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ASSUNTO I SUBJECT:

PORTUGAL

FUTEBOL COM TATENTO

DATA I DATE:

Publicoçõo de Deliberqções do Conselho de Disciplino dq FPF - Sec. Prof

. Jogo inlegrodo no l6.0 jornodo do Ligo NOS

17/01/20

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 deliberoçöes:

Sonções oplicodos no ômbito de processos sumórios e instouroçÕo do Processo Disciplinor n.o

57-19/20, conforme mopo onexo.

a

Com os melhores cumprimentos,

fta^^-*t
^.4

Sónio Corneiro
Diretoro Execulivo Coordenodoro

^Anexo: mopa.
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ry CONSELHO DE

DISCIPLINA
sEcçÃo PR0FtsstoNAL

Época dø2019-2020

DATA DA REUNñO:I 7.0 1.2020

FPF

PROCESSOS SUMARIOS

203.01.1 39.0 Moreirense FC, SAD v FC Porto, SAD (10-01-2020 21:151 > Liga NOS 16o Jornada

529 FCPORTO,SAD

C 529 FUTEBOLCLUBEPORTO, PROCESSODISCIPLINAR
FUTEBOL SAD

(Prccasso Disc¡plinar n.o 57 - 2019/2020)

C 529 FUTEBOLCLUBEPORTO, EUR 51O,OO MULTA
FUTEBOL SAD

(Conpoíanento hønto do p(tbilØ -Wolação des dewres lnsc,ttos no aí, 36.0, no 1, al, b), c) e o) do Regulanonto
das Øn pÉ/tlfies organtzâdas Na Llga Poñugal - úo8 37 mlnulos os adaptoc do FC do Porlo, situados na Bancada
ToN Norto , sêndo oda bânæda exaluslva aos ßleñdos adoplr,s, e ¡dent¡ñaados pot dlvêrsos adercços sluslvos ,tals
ømo; câtúlæe ao sau clube,fundel¡Ë,c e cachecôle, entoa//am por dlveßas vezes o segulnta cânu@ 'SLB fllhos da
pla, SLB fllns da puta, SLB ñlhos da puta\ - Conforme o descrlto no Ralatôrlo do Delegado da LPFP a no Relat&lo
do PolWanwrto)
(ox. vt, aí. 3A.e, n.o 1 e 2 tu RDIPFP)

C 529 FUTEBOLCLUBEPORTO, EUR 1913.00 MULTA
FUTEBOL SAD

(Conpoñamenlo ¡nconolo do p(tbl¡co - Wolação dos deveres inscrítos no art. 35.è, no 1, al. b), c) e o) do Regulamento
das Compelþões organízadas pola Llga Poilugal - rÂos 31 mìnutos rebentou um potardo na Bancada Topo Norto,
excluslva aos adeptos do FC do Potto e ldentlficados por várlos adereços do clubo,tals como; cachecóls,bandelrcs ê
cenfiØl de apo¡o ao seu clube> - Coilormo o descríto no Relatório do Delegado da LPFP e no Relatórío de
Policíamenlo)
(Relncldência - ex. vÍ. ad. 53.o, n.o 1, al. a), e n.o 2, e ad. 56.0, n.o 3 do RDLPFP - Conforme cadasto do clube)
(ex. vi. aâ.36.0, n." 1 e 2, do RDLPFP)

C 529 FUTEBOLCLUBEPORTO, EUR 239I.OO MULTA
FUTEBOL SAD

(Agnssæs graves a espectadorcc e outros lnteryenlentes - Vlolagão dos deveras lnsarltos no añ, 3õ,o, no 1, al, b), c) e
o) do Regulanenlo das Compeþöea oryanlzadas pelâ Ugâ Pottugal - {..) aos 31 mlnutæ os adeptos sfluados n¿
Bancda Topo tlode, exdusfua pa/€ os aplantas do FC do Poño, ldêntlñaados por vârlos adereços do clube (,..) fonm
lançados lsguahot da masma bancada e pelos mesmos adsptos om dlregâo dos ARD'9 qw estavâm no Nñmetro da
ægunnçp da bancada (fo&so) Top î,lor[a, nâo ostando at¡ngldoD - Conforme o descrlto no Rolató//lo do Delegado da
LPFP a no Rdatótlo de Pollciarnento)
(Rehcldâncla - ex. vl. ail 63,c, n,o I, d, a), o n,o 2, e a¡t, 56.0, n.o 3 do RDLPFP - Confome cadaslm do clubo)
(T6'rtúva - ox vl, ad,20,o, n.e 2, 3 e 4, e añ. 56.c, n.o 2 clo RDLPFP)
(ex. vl, ail æ,o, n,o 1 o 2, do RDLPFP)

867 ÍUORETRENSE FC, SAD

C 867 MOREIRENSEFUTEBOLCLUBE EUR 51O.OO MULTA
SAD

(lnobseNânc¡a de oulros deveres - Vrolação dos deveres ¡nsctítos no aft. 35.o, n.o 1, al. f) do Regulamenlo das
Compet¡çõas oryanlzadas pela Uga Podugal, no ad. 6.o, al. g) e arl. 9.o, n.o 1 al. m), suballnea vi) do anexo Vl do
Regulannnlo de Competições da LPFP e no dn. 8.o, n.o 1 al. g), no arl. 22.o, n.o 1, al. d) e no an. 23.o, n.o 1, al. t) da Le¡
n.o 39fZU)9, de 30 de julho, republicada em anexo à Lei n.o 113/2019, de 1 1 de novembro, que estabelece o reg¡me
iuttdko do combate à vlolðncia, ao nclsmo, à xenolobla e à intolorância nos espetáculos desporllvos, de foma a
poss¡Ntltat a real¡zação dos meEmoa com segurança - Entrcda e pemanênc¡a de matería¡s pitolécnicos no reclnto
despotî¡w - Objefos não autoñzados - (Aos 31 m¡nutos rcbentou um petardo na Bancada Topo Noñe, exclusiva aos
adeplos do FC do Porto o ßentlfrcados por váños adereps do clubs,tals como; cachecóís,bandeiras e cânucos de
apolo ao seu clube, - Confotme o descrilo no Relatór¡o do Delegado da LPFP e no Relatörío de Policíamento)
(Re¡ncidância - ox. vl. arl. 53.o, n.o 2, ad. 56.o, n.o 3 e añ. 127.0, n.o 2 do RDLPFP - Conforme o cadastro dìsciplinat do
cluba)
(ex. ví. añ. 36.o, n.o I e 2, do RDLPFP)
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