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ASSUNTO I SUBJECT

PORTUGAL
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DATA I DATE:

Publicoçõo de Deliberoçöes do conselho de Disciplino do FpF - sec. prof.

o Jogos inlegrodos no l4.o Jornodo do ligo NOS

o Jogos inlegrodos no 16.0 Jornodo do tigo NOS

. Jogo inlegrodo no 13.o Jornqdo do LEDMAN Ligopro

. Jogos inlegrodos nq lS.a Jornodo do IEDMAN LigoPro

. Jogo inlegrodo no l7.o Jornodo do LEDMAN Ligopro

Poro conhecimento dos Sociedodes Desportivos e demois interessodos. divulgom-se os

sonções oplicodos em processo sumório pelo Conselho de Disciplino do Federoçõo

Portugueso - SecçÕo Profissionol, no suo reuniöo de hoje, constontes do mopo onexo.

Com os melhores cumprimentos,

Sónio Corneiro
Direloro Execulivo

Anexos: o suprornencíonodo mopa.
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FUTEBOL I1

PROCESSOS SUMARIOS

203.01.118.0 BENFICA SAD v SC BRAGA SAD (23-12-2018 17:30) > Liga NOS

c

1023 BENFICASAD

1023 SPORT LISBOA BENFICA, FUTEBOL SAD EUR 3347.00 MULTA

(Ex vi ai o 56.o, no 3 do RD - Reincidência - Conlorma cadastro do clube -Compo¡lamento incorreto do pttblico - Violaçâo dos deveras
inscritos no ad.o 35.o, no 1, al, b), c) e o) do RC- Os adeptos afectos ao SL Benfica, siluados na bancadb sagres, plso'1, onde se
encontrcvam os GOA daquele clube, ¡denl¡licados com bandeiras, camisolas, cachecóis e cànlicos alusivoi ao clube, no decorrar do
¡ogô,deflagraramStochas,Sflashlightse2potesdefumo.Nololatulít¡zaramlSengenhospirolécn¡cos.confomeérelatadono
Relalório dos Dslegados da LPFP o no Relatör¡o de Polîc¡amento Despoti¡vo da psp,)

1023 SPORT LISBOA BENFICA, FUTEBOL SAD EUR I913.OO MULTA

(Ex v¡ añ'o 56.o, na 3 do RD - Re¡ncidência - Conlorme cadastro do clube - Vlotaçâo dos devercs tnscrilos no aú,o 35,o, no 1, at, 0 do
Rp, arto Q, 9ll1ea g) e an.o 9.o, na 1 alínea m), suballnea vi) do anexo Vl do Rogulamento de Compotlções da LPFP e aft,o A,o, ho 1 al,
g), aft.o 22.', no 1, al. d) e art." 23.o, no 1 al. i) da Lel nô 39/2009 de 30 de Jutho,lepubllcada em aiexo- à Lel no 52/2013 do 25 de
Julh-o, quê ostabele.ca o regime lurÍdìco do combate à viotência, ao racismo, à xenofobia e à inlotarânc¡a nos espeláculos dasportivos,
do forma a possibìlitar 

-a 
realização dos mesrnos coln se gurcnça - Enlrada e permanêncla de matoriais pirotêcilcos no recintó

desportlvo - obJelos não aulorlzados)

1048 SC BRAGASAD

1048 SPORTING CLUBE BRAGA FUTEBOL SAD EUR 383.00 MULTA

(Comportamento incorrelo do pirbl¡co - Violação dos deveres ¡nscritos no arl.o 35.ô, no 1 , af . Q, c) e o) do RC- Os adeplos afeclos ao
SC Braga, siluados ¡ra bancada RedPower, piso 3, seclor 28 à 31, onde eshvam os adeplos aféctos ao clube visilanle, ìdentìficados
por camlsolas, cachecóis, bandohas e cânticos a/usrVos ao c/ube, no decorrer do jogo, entoaram, por duas vezes, o seguinle cântico:
"StB, SLB S¿B Filhos da Pula SLB". Conforme é relalado no Retalório dos Delegactos da LPFP e foi ainda consultado-o Retatór¡o de
Pol¡c¡amento Desportîvo da PSP.)

Arto187.1.B)

Nlo127.1

Arto187.1.A)C

203.01.120.0 VITORIA SC SAD v SPORTING SAD (23-12-2018 20:00) > Liga NOS
I2I3 VITÓRIA SC SAD

c 1213 VITÓRASPORTCLUBE.FUTEBOLSAD EUR 1148.00 MULTA Arto187.1.A)

(Compoñamento lncoïeto do p(lbllco - Violação dos deveres lnsar¡tos no an.o 35.o, no 1, at. b), c) e o) do RC- Os adoptos af€cfos ao
Vitória SC, anles do ¡nlc¡o do jogo, nas vlas pttbl¡cas de acosso ao complexo despotT¡vo, a uma disldncia inÍerior a 150 metros do
me.smo, arremessarqm gblelos, nomeadamento gatrcîas, pedrcs, pefa/.dos e lochâg contra os adeptos do gpoft¡ng Cp e elenenlos
pol¡c¡als' Depols do fina! do þgo, també-m nas vlas priblicas de acesso ao complexo desportlvo, uni dos adeþtos qie efoluou a açâo
anler¡orme.nta retèùda fo! de!¡do p?las lorças policias, tendo dirigido as seguìnies palavias à força policial: 'O que é que queres ó
grandes lilhos da putal Estais a olhar? Bols dø merdalÉ para voc6s, bófìai de meda, tilhos da þuia, lilhos de ùna giandà putal Vlnde
cá se sois homens'. Na saquónc,a do- tal detengão, os adoptos do Vitôr¡a SC prcferirâm as seguintes expressões nã dlregáo dos
elementos pollclais: 'Fllhos da putal O hpaz Íoz alguma co¡sa da mall Seus cabröas da mardá! venhani asui oue yos foáemos os
cornos, seus palhações, filhos da pula, cães do estado! Bâlias de merda!". Ném disso, o adepto detldl olhàndo dhetanente para o
agontê detentor dissa:'Anda aqul fllho da puta, venham agui seus cabrões de merda que voé fodo as lrombas seus pathaços."
Por t¡m, os adeptos do Vltórlà SC, s/luados na öancadâ topo sul ¡nlørlor, destlnada exctuslvamente os adepfos visllailos, lãentiflcados
com camisolas, cachecóls, bandeiras o outros adereços aluslvos ao clube, no dacorrer do jogo, entoaram'em coro, por I vêzas:
"sp9rlng é merda, t¡lhos da puta'. contorme é relatâdo no Rolatór¡o dos Deregados da ¿ PFP, no Relatórío de Poticiamento Despo¡ltvo
da PSP o nos osc/ateclmentos prostados po¡ esfes ú/fr¡nos.,,

203.01.137.0 BENFICA SAD v RlO AVE FC SDUQ (06.01-2019 17:30) > Liga NOS

c

1023 BENFICA SAD

1023 SPORT LISBOA BENFICA, FUTEBOL SAD EUR 2391.00 MULTA

(Ex vi añ.o 56.0, no 3 do RD - Reincidência - Conforme cadaslro do cluba -Comporlamento incorrelo do púbhco - Violação dos deveres
insuilo.s no art.o 35.o, no 1, al. h), c) e o) do RC- Os adeptos afectos ao SL Benl1ca, situados na bancada sagres, plsoþ
axclusivamente dest¡nada aos adeplos visifados, onde se encontravam os GOA "No Name Boys" daquete clube, tdentilicados com
bandeiras, camisolas, cachecóis e outros aderaços alusivos ao cluba, no decorrer do jogo, deÌtagraràn 3 ftash lights e 3 lochas. No
lotal ulilizaram 6 engenhos pirolêcnicôs. Conforme ê retâtadô no Retatór¡o dos Delegados da LPFP e no RelatôÃo de poticiamento
Desportivo da PSP.)

1023 SPORT LISBOA BENFICA, FUTEBOL SAD EUR 1434.00 MULTA

(F\ vl a4! 56:o, no 3 do RD - Rolncldêncla - Confome cadastro do clube - VÌotação dos devercs lnscrltos no añ! 35.o, no 1, al. l) do
R9, afto 6, ?llnea g) e an.o Lo, no 1 allnea m), suballnea vi) do anexo Vl do Regutamento de Compel¡ções da LPF? s añj 6,o, ,o 1 u¡.
g), aît.o 22.o, no 1, al. d) e afl.o 23.o, no 1 al. l) da Lel no 39/2009 de 30 de Julho, ropublicada em anexo'à Lel no 5?J2013 de 25 de
Julh-o, que estabelece o reg¡mo jurldico do combate à v¡olência, ao racìsmo, à xenofobia a à ¡ntotorânc¡a nos espetáculos desporlívos,
dê forma a poss¡b¡l¡tar â rcalizâção dos /nes/nos con segurança - Enlrâda e pemanência dè materiâis ptroléct;¡cos no rectnló
desporllvo - oblelos não aulorìzados)

Arto187.1.B)

Aâo127.1c
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203.01.140.0 SC BRAGA SAD v BOAVISTA SAD (06-01-2019 20:00) > Liga NOS

c

166 BOAVISTA SAD

166 BOAVISTA FUTEBOL CLUBE, FUTEBOL SAD EUR 383.00 MULTA

(Compoflamento incorreto do pitblico - V¡olação dos deveres inscr/os no an.o 35.o, no 1, al. b), c) e o) do RC- Os adeptos alectos ao
Boav¡sla FC, situados na bancada nascente supe rior, sector Ag, A1 0 o A1 1, secforas deslrnãdos aoi OO¡ daquele ctuba,
¡dent¡f¡cados com bandeiras, camisolas ê cachecôis alusivos ao ctubê, no decofier do jogo, entoaram o seguinte cânlico: "A Liga é
merda'. Confome é relatado no Relatór¡o dos Delegados da LPFP e no Retatírio de Þoiiciamento Desporlivo da PSP,)

IO48 SC BR.AGA SAD

1O4B SPORTINGCLUBEBRAGAFUTEBOLSAD EUR 2391,00 MULTA

(Ex vl ad3 66.0, no 3 do RD - RelncldâncÍa - Conforme cadasko do ctubo -Compoìtamento lncoffêto do públtco - Vlolagáo dos doye¡ês
lnscdtosnoa¡t.o35.o,no1,al.b),c)eo)doRC-OsadeplosafecfosaoSCBraga situadosnabancadanascenteinteíior,seclorATe
Á8, seclores desúhados aos GOA daquele clube, identificados com bandelns,-camlsolas e caol,ocóls atusivos ao clube,'no docorrer
do þgo, dellagraram 5 potøs de tumo e 1 petardo. No tota, ulíl¡zaram 6 enganhos ptrotócnlcos. Conforma 6 retalado no Retat'rlo dos
Delegâdos da LPFP o no Relatótio de Pol¡c¡amento Dèspo¡I¡vo da psp.) -

1048 SPORTINGCLUBEBRAGAFUTEBOLSAD EUR I434.OO MULTA

(Ex v¡ art.o 56.0, no 3 do RD - Re¡ncid\nc¡a - Conforme cadastro do clube - Violação dos deveres inscritos no adj SS.o, no l, al. fl do
Rp, aLo 6,,9línea g) e ad.o g.o, no 1 alinea m), suhalínea vi) do anexo VI do Regulamento de Conpetições da LPF? e añ.o Lo,;1o I a!.
g), arl.o 22.', no 1, al. d) ø añ." 23.o, n' 1 al. ¡) dâ Le¡ no 39/2009 de 3O de Julho, republicada em aiexo-à Lei no 522013 da 25 de
Julho, que estabelece o reglme Jurldico do combate à violência, ao rcc¡sno, à xenofobia e à ¡ntolarância nos aspotáculos despoftivos,
de forma a poss¡bililar a realização dos mesrros co¡n se gutança - Entrada e permanênc¡a de mater¡als pìrotéciicos no recintó
desporlivo - objelos nâo autor¡zados)

Arto187.1.A)

Arlo187.1,B)

Arlo127.1

Artol87.1.A)

c

c

c 1048 SPORTING CLUBE BRAGA FUTEBOL SAD EUR 383.00 MULTA

(99mPoñamenlo lnconelo do p(tbllco - Violação dos deveres lnsc¡ilos no añ: 35.o, no 1, al. b), c) e o) do RC- Os adêpfos âfectos ao
9C Blaga, sîtuados na bancadâ nascente ¡nforlor, sector A7 a A8, secloros dosflrado s aos GQA daiuate clube, ideniilicados com
bdndalrâs, camisolds o cachecóis âtuslvos âo clubê, no deconêr do jogo, ênloarcm o segu¡ntê cânl¡óo: ,A Llgâ é meñâ.. Conforme é
¡elalado no Relatör¡o dos Delegados da LPFP e no Relatórlo de Potictàmenlo Despoñ¡vo da psp.)

203.01.143.0 FC PORTO SAD v GD NACIONAL,FUT.SAD (07-01-201921:1Sl > Liga NOS

529 FC PORTO SAD

529 FUTEBOL CLUBE PORTO, FUTEBOL SAD EUR 1434,00 MULTA

(Ex vi art.o 56.ô, no 3 do RD - Reinc¡dênc¡a - Conforme cadaslro do ctube -Compoíamento inconeto do ptbtico - Viotação dos deyeres
¡nscritos no añ,o 35.o, no 1, al. b), c) e o) do Rc- Um adepto afecto ao Fc Poño, situado r,o sector 9, afóclo em exctusivjdade ao GoA
Super Dragões psla parametrizaçâo da birhélica, no decoïer do jogo, deítagrou I flash light- Conforme é retatado no Relalörio de
Polic¡amênto Despotl¡vo da PSP-)

529 FUTEBOL CLUBE PORTO, FUTEBOL SAD EUR 956.00 MULTA

(Ex vl atl,o 56.o, no 3 do RD - Rolncldêncla - Conlormo cadaslro lo cluþe - V¡otação dos doveres ¡nscr¡tos no añ,o 35.o, no l, al. l) do
Rp, aLo A, glfnea g) e an.o 9.o, no 1 allnea m), subalÍnaa vi) do dnexo Vt do Rejutamento de Compettções da LPFP e añ,; 8,o, ho I at.
g), ad.o 22.o, no 1, al. d) e añ,o 23.o, no I at. i) da Lel no 39/2009 ¿e 30 de Jutho,-republicads em anexo à Let no 5A2013 de 25 de
Julho, que eslabelgce o reglne Jurld¡co do combate à violãncìa, ao ractsmo, à xenofobta e à Intolotâncla nos espe!áculos desport¡vos,
de forma a possibilitar a reallzação dos mes¡nos cûm segurança - Entrada ê permanêncla de materlaÍs pttotëct;lcos no rcctntó
desportivo - obletos nâo autorlzados)

Arta187.1.B)

Ar1o127.1c

204.01.'115.0 UD OLIVEIRENSE SDUQ v ESTORIL PRAIA SAD 121-12-2018 20:30) > Ledman Liga Pro
I143 UD OLIVEIRENSE SDUQ

TA 117705õ8 BRUNO MANUEL MARQUES SOUSA

F 13619126 TIAGO FILIPE REIS RAMOS

(Expulsão de treinador - o agente îo¡ consìderado expulso porque saiu do seu banco de suplentos, entrou em cantpo e empurou na
zona do peilo um elemento oficial do clube adversá¡io, que não foi pôssívet identificar. Confome é rctatado no Reialório dó Árbitro e
nos esclarecimenlos prêsfados por 6sle.,,

641 ESTORIL PRAIA SAD

EUR 357.00 MULTA

EUR IOB.OO MULTA

Arto168-4.1

Arto141

(Ex vl aft,ô 171.o, no 1 do RD - lnobservâncla de oulros devercs - O agenle fot conslderado expulso Wrque empurrcu na zona do polto
um elomanto ollclal do clube adversâño, que não foi possÍvel ldenlìflcar. Conforme é retalado- no Relalórlo do Arbllro e nos
esclareclmentos p¡eslados por eslo,J
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204.01'128.0 A ACADEMICA C OAF SDUQ v CD COVA PIEDADE SAD (04-01.2019 20:30) ,¡ Ledman Lisa Pro

c

c

2II AACADEMICA C OAF SDUQ

211 ASSOCTAçÃO ACADÉ.M|CA COTMBRA ORG EUR 669.00 MULTA
AUTONOMO FUT SDUQ LDA

(Ex vi art.o 56.a, no 3 do RD - Re¡nc¡dénc¡a - Conforme cadastro do clube -Componamento ¡ncorrcto do p(tbtico - Violação dos deyeres
insuilos no ârt.o 35.o, no 1, al. b), c) e o) do RC- Os adeptos afeclos à A. Académica, sifuados ra bancada nascanta înferior, seclor 20
e 21, ocupado por adeptos da equipa v¡s¡tada, ident¡l¡cados com bânde¡ras, cacñecóis, tarjas e equ¡pamentos âtus¡vos ao ctube, no
decorrer do jogo, del¡âgraram 2 llash lighls o 2 polas de fumo. No total utílizaram 4 engenhos pholécnlcos. Conforme ê rclatado no
Relalório dos Delegados da LPFP o no Relatório de Pol¡cíamonto Despod¡vo da pSp.)

21't ASSOCTAçÃOACADÉMTCACOTMBRAORG EUR 447,00 MULTA
AUTONOMO FUT SDUO LDA

(Ex v¡ an'o 56,o, no 3 do RD - Reinc¡déncla - Conlorme cadastro do clube - V¡otação dos devercs lnsctitos no an,o 35,o, no 1, al, f) do
Rp, añ,o 6,, gllnea g) e aft3 9.o, no 1 allnea m), subatlnea vi) do anaxo Vt do Reilutamento de Compettçõas da LPFP e a,l.; flo,;o I at.
O, art'o 22,ø, no 1, al. d) e añ.o 23.o, no 1 al. i) da Lel no 39/2009 de 30 de Julho, republicada en anexo'à Lol no 52/2013 de 26 de
Julho, que ostabelecê o roglme Jurld¡ca do combate à vlolênc¡a, ao rcclsmo, à xanoîob¡a e à intotarâncía nos espetáculos despo,livos,
dê tôrma a possÍbll¡tar a rcalização dos rnesrnos coln segurcnça - Entrada e pormânânc¡a d6 malertais photécitcos no reclntis
despoñlvo - obJetos nâo êutodzados)

Arto1B7.1.B)

Arlo127.1

204.01.130.0 Fc FAMALICAO - sAÐ v vARZIM sc SDUQ (06-01-20191't:15) > Ledman Lisa pro

c

c

U

c

493 FC FAMALICÃO. FUTEBOL SAD

493 FUTEBOL CLUBE FAMALICÃO - FUTEBOL EUR 357.00 MULTA
SAD

(Ex vl añ.o 56.0, no 3 do RD - Reinc¡dência - Conformo cadastro do clube - Viotação dos devêres inscr¡tos no arl." 35.o, no 1, al. f) do
R9, aío 9, gunea g) e aì1.'9.o, no 1 al¡nea m), subal¡nea v¡) do anexo Vl do Regutamênto de Compatições da LPFP e a¡t.o 8.o, no I al.
g),aft.o22.o,no1,al.d)êañ.o23.o,n'1al.i)daLe¡n'39/2009de30deJulho,republicadaemanexoâLe¡n 52/2013de25de
Julh-o, que estabele.ce o reg¡me juildico do combate à violência, ao racismo, à xenofob¡a e à intolerância nos espefáculos dosporfiyos,
do forma a possibilitar a realização dos mesmos com segurança - Entrada e permanência de materiais pirotéciicos no recintó
despod¡vo - oh.¡etos não autor¡zados)

493 FUTEBOL CLUBE FAMALICÃO. FUTEBOL EUR 179.00 MULTA
SAD

(Compodamento lncotroto do plibllco - V¡olação dos devores rnsôr,llos no ad.o 35.o, no 1, at. b), c) e o) do RC- Os adaptos afoctos ao
FC Famalicão, siluados na bancadd nascantê, sectotês 82 e 83, anles do tntcto do jogo, lançaram jarrafas de ptásltco com âgua na
dìrêç?o dos adeptos âdversár¡os, as gyd¡s tlnham sldo arremessadas prlneho pelos adeptos do Vaizlm SC paia aqueles adefitos.
Conlormo á rolalado no Relatórlo dos Delegados da L PFP e no Relatórlo de Pollclamênto Daspo,l¡vo da PSP)

1199 VARZTMSCSDUQ

1199 VARZIMSPORTCLUBE, FUTEBOLSDUQ EUR 669.00 MULTA
LDA

(Ex vi aft.o 56.o, no 3 do RD - Ra¡ncidência - Conforme cadastro do clube -Compo¡lamento ¡ncorreto do p{tbtico - Violação dos deveres
inscr¡los no art.o 35.o, no 1,, al. b), c) e o) do RC- Os adeptos atectos eo Vanim SC, srluados na ba ncada nascente, seclor 81,
ldenlilicados com bandeiþs, camisolas, cachecôis e tarjas alusivas ao clube, anles do inlcio do logo, dellagraram g potes de fumo.
Conlorme é relalado no flelatóilo dos Oelegados da LPFP e no Relatöt¡o de Polic¡amento Desportivo da PSP,)

1199 VARZIM SPORT CLUBE, FUTEBOL SDUQ EUR 179.00 MULTA
LDA

(Comportamenlo ¡ncorrelo do pttblico - V¡olaçâo dos deveres lnscr¡tos no art.o !g.o, ¡o 1, at. b), c) e o) do RC- Os adeptos dleclos ao
VaE¡m SC, sltuados nâ hancada nascanle, sactot Bl, ¡dent¡Íîcados com bande¡rcs, camlso/as, òachecóls e tarJas atislvas ao clube,
antes do ¡nlcio do logo, anomossaram gaûdfds de plásl¡co com âgua na diteçâo dos ddaplos adversárlos. Colnforme é relalado no
Relatôr¡o dos Delegados da LPFP e no Relalórío de Policlamento Despottívo da PSP.)

Arlo127.'l

Arto187.1.A)

Art"187.1.8)

Arto187.1.A)
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204.01.151.0 FC FAMALICAO - SAD v ESTORIL PRAIA SAD (14.01'2019 20:15) r Ledman Liga Pro

c

c

D

493 FC FAMALICAO. FUTEBOL SAD

493 FUTEBOL CLUBE FAMALICÃO. FUTEBOL EUR 669,00 MULTA
SAD

(Ex vi an,o 56.", na 3 do RD - Reinc¡dêncía - Conforme cadastro do cluba -Comportamento ¡ncorÍeto do públ¡co - Violaçâo dos deyeres
inscrilos no a¡l.o 35.Ô, no 1, al. b), c) e o) do RC- Os adoplos âfecfos ao FC Famal¡cão, siluados na banôada central náscente, sectores
86 e 85, local rcseNado aos GOA Famaboys afeclo àquele clube, idenliñcados com camisolas, cachecóis e tarjas alusivas ao cluba,
antes do inlcio do iogo, dellagraram 3 tochas e I pote de fumo. No totat ut¡!¡zaram 4 enganhos pirolécnicos, Cónforme é relatado no
Relatório dos Delogadas da LPFP e no Relalórío de Poticiamenlo Despotlivo da pSp.)

493 FUTEBOL CLUBE FAMALICÃO. FUTEBOL EUR 357.00 MULTA
SAD

(Ex vi art.o 56.o, no 3 do RD - RelncÍdêncla - Conformo cadastro do ctube - Viotação dos deveres ¡nscillos no aîl.o 35.o, no 1, at, f) do
Rp, añ,o 6-, gllnea g) ê dtl.o 9.o, no 1 allnaa m), suballnaa v¡) do anexo Vl do Reþutamento de Compettçöes da LPFP ê dtl.o 8.o, no 1 at.
g), aû.o 22.o, no 1, al. d) e drl.o 23.o, no 1 al. i) da Lei no 39/2009 de 30 de Julho,-republicada em a¡iexo'à Le¡ no 52/2019 de 25 de
Julh-o, que estabele9e o raglne Jurldico do combata à vlotëncta, ao raclsmo, à xenofobta e à tnloleÉncla nos espetácutos dosport¡vos,
dø form.a a posslbll¡tar a rcallzação dos rnosmos 6úrn sogurança - Entrada e permanêncla de materlals plrotéciicos no reclntó
despott¡vo - objetos näo autorizados)

493 FUTEBOL CLUBE FAMALICÃO - FUTEBOL EUR 17g.OO MULTA
SAD

(Comportamento incorrelo do públlco - Vlolaçäo dos devercs ¡nscritos no an.o 35.o, no 1, al. b), c) e o) do RC- Os adeptos afectos ao
FC Famal¡cão, s¡tuados na bêncala central poenle, identificados com cam¡solas e cachacóió atúsivós ao clube, no decorrer do jogo,
entoaram o seguinte cântico: "8 ó Malheiro vai para o caralho". Conforme é retatado no Retatório dos Detêgados da LPFP e foi ãinda
consullado o Ralatório de Policiamento Desportivo da psp.)

493 FUTEBOL CLUBE FAMALICÃO. FUTEBOL REPREENSÃO
SAD

493 FUTEBOL CLUBE FAMALICÃ.O - FUTEBOL EUR 224.00 MULTA
SAD

(Ex vi ar1o 60,o, no 1 e 2 do RC a aÍl.o 56,0, no 3 do RD - Reìncidência - Confo¡ne cadastrodo ctube - Enlrada ou permanência de
pessoas não aulorizadas na zona lócnica- Logo após o linal do jogo ê quando as equipas já se encontravam a saudar o pítblico, os
agentes lden Offer, principal accionista, e Amit Singh, adminislrador da SAD, ambos afeclos ao FC Famalicão, nâo inscritos na licha
l!c1íc7 daquele clubø, acederam e salram do leffeno de Jogo atravês do túnel de acesso ao rclvado provenlente da zona dos
balneários do clube visilado e da equipa de arbitragem. Conforme é retatado no Retatör¡o dos Delegàtlos da LpFp e nos
e sclarcc¡monlos presfados por esles.J

12615717 RUIMIGUEL ALVES SILVA EUR 1O8.OO MULTA

(Exv¡ añ.o 60,o, no 1 e 2 ê añ.o 54.o, no 6, al. h), todos do RC - tnobsevânc¡a de oubos deveres - Logo apôs ofinat dojogo e quando
as equlpas!á so oncontñvam a saudü o p(tblìco, os agênles /den Offer, prlnc¡pal accîon¡sla, o hnif Singh, admtnistrádor da SnD,
ambos afectos ao FC Famalicão, nâo inscritos na Íícha lécnica daquele clubø, acederam e salram do teheno de logo alravés do i.únel
de acesso ao reluado prcvenlente da zona dos balneáños do ctube vlsttado o da equtpa da arbilragøm. Conforme õ retatado no
Relatóúo dos Delegados da LPFP e nos escldrccimentos prostados por es{es.)
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