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CIRCULAR Nº 11 – 2021|2022
– 2000/2001

Para conhecimento das Associações, Clubes seus filiados, Rádio, Televisão, Imprensa e demais interessados a
Direcção da Federação Portuguesa de Voleibol, informa:

PUBLICAÇÃO DE DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DE DISCIPLINA
Sanções aplicadas em processo sumário, constantes do Mapa Anexo.

Porto e Secretaria da Federação Portuguesa de Voleibol, 08 de Outubro de 2021
A DIRECÇÃO

Data da Reunião: 2021.10.08

CONSELHO DE
DISCIPLINA

Época de 2020/21

PROCESSOS SUMÁRIOS
Para conhecimento das Associações, Clubes seus filiados, Rádio, Televisão, Imprensa e demais
interessados, pelo presente se informa que o Conselho de Disciplina desta Federação, em reunião
restrita de hoje, deliberou aplicar as sanções constantes do mapa anexo.
Às notificações agora efectuadas é aplicável, entre outros preceitos regulamentares, o disposto no
artigo 188.º e no artigo 37.º do Regulamento de Disciplina.
As sanções de multa deverão ser liquidadas nos termos do artigo 35.º n.º 1 do Regulamento de
Disciplina.
As decisões do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Voleibol, em formação restrita,
são impugnáveis por via de recurso para o Pleno da mesma Secção, nos termos do artigo 255.º do
Regulamento de Disciplina.
De acordo com o n.º 4 do artigo 247.º do Regulamento de Disciplina, no caso de improcedência do
recurso para o pleno da Secção Disciplinar, será o recorrente condenado no pagamento das
respetivas custas.

Último dia para pagamento da multa: 29.Outubro.2021

O Conselho de Disciplina
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Data da Reunião: 2021.10.08

CONSELHO DE
DISCIPLINA

Época de 2021/22

PROCESSOS SUMÁRIOS

CD Aves/Termolan vs PV2014/Ac Vol. Colégio Efanor (03/10/2021)- Jogo 95
Liga LIDL – 1.ª Fase
CD AVES/TERMOLAN
T MANUEL BARBOSA, Lic. 1112

EUR 54,00 MULTA

Artigo 138.1RD

(ex vi artigo 114.º e 142.º, n.º 4 – 1º cartão vermelho, conforme relatado no relatório do árbitro, boletim de jogo e
verificação administrativa.)
❖

Esmoriz GC vs Leixões SC (05/10/2021)- Jogo 7
Liga UNA Seguros – 1.ª Fase
ESMORIZ GC
J ROBERTO REIS, Lic. 33889

EUR 38,00 MULTA

Artigo 138.1RD

(1º cartão vermelho, conforme boletim de jogo e verificação administrativa.)

LEIXÕES SC
J SEBASTIÃO ALVES, Lic. 112009

EUR 38,00 MULTA

Artigo 138.1RD

(1º cartão vermelho, conforme boletim de jogo e verificação administrativa.)
❖

GC Santo Tirso vs AAS Mamede (05/10/2021)- Jogo 6
Liga UNA Seguros – 1.ª Fase
GC SANTO TIRSO
C GC SANTO TIRSO

EUR 172,00 MULTA

Artigo 99.1RD

(ex vi artigos 55.º n.º 1 alínea a) e 56.º n.º 2 do RD – Circunstância atenuante – Bom comportamento anterior –
Inobservância de outros deveres – Violação do disposto no artigo 4.º alíneas d) e k) do Regulamento para a
Retoma da Prática Competitiva de Voleibol – “à entrada do Pavilhão não foi feita qualquer medição da
temperatura nem registo de nomes e contactos aos árbitros e juízes de linha.” - Conforme é relatado no Relatório
do Árbitro. – O clube arguido foi notificado do conteúdo do relatório do árbitro nos termos atrás descritos. Alegou
em síntese que, “A Direção do GCSTirso recebeu, com surpresa, a vossa notificação, porque havia uma grande
convicção de que estávamos a cumprir com os nossos deveres e com todas as regras de segurança. As medidas
anunciadas que tendem a um retorno à normalidade nas rotinas de treino e de jogo, acabaram por provocar
entropia na nossa organização interna, facto que muito lamentamos (…”). Analisada a defesa apresentada,
entende este Conselho que a credibilidade probatória reforçada de que gozam tais relatórios oficiais não foi
abalada, pelo que se confirma a factualidade acima descrita, com as consequências disciplinares previstas para
esta matéria.)
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Data da Reunião: 2021.10.08

CONSELHO DE
DISCIPLINA

Época de 2021/22

ARQUIVAMENTOS

GC Vilacondense vs AJM/FC Porto (03/10/2021)- Jogo 93
Liga LIDL – 1.ª Fase
Analisada a defesa apresentada pelo GC Vilacondense, nos termos e para efeitos do n.2 do artigo 230.ºdo RD,
a respeito da factualidade participada pela equipa de arbitragem, entende este Conselho não ser a mesma
merecedora de censura disciplinar.
❖

Clube Kairos vs Leixões SC (03/10/2021)- Jogo 96
Liga LIDL – 1.ª Fase
Analisada a defesa apresentada pelo Clube Kairos, nos termos e para efeitos do n.2 do artigo 230.ºdo RD, a
respeito da factualidade participada pela equipa de arbitragem, entende este Conselho não ser a mesma
merecedora de censura disciplinar.
❖

SC Espinho vs Vitoria SC (03/10/2021)- Jogo 97
Liga LIDL – 1.ª Fase
Analisada a defesa apresentada pelo SC Espinho, nos termos e para efeitos do n.2 do artigo 230.ºdo RD, a
respeito da factualidade participada pela equipa de arbitragem, entende este Conselho não ser a mesma
merecedora de censura disciplinar.
❖

SL Benfica vs Sporting CP (02/10/2021)- Jogo 466
Supertaça Masculinos
Analisada a defesa e meios de prova apresentados pelo Sporting CP, nos termos e para efeitos do n.2 do artigo
230.ºdo RD, a respeito da factualidade participada pela equipa de arbitragem, entende este Conselho não ser a
mesma merecedora de censura disciplinar.

O Conselho de Disciplina
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