD v FC poRto sAD lL2/os/2019) > rrrcA Nos -

L21.3.1 VITóRIÀ SC SÀD

12'131 VITÓRIA SPORT CLUBE - FUTEBOL SAD EUR 153,00 MULTAc
:

Epoca de 20'17 I 18

127.10

(Violaçåo dos deveres inscritos no art.o 35.o, no 1, al. f) do RC, art.o 6, alfnea g) e art.o g.o, n" 1 alfnea m), suballnea vi) do anexo Vl do
Regulamento de CompetiçÕes da LPFP e art.o 8.", no 1 al. g), aftj 22.", n" 1, ã1. d) e art." 23.o, no 1 al. i) da Lei n. 39/2ó09 de 30 de Julho,
republicada em anexo à Lei no 5212013 de 25 de Julho, que estabelece o regime jurldico do combate à violência, ao racismo, à xenofobià
e à intolerå-ncia nos espetáculos despoftivos, de forma a possibilitar a lealizãçaodos mesmos com segurança - tntrada e permanência d(
mater¡a¡s pirotécnicos no recinto desportivo - objetos não autorizados.)
12131 VITORIA SPORT CLUBE - FUTEBOL SAD EUR 765.00 MULTA 1S7,1,A)

(Comportamento incorreto do prlblico - Violaçåo dos deveres inscritos no art.o 35.o, no 1, al. b), c) e o) do RC - Os adeptos do Vitória S(
localizados na bancada sul infer¡or, onde se encontrava os GOA "White Angels" afectos ao clube, aos 7g minutos de jogä proferiram por
veze6 na dir€çåo dos adeptos do FC Porto: "O Po¡to ó mcrda". Tombém aos B0 minutos de jogo, os refericlos acteptoi disserarn pur 6 üeze
na direçåo dos adeptos do FC Porto: "Filhos da puta'. Por fim, aos 81 minutos de jogo, ós mesmos adeptos pioferham por b uezes n:
direçao dos adeptos do FC Porto: "Em cada tr¡peiro há um paneleiro". Conforme e èlatado no Relatório Ooi DelegaOos da LpFp e k

. çqnlultado o Relatório de.Pqlic!afn9¡!9 De!p.-o-(tiyo de P!P.)
C 1213ì- VlróniÀ sÈÒRÎ e[úBÊ - FúrÈÈoL Snó EuR i,z2o,oo-MùLrÀ 1s7.1,8)

(Ex vi art." 56.o, no 3 do RD - Reincidência - Conforme cadastro do clube - Comportamento ¡ncorreto do públlco - V¡olação dos devere
inscl¡tos no art.o 35.o, no 1, al. b), c) e o) do RC - Os adeptos do V¡tórla SC, localizados na bancada sul inferíor, onde se eniontrava os GO
"White Angels"_afectos ao clube. no decorrer g"Log.",deflagraram 1 pote de fumo e 3 flash lights. No total utilizaram 4 engenhc

^ 
pirotécnicot. Cg{"-'Tg qJEq!-"qq ngjelEtório los.Dgþgados da LPIP q fq! qgn¡q[!a{_o_9 flelató¡io dé Poticiamento De¡porrivo oa ÈSe,)C 12131 VITóR|A SPORT CLUBE - FUTEBOL SAD -ÞAoiesSo oisclÞl-tnnn Þ'D

0529.1 FC PORTO SAD

c 05291 FUTEBOL CLUBE PORTO, FUTEBOL SAD EUR 7,650.00 MULTA 1g6,20

(Ex vi art'o 54.o, n" 1 do RD - Reincidência - Conforme cadastro do clube - Arremesso perigoso de objectos - V¡olação dos deveres inscritc
no art.o 35.o, no 1. al. b), c) e o) do RC- Os adeptos do FC Porto, situados na bancada noite piso suþerior e inferior, onde se encontrava c
GOA "Super-DragÕes" afectos ao clube, durante o j9S9, deflagraram 3 potes de furno pãra dentro do terreno de jogo. Conforme
feletedo no Relatório de Policiqme¡to De¡pqqlivo Qa PSP,)

C 05291 FUTEBOL CLUBE PORTO, FUTEBOL SAD EUR 765.00 MULTA 1g7.1,A)

(Comportamento incorreto do ptlblico - Violaçâo dos deveres inscritos no art.o 35.o, no 1, al, b), c) e o) do RC - Os adeptos do FC portr
s¡tuados na bancada norte piso supe_rior e inferior, onde se encontrava os GOA "Super Dragöes" afectos ao clube, aos 6 minutos de jogc
profetiram em.colo pol três vezes: "Filho da Puta" na direçåo dos adeptos do Vitória SC. Os mesmos adeptos aos 13 minutos Oelolr
profetiram na direção dos adeptos do Vitótia SC: "Ó Guim-arâes filhos da þuta". Conforme é relatado no Relatbrio dos Delegados da LÞFp,
foi ço¡sqltado a Relqtótiq d-e Pgliciamento Desportivo da PSP.)

C 05291 FUTEBOL CLUBE PORTO, FUTEBOL SAD EUR 1,720,00 MULTA 187.1.8)

(Ex vi art.o 56.o, no 3 do RD - Reincidência - Conforme cadastro do clube - Comportamento inconeto do priblico - Violação dos devere
inscritos no art.o 35.o,!o 1, al. b), c) e o) do RC- Os adeptos do tC Porto, situâdos na bancada norte piso superior e inferior, onde s,
encontrava os GOA "Super DragÕef' afectos ao clube, durante o jogo, ¡ebentararn 5 petardos, Confo¡me é relatado no Relatór¡o dc
Delegados da LPFP e no Relatório de Policiamento Desportivo da PSP.)

203.1.305.0 MARITIMO MåDEIRA, SÀD v SPORTING SÀD (13/05/2018) > IJIGÀ NOS -

1095.]. SPORTING SAD

C 10951 SPORTING CLUBE DE PORTUGAL - FUTEBOL, SAD. EUR 383.00 MUTTA 1S7,1.A)

(Comportamento ¡ncorreto do ptiblico - Violaçâo dos deveres inscr¡tos n9 art.o 35.o, no 1, al. b), c) e o) do RC- Os adeptos afectos a
Sporting CP, f_tggdos no sector A, bancada nascente, aos 38 da 2" parte do jogo, entoaram repetidamente na direçåo dó guarda-rede
do Maltimo M.:"Filho da puta, tu és um filho da puta". o jogo estava interrompido porque aquèle guarda-redes se éncontralva a recebe
assistênc¡a médica. Conforme é relatado no Relatório dos Delegados da LPFP e no Relatório de Policiamento Desportivo da pSp.)
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F€DERAçAO
PORTUGUESA
DE FUTEBOL

DATA DA REUNIÃO: 20I8.05.18

CONSELHO DE
DISCIPLINA

FUTEBOL 1I

PROCESSOS SUMÁR|OS

Época de2017 t 18

203.1.306.0 VTTORTÀ FC SÀD v CD TONDELA SDUO Í3/05/20L8) >> r,IcA Nos _

L2LO.1 VTTORI.A FC SÀD

C 12101 VITORIA FUTEBOL CLUBE SAD EUR I SS.0o t\4Ulrn tii.to
: (Violaçåo dos deveres inscritos no art." 35.o, no 1. al. f) do RC, art.o 6, alfnea g) e art.o g.o, n" 1 alfnea m), subalfnea vi) do anexo Vl do

Regulamento de Compet¡çóes da LPFP e art.o 8.o, no 1 al. g), art.o 22j, no 1 , ãt. a¡ e art.o 23.o, no 1 al. i) da Lei n" 3912ó09 de 30 de Jutho,: republicada em anexo à Lei no 5212013 de 25 de Julho, que estabelece o regimejurfdico do combate à violência, ao racismo, à xenofob¡ai e à intoleråncia nos espetáculos desportivos, de forma a possibilitar a realizãçâodos mesmos com seguranÇa - Entrada e permanênc¡a d(
i^ Ta^!e^r¡_ais 

p¡rotécnic_os no¡9911t9.0!spo4lv9 - objetos näo aurorizados.)
,C 12101 VITORIA FUTEBOL CLUBE SAD EUR 1,720.00 MULTA 1g7,1.8)

(Ex vi art." 56.o, n" 3 do RD - Reihcidência - Conforme cadastro do clube - Comportamento ¡ncorreto do prtblico - Violação dos dever'ê
inscdtos no art.o 35.o, no 1, al. b), c) e o) do RC- Os adeptos do Vitór¡a tC, loializados na bancada central poente, séctor 6, onde s
encontravam os GOA "Grupo Ultras 1910" afcctos ao clubc. quc envergâvam adereços alusivos ao clube e oncle constavatl ba¡rdeiras dc
I9smo, no deconer do jogo, deflagraram um total de 3 potes de fumo. Conforme é relatado no Relatór¡o dos Delegados da LpFp e n
Relatór¡o Qe Policiamqnto Despo¡tlvo da PSP.)

204.L.366.0 FC ÀROUCA SDUQ v CD NACIONÀIJ,FUT.SÀD (06/05/20tg) r> I,EDMÀN IJIGÀ pRO -

0282.1 cD NACIONÀIr,FUT.SAD

C 02821 CLUBT DESPORTIVO NACIONAL,FUTÈBOL SAD EUR 8OO,OO MÙLTÀ 187.1 .B)

(Rectificaçäo - Ex vi art.o 56.o, no 3 do RD - Reincidência - Conforme cadastro do clube - Comportamento incorreto do priblico - Violaçå
dos deveres insclitos no art.o 35.o, no 1, al. b), c) e o) do RC- Os adeptos do CD Nacionã|, pertencentes aos GOA daquele clu'bt
identilicados com camisolas, cachecóis, bandeiras e tarjas denominadas "Armada Alvinegra", rôbentaram um pote de fumo em cadi
minuto 4 e 90 do jogo. Conforme é relatado no Relatót¡o dos Delegados da LPFP e foi aindã consultada a informáção da GNR - por lapsr
dos setviços a fundamentaçäo mencionada a 11.05.2018 quanto à infração em queståo nao coincidia com o déscrito nos documento:
supracitados)

204.1.376.0 ÀcADÉMrco vIsEu sÀD v SANTA CIJARÈ, ÀçORES sÀD (12lOS/2OtB) > LEDMAN rrcÀ pRo -

0646.1- ÀCADÉ¡¡rCO VISEU SÀD

C 06461 ACADÉMICO VISEU FUTEBOL CLUBE - FUTEBOL SAD EUR 72.00 MULTA 127,1A

(Violaçåo dos deveres inscritos no art,o 35.o, no 1, al. f) do RC, art.o 6, alfnea g) e art.o g.o, n" 1 alfnea m), subalfnea vi) do anexo Vl do
Regulamento de CompetiçOes da LPFP e art.o 8.o, no 1 al, g), a¡Ì".o 22.o, no 1, al. d) e art." 23.o, no 1 al. i) da Lei no 39/200g de 30 de Julho,
republ¡cada em anexo à Lei no 52i20'13 de 25 de Julho, que estabelece o regime jurfdico do combate à violência, ao racismo, à xenofobia
e à intolelåncia nos espetáculos desport¡vos, de forma a possibilitar a realizaçåo dos mesmos com seguÍança - Entrada e permanència dr
materiais pirotécnicos no rec¡nto desportivo - objetos nåo autorizados.)

C 06461 ACADËMICO VISEU FUTEBOL CLUBE - TUTEBOL SAD EUR 17s,00 MULTA 1g7.1,A)

(Comportamento incorreto do prlblico - Violação dos deveres inscritos no art.o 35.o, no 1, al. b), c) e o) do RC- Os adeptos do Ac. Viser
instalados na bancada nascente, identificados pelos cånticos de apl¡io ao cluþe e por cachecóis alusivos ao mesmo, no final do jog(
invadiram a área de esp-e-lá-c^ul9,.qglp9l!iu9 

-Çol{gl-!le 
élgLq!.aqo q9 RelatQ{o de Policiamenro Desportivo da pS!.)

c 0646i AcADÉMrco vtsEÜ tuTEBoL cLùBÈ - Fùrr.sol sAD EUR 800.00 MULTA 187.1,8)

(Ex vi art.o 56,o, no 3 do RD - Reincídência - Conforme cadastro do clube - Comportamento incorreto do priblico - Violaçao dos devere
¡nscritos no art.o 35,o, no 1, al. b), c) e o) do RC- Os adepto_s do Ac. Viseu, instalados na bancada nascente, identificados pêlos cânticos d
apoio ao clube e por cachecóis alusivos ao mesmo, aos 77 minutos de jogo, rebentaram um petardo. Confo¡me é relatado no Relatóri
dos Delegados da LPFP e no Relatório de Pol¡ciamento Desport¡vo da PSP.)

0304.1 SANTA CLARÀ ÀçORES SAD

C 03041 SANTACLARAAçORÈS,FUTÈBOLSAD EUR 1,78s.00 MULTA 186,10

(Ane.messo perigoso de objetos- Violaçåo dos deveres inscr¡tos no art.o 35.o, no '1, al. b), c) e o) do RC- Os adeptos do Santa Clara
instalados na bancada.topo sul e identificados com cachecóis e camisolas do clube, no decorrer do jogo, aremessaram um pote d
fumo para a pista de atletismo, o que provocou danos na melma: Confo¡me é relatado no Relatór¡o de pôliéiamento Desportivo dä psp.)
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