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DATA I DATE:

Publicoçõo de Deliberoçöes do Conselho de Disciplino do FPF - Sec. Prof.
. Jogos integrodos no 9.o Jornodo do Ligo NOS

. Jogo inlegrodo no l0.o Jornodo do ligo NOS

08/11/19

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 o seguintes deliberoções:

SonçÕes oplicodos no ômbito de processos sumórios e instouroçÕo de processo disciplinor,

conforme mopo onexo.

Com os melhores cumprimenÌos,

Sónio Corneiro
Direloro Execulivo Coordenodoro

Anexo: mopo.
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FPF

PROCESSOS SUMÁRIOS

203.01.076.0 sL Benfica, sAD v Portimonense, sAD (30-10-2019 20:15) > Liga Nos g, Jornada

c

1023 SL BENFICA, SAD

1023 SPORT LISBOA BENFICA, EUR 3188,00 MULTA
FUTEBOL SAD

(Ex vi añ.o 56.o, n'3 do RD - Reincldênc¡a - Conlorme cadaslro do clube -compodamento lnconeto do pitblico -
V¡olação dos devercs inscritos no añ.o 35.o, no 1, al. b), c) e o) do RC- Os adepfos afoclos ao SL Benfic4 slluados na
bancada sagrcs, p¡so 0, seclot 1 1 e 12, onde se enconlßvam os GO,A NN Boys, ¡denlit¡cados côm camìsotâs,
bande¡ras e cachecórs a/uslvos ao c/uòe, no decoffer do iogo, dellagraram 3 flash tights, 4 pela.d,os e I tocha. No total
ulilizaram 8 engenhos pirotécnicos. Contorme é relalado no Relatório dos Dêlegados da LPFP e no Rèlatôrlo de
Pol¡ê¡âmenlo Daspottivo da PSP,)

1O2g SPORT LISBOA BENFICA, EUR 1O2OO.O MULTAFUTEBOLSAD O

(Çx vl arl'o 54.c, no 1 do RD - Re¡ncldêncla - Confome cadastrc do clube -Aîêmosso do oblelo se¡¡r toltexo no logo -
Wolação dos dêve¡es /nsc/los no âd.o 35.o, no 1, al. b), c) e o) do Rc- Os adeplos afeclos ào SL Eenllca, siluidõs na
åanoedo s€g/gq piso 0, seclor t1 e 12, ldont¡llcados con oamlqo/as, bandêtns e cacheúls atuslvos do clube, no
docnûer do logo; d|l'omsssaram I nash ïght para o temtno de Jqo, não entnndo no rctângulo de logo, nem
preJudlcando o normal desonrclar do logo, sendo lmedlatamentø rethado pelos elemanl(,s Aôs boñtbétios, Conforne é
rclatado no Rolatódo dos Delegados da LPFP e Íol alnda cþnsuftado o Rolalôio do Pollclamanto DesÞo¡ltvo da ps¡p.)

1023 SPORT LISBOA BENFICA, EUR 1913.00 MULTA
FUTEBOL SAD

(Ex vi añ.a 56.o, no 3 do RD - Reincidênc¡a - Conlorme cadastro do clube - V¡otação dos devercs lnscrilos no aÍl,o 95.o,
na 1 , 3!::0 do RC aí.o-6, alinea g) e a,1: 9:, no I alínea m), suballnea v¡) do anoxo Vl do Regulamento de Compel¡ñes
da LPFP e ad.o 8.o, no I al. g), ad.o ?2.o, no 1, al. d) e art.o 23.o, ho 1 at. i) da Lei no 39/2009 de 30 de Jutho, republtcàda
em anexo à Lei no 542ü3 do 25 de Julho, que eslaboloco o regims juríd¡co do combato à v¡olência, ao raciimo, à
xenofob¡a e à intolerânc¡a nos espeláculos despod¡vos, de foma a poss¡bilitat a realizaçâo dos mos/nos com
segurcnça - Entrada e permanênc¡a de materiaís photêcnicos no rec¡nlo d@spotl¡vo - objetos não aulorizados)

1023 SPORT LISBOA BENFICA, PROCESSO DISCIPLINAR
FUTEBOL SAD

(Processo Dßclpl¡nat no 34 - 2019-2020)

Arto l87.1.B)

Arto186.2

Arlo127.'l

PD

c

c

c

203.01.079.0 Marítimo Madeira, sAD v FC Porto, sAÐ (30-10-2019 1B:45) > Llga Nos ga Jornacla

c

529 FC PORTO, SAD

529 FUTEBOL CLUBE PORTO, EUR 51O.OO MULTA
FUTEBOL SAD

(Compôtlamenlo inconelo do púb!¡co - Violação dos deveres mscnlos ¡o a¡i. o 35.o, no 1, al. b), c) e o) do RC- Os
adeplos a[ectos ao FC Po¡lo, sifuados no seclor A- topo norle, ¡denhncados com camisolas e cachecóis alusivos ao
clube, bem como uma lada com a insÜ¡ção "Super Dragões", no decorrer do logo, entoaram o cànttco "Fitho da puta",
aquando da execuçáo de pontapés de baliza por parte do guaßa-redes do Maríl¡mo da Madeka, Conlonne é relalado
no Relalöilo dos Delegados da LPFP e loi alnda consultado o Relatôtio de Policlamênlo Despoñ¡vo da PSP.)

417 MARÍTIMO MADEIRA, SAD

417 MARITIMO MADEIRA, FUTEBOL EUR 561,00 MULTA
SAD

(Compoìlamento lnfuffeto do público. V¡olagäo dos devares lnscñtos no ad: 35.o, n" 1, êt. bJ, c) e o) do RC- Os
adeplos afectos ao Marltlmo da Madeha, siluados ros s€clores J e X - fopo s ul, ldentifrcadoi com cámlsolas e
cacåecóis a/usfuos ao dube, no deconer do þgo, entoaram o cântlco 'Gdluno', pot lrês vozes, na dlnçäo do árbltro, Os
mosmos adeplos, no decorrer.dologq_entoaßm o cânll@'F¡lho da Puta", aquando da execução de uint pontapï de
balizd pot pade do guafda-redes do FC Porlo.
Confome é ¡alalado no Relatô¡lo dos Delegados da LPFP e îoi alnda consultado o Relalôdo de Poltclamønto
Despofllvo da PSP.)

4rt"187.'l.A)

Arlo187.1.A)c

203.01.085.0 Os Belenenses, SAD v FC Paços Ferreira, SDUQ (04.1f .2019 f 9:00) > Liga NOS 'l0a Jor¡ada
327 OS BELENENSES, SAD

D 9615467 JOSE LUIS SILVA DOMINGOS EUR 123.00 MULTA ArÌo141

(Ex v¡ añ.o 51.o, no 2 do RC e art.o 19.o, no 1 do RD - htobservância cle oull.os dêyê/'os - O agênte, duranlê o jogo,
enconlÍava-se a ver o iogo em cima do muro, alñs da baliza, numa bancada inlerd¡la. Os agentes policiaisioiicilaram
ao mesmo que se relirasse do local, ao qual aquele informou que estava casligado e que hia ver o jogo naquele local.
Por o masmo ter desobedecido a uma oñem dos elemenlos policiais, o Comandante do Policiamenlo deslócou-se até
ao mesmo e ¡nloÍn ou-o que aquela bancada se enconlñva ¡nleditï e quê leria qus ptocurcr outto lugar parâ ver o
¡ogo. Após ván¡as insalêncrag o releñdo agenle desceu do local onde se enconlrcva. Ao descer o mesmo proleriu a
seguinle expressáo: "Sou eu qu€ v¡s pagô parc èslarcm agut 

')ão 
posso eslar onde querc?', ao qual foi ¡nformado gue

não poderia estar em zonas ¡nlerdilas. Conlorme descñto no Rølatôtío dos Dètegados da LPFP e no Retatório da
Policiamenlo Despotl¡vo da PSP-)
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