
Reunião do Conselho Disciplinar de 27/11/2019

Disciplina
Comunicado Semanal de Castigos a Patinadores e outros

27/11/2019

Campeonato Nacional Séniores 1ª Divisão

0051/1920 FC Porto 4 - SL Benfica 3
Frederico José Antunes Raposo, médico do Futebol Clube do Porto, foi punido(a) com dez dias de
suspensão de actividade a partir de 25.11.19, multa de €150 (cento e cinquenta euros ); nos termos
do artigo 80º 1 alínea 1.1 e artigo 105º, conjugado com o artigo 27º 1alínea a) e artigo 28º, do
Regulamento de Justiça e Disciplina.

Campeonato Nacional Séniores 2ª Divisão

0229/1920 AD “Os Limianos” 4 - FC Porto “B” 5
Pedro Cruz Sousa Braga, patinador do Ass. Desp. "Os Limianos", foi punido(a) com um jogo oficial
de suspensão, nos termos do artigo 43º e artigo 16º 2alínea 2.1, do Regulamento de Justiça e
Disciplina.

Campeonato Nacional Séniores 3ª Divisão

0589/1920 Cart/Group JRC 3 - CRPF Lavra 5
Ricardo Francisco da Silva Mota do Centro de Actividades Recreativas Taipense, foi punido(a) com
vinte dias de suspensão de actividade a partir da data da presente notificação, multa de €210
(duzentos e dez euros ); nos termos do artigo 80º 2 alínea 2.1 e artigo 105º, conjugado com o artigo
26º 1alínea b), m), e n) e artigo 28º, do Regulamento de Justiça e Disciplina.

0592/1920 HC Maia 4 - ACD Vila Boa Bispo 4
Paulo Fernando Nogueira Martel da Silva, delegado do Ass. Cult. Desp. Casa Povo V.Boa Bispo, foi
punido(a) com dez dias de suspensão de actividade a partir de 25.11.19, multa de €60 (sessenta
euros ); nos termos do artigo 80º 1 alínea 1.1, artigo 105º e artigo 16º 2 alínea 2.2, conjugado com o
artigo 26º 1alínea b), artigo 27º 1alínea a) e artigo 28º, do Regulamento de Justiça e Disciplina.

0766/1920 Termas OC 4 - UF Entroncamento 2
Armando Andrés Quintanilla Cruz, patinador do Termas Óquei Clube, foi punido(a) com dois jogos
oficiais de suspensão, nos termos do artigo 50º 1 alínea 1.2, artigo 6º 3 e artigo 16º 2 alínea 2.2,
conjugado com o artigo 27º 1alínea a), b) e h) e artigo 28º, do Regulamento de Justiça e Disciplina.

0770/1920 Juv. Ouriense 10 - FCO Hospital 1
Maria Lurdes Silva Morais Vitorino, delegada do Futebol Clube Ol. Hospital, foi punido(a) com cinco
dias de suspensão de actividade a partir de 24.11.19, multa de €60 (sessenta euros ); nos termos do
artigo 80º 1 alínea 1.1, artigo 105º e artigo 16º 2 alínea 2.2, conjugado com o artigo 26º 1alínea b),
artigo 27º 1alínea a) e artigo 28º, do Regulamento de Justiça e Disciplina.



Reunião do Conselho Disciplinar de 27/11/2019

Disciplina
Comunicado Semanal de Castigos a Patinadores e outros

27/11/2019

0932/1920 UD Vilafranquense 5 - HC Vasco da Gama 7
Fábio Emanuel Gonçalves Barqueiro, patinador do União Desp. Vilafranquense, foi punido(a) com
um jogo oficial de suspensão, nos termos do artigo 43º e artigo 16º 2alínea 2.1, do Regulamento de
Justiça e Disciplina.



Reunião do Conselho Disciplinar de 27/11/2019

Disciplina
Comunicado Semanal de Castigos a Clubes e Associações

27/11/2019

Campeonato Nacional Séniores 1ª Divisão

0049/19 Riba D' Ave HC 7 - AD Valongo 5
Riba D'Ave Hóquei Clube, foi punido(a) com: multa de €750 (setecentos e cinquenta euros ), nos
termos do(s) artigo(s) 105º e artigo 83º 1 alínea a), 26º 1 alínea m), n) e i) e artigo 28º, do
Regulamento de Justiça e Disciplina.
Distúrbios

Campeonato Nacional Séniores 3ª Divisão

0759/19 CA Feira 3 - SC Leiria Marrazes 1
Clube Académico da Feira, foi punido(a) com: multa de €30 (trinta euros ), Nos termos do disposto
no Art.º 76º nº 8 alínea a) do RGHP-FPP, nos termos do(s) artigo(s) 105º, do Regulamento de
Justiça e Disciplina.
Entrada tardia – Início do jogo

0759/19 CA Feira 3 - SC Leiria Marrazes 1
Sport Clube Leiria e Marrazes, foi punido(a) com: multa de €30 (trinta euros ), Nos termos do
disposto no Art.º 76º nº 8 alínea a) do RGHP-FPP, nos termos do(s) artigo(s) 105º, do Regulamento
de Justiça e Disciplina.
Entrada tardia – Início do jogo

0932/19 UD Vilafranquense 5 - HC Vasco da Gama 7
União Desp. Vilafranquense, foi punido(a) com: multa de €180 (cento e oitenta euros ), nos termos
do(s) artigo(s) 83º 1 alínea a) e artigo 105º, 27º 1 alínea a) e artigo 28º, do Regulamento de Justiça
e Disciplina.
Distúrbios

Campeonato Nacional Séniores Feminino

1114/19 UD Vilafranquense 6 - APAC Tojal 2
União Desp. Vilafranquense, foi punido(a) com: multa de €30 (trinta euros ), Nos termos do disposto
no Art.º 76º nº 8 alínea a) do RGHP-FPP, nos termos do(s) artigo(s) 105º, do Regulamento de
Justiça e Disciplina.
Entrada tardia – Início do jogo



Reunião do Conselho Disciplinar de 27/11/2019

Disciplina
Comunicado Semanal de Processos

27/11/2019

Pág. 1

Campeonato Nacional Séniores 1ª Divisão

Hóquei Clube de Braga - HP SAD
Processo inquérito n.º PI2266/19-SP

0044/1920 HC Braga - HP SAD 4 - SL Benfica 4

Campeonato Nacional Séniores 2ª Divisão

João Paulo Barbosa de Almeida
Ass. Desp. de Valongo
Processo disciplinar n.º PD2267/19-SP

0227/1920 AA Coimbra 7 - AD Valongo “B” 6

Paulo Jorge Duarte Rodrigues Henriques
Ass. Académica de Coimbra
Processo disciplinar n.º PD2268/19-SP

0227/1920 AA Coimbra 7 - AD Valongo “B” 6
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ESPÉCIE: Processo Disciplinar 

ARGUIDO: Sport Lisboa e Benfica 

OBJECTO: Distúrbios 

DATA DO ACÓRDÃO: 27 de Novembro 

TIPO DE VOTAÇÃO: Unanimidade 

RELATOR: Bruno Martelo 

NORMAS APLICADAS: artigo 83.º, n.º 1, alínea b), art.º 26, n.º 1, alíneas f), h), e i), m), n), art.º 27, n.º 

1, alínea d), art.º 28.º, nº 1, n.º 2 e n.º 3, todos do Regulamento de Justiça e Disciplina da Federação 

Portuguesa de Patinagem.  

SUMÁRIO: 

I – Os factos descritos na Nota de Culpa configuram a infracção disciplinar de distúrbios por parte dos 

adeptos afectos ao Clube Arguido, p. e p. nos art.º 83.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento de Justiça e 

Disciplina da Federação Portuguesa de Patinagem.  

II – De acordo com a prova produzida, encontra-se demonstrado que os adeptos afectos ao Clube 

Arguido, não obstante as provocações de foram alvo, determinaram os distúrbios que ocorrem, 

nomeadamente o arremesso de objectos e de água.  

III – O Clube Arguido providenciou pela segurança no recinto, mas não acautelou as ocorrências pelas 

quais vem acusado.  

IV – O comportamento dos jogadores do Sporting Clube de Portugal não determina a impunibilidade 

do Clube Arguido, pelos factos praticados pelos seus adeptos.  
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Em reunião do dia 27 de Novembro de 2019 foi nomeado, pelo Senhor Presidente do Conselho de 

Disciplina da Federação Portuguesa de Patinagem, Dr. Paulo Valério, relator do Processo Disciplinar 

n.º 2214/18 o Dr. Bruno Martelo, nos termos e ao abrigo do disposto no número 2 do artigo 122.º do 

Regulamento de Justiça e Disciplina da Federação Portuguesa de Patinagem.  

Decisão: 

Nos termos e pelos fundamentos expostos no relatório elaborado pela Exma. Senhora Instrutora, 

decide-se julgar procedente, por provada, a acusação e, consequentemente, condenar-se o Arguido 

Sport Lisboa e Benfica, pela prática da infracção disciplinar p. e p. no artigo 83.º, n.º 1, alínea b) do 

RJDFPP, pelo período de interdição de campo de dois jogos e o pagamento de uma multa equivalente a 

dois Salários Mínimos Nacionais (€ 1.160,00 –mil cento e sessenta euros).  

Registe, notifique e publicite.  

Lisboa, 27 de Novembro de 2019. 

O Conselho de Disciplina,  
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Conselho Disciplina  
 
Processo Disciplinar n.º 2260/19 
 
 
 

Acórdão  
 
 

I. Relatório  
 
 

Em reunião do Conselho de Disciplina da Federação de Patinagem de Portugal, do dia 9 de Outubro de 

2019, perante a apresentação de uma participação, dando conta de na mesma época desportiva o 

atleta estar, simultaneamente, inscrito em dois clubes distintos, foi deliberado instaurar Processo 

Disciplinar ao Arguido Filipe Alexandre F. Gomes Rodrigues Martins, portador da Licença Federativa 

n.º 63959, Sporting Clube de Portugal, com vista ao apuramento dos factos e eventual aplicação de 

sanção disciplinar. 

 

Para tramitação dos autos de Processo Disciplinar, foi nomeada instrutora, em reunião do dia 9 de 

Novembro de 2019, a Dra. Sara Palminhas.  

 

A deliberação de instauração de Processo Disciplinar baseou-se nos factos/elementos constantes de 

uma participação, dando nota de que, na mesma época desportiva, o atleta estava, simultaneamente, 

inscrito em dois clubes distintos.   

 

Do teor da referida participação, que faz parte integrante dos presentes autos, constava o seguinte:  

 

“No mesmo dia o Clube Desportivo de Paço de Arcos entregou na Associação de Patinagem de Lisboa a 

inscrição do referido atleta para a mesma época desportiva. 

(...) 

O atleta assinou a renovação pelo Clube Desportivo de Paço de Arcos (CDPA), com a garantia por parte 

deste que iriam ter o escalão de Sub 19 e participar no Campeonato de Sub 23, e que ele iria também 

participar nessas competições. Já a época 2018/2019 estava a terminar o CDPA informa o atleta que 

afinal não irá ter o escalão Sub 19, e também não irá participar no Campeonato de Sub 23. Face a estes 
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novos dados o atleta solicitou ao CDPA que não considerasse a sua inscrição, e que iria para outro clube 

que lhe proporcionasse acesso a essas competições, o clube seria o Sporting clube de Portugal (SCP). Os 

dirigentes do CDPA disseram que não acediam a esta pretensão e iriam efetivar a inscrição.” 

”.  

 

Atenta a gravidade indiciária dos factos relatada na sobredita participação, o Conselho de Disciplina 

instaurou o competente processo disciplinar e deduziu a correspondente nota de culpa contra o 

Arguido Filipe Alexandre F. Gomes Rodrigues Martins, portador da Licença Federativa n.º 63959, 

Sporting Clube de Portugal 

S 

umariamente, constam da Nota de Culpa remetida ao Arguido os seguintes factos: 

 

1. A descrição circunstanciada dos factos que lhes são imputados, dando-se aqui por 

integralmente reproduzido o conteúdo constante do Relatório Confidencial de Arbitragem, 

supra citado; 

2. Os factos expostos revelam indícios da prática, por parte do Arguido Filipe Alexandre Martins, 

ilícito disciplinar p. e p. nos termos do disposto no ponto 5.1, do n.º 5, do artigo 13.º do 

Regulamento Geral de Hóquei em Patins, podendo o Arguido, em virtude destes factos, 

incorrer na pena de suspensão de actividade pelo período de três meses.  

3. Nos termos do disposto no artigo 120.º, números 3 e 4 do Regulamento de Justiça e Disciplina, 

ao Arguido foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da recepção da Nota de Culpa 

para, querendo, consultar o processo, apresentar resposta escrita à referida nota de culpa, 

juntar documentos e oferecer testemunhas ou requerer quaisquer diligências probatórias que 

considerassem relevantes para o esclarecimento dos factos e da sua participação nos mesmos; 

4. A ausência de resposta à Nota de Culpa ou a falsidade do conteúdo da resposta serão 

livremente valoradas em termos probatórios para efeitos do presente Processo Disciplinar; 

O Arguido foi notificado da abertura do presente Processo Disciplinar, da Nota de Culpa contra si 

deduzida. 
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O Arguido Filipe Alexandre Martins apresentou defesa à Nota de Culpa que lhe havia sido remetida e 

alegou o seguinte: 

“- O SCP, o  Atleta e o seu Representante Legal, tiveram desde o primeiro momento consciência que o 

registo de duas inscrições nos serviços dessa FPP, levava a abertura de PD; 

- O SCP, o  Atleta e o seu Representante Legal, tudo fizeram para que o CD Paço de Arcos não seguisse 

com o registo da inscrição com os documentos que tinha em seu poder uma vez que foi solicitado por 

todas as partes fossem considerados nulos; 

- O CD Paço de Arcos, embora informado quer pelo Atleta e seu Representante Legal que não deveriam 

avançar com a inscrição porque o Atleta não iria representar o CDPA na época 2019/2020, 

prosseguiram com o registo da inscrição numa atitude pouco formativa e de pura vingança; 

- O CD Paço de Arcos, com conhecimento por todas as partes, prosseguiu com a Inscrição apenas com a 

intenção de prejudicar o Atleta e levá-lo a incorrer em acção disciplinar; 

- O Atleta esteve até à presente data impedido de participar em qualquer competição desde Agosto de 

2019, uma vez que a sua inscrição não estava efectivada. 

  

Por tudo isto solicitamos que tenham em consideração o tempo já cumprido pelo Atleta desde 16 de 

Agosto de 2019, no caso de ser aplicado algum tempo de suspensão.” 

II. Da fundamentação de facto 

Para prova das circunstâncias de modo, tempo e lugar em que decorreram os factos objecto dos 

presentes autos de Processo Disciplinar pelos quais o Arguido vem acusado, foram valorados os 

seguintes elementos probatórios: 

1) – A participação remetida ao Conselho de Disciplina.  

2) – A defesa/resposta à Nota de Culpa apresentada pelo Arguido. 

Atento a todos os elementos que integram os presentes autos de processo disciplinar e terminada a 

fase probatória, cumpre, então, apreciar e decidir. Entendeu-se, assim, darem-se como provados 

todos os factos que constam da participação recebida pelo Conselho de Disciplina.  
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Passamos, então, à análise crítica das provas carreadas para os presentes autos de Processo 

Disciplinar à luz do princípio da livre apreciação da prova e das regras da experiência.  

Analisada a defesa apresentada pelo Arguido, não existem dúvidas de que este, na mesma época 

desportiva esteve, simultaneamente, inscrito em dois clubes distintos.  

Também não restam dúvidas de que o Arguido tinha a perfeita noção do ilícito disciplinar que estava 

a cometer, embora que afirme que por diversas vezes solicitou a outro clube que não efectivasse a sua 

inscrição.  

Independentemente deste facto, o certo é que o comportamento do Arguido preenche o ilícito 

disciplinar p. e p. no ponto 5.1, do n.º 5, do artigo 13.º do Regulamento Geral de Hóquei em Patins, 

sendo este ilícito punido em termos objectivos, sem que seja necessário apreciar o grau de culpa do 

Arguido ou outras circunstâncias.  

III. Do enquadramento jurídico 

Vem o Arguido Filipe Alexandre Martins acusado da prática do ilícito disciplinar p. e p. nos termos do 

disposto no ponto 5.1, do n.º 5, do artigo 13.º do Regulamento Geral de Hóquei em Patins, podendo o 

Arguido, em virtude destes factos, incorrer na pena de suspensão de actividade pelo período de três 

meses.  

Não se verificam, no caso, circunstâncias agravantes, previstas no artigo 26.º do Regulamento de 

Justiça e Disciplina, verificando-se, ao invés, circunstâncias atenuantes, nomeadamente as previstas 

nas alíneas b) e f), do artigo 27.º, número 1, do Regulamento de Justiça e Disciplina.  

Prevê o n.º 2 do artigo 27.º do RJDFPP que além as circunstâncias atenuantes previstas no n.º 1, 

poderão excepcionalmente ser consideradas outras atenuantes quando a sua relevância o justifique.  

Assim, ainda que o ilícito cujo cometimento se discute nos presentes autos seja de natureza objectiva, 

o certo é que se impõe a consideração de que o outro clube procedeu à inscrição do atleta, mesmo 

contra a vontade deste. 
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Face ao disposto no n.º 2 do artigo 27.º, considera-se este facto uma circunstância atenuante, para 

efeitos de aplicação da pena.   

Nos termos do disposto no artigo 28.º n.º 1 do Regulamento de Justiça e Disciplina da Federação de 

Patinagem de Portugal, quando se verifiquem circunstâncias atenuantes ou circunstâncias 

agravantes, os limites mínimos e máximos da pena poderão ser, reduzidos a metade ou dobrar.  

Não obstante, a sanção disciplinar que se discute nos presentes autos não tem, na pena aplicável, 

limites mínimos e máximos. Ao invés, a pena aplicável ao Arguido, em virtude do possível 

cometimento da referida infracção, é punível com a pena de suspensão de actividade pelo período de 

3 meses, motivo pelo qual não é de aplicar, no caso sub judice, o disposto no artigo 28.º, n.º 1 do 

RJDFPP.  

Tomando em consideração a factualidade apurada e dada como provada, bem como o 

enquadramento jurídico enunciado, entende-se, salvo melhor opinião que, os comportamentos 

praticados pelo Arguido Filipe Alexandre Martins deverão subsumir-se ao ilícito disciplinar p. e p. nos 

termos do disposto no ponto 5.1, do n.º 5, do artigo 13.º do Regulamento Geral de Hóquei em Patins   

podendo o Arguido, em virtude destes factos, incorrer na pena de suspensão de actividade pelo 3 

(três) meses.  

IV. Da Decisão 

 Ponderada a prova produzida nos presentes autos de Processo Disciplinar, bem como todo o 

circunstancialismo fáctico, a conduta do Arguido Filipe Alexandre Martins, propõe-se, sancionar o 

Arguido com pena de suspensão, pelo período de três meses, nos termos do disposto no ponto 5.1, do 

n.º 5, do artigo 13.º do Regulamento Geral de Hóquei em Patins, conjugado com o artigo 27.º, n.º 1, 

alíneas b) e f), com o n.º 2 do artigo 27.º e com o artigo 28.º, todos do RJDFPP.  

Lisboa, 19 de Novembro 2019. 

A Instrutora,  
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Processo n.º 2260/19 

 

Descritores: Inscrição em dois clubes distintos, 

na mesma época desportiva. 
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ESPÉCIE: Processo Disciplinar 

ARGUIDO: Filipe Alexandre Martins 

OBJECTO: Inscrição simultânea em dois clubes, na mesma época desportiva.  

DATA DO ACÓRDÃO: 14 de Novembro 

TIPO DE VOTAÇÃO: Unanimidade 

RELATOR: Bruno Martelo 

NORMAS APLICADAS: ponto 5.1, do n.º 5, do artigo 13.º do Regulamento Geral de Hóquei em Patins, 

conjugado com o artigo 27.º, n.º 1, alíneas b) e f), com o n.º 2 do artigo 27.º e com o artigo 28.º, todos 

do RJDFPP.  

SUMÁRIO: 

I – O ilícito pelo qual o Arguido vem acusado é de natureza objectivo, sendo desnecessária a 

elaboração de um juízo de culpa. 

II – O Arguido confessou a prática do ilícito disciplinar, tendo acrescentado que tinha pleno 

conhecimento de que o seu comportamento configurava uma infracção disciplinar. 

III – Sem prejuízo de se verificarem a permanência de circunstâncias atenuantes, não é de aplicar ao 

presente caso o disposto no n.º 1 do artigo 28.º do RJDFPP, uma vez que a pena aplicável não está 

sujeita a limites mínimos e máximos.  

Em reunião do dia 20 de Novembro de 2019 foi nomeado, pelo Senhor Presidente do Conselho de 

Disciplina da Federação Portuguesa de Patinagem, Dr. Paulo Valério, relator do Processo Disciplinar 

n.º 2260/19 o Dr. Bruno Martelo, nos termos e ao abrigo do disposto no número 2 do artigo 122.º do 

Regulamento de Justiça e Disciplina da Federação Portuguesa de Patinagem.  
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Decisão: 

Nos termos e pelos fundamentos expostos no relatório elaborado pela Exma. Senhora Instrutora, 

decide-se julgar procedente, por provada, a acusação e, consequentemente, condenar-se o Arguido 

Filipe Alexandre Martins, com pena de suspensão, pelo período de três meses, nos termos do disposto 

no ponto 5.1, do n.º 5, do artigo 13.º do Regulamento Geral de Hóquei em Patins, conjugado com o 

artigo 27.º, n.º 1, alíneas b) e f), com o n.º 2 do artigo 27.º e com o artigo 28.º, todos do RJDFPP.  

Registe, notifique e publicite.  

Lisboa, 20 de Novembro de 2019. 

O Conselho de Disciplina,  
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