
 

 

 
 

COMUNICADO Nº 43/2015 
 
 
 
Exmos. Senhores, 
 

Para vosso conhecimento e como único aviso oficial, informamos V. Exas. do seguinte: 
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1   –  HÓQUEI EM PATINS 

 
   CLASSIFICAÇÕES – ÉPOCA 2015/2016 

Publicam-se as classificações dos Campeonatos abaixo mencionados. 
Campeonato Nacional Seniores I Divisão 
Campeonato Nacional Seniores II Divisão 
Campeonato Nacional Seniores III Divisão 
Campeonato Nacional de Seniores Feminino 

 
 

2   –  ACÇÃO DISCIPLINAR  

 
Publica-se a Lista da Acção Disciplinar, referente às sanções disciplinares aplicadas pelo 
Conselho Disciplinar, aos Agentes Desportivos, na reunião de 28 de Outubro de 2015. 

 
 
 

3    –   ACÓRDÃOS – PROCESSOS DISCIPLINARES 

 
Relativamente aos processos a seguir referenciados damos nota das Decisões proferidas 
em Sede dos mesmos. 
Assim : 
 

ADoP – Substâncias e Métodos Proibidos - PROC. DISCIPLINAR Nº 2109/15 

 

- Eduardo Jorge Gomes Leitão – Lic. 49388 e Lic. 05677 
 
 

http://www.fpp.pt/index.php/hoquei-em-patins/classificacoes
http://fpp.pt/ficheiros/pdf/comunicacoes/disciplina/2015/28-10-15.pdf
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Decisão: 
“ Consequentemente, ponderada a prova produzida nos presentes autos de Processo 
Disciplinar, bem como todo o circunstancialismo fáctico, conduta do Arguido, necessidade 
de prevenção de futuras infracções disciplinares, assim como, o Parecer emitido pelo 
Conselho Nacional Antidopagem ( CNAD ), delibera o Conselho Disciplinar da Federação 
de Patinagem de Portugal, em sancionar o Arguido Eduardo Jorge Gomes Leitão na Pena 
de 2 ( dois ) anos de Suspensão da Actividade Desportiva, pela prática, a título de 
negligência, da infracção disciplinar estatuída no nº: 1 do artigo 56º, por violação da norma 
antidopagem prevista na al. a), do nº: 2 do artigo 3º, ambos da Lei nº: 38/2012, de 28 de 
Agosto, punida nos termos do artigo 61º do citado diploma legal. 
 

Relativamente ao período de suspensão, dispõe o nº: 2 do artigo 69º da Lei nº: 38/2012, de 
28 de Agosto, que, o período de suspensão preventiva deve ser deduzido no período de 
suspensão que venha a ser aplicado efectivamente ao praticante desportivo/Arguido. 
 

Assim, deve ser deduzido no período de 2 ( dois ) anos de suspensão da actividade 
desportiva aplicado ao praticante desportivo/Arguido, o período de suspensão preventiva já 
cumprido e, que teve o seu início a 9 de Março de 2015 “. 

 
ADoP – Substâncias e Métodos Proibidos  - PROC. DISCIPLINAR Nº 2110/15 

 
 - Bruno Alexandre Vieira Botelho – Lic. 49388, patinador do Marítimo SC 
 
Decisão: 
“ Consequentemente, ponderada a prova produzida nos presentes autos de Processo 
Disciplinar, bem como todo o circunstancialismo fáctico, conduta do Arguido, necessidade 
de prevenção de futuras infracções disciplinares, assim como, o Parecer emitido pelo 
Conselho Nacional Antidopagem ( CNAD ), delibera o Conselho Disciplinar da Federação 
de Patinagem de Portugal, em sancionar o Arguido Bruno Alexandre Vieira Botelho na 
Pena de 8 ( oito ) meses de Suspensão da Actividade Desportiva, pela prática, a título 
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de negligência, da infracção disciplinar estatuída no nº: 1 do artigo 56º, por violação da 
norma antidopagem prevista na al. a), do nº: 2 do artigo 3º, ambos da Lei nº: 38/2012, de 28 
de Agosto, punida nos termos do artigo 62º do mesmo diploma. 
 
Relativamente ao período de suspensão da actividade desportiva, há que atender ao 
disposto no nº: 2 do artigo 69º da Lei nº: 38/2012. Segundo este preceito legal, o período de 
suspensão preventiva deve ser deduzido no período de suspensão que venha a ser 
aplicado ao praticante desportivo/Arguido. 
 

Assim, ao período de 8 ( oito ) meses de suspensão da actividade desportiva a aplicar ao 
praticante desportivo/Arguido Bruno Alexandre Vieira Botelho deve ser deduzido o período 
de suspensão preventiva já cumprido, e que teve o seu início a 11 de Março de 2015 “. 

 
* * * 

* 


