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Publicoçõo de Decisõo do Conselho de Disciplino do FPF - Sec. prof.

. Processo Decidido (Despocho)
13/11/19

Poro conhecimenio 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 seguinte decisÕo:

Despocho proferido no ômbito do Recurso Hierórquico lmpróprio n.o 11-1g/20.a

Com os melhores cumprimentos,

/'h^*4/&-
Sónio Cornelro
Direloro Execulivo Coordenodoro

Anexo: despocho.
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Recurso Hierárquico lmpróprio ne tL -Lg/IZO

ctuBE DEsPoRTlvo FEIRENSE - FUTEBoL sAD (0268.1), veio interpor Recurso Hierárquico
lmpróprio para o Pleno da secção Profissional do conselho de Disciplina da Federação
Portuguesa de Futebol, da decisão disciplinar proferida em processo sumário em 0s.11.2019,
publicitado através do comunicado oficial n.s 93 da LpFp, que "impôs ao fisioterapeuta Daniel
Alberto vilarinho cunho Borbosa o sonção de 10 dios de suspensõo e pena de multo de € 179
(cento e setento e nove euros)", porfactos ocorridos no jogo ns 20906 (204.0L.07g), referente
à 90 jornada da Liga Pro, realizado a 3 de Novembro de 2019 entre o cD Feirense-Futebol sAD
e a CD Nacional- Futebol SAD.

Apreciando.

sob a epigrafe "Legitimidade", dispõe o ne r. do arÍs 29Ls do RDLpFp 1 que,,[flêm tegitimidode
poro recorrer pdra o pleno da Secção Disciplinar o orguido, o Comissõo de lnstrutores, os
controinteressodos e, quondo se trote da responsobitizaçõo disciptinor de treinadores ou
jogadores, os clubes o que estejam vinculados.,,

Resulta' porém' do texto do recurso que o mesmo é intentado pela sociedade desportiva
CLUBE DESPoRTIvo FEIRENSE - FUTEBOL sAD, através do qual se insurge contra a sanção de
suspensão e a pena de multa aplicadas a Daniel Alberto Vilarinho cunha Barbosa,
fisioterapeuta do clube, pugnando pela revogação recorrida.
Duvidas näo subsistem, portanto, que DanielAlberto vilarinho cunha Barbosa é fisioterapeuta
da sociedade Desportiva e, como tar, um agente desportivo vincurado à mesma.
como é bom de ver, o Regulamento Disciplínar estabelece, de uma forma clara, os sujeitos
legitimados para apresentar recurso, apenas admitindo que só no caso de se tratar do

FPF

1 Regulamento Disciplinar das compet¡ções organizadas pela Liga portuguesa de Futebol profissional, aprovado naAssembleia Geral Extraordinária de 27 de.¡unlo de 2o11, com as arteîaçaur.prouro", nas Assembleias GeraisExtraordinárias de 14 de dezembro de 2of i,2L de maio de 2072,00 e zs ie luni ,o de 2072,27 de junho de 2013,19e29dejunhode2015'08dejunhode2016, 15dejunhode2016e29dåmaioer.2dejunhode 2or7,t3dejunho de 2Or7' 29 de dezembro de 2017,1: de ¡unho de 2018 e 29 de ¡rnr.'o a" 2018, ratificado na reunião daAssembleia Geral da Federação Portuguesa de ruiebol de 30 de junho ue iota 
" 

J" zz ¿" maio de 20L9, ratificadona reunião da Assembleia Geral da FPF de 22 de junho de 2019 (comunicado ótt¡.r n.r 03 de 0i. de jurho de 2019),doravante abreviado' por mera economia de texto, por RDLpFp20lg ou apenas for noLere. o texto regulamentarencontra-se disponível, na integra, na página da LpFp.
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responsobil¡dode disciplinor de treinadores ou jogadores, é que o Clube ou a Sociedade

Desportiva (atenta a definição que lhes é dada pela alínea a) do ne 1 do artigo 4e do RDLPFP),

têm legitimidade para interpor recurso da ou das decisöes em apreço.

Ora, a legitimidade qd recursum é um pressuposto processual cuja falta acarreta a

ilegitimidade de quem recorre, no caso o CLUBE DESPORTIVO FEIRENSE - FUTEBOL SAD e,

como consequência, a não admissão e o não conhecimento do mesmo.

Pelos fundamentos expostos e sem necessidade de mais consideraçöes, não se admite o

presente Recurso Hierárquico lmproprio, por falta de legitimidade do recorrente CLUBE

DESPORTIVO FEIRENSE - FUTEBOL SAD.

Registe e notifique.

Cidade do Futebol, 13 de novembro de 201-9

O Relator:
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