
Época 2022|2023 

Deliberações da Disciplina 

 

 

O Conselho de Disciplina, na sua reunião de 27 de janeiro de 2023 decidiu: 

 

PROCESSOS SUMÁRIOS 

 

Sporting CP vs SL Benfica (21/01/2023) - Jogo 927 
Liga UNA Seguros 
      

    SL BENFICA 
 

J ANDRE ALEIXO, Lic.294804                EUR 38,00 MULTA                            Artigo 138.1RD 
 

 

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

 

❖  
 

Leixões SC vs Esmoriz GC (19/01/2023) - Jogo 928 
Liga UNA Seguros 
      

    ESMORIZ GC 
 

J LUIS MARIA SILVA, Lic.205934                   EUR 38,00 MULTA                   Artigo 138.1RD 
 

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

 

❖  
 

SL Benfica vs Vitoria SC (22/01/2023) - Jogo 981 
Liga LIDL 
      

   SL BENFICA 
 

C SL BENFICA                                       EUR 478,00 MULTA                                Artigo 82.3RD 
 

(ex vi artigos 53.º n.º 1 alínea a) e n.º2, 56.º n.º 3 do RD – Circunstância agravante – 
Reincidência - Não cumprimento das obrigações regulamentares - Violação do disposto 
nos n.os 2 e 3 do artigo 28.º do Regulamento de Provas – “o dispositivo de vídeo 
(telemóvel) não estava operacional, devido a falha do serviço de internet, inviabilizando 
a realização do livestreaming.” – Conforme relatado pelo Diretor de Competições - Foi 
dado cumprimento ao disposto no artigo 230.º n.º 2, aplicável ex vi artigo 228.º n.º1, 
alínea e) do Regulamento de Disciplina. – Analisada a defesa apresentada, não se 
vislumbra indiciado qualquer abalo à credibilidade probatória reforçada de que gozam 
os relatórios oficiais - cfr. artigo 13.º, alínea f) do RD -, pelo que, é a factualidade descrita 
no relatório confirmada com as consequências disciplinares previstas no RD.) 
 

 
❖  



 
 
CS Madeira vs AVC Famalicão (22/01/2023) - Jogo 1056 
Liga LIDL 
      
 

 

   AVC FAMALICAO 
 
 

 

J MARIANA NOGUEIRA, Lic.169257         EUR 38,00 MULTA                      Artigo 138.1RD 
 

 

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

 

 

❖  
 

Associação Ruinas Volley Clube vs CV Aveiro (21/01/2023) - Jogo 368 
CN SM II Divisão 
     

    CV AVEIRO 
 

J JULIO MONTEIRO, Lic.181873                 EUR 18,00 MULTA                     Artigo 138.1RD 
 

 

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

 
❖  

Amares Volei vs Castelo da Maia GC (22/01/2023) - Jogo 562 
CN Sub21 (JB1) Masculinos 

      
   AMARES VOLEI  
 
C AMARES VOLEI                                 EUR 36,00 MULTA                                 Artigo 99.1RD 
 

(ex vi artigos 55.º n.º 1 alínea a) e 56.º n.º 2 do RD – Circunstância atenuante – 
Inobservância de outros deveres - Violação do disposto nos artigos 26.º, n.º 6 e 27.º, 
n.ºs 2 e 3 do Regulamento de Provas – O boletim enviado não cumpre com os requisitos 
regulamentares - Conforme relatórios oficiais e verificação administrativa –cfr. artigo 
229.º n.º 2 alínea b) do Regulamento de Disciplina. Foi dado cumprimento ao disposto 
no artigo 230.º n.º 2, aplicável ex vi artigo 228.º n.º1, alínea e) do Regulamento de 
Disciplina. – Analisada a defesa junta, não se vislumbra indiciado qualquer abalo à 
credibilidade probatória reforçada de que gozam os relatórios oficiais - cfr. artigo 13.º, 
alínea f) do RD -, pelo que, é a factualidade descrita confirmada com as consequências 
disciplinares previstas no RD.) 
 

 

❖  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Alverca Volei vs SC Caldas (22/01/2023) - Jogo 845 
CN Sub21 (JB) Masculinos 

      
    ALVERCA VOLEI  
 
C ALVERCA VOLEI                                   EUR 71,00 MULTA                               Artigo 99.1RD 
 

(ex vi artigos 53.º n.º 1 alínea a) e n. º2, 56.º n.º 3 e 99.º, n. º2 do RD - Inobservância de 
outros deveres - Violação do disposto nos artigos 26.º, n.º 6 e 27.º, n.ºs 2 e 3 do 
Regulamento de Provas – O boletim enviado não cumpre com os requisitos 
regulamentares - Conforme relatórios oficiais e verificação administrativa –cfr. artigo 
229.º n.º 2 alínea b) do Regulamento de Disciplina. Foi dado cumprimento ao disposto 
no artigo 230.º n.º 2, aplicável ex vi artigo 228.º n.º1, alínea e) do Regulamento de 
Disciplina. – Analisada a defesa junta, não se vislumbra indiciado qualquer abalo à 
credibilidade probatória reforçada de que gozam os relatórios oficiais - cfr. artigo 13.º, 
alínea f) do RD -, pelo que, é a factualidade descrita confirmada com as consequências 
disciplinares previstas no RD.) 
 

 

 

 

❖  
 

 
 

Odivelas SC vs MTBA (22/01/2023) - Jogo 842 
CN Sub21 (JB) Masculinos 
      

    ODIVELAS SC  
 

C ODIVELAS SC                                        EUR 71,00 MULTA                              Artigo 99.1RD 
 

(ex vi artigos 53.º n.º 1 alínea a) e n. º2, 56.º n.º 3 e 99.º, n. º2 do RD - Inobservância de 
outros deveres - Violação do disposto nos artigos 26.º, n.º 6 e 27.º, n.ºs 2 e 3 do 
Regulamento de Provas – O boletim enviado não cumpre com os requisitos 
regulamentares - Conforme relatórios oficiais e verificação administrativa –cfr. artigo 
229.º n.º 2 alínea b) do Regulamento de Disciplina. Foi dado cumprimento ao disposto 
no artigo 230.º n.º 2, aplicável ex vi artigo 228.º n.º1, alínea e) do Regulamento de 
Disciplina. – Não apresentação de defesa. Não se vislumbra indiciado qualquer abalo à 
credibilidade probatória reforçada de que gozam os relatórios oficiais - cfr. artigo 13.º, 
alínea f) do RD -, pelo que, é a factualidade descrita confirmada com as consequências 
disciplinares previstas no RD.)    

 
   ODIVELAS SC  
 
C ODIVELAS SC                                     DERROTA                            Artigo 75.1a) E n.º2b) RD 
 

(Prova por pontos – Inclusão Irregular de Jogador – O atleta David Ferreira atuou em 
representação do Odivelas SC sem estar devidamente inscrito na FPV – Conforme 
boletim de jogo e verificação administrativa. - Foi dado cumprimento ao disposto no 
artigo 230.º n.º 2, aplicável ex vi artigo 228.º n.º1, alínea e) do Regulamento de 
Disciplina. Não apresentação de defesa. Não se vislumbra indiciado qualquer abalo à 
credibilidade probatória reforçada de que gozam os relatórios oficiais (cfr. artigo 13.º, 
alínea f) do RD), pelo que, é a factualidade descrita no relatório confirmada com as 



consequências disciplinares previstas no RD Cfr artigo 6.º do Regimento do Conselho de 
Disciplina.) 
 

 

❖  

Vitória SC vs AAS Mamede(22/01/2023) - Jogo 1157 
CN Sub21 (JB) Femininos 
      

   VITORIA SC 
 

C VITORIA SC                                         EUR 36,00 MULTA                                Artigo 99.1RD 
 

(ex vi artigos 53.º n.º 1 alínea a) e n. º2, 56.º n.º 3 e 99.º, n. º2 do RD - Inobservância de 
outros deveres – Violação do disposto no artigo 34.º do Regulamento de Provas - Não 
comunicação do resultado de jogo - Conforme verificação administrativa - cfr. artigo 
229.º n.º 2 alínea b) do Regulamento de Disciplina.) 
 

 

❖  
 

Escola Filipa Lencastre vs Famões CA (22/01/2023) - Jogo 1213 
CN Sub21 (JB) Femininos 
     
 

    ESCOLA FILIPA LENCASTRE  
 
 

C ESCOLA FILIPA LENCASTRE                     DERROTA                    Artigo 75.1a) E n.º2b) RD 
 

(Prova por pontos – Inclusão Irregular de Jogador – A atleta Maria Martins atuou em 
representação do Escola Filipa Lencastre sem estar devidamente inscrita na FPV – 
Conforme boletim de jogo e verificação administrativa. - Foi dado cumprimento ao 
disposto no artigo 230.º n.º 2, aplicável ex vi artigo 228.º n.º1, alínea e) do Regulamento 
de Disciplina. Não apresentação de defesa. Não se vislumbra indiciado qualquer abalo à 
credibilidade probatória reforçada de que gozam os relatórios oficiais (cfr. artigo 13.º, 
alínea f) do RD), pelo que, é a factualidade descrita no relatório confirmada com as 
consequências disciplinares previstas no RD Cfr artigo 6.º do Regimento do Conselho de 
Disciplina.) 
 

 

C ESCOLA FILIPA LENCASTRE              EUR 36,00 MULTA                                Artigo 99.1RD 
 

(ex vi artigos 53.º n.º 1 alínea a) e n. º2, 56.º n.º 3 e 99.º, n. º2 do RD - Inobservância de 
outros deveres – Violação do disposto no artigo 34.º do Regulamento de Provas - Não 
comunicação do resultado de jogo - Conforme verificação administrativa - cfr. artigo 
229.º n.º 2 alínea b) do Regulamento de Disciplina.) 
 

 

❖  
 

FC Amares vs AVC Famalicão(21/01/2023) - Jogo 1160 
CN Sub21 (JB) Femininos 
      

   FC AMARES 
 

C FC AMARES                                       EUR 36,00 MULTA                                  Artigo 99.1RD 
 

(ex vi artigos 53.º n.º 1 alínea a) e n. º2, 56.º n.º 3 e 99.º, n. º2 do RD - Inobservância de 
outros deveres – Violação do disposto no artigo 34.º do Regulamento de Provas - Não 



comunicação do resultado de jogo - Conforme verificação administrativa - cfr. artigo 
229.º n.º 2 alínea b) do Regulamento de Disciplina.) 

 

 

 
❖  

 

Acordam no Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Voleibol:  
Protesto n.º 2-2022/2023  

Jogo 472 – Dumiense FC vs CD Fiães 
CN SF II Divisão 

 
Recebeu este Conselho alegações confirmativas de protesto apresentadas pelo Clube 

Desportivo de Fiães (CD Fiães), relativas ao jogo oficial n.º 472, disputado no passado 

dia 15 de janeiro de 2023, entre as equipas do Dumiense Futebol Clube (Dumiense FC) 

e CD Fiães, jogo este a contar para o Campeonato Nacional de Seniores Femininos da II 

Divisão. 

Alegam, em suma, que o CD Fiães foi prejudicado por um erro técnico da equipa de 

arbitragem, por falta de formação, não retificada pela equipa de arbitragem. 

Cumpre apreciar. 

O protesto efetuado pelo CD Fiães foi apresentado em tempo, mostrou-se paga a caução 

e as alegações confirmativas de protesto foram entregues dentro do prazo regulamentar 

previsto de acordo com os artigos 27.º, n.º3, 28.º, n.3, 29.º, n.º1, 30.º, n.º1 e 31.º, n.º1, 

todos do Regimento do Conselho de Disciplina, doravante RCD. 

Atenta a prova documental junta aos autos, considera-se estar reunido o acervo 

probatório suficiente para que este Conselho se possa pronunciar acerca do mérito, 

motivo pelo qual se consideram desnecessárias para o apuramento da verdade material, 

quaisquer diligências acrescidas, para além do parecer do Conselho de Arbitragem da 

FPV (cfr. artigo 26.º do RCD). 

Do parecer obtido junto do Conselho de Arbitragem da FPV, resulta que:  

“Após verificação e comprovação dos factos, bem como das provas documentais de que 

dispúnhamos (videos, e-scoresheet e relatório da equipa de arbitragem), somos a referir 

o seguinte: 

1. Segundo o resultado do sorteio, a primeira equipa a servir era o CD Fiães e foi em 

função desta informação que ambas as equipas compuseram as suas fichas de 

formação; 

2. O 5º set iniciou-se com as formações de ambas as equipas no campo corretamente 

colocadas, conforme é possível verificar no e-scoresheet e comprovadas pelo 2º árbitro; 

3. No e-scoresheet procedeu-se a uma troca da equipa a servir (do CD Fiães para o 

Dumiense FC) realizada pela marcadora, segundo o 2º árbitro após a verificação de que 

tudo estava correto; 

 



4. A primeira equipa a servir foi o CD Fiães, através da jogadora #1, situação correta face 

ao resultado do sorteio e à ficha de formação apresentada; 

5. No entanto, no e-scoresheet, devido à alteração realizada pela marcadora, o primeiro 

serviço estava atribuído ao Dumiense FC, através da sua jogadora #8; 

6. O jogo prosseguiu como se tudo estivesse bem, com atribuição normal de pontos; 
 

7. Em nenhum momento a marcadora chamou a atenção da equipa de arbitragem para 

o erro que cometeu e para a necessidade de o corrigir; 

8. Com a troca de campos, as equipas posicionaram-se corretamente, isto é, com a 
posição I ocupada pela jogadora #22 do CD Fiães e pela jogadora #12 do Dumiense FC, 
respetivamente; 
9. Neste momento, a marcadora chama a atenção do 2º árbitro para o facto de, segundo 
o e-scoresheet, a jogadora a servir pelo CD Fiães ter que ser a #1 (como sabemos, a 
sequência de rotações no e-scoresheet não estava correta); 
10. O 2º árbitro consulta o e-scoresheet e confirma a indicação da marcadora; 
11. O CD Fiães afirma que a jogadora a servir seria a #22 e, face à indicação da equipa 
de arbitragem de que, segundo o e-scoresheet, tudo estava correto, declara que deseja 
apresentar uma declaração de protesto; 
12. Esta intenção não é aceite pelo 1º árbitro, argumentando que o e-scoresheet estava 
correto; 
13. O jogo prossegue com serviço da jogadora #1 do CD Fiães, equipa que, a partir deste 
momento, joga permanentemente em falta de formação; 
14. O jogo termina com a vitória do Dumiense FC; 
15. Segundo o CD Fiães, o boletim de jogo foi encerrado já depois da equipa de 
arbitragem ter detetado o erro inicial, sem, no entanto, terem exarado qualquer 
comentário no campo “Observações”, remetendo para envio de relatório de ocorrências 
posterior; 
16. No relatório da equipa de arbitragem refere-se que o erro apenas se detetou após 
impressão e assinatura do boletim, sem se fazer alusão ao encerramento do e-
scoresheet. 
 
Analisado este conjunto de ocorrências, o Conselho de Arbitragem da Federação 
Portuguesa de Voleibol emite o seguinte parecer: 
 
 
 
 

1. O erro cometido pela marcadora foi grave e teve consequências no decorrer do jogo 
e para o cumprimento do princípio basilar da Verdade Desportiva, nomeadamente: 
1.1. A equipa do CD Fiães ter ficado a jogar em falta de formação permanente a partir 
da troca de campo (embora nunca lhe tivesse sido marcada uma falta deste tipo); 
1.2. A jogadora #22 (que era a correta na ordem normal de rotação) ter sido impedida 
de servir, não se podendo saber que implicações práticas para o resultado do jogo teve 
este impedimento; 
1.3. A suposta “correção” realizada na 2ª parte do 5º set desvirtuou o desenho tático 
original (devido ao “desencaixe” artificial das formações); 
 
2. É igualmente nossa opinião de que a recusa na aceitação da declaração de protesto 
apresentada pelo CD Fiães na 2ª parte do 5º set por parte do 1º árbitro não poderia ter 
acontecido. 



3. Deste modo, o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Voleibol, sem 
prejuízo da avaliação jurídica a realizar pelo Conselho de Disciplina da mesma 
Federação, é da opinião de que o jogo n.º 472 do Campeonato Nacional da II Divisão 
Feminina, entre as equipas do Dumiense FC e do CD Fiães, deverá ser repetido.” 
 
 
 
 

Por todo o exposto, resulta evidente estarmos perante um erro técnico de arbitragem, 
por falta de formação da equipa do CD Fiães, não retificada pela equipa de arbitragem, 
em cumprimento do disposto no Ponto 7.7 das Regras Oficiais do Voleibol, motivo 
pelo qual se julga procedente o protesto apresentado. 
 

Remeta-se o presente acórdão ao Departamento de Competições para que seja 
agendada e definida data e hora para a repetição integral do jogo em apreço, na 
sequência da procedência do presente protesto. 
 

 

 

Notifique-se  

Porto, 27 de janeiro de 2023 

 

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« 

 

O Conselho de Disciplina, na sua reunião de 20 de janeiro de 2023 decidiu: 

 

PROCESSOS SUMÁRIOS 

 

Esmoriz GC vs Vitória SC (14/01/2023) - Jogo 917 
Liga UNA Seguros 

     
    VITORIA SC 
 
J FREDERICO SANTOS, Lic.178475                  REPREENSÃO                         Artigo 138.3RD 
 

(3º cartão vermelho, conforme boletim de jogo e verificação administrativa.) 
 

 
J FREDERICO SANTOS, Lic.178475             EUR 77,00 MULTA                      Artigo 138.3RD 
 

(3º cartão vermelho, conforme boletim de jogo e verificação administrativa.) 
 

 

❖  

 
Sporting CP vs AJF Bastardo (14/01/2023) - Jogo 918 
Liga UNA Seguros 

      
    SPORTING CP 
 



D MIGUEL AFONSO                            EUR 57,00 MULTA                                 Artigo 115.RD 
 

(ex vi artigos 55.º n.º 1 alínea a) e 56.º n.º 2 do RD – Circunstância atenuante – 
Inobservância de outros deveres - "No final do jogo (...) o dirigente do Sporting CP, o Sr. 
Miguel Ingenerf Duarte Afonso, que se dirigiu ao 1º Árbitro dizendo "és um triste" e 
"arrogante" tendo depois proferido as mesmas palavras para o Delegado da Arbitragem, 
Sr. Paulo Félix quando este se dirigia para o túnel de acesso aos balneários (…)."- Foi 
dado cumprimento ao disposto no artigo 230.º n.º 2, aplicável ex vi artigo 228.º n.º1, 
alínea e) do Regulamento de Disciplina. – Analisada a defesa junta, não se vislumbra 
indiciado qualquer abalo à credibilidade probatória reforçada de que gozam os 
relatórios oficiais (cfr. artigo 13.º, alínea f) do RD), pelo que, é a factualidade descrita no 
relatório confirmada com as consequências disciplinares previstas no RD.) 
 

 

 

 

 

 

SL Benfica vs AA Espinho (14/01/2023) - Jogo 919 
Liga UNA Seguros 

     
    SL BENFICA 
 
C SL BENFICA                                      EUR 478,00 MULTA                                Artigo 82.3RD 
 

(ex vi artigos 53.º n.º 1 alínea a) e n.º2, 56.º n.º 3 do RD – Circunstância agravante – 
Reincidência - Não cumprimento das obrigações regulamentares - Violação do disposto 
nos n.os 2 e 3 do artigo 28.º do Regulamento de Provas – “o livestreaming teve uma 
quebra de 12 minutos, ocasionada por dificuldades no serviço de internet.” – Conforme 
relatado pelo Diretor de Competições - Foi dado cumprimento ao disposto no artigo 
230.º n.º 2, aplicável ex vi artigo 228.º n.º1, alínea e) do Regulamento de Disciplina. – 
Analisada a defesa apresentada, não se vislumbra indiciado qualquer abalo à 
credibilidade probatória reforçada de que gozam os relatórios oficiais - cfr. artigo 13.º, 
alínea f) do RD -, pelo que, é a factualidade descrita no relatório confirmada com as 
consequências disciplinares previstas no RD.) 
 

 

❖  

 
Esmoriz GC vs Sporting CP (15/01/2023) - Jogo 923 
Liga UNA Seguros 

     
 ESMORIZ GC 
 
J RAFAEL SANTOS, Lic.192582            EUR 38,00 MULTA                             Artigo 138.1RD 
 

 

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

 
    SPORTING CP 



 
J JOAQUIN GALLEGO, Lic.314009            EUR 38,00 MULTA                        Artigo 138.1RD 
 

 

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

 
❖  

 
AA Espinho vs Leixões SC (15/01/2023) - Jogo 924 
Liga UNA Seguros 

      
    AA ESPINHO 
 
J RICARDO SILVA, Lic.60528                 EUR 38,00 MULTA                            Artigo 138.1RD 
 

 

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

 
 
 
Clube Kairos vs Leixões SC (15/01/2023) - Jogo 978 
Liga LIDL 

      
    LEIXÕES SC 
 
T MIGUEL COELHO, Lic.2397            EUR 134,00 MULTA                              Artigo 138.2RD 
 

(ex vi artigo 114.º e 142.º, n.ºs 3 e 4 – 2º cartão vermelho, conforme boletim de jogo e 
verificação administrativa.) 
 

 

❖  

 
GN Ginástica vs GDC Gueifães (14/01/2023) - Jogo 1100 
CN Sub21 (JB) Femininos 

      
     GDC GUEIFÃES 
 
T CARLOS PINTO, Lic.1732                   EUR 63,00 MULTA                           Artigo 138.10RD 
 

(ex vi artigo 114.º e 142.º, n.ºs 3 e 4 – 1º expulsão, conforme boletim de jogo e 
verificação administrativa.) 
 

 
❖  

 
AJM/FC Porto vs Sporting CP (15/01/2023) - Jogo 980 
Liga LIDL 

      
    AJM/FC PORTO 
 
C AJM/FC PORTO                            EUR 1148,00 MULTA                                 Artigo 82.4RD 
 



(ex vi artigos 55.º n.º 1 alínea a) e 56.º n.º 2 do RD – Circunstância atenuante – Bom 
comportamento anterior – Não cumprimento obrigações regulamentares – Violação do 
disposto no n.º4 do artigo 35.º B do Regulamento de Provas – Jogo transmitido em direto 
sem utilização dos grafismos FPV. – Conforme relatado pelo Diretor de Competições - 
Foi dado cumprimento ao disposto no artigo 230.º n.º 2, aplicável ex vi artigo 228.º n.º1, 
alínea e) do Regulamento de Disciplina. – Analisada a defesa apresentada, não se 
vislumbra indiciado qualquer abalo à credibilidade probatória reforçada de que gozam 
os relatórios oficiais - cfr. artigo 13.º, alínea f) do RD - pelo que, é a factualidade descrita 
no relatório confirmada com as consequências disciplinares previstas no RD.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
SC Espinho vs SC Caldas (14/01/2023) - Jogo 1025 
Liga UNA Seguros 

      
    SC ESPINHO  
 

C SC ESPINHO                                        EUR 153,00 MULTA                              Artigo 99.1RD 
 

(ex vi artigos 53.º n.º 1 alínea a) e n. º2, 56.º n.º 3 e 99.º, n. º2 do RD - Inobservância de 
outros deveres - Violação do disposto nos artigos 26.º, n.º 6 e 27.º, n.ºs 2 e 3 do 
Regulamento de Provas – O boletim enviado não cumpre com os requisitos 
regulamentares - Conforme relatórios oficiais e verificação administrativa – Conforme 
relatórios oficiais e verificação administrativa - cfr. artigo 229.º n.º 2 alínea b) do 
Regulamento de Disciplina. Foi dado cumprimento ao disposto no artigo 230.º n.º 2, 
aplicável ex vi artigo 228.º n.º1, alínea e) do Regulamento de Disciplina. – Analisada a 
defesa junta, não se vislumbra indiciado qualquer abalo à credibilidade probatória 
reforçada de que gozam os relatórios oficiais - cfr. artigo 13.º, alínea f) do RD -, pelo que, 
é a factualidade descrita confirmada com as consequências disciplinares previstas no 
RD.) 
 

 

C SC ESPINHO                                       EUR 573,00 MULTA                               Artigo 82.3RD 
 

(ex vi artigos 53.º n.º 1 alínea a) e n.º2, 56.º n.º 3 do RD – Circunstância agravante – 
Reincidência - Não cumprimento das obrigações regulamentares - Violação do disposto 
nos n.os 2 e 3 do artigo 28.º do Regulamento de Provas – “o livestreaming foi realizado 
com 40 minutos de atraso, por indisponibilidade do dispositivo de vídeo (telemóvel)” – 
Conforme relatado pelo Diretor de Competições - Foi dado cumprimento ao disposto no 
artigo 230.º n.º 2, aplicável ex vi artigo 228.º n.º1, alínea e) do Regulamento de 
Disciplina. – Não apresentação de defesa. Não se vislumbra indiciado qualquer abalo à 
credibilidade probatória reforçada de que gozam os relatórios oficiais - cfr. artigo 13.º, 
alínea f) do RD -, pelo que, é a factualidade descrita no relatório confirmada com as 
consequências disciplinares previstas no RD.) 
 

 



❖  
 

GDC Gueifães vs CN Ginástica (15/01/2023) - Jogo 469 
CN SF II Divisão 

      
    GDC GUEIFÃES 
 
C GDC GUEIFÃES                                 EUR 71,00 MULTA                                  Artigo 99.1RD 
 

(ex vi artigos 53.º n.º 1 alínea a) e n. º2, 56.º n.º 3 e 99.º, n. º2 do RD - Inobservância de 
outros deveres - Violação do disposto no artigo 24.º n.º4 do Regulamento de Provas e 
do disposto no ponto 1 dos Termos da Organização dos Jogos quanto aos 
movimentadores de bola e limpa-chãos – “(...) o jogo realizou-se sem movimentadores 
de bolas e sem limpa-chãos.” - Conforme relatado pela equipa de arbitragem - Foi dado 
cumprimento ao disposto no artigo 230. º n.º 2, aplicável ex vi artigo 228.º n.º1, alínea 
e) do Regulamento de Disciplina. Não apresentação de defesa. Não se vislumbra 
indiciado qualquer abalo à credibilidade probatória reforçada de que gozam os 
relatórios oficiais - cfr. artigo 13.º, alínea f) do RD -, pelo que, é a factualidade descrita 
confirmada com as consequências disciplinares previstas no RD.) 
 

❖  

CD Alverca Volei vs AA Mateus Nogueira (15/01/2023) - Jogo 837 
CN Sub21 (JB) Masculinos 

      
    CD ALVERCA VOLEI 
 
C CD ALVERCA VOLEI                            EUR 71,00 MULTA                              Artigo 99.1RD 
 

(ex vi artigos 53.º n.º 1 alínea a) e n. º2, 56.º n.º 3 e 99.º, n. º2 do RD - Inobservância de 
outros deveres - Violação do disposto nos artigos 26.º, n.º 6 e 27.º, n.ºs 2 e 3 do 
Regulamento de Provas – O boletim enviado não cumpre com os requisitos 
regulamentares - Conforme relatórios oficiais e verificação administrativa - cfr. artigo 
229.º n.º 2 alínea b) do Regulamento de Disciplina. Foi dado cumprimento ao disposto 
no artigo 230.º n.º 2, aplicável ex vi artigo 228.º n.º1, alínea e) do Regulamento de 
Disciplina. – Não apresentação de defesa. Não se vislumbra indiciado qualquer abalo à 
credibilidade probatória reforçada de que gozam os relatórios oficiais - cfr. artigo 13.º, 
alínea f) do RD -, pelo que, é a factualidade descrita confirmada com as consequências 
disciplinares previstas no RD.) 
 

 

❖  

 
Odivelas SC vs Sintra Volei (15/01/2023) - Jogo 840 
CN Sub21 (JB) Masculinos 

      
    ODIVELAS SC 
 
C ODIVELAS SC                                          DERROTA                                            Artigo 85.1RD 
 

(Jogo não se realizou em virtude do pavilhão não se encontrar em condições 
regulamentares, não dispondo ainda o Odivelas SC de um recinto alternativo. – 



Conforme boletim de jogo e verificação administrativa. - Foi dado cumprimento ao 
disposto no artigo 230.º n.º 2, aplicável ex vi artigo 228.º n.º1, alínea e) do Regulamento 
de Disciplina. Não apresentação de defesa. Não se vislumbra indiciado qualquer abalo à 
credibilidade probatória reforçada de que gozam os relatórios oficiais (cfr. artigo 13.º, 
alínea f) do RD), pelo que, é a factualidade descrita no relatório confirmada com as 
consequências disciplinares previstas no RD Cfr artigo 6.º do Regimento do Conselho de 
Disciplina.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CV Lisboa vs CN Ginástica (14/01/2023) - Jogo 364 
CN SM II Divisão 

      
    CV LISBOA 
 
C CV LISBOA                                       REPREENSÃO                                               Artigo 98RD 
 

C CV LISBOA                                    EUR 179,00 MULTA                                        Artigo 98RD 
 

(Entrada ou permanência de pessoas não autorizadas - Violação do disposto no artigo 
98.º do Regulamento de Disciplina - “No intervalo do 2º para o 3º set o Sr. José Manuel 
Rodrigues Jorge Nunes, Presidente do CVL (equipa visitada), invadiu a área de jogo, 
atravessando o terreno de jogo junto à rede e deslocando-se até ao escadote do 1º 
árbitro para, junto do mesmo, reclamar de decisões da equipa de arbitragem. Por 
diversas vezes o 1º árbitro alertou o Sr. José Manuel Nunes que não podia estar naquela 
zona, por diversas vezes também o alertou que deveria abandonar aquela zona, tanto 
verbalmente, como através de gestos (convidando-o a sair). Informou-o também que se 
quisesse poderíamos conversar no final do jogo. De seguida o Sr. José Manuel Nunes, 
volta a atravessar o terreno de jogo junto à rede e, sem que nada o fizesse prever, agride 
o 2º árbitro, agarrando com força o seu braço e sacudindo-o violentamente por diversas 
vezes. Após este episódio volta a sentar-se nas bancadas por trás da mesa do marcador. 
Por não se encontrarem reunidas as condições de segurança, o 1º árbitro antes do início 
do 3º set, desce do escadote e alerta por diversas vezes o Gestor de Segurança que o Sr. 
José Manuel Nunes teria que abandonar o pavilhão (…) retardar do início do 3º set. 
Motivo: restabelecimento das condições de segurança - após o episódio de invasão do 
terreno de jogo e agressão ao 2º árbitro, foi necessário que o elemento prevaricador 
abandonasse o recinto desportivo. Tempo médio: 5 minutos devido à recusa do elemento 
prevaricador em abandonar o recinto desportivo, só o fazendo após a insistência da 
equipa de arbitragem em que fossem chamadas as Forças de Segurança (…) - Conforme 
relatado pela equipa de arbitragem - Foi dado cumprimento ao disposto no artigo 230.º 



n.º 2, aplicável ex vi artigo 228.º n.º1, alínea e) do Regulamento de Disciplina. - Analisada 
a defesa apresentada, não se vislumbra indiciado qualquer abalo à credibilidade 
probatória reforçada de que gozam os relatórios oficiais - cfr. artigo 13.º, alínea f) do RD 
-, pelo que, é a factualidade descrita confirmada com as consequências disciplinares 
previstas no RD.) 
 

 
    CV LISBOA 
 
D JOSÉ NUNES                           2 MESES DE SUSPENSÃO                                  Artigo 104RD 

 
D JOSÉ NUNES                              EUR 402,00 MULTA                                        Artigo 104RD 
 

(ex vi artigos 55.º n.º 1 alínea a) e 56.º n.º 2 do RD - Circunstância atenuante - Bom 
comportamento anterior - Agressões - Violação do disposto no artigo 104.º do 
Regulamento de Disciplina - “No intervalo do 2º para o 3º set o Sr. José Manuel Rodrigues 
Jorge Nunes, Presidente do CVL (equipa visitada), invadiu a área de jogo, atravessando 
o terreno de jogo junto à rede e deslocando-se até ao escadote do 1º árbitro para, junto 
do mesmo, reclamar de decisões da equipa de arbitragem. Por diversas vezes o 1º árbitro 
alertou o Sr. José Manuel Nunes que não podia estar naquela zona, por diversas vezes 
também o alertou que deveria abandonar aquela zona, tanto verbalmente, como 
através de gestos (convidando-o a sair). Informou-o também que se quisesse poderíamos 
conversar no final do jogo. De seguida o Sr. José Manuel Nunes, volta a atravessar o 
terreno de jogo junto à rede e, sem que nada o fizesse prever, agride o 2º árbitro, 
agarrando com força o seu braço e sacudindo-o violentamente por diversas vezes. (…). - 
Conforme relatado pela equipa de arbitragem - Foi dado cumprimento ao disposto no 
artigo 230.º n.º 2, aplicável ex vi artigo 228.º n.º1, alínea e) do Regulamento de 
Disciplina. - Analisada a defesa apresentada, não se vislumbra indiciado qualquer abalo 
à credibilidade probatória reforçada de que gozam os relatórios oficiais - cfr. artigo 13.º, 
alínea f) do RD -, pelo que, é a factualidade descrita confirmada com as consequências 
disciplinares previstas no RD.) 
 

 

❖  

 
CV Aveiro vs Famalicense AC (14/01/2023) - Jogo 361 
CN SM II Divisão 

     
    FAMALICENSE AC 
 
C FAMALICENSE AC                              EUR 36,00 MULTA                                Artigo 99.1RD 
 

(Inobservância de outros deveres – Violação do disposto no artigo 34.º do Regulamento 
de Provas - Não comunicação do resultado de jogo - Conforme verificação administrativa 
- cfr. artigo 229.º n.º 2 alínea b) do Regulamento de Disciplina.) 
 

 

❖  

 
CD Alverca Volei vs AA Mateus Nogueira (15/01/2023) - Jogo 837 



CN Sub21 (JB) Masculinos 

      
    AA MATEUS NOGUEIRA 
 
C AA MATEUS NOGUEIRA                   EUR 36,00 MULTA                                Artigo 99.1RD 
 

(Inobservância de outros deveres – Violação do disposto no artigo 34.º do Regulamento 
de Provas - Não comunicação do resultado de jogo - Conforme verificação administrativa 
- cfr. artigo 229.º n.º 2 alínea b) do Regulamento de Disciplina.) 
 

 

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« 

 

 

 

 

O Conselho de Disciplina, na sua reunião de 13 de janeiro de 2023 decidiu: 

 

AJF Bastardo vs Esmoriz GC (07/01/2023) - Jogo 914 
Liga UNA Seguros 
      

    AJF BASTARDO 
 

J JOÃO NOLETO, Lic.331375               EUR 38,00 MULTA                              Artigo 138.1RD 

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

    ESMORIZ GC 
 
 

T BRUNO LIMA, Lic.2346                         EUR 133,00 MULTA                       Artigo 138.2RD 

(ex vi artigo 114.º e 142.º, n.ºs 3 e 4 - 2º cartão vermelho, conforme boletim de jogo e 
verificação administrativa.) 
 

 
 
 

❖  
 
 

GC Vilacondense vs PV2014/Colégio Efanor (08/01/2023) - Jogo 975 
Liga LIDL 
 
 

 

A Miguel Correia, Lic. 1127                          REPREENSÃO                             Artigo 177.1RD 
 

 

(Incumprimento dos deveres em geral - Preenchimento do boletim de jogo em violação 
no disposto na alínea i) do n.º 11 do artigo 7º. do Regulamento de Arbitragem e alínea 
a) do n.º 6 do artigo 26.º do Regulamento de Provas. - Conforme boletim de jogo e 
verificação administrativa - Foi dado cumprimento ao disposto no artigo 230.º n.º 2, 
aplicável ex vi artigo 228.º n.º1, alínea e) do Regulamento de Disciplina. - Analisada a 
defesa apresentada, não se vislumbra indiciado qualquer abalo à credibilidade 
probatória reforçada de que gozam os relatórios oficiais - cfr. artigo 13.º, alínea f) do RD 



-, pelo que, é a factualidade descrita confirmada com as consequências disciplinares 
previstas no RD.) 
 

 

❖  

 
SC Caldas vs GC Santo Tirso (07/01/2023) - Jogo 1022 
Liga UNA Seguros 

     
   SC CALDAS 
 
J RENAN MACEDO, Lic.331551               EUR 57,00 MULTA                         Artigo 138.2RD 
 

 

(2º cartão vermelho, conforme boletim de jogo e verificação administrativa) 
    

 
    GC SANTO TIRSO 
 
J LEANDRO FERREIRA, Lic.166125             EUR 38,00 MULTA                      Artigo 138.1RD 
 

 

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

 
❖  

 
CD Fiães vs CR Piedense (08/01/2023) - Jogo 466 
CN SF II Divisão 
     

    CD FIÃES 
 
 
 
 
 

C CD FIÃES                                           EUR 80,00 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 20.º n.º 1 do Regulamento de Provas - “ambas as equipas apresentaram-se com 
equipamento com a mesma cor predominante, branca.”  - Conforme relatado pela 
equipa de arbitragem - Foi dado cumprimento ao disposto no artigo 230. º n.º 2, 
aplicável ex vi artigo 228.º n.º1, alínea e) do Regulamento de Disciplina. Analisada a 
defesa apresentada, não se vislumbra indiciado qualquer abalo à credibilidade 
probatória reforçada de que gozam os relatórios oficiais - cfr. artigo 13.º, alínea f) do RD 
-, pelo que, é a factualidade descrita confirmada com as consequências disciplinares 
previstas no RD.) 
 

 
❖  

 
 

Famalicense AC vs GDC Gueifães (08/01/2023) - Jogo 358 
CN SM II Divisão 

        
    FAMALICENSE AC 
 
C FAMALICENSE AC                       EUR 71,00 MULTA                                       Artigo 99.1RD 
 



(Inobservância de outros deveres - Violação do disposto no artigo 24.º n.º4 do 
Regulamento de Provas e do disposto no ponto 1 dos Termos da Organização dos Jogos 
quanto aos movimentadores de bola e limpa-chãos – “(...) a equipa da casa, FAC, não 
apresentou movimentadores de bola (...), pelo que o jogo foi realizado com recurso a 
apenas uma bola” - Conforme relatado pela equipa de arbitragem - Foi dado 
cumprimento ao disposto no artigo 230. º n.º 2, aplicável ex vi artigo 228.º n.º1, alínea 
e) do Regulamento de Disciplina. Analisada a defesa apresentada, não se vislumbra 
indiciado qualquer abalo à credibilidade probatória reforçada de que gozam os 
relatórios oficiais - cfr. artigo 13.º, alínea f) do RD -, pelo que, é a factualidade descrita 
confirmada com as consequências disciplinares previstas no RD.) 
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O Conselho de Disciplina, na sua reunião de 06 de janeiro de 2023 decidiu: 

 

PROCESSOS SUMÁRIOS 

 

VC Viana/Casa Peixoto vs SC Caldas (17/12/2022) – Jogo 1018 
Liga UNA Seguros 

 
     VC VIANA/CASA PEIXOTO 
 
C VC VIANA/CASA PEIXOTO                      EUR 383,00 MULTA                       Artigo 82.3RD 
 

(Não cumprimento das obrigações regulamentares - Violação do disposto no n.º 1 e 4 
do artigo 28.º do Regulamento de Provas da FPV - “no final do jogo não foi efetuado o 
upload do vídeo do jogo e do Scout, na plataforma videosharing” - Conforme relatado 
pelo Diretor de Competições - Foi dado cumprimento ao disposto no artigo 230.º n.º 2, 
aplicável ex vi artigo 228.º n.º1, alínea e) do Regulamento de Disciplina. – Não 
apresentação de defesa. Não se vislumbra indiciado qualquer abalo à credibilidade 
probatória reforçada de que gozam os relatórios oficiais - cfr. artigo 13.º, alínea f) do RD 
- pelo que, é a factualidade descrita no relatório confirmada com as consequências 
disciplinares previstas no RD.) 
 

 
❖  

 

Associação Académica de Espinho 
CN Sub21 (JB) Femininos – 2.ª Fase – Série dos Últimos 

 
     AA ESPINHO 



 
C AA ESPINHO                                        EUR 536,00 MULTA                             Artigo 71.1RD 
 

(Desistência de participação em Competição – CN Sub21 (JB) Femininos – Época 
Desportiva 2022/2023.) 
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O Conselho de Disciplina, na sua reunião de 23 de dezembro de 2022 decidiu: 

 

PROCESSOS SUMÁRIOS 

 
 
 
 
Leixões SC vs Vitória SC (17/12/2022) – Jogo 909 
Liga UNA Seguros 

 
     VITORIA SC 
 
J JOAO SIMOES, Lic.57595                       EUR 57,00 MULTA                       Artigo 138.10RD 
 

 

(1.ª expulsão, conforme boletim de jogo e verificação administrativa.) 
 

 
❖  

 
Castelo da Maia GC vs Sporting CP (17/12/2022) – Jogo 911 
Liga UNA Seguros 

 
     CASTELO DA MAIA GC 
 
J WILHAM GONCALVES, Lic.255588           EUR 38,00 MULTA                    Artigo 138.1RD 
 

 

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

 

J LUCAS CANDIDO, Lic. 307785                 EUR 38,00 MULTA                       Artigo 138.1RD 
 

 

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

 
❖  

 
SC Braga vs Boavista FC (18/12/2022) – Jogo 1049 
Liga LIDL 

 
     SC BRAGA 



 
C SC BRAGA                                              EUR 382,00 MULTA                           Artigo 82.3RD 
 

(Não cumprimento das obrigações regulamentares - Violação do disposto nos n.os 2 e 3 
do artigo 28.º do Regulamento de Provas – “o livestreaming foi realizado com 6 minutos 
de atraso, por indisponibilidade do dispositivo de vídeo (telemóvel)” – Conforme 
relatado pelo Diretor de Competições - Foi dado cumprimento ao disposto no artigo 
230.º n.º 2, aplicável ex vi artigo 228.º n.º1, alínea e) do Regulamento de Disciplina. – 
Analisada a defesa apresentada, não se vislumbra indiciado qualquer abalo à 
credibilidade probatória reforçada de que gozam os relatórios oficiais - cfr. artigo 13.º, 
alínea f) do RD -, pelo que, é a factualidade descrita no relatório confirmada com as 
consequências disciplinares previstas no RD.) 
 

 
❖  

 
 
 
 
 
Leixões SC vs AJM/FC Porto (18/12/2022) – Jogo 967 
Liga LIDL 

 
     LEIXOES SC 
 
T MIGUEL COELHO, Lic.2397                   EUR 115,00 MULTA                       Artigo 138.1RD 
 

(ex vi artigo 114.º e 142.º, n.ºs 3 e 4 – 1º cartão vermelho, conforme boletim de jogo e 
verificação administrativa.) 
 

 
❖  

 
Ala Nun´Alvares Gondomar vs AAS Mamede (17/12/2022) – Jogo 1017 
Liga UNA Seguros 

 
     ALA NUN´ALVARES GONDOMAR 
 
J BRUNO GONÇALVES, Lic.39964             EUR 38,00 MULTA                      Artigo 138.1RD 
 

 

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

 

J RONALD BENITEZ, Lic. 314153              EUR 38,00 MULTA                        Artigo 138.1RD 
 
 

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

 

J FRANCISCO AMORIM, Lic.80740           EUR 38,00 MULTA                       Artigo 138.1RD 
 
 

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

 

J FRANCISCO AMORIM, Lic.80740           EUR 57,00 MULTA                     Artigo 138.10RD 
 

(1.ª expulsão, conforme boletim de jogo e verificação administrativa.) 



 

 

J PHELIPE MARTINS, Lic.98262           EUR 115,00 MULTA                              Artigo 141RD 
 

(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 19.º n.º1 e do Ponto 20.2.1 das Regras Oficiais do Jogo – “No final do jogo, o atleta 
#20 Phelipe Martins de equipa da ALA N'Alvares de Gondomar ficou na rede com as mãos 
nas orelhas e a rir dizendo"- Festejem agora' . De imediato o atleta #22 Jaime Morais da 
equipa da AASM se aproximou de forma a tornar satisfações e ambos se envolveram em 
palavras tendo o atleta da ASM tentado agarrar o atleta da Ala que deu um passo atrás. 
Ambos insultaram-se na rede. Simultaneamente vem o atleta #19 Jaques Kauan de 
forma mais ostensiva e numa tentativa de tirar satisfações agressivas. Os 3 foram 
prontamente agarrados por diversos colegas e responsáveis de ambas as equipas, facto 
que permitiu que não houvesse agressões pois os 3 estavam bastante exaltados.” – 
Conforme relatado pela equipa de arbitragem - Foi dado cumprimento ao disposto no 
artigo 230.º n.º 2, aplicável ex vi artigo 228.º n.º1, alínea e) do Regulamento de 
Disciplina. – Analisada a defesa apresentada, não se vislumbra indiciado qualquer abalo 
à credibilidade probatória reforçada de que gozam os relatórios oficiais (cfr. artigo 13.º, 
alínea f) do RD), pelo que, é a factualidade descrita no relatório confirmada com as 
consequências disciplinares previstas no RD.) 
 

 
     AAS MAMEDE 
 
J JAIME MORAIS, Lic.254068                    EUR 38,00 MULTA                      Artigo 138.1RD 
 

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

 

J JAIME MORAIS, Lic.254068               EUR 115,00 MULTA                              Artigo 141RD 
 

(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 19.º n.º1 e do Ponto 20.2.1 das Regras Oficiais do Jogo – “No final do jogo, o atleta 
#20 Phelipe Martins de equipa da ALA N'Alvares de Gondomar ficou na rede com as mãos 
nas orelhas e a rir dizendo"- Festejem agora' . De imediato o atleta #22 Jaime Morais da 
equipa da AASM se aproximou de forma a tornar satisfações e ambos se envolveram em 
palavras tendo o atleta da ASM tentado agarrar o atleta da Ala que deu um passo atrás. 
Ambos insultaram-se na rede. Simultaneamente vem o atleta #19 Jaques Kauan de 
forma mais ostensiva e numa tentativa de tirar satisfações agressivas. Os 3 foram 
prontamente agarrados por diversos colegas e responsáveis de ambas as equipas, facto 
que permitiu que não houvesse agressões pois os 3 estavam bastante exaltados.” – 
Conforme relatado pela equipa de arbitragem - Foi dado cumprimento ao disposto no 
artigo 230.º n.º 2, aplicável ex vi artigo 228.º n.º1, alínea e) do Regulamento de 
Disciplina. – Analisada a defesa apresentada, não se vislumbra indiciado qualquer abalo 
à credibilidade probatória reforçada de que gozam os relatórios oficiais (cfr. artigo 13.º, 
alínea f) do RD), pelo que, é a factualidade descrita no relatório confirmada com as 
consequências disciplinares previstas no RD.) 
 

 

J JAQUES KAUAN, Lic.331548              EUR 115,00 MULTA                              Artigo 141RD 
 



(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 19.º n.º1 e do Ponto 20.2.1 das Regras Oficiais do Jogo – “No final do jogo, o atleta 
#20 Phelipe Martins de equipa da ALA N'Alvares de Gondomar ficou na rede com as mãos 
nas orelhas e a rir dizendo"- Festejem agora' . De imediato o atleta #22 Jaime Morais da 
equipa da AASM se aproximou de forma a tornar satisfações e ambos se envolveram em 
palavras tendo o atleta da ASM tentado agarrar o atleta da Ala que deu um passo atrás. 
Ambos insultaram-se na rede. Simultaneamente vem o atleta #19 Jaques Kauan de 
forma mais ostensiva e numa tentativa de tirar satisfações agressivas. Os 3 foram 
prontamente agarrados por diversos colegas e responsáveis de ambas as equipas, facto 
que permitiu que não houvesse agressões pois os 3 estavam bastante exaltados.” – 
Conforme relatado pela equipa de arbitragem - Foi dado cumprimento ao disposto no 
artigo 230.º n.º 2, aplicável ex vi artigo 228.º n.º1, alínea e) do Regulamento de 
Disciplina. – Analisada a defesa apresentada, não se vislumbra indiciado qualquer abalo 
à credibilidade probatória reforçada de que gozam os relatórios oficiais (cfr. artigo 13.º, 
alínea f) do RD), pelo que, é a factualidade descrita no relatório confirmada com as 
consequências disciplinares previstas no RD.) 
 

 
❖  

 
FC Amares vs Vitória SC (18/12/2022) – Jogo 743 
CN Sub21 (JB) Femininos 

 
     FC AMARES 
 
C FC AMARES                                                  REPREENSÃO                         Artigo 96.1 e 3RD 

 
C FC AMARES                                     EUR 223,00 MULTA                           Artigo 96.1 e 3RD 
 

(ex vi artigos 53.º n.º 1 alínea a) e n.º2, 56.º n.º 3 do RD – Circunstância agravante – 
Reincidência - Falta de Comparência de Gestor de Segurança – Não apresentação de 
justificação de falta - Conforme boletim de jogo e verificação administrativa – Foi dado 
cumprimento ao disposto no artigo 230.º n.º 2, aplicável ex vi artigo 228.º n.º1, alínea 
e) do Regulamento de Disciplina. Não apresentação de defesa. Não se vislumbra 
indiciado qualquer abalo à credibilidade probatória reforçada de que gozam os 
relatórios oficiais (cfr. artigo 13.º, alínea f) do RD), pelo que, é a factualidade descrita 
confirmada com as consequências disciplinares previstas no RD.)    
 

 
❖  

 
Sporting CP vs SC Caldas (18/12/2022) – Jogo 829 
CN Sub21 (JB) Masculinos 

 
     SPORTING CP 
 
C SPORTING CP                                    EUR 71,00 MULTA                                Artigo 99.1RD 
 



(Inobservância de outros deveres - Violação do disposto nos artigos 26.º, n.º 6 e 27.º, 
n.ºs 2 e 3 do Regulamento de Provas – E-Scoresheet ilegível. – Conforme relatórios 
oficiais e verificação administrativa - cfr. artigo 229.º n.º 2 alínea b) do Regulamento de 
Disciplina. Foi dado cumprimento ao disposto no artigo 230.º n.º 2, aplicável ex vi artigo 
228.º n.º1, alínea e) do Regulamento de Disciplina. – Analisada a defesa apresentada, 
não se vislumbra indiciado qualquer abalo à credibilidade probatória reforçada de que 
gozam os relatórios oficiais - cfr. artigo 13.º, alínea f) do RD -, pelo que, é a factualidade 
descrita confirmada com as consequências disciplinares previstas no RD.) 
 

 
❖  

 

Leixões SC vs AA Espinho (19/12/2022) – Jogo 551 
CN Sub21 (JB1) Masculinos 

 
     LEIXOES SC 
 
T TEODORO NETO, Lic.1009              EUR 54,00 MULTA                               Artigo 138.1RD 
 

(ex vi artigo 114.º e 142.º, n.ºs 3 e 4 – 1º cartão vermelho, conforme boletim de jogo e 
verificação administrativa.) 
 

 
❖  

 
Esmoriz GC vs Boavista FC (01/12/2022) – Jogo 622 
CN Sub21 (JB1) Femininos 

 
     BOAVISTA FC 
 
C BOAVISTA FC                                    EUR 161,00 MULTA                         Artigo 160.1 a)RD 
 

(ex vi artigos 55.º n.º1 a) e 56.º n.º2 do RD - Circunstância atenuante - Bom 
comportamento anterior - Comportamento Incorreto do Público - Violação do disposto 
no artigo 160.º, n.º1 a), do Regulamento de Disciplina, por violação dos deveres ínsitos 
na alínea j) do artigo 12.º do Regulamento de Prevenção da Violência no Voleibol e, 
artigos 22.º, n.º1, alíneas b) e f), e 23.º, n.º1, alíneas c), j) e l) da Lei 29/2009 de 30 de 
julho, na sua redação atual, que estabelece o regime jurídico da segurança e combate 
ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos espetáculos desportivos. - “As bancadas do 
Boavista tiveram durante o jogo inteiro a chamar-me nomes desagradáveis, “sua burra, 
abre os olhos”, “muda os óculos”, “devias estar a apitar minis”, “quem te deu o apito 
para a mão é burro, só pode”, depois repararam que estávamos a ser avaliados e 
disseram “vais reprovar, está ali o teu avaliador e vais reprovar”. - conforme relatado 
pela equipa de arbitragem – Foi dado cumprimento ao disposto no artigo 230.º n.º2, 
aplicável ex vi artigo 228.º n.º1, alínea e) do Regulamento de Disciplina. - Analisada a 
defesa apresentada, não se vislumbra indiciado qualquer abalo à credibilidade 
probatória reforçada de que gozam os relatórios oficiais - cfr. artigo 13.º, alínea f) do RD 
-, pelo que, é a factualidade descrita no relatório confirmada com as consequências 
disciplinares previstas no RD.) 
 

 
❖  



 
J FERNANDA STELLA, Lic.279479            EUR 80,00 MULTA                            Artigo 141RD 
 

(ex vi artigos 55.º n.º1 a) e 56.º n.º2 do RD - Circunstância atenuante - Bom 
comportamento anterior - Inobservância de outros deveres - Violação do disposto no 
artigo 19.º n.º1 e do Ponto 20.2.1 das Regras Oficiais do jogo - “a atleta n.º 9 do Boavista 
FC, quando dei o jogo por terminado e estava a descer da cadeira, começou a chamar-
me burra aos berros - Você é Burra, Burra, Burra”. - conforme relatado pela equipa de 
arbitragem - Foi dado cumprimento ao disposto no artigo 230.º n.º2, aplicável ex vi 
artigo 228.º n.º1, alínea e) do Regulamento de Disciplina. - Analisada a defesa 
apresentada, não se vislumbra indiciado qualquer abalo à credibilidade probatória 
reforçada de que gozam os relatórios oficiais - cfr. artigo 13.º, alínea f) do RD -, pelo que, 
é a factualidade descrita no relatório confirmada com as consequências disciplinares 
previstas no RD.) 
 

 
❖  

 
 
 
AJM/FC Porto 
Treinador Rui Moreira, Lic. 2039 
 

PI – PROCESSO DE INQUERITO N.º01 - 2022/2023 
 

 

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« 

 

O Conselho de Disciplina, na sua reunião de 16 de dezembro de 2022 decidiu: 

 

PROCESSOS SUMÁRIOS 

 

SC Espinho vs Leixões SC (08/12/2022) – Jogo 88 
Liga LIDL 

 
     SC ESPINHO 
 
C SC ESPINHO                                      EUR 478,00 MULTA                                Artigo 82.3RD 
 

(ex vi artigos 53.º n.º 1 alínea a) e n.º2, 56.º n.º 3 do RD – Circunstância agravante – 
Reincidência - Não cumprimento das obrigações regulamentares - Violação do disposto 
no n.º 2 e 3 do artigo 28.º do Regulamento de Provas da FPV - “o dispositivo de vídeo 
(telemóvel), não estava ligado, inviabilizando a realização do livestreaming” - Conforme 
relatado pelo Diretor de Competições - Foi dado cumprimento ao disposto no artigo 
230.º n.º 2, aplicável ex vi artigo 228.º n.º1, alínea e) do Regulamento de Disciplina. – 
Analisada a defesa apresentada, não se vislumbra indiciado qualquer abalo à 
credibilidade probatória reforçada de que gozam os relatórios oficiais - cfr. artigo 13.º, 



alínea f) do RD - pelo que, é a factualidade descrita no relatório confirmada com as 
consequências disciplinares previstas no RD.) 
 

 
❖  

 
Esmoriz GC vs Sporting CP (08/12/2022) – Jogo 90 
Liga UNA Seguros 

 
     ESMORIZ GC 
 
J JOSÉ ANDRADE, Lic.233218                   EUR 57,00 MULTA                       Artigo 138.2RD 
 

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

 
     SPORTING CP 
 
J JOSÉ ALVAREZ, Lic.314623                      EUR 38,00 MULTA                      Artigo 138.1RD 
 

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

 
❖  

 
AA Espinho vs Esmoriz GC (12/12/2022) – Jogo 907 
Liga UNA Seguros 

 
     ESMORIZ GC 
 
J JOSÉ PINTO, Lic.145284                           EUR 57,00 MULTA                       Artigo 138.2RD 
 

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

 
J JOSÉ PINTO, Lic.145284                          EUR 57,00 MULTA                     Artigo 138.10RD 
 

(1.ª expulsão, conforme boletim de jogo e verificação administrativa.) 
 

 
❖  

 
SL Benfica vs Castelo da Maia GC (10/12/2022) – Jogo 908 
Liga UNA Seguros 

 
     SL BENFICA 
 
C SL BENFICA                                       EUR 478,00 MULTA                                Artigo 82.3RD 
 

(ex vi artigos 53.º n.º 1 alínea a) e n.º2, 56.º n.º 3 do RD – Circunstância agravante – 
Reincidência - Não cumprimento das obrigações regulamentares - Violação do disposto 
no n.º 1 e 4 do artigo 28.º do Regulamento de Provas da FPV - “no final do jogo não foi 
efetuado o upload do vídeo do jogo e do Scout, na plataforma videosharing” - Conforme 
relatado pelo Diretor de Competições - Foi dado cumprimento ao disposto no artigo 



230.º n.º 2, aplicável ex vi artigo 228.º n.º1, alínea e) do Regulamento de Disciplina. – 
Analisada a defesa apresentada, não se vislumbra indiciado qualquer abalo à 
credibilidade probatória reforçada de que gozam os relatórios oficiais - cfr. artigo 13.º, 
alínea f) do RD - pelo que, é a factualidade descrita no relatório confirmada com as 
consequências disciplinares previstas no RD.) 
 

 
❖  

 
SL Benfica vs Leixões SC (10/12/2022) – Jogo 627 
CN Sub21 (JB1) Femininos 

 
     SL BENFICA 
 
C SL BENFICA                                                 REPREENSÃO                           Artigo 96.1 e 3RD 

 
C SL BENFICA                                                  EUR 223,00 MULTA               Artigo 96.1 e 3RD 
 

(ex vi artigos 53.º n.º 1 alínea a) e n.º2, 56.º n.º 3 do RD – Circunstância agravante – 
Reincidência - Falta de Comparência de Gestor de Segurança – Não apresentação de 
justificação de falta - Conforme boletim de jogo e verificação administrativa – Foi dado 
cumprimento ao disposto no artigo 230.º n.º 2, aplicável ex vi artigo 228.º n.º1, alínea 
e) do Regulamento de Disciplina. Não apresentação de defesa. Não se vislumbra 
indiciado qualquer abalo à credibilidade probatória reforçada de que gozam os 
relatórios oficiais (cfr. artigo 13.º, alínea f) do RD), pelo que, é a factualidade descrita 
confirmada com as consequências disciplinares previstas no RD.)    
 

 
❖  

 
AA Espinho vs GDC Gueifães (10/12/2022) – Jogo 710 
CN Sub21 (JB) Femininos 

 
     AA ESPINHO 
 
J BRUNA RIBEIRO, Lic.240932                    EUR 18,00 MULTA                     Artigo 138.1RD 
 

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

 
❖  

 
FC Amares vs Dumiense FC (08/12/2022) – Jogo 737 
CN Sub21 (JB) Femininos 

 
     FC AMARES 
 
C FC AMARES                                      EUR 89,00 MULTA                                  Artigo 99.1RD 
 

(Inobservância de outros deveres - Violação do disposto nos artigos 22.º, n.º 1 do 
Regulamento de Provas – “O clube visitado não teve o recinto de jogo relativamente 



pronto e equipado, nomeadamente a plataforma do árbitro, a rede, as varetas e a régua, 
com a antecedência de 30 minutos; O clube visitado não apresentou as marcações das 
áreas de aquecimento, placas de substituição e plataforma do 1.º árbitro (foi utilizado 
um plinto)” - Conforme relatado pela equipa de arbitragem. - Foi dado cumprimento ao 
disposto no artigo 230.º n.º 2, aplicável ex vi artigo 228.º n.º1, alínea e) do Regulamento 
de Disciplina. – Não apresentação de defesa. Não se vislumbra indiciado qualquer abalo 
à credibilidade probatória reforçada de que gozam os relatórios oficiais - cfr. artigo 13.º, 
alínea f) do RD -, pelo que, é a factualidade descrita no relatório confirmada com as 
consequências disciplinares previstas no RD.) 
 

 
❖  

 

Associação Avense 78 vs Vitória SC (07/12/2022) – Jogo 739 
CN Sub21 (JB) Femininos 

 
     ASSOCIAÇÃO AVENSE 78 
 
T MANUEL BARBOSA, Lic.3303                 EUR 54,00 MULTA                       Artigo 138.1RD 
 

(ex vi artigo 114.º e 142.º, n.ºs 3 e 4 – 1º cartão vermelho, conforme boletim de jogo e 
verificação administrativa.) 
 

 
 

     VITÓRIA SC 
 
J HELENA MURTA, Lic.181893                      EUR 18,00 MULTA                   Artigo 138.1RD 
 

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

 
❖  

 
GDC Gueifães vs RC Senhorense (08/12/2022) – Jogo 707 
CN Sub21 (JB) Femininos 

 
 

A JENIFFER GONÇALVES, Lic.1556                         REPREENSÃO                  Artigo 177.1RD 
 

(Incumprimento dos deveres em geral – Preenchimento do boletim de jogo em violação 
no disposto na alínea i) do n.º 11 do artigo 7.º do Regulamento de Arbitragem e alínea 
a) do n.º 6 do artigo 26.º do Regulamento de Provas. - Conforme boletim de jogo e 
verificação administrativa.) 
 

 
❖  

 
Ala Nun´Alvares Gondomar vs SC Espinho (11/12/2022) – Jogo 548 
CN Sub21 (JB1) Masculinos 

 
     SC ESPINHO 
 
C SC ESPINHO                                      EUR 89,00 MULTA                                 Artigo 99.1RD 
 



(Inobservância de outros deveres - Violação do disposto nos artigos 26.º, n. º5 e 27.º, n. 
º3, do Regulamento de Provas – Não utilização do boletim oficial. - Conforme verificação 
administrativa - Foi dado cumprimento ao disposto no artigo 230.º n.º 2, aplicável ex vi 
artigo 228.º n.º1, alínea e) do Regulamento de Disciplina. Não apresentação de defesa. 
Não se vislumbra indiciado qualquer abalo à credibilidade probatória reforçada de que 
gozam os relatórios oficiais (cfr. artigo 13.º, alínea f) do RD), pelo que, é a factualidade 
descrita confirmada com as consequências disciplinares previstas no RD.) 
 

 
❖  

 
Esmoriz GC vs Boavista FC (01/12/2022) – Jogo 622 
CN Sub21 (JB1) Masculinos 

 
AGUARDA ESCLARECIMENTO 
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O Conselho de Disciplina, na sua reunião de 09 de dezembro de 2022 decidiu: 

 

PROCESSOS SUMÁRIOS 

VC Viana vs Esmoriz GC (03/12/2022) – Jogo 77 
Liga UNA Seguros 

 
     VC VIANA 
 
C VC VIANA                                    EUR 77,00 MULTA                                        Artigo 99.1RD 
 

(Inobservância de outros deveres - Violação do disposto no artigo 20.º n.º1 do 
Regulamento de Provas – As duas equipas jogaram equipadas de branco (...) pois a 
equipa do Viana VC não tinha equipamento alternativo. - Conforme relatado pela equipa 
de arbitragem - Foi dado cumprimento ao disposto no artigo 230.º n.º 2, aplicável ex vi 
artigo 228.º n.º1, alínea e) do Regulamento de Disciplina. – Não apresentação de defesa. 
Não se vislumbra indiciado qualquer abalo à credibilidade probatória reforçada de que 
gozam os relatórios oficiais - cfr. artigo 13.º, alínea f) do RD -, pelo que, é a factualidade 
descrita confirmada com as consequências disciplinares previstas no RD.) 
 

 
❖  

 
Leixões SC vs Esmoriz GC (04/12/2022) – Jogo 82 
Liga UNA Seguros 

 



     ESMORIZ GC 
 
J JOSÉ PINTO, Lic.145284                           EUR 38,00 MULTA                      Artigo 138.1RD 
 

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

 
J LUIS MOREIRA, Lic.48375                     EUR 57,00 MULTA                          Artigo 138.2RD 
 

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

 
❖  

 
AAS Mamede vs Vitória SC (03/12/2022) – Jogo 74 
Liga UNA Seguros 

 
     AAS MAMEDE 
 
C AAS MAMEDE                                         EUR 382,00 MULTA                         Artigo 82.3RD 
 

(Não cumprimento das obrigações regulamentares - Violação do disposto nos n.os 2 e 3 
do artigo 28.º do Regulamento de Provas – “o livestreaming foi interrompido por um 
período de 7 minutos devido a problemas de internet.” – Conforme relatado pelo Diretor 
de Competições - Foi dado cumprimento ao disposto no artigo 230.º n.º 2, aplicável ex 
vi artigo 228.º n.º1, alínea e) do Regulamento de Disciplina. – Analisada a defesa 
apresentada, não se vislumbra indiciado qualquer abalo à credibilidade probatória 
reforçada de que gozam os relatórios oficiais - cfr. artigo 13.º, alínea f) do RD -, pelo que, 
é a factualidade descrita no relatório confirmada com as consequências disciplinares 
previstas no RD.) 
 
 

 

 

❖  
 
SL Benfica vs PV2014/Colégio Efanor (03/12/2022) – Jogo 169 
Liga LIDL 

 
     PV2014/COLEGIO EFANOR 
 
T MARIO FERNANDES, Lic.686                    EUR 115,00 MULTA                   Artigo 138.1RD 
 

(ex vi artigo 114.º e 142.º, n.ºs 3 e 4 – 1º cartão vermelho, conforme boletim de jogo e 
verificação administrativa.) 
 

 
❖  

 
CF “Os Belenenses” vs Dumienses FC(13/11/2022) – Jogo 422 
CN SF II Divisão 

 
     CF “OS BELENENSES” 
 



T WLADIMIR XAVIER, Lic. 2025               EUR 80,00 MULTA                          Artigo 115.RD 
 

(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 – ex vi artigo 142.º, n.º1 por 
violação do disposto no artigo 19.º n.º1, do Regulamento de Disciplina – “Após o final 
do jogo e após ter abandonado a área de competição, o treinador da equipa do 
Belenenses, o Sr. Wladimir Xavier, dirigindo-se a mim proferiu as demais palavras – esse 
bicho é um filho da puta”- Conforme relatado pela equipa de arbitragem - Foi dado 
cumprimento ao disposto no artigo 230.º n.º2, aplicável ex vi artigo 228.º n.º1, alínea e) 
do Regulamento de Disciplina. – Analisada a defesa e ouvidas as testemunhas 
apresentadas, não se vislumbra indiciado qualquer abalo à credibilidade probatória 
reforçada de que gozam os relatórios oficiais pelo que, é a factualidade descrita 
confirmada com as consequências disciplinares previstas no RD.) 
 

 
❖  

 
 
 
 
 
 
 
 
Vitória SC vs FC Amares (26/11/2022) – Jogo 728 
CN Sub21 (JB) Femininos 

 
     VITÓRIA SC 
 
C VITÓRIA SC                                           EUR 71,00 MULTA                             Artigo 99.1RD 
 

(Inobservância de outros deveres - Violação do disposto nos artigos 26.º, n.º 6 e 27.º, 
n.ºs 2 e 3 do Regulamento de Provas – Não envio do E-Scoresheet, em formato PDF, 
com as assinaturas regulamentares. – Conforme relatórios oficiais e verificação 
administrativa - cfr. artigo 229.º n.º 2 alínea b) do Regulamento de Disciplina. Foi dado 
cumprimento ao disposto no artigo 230.º n.º 2, aplicável ex vi artigo 228.º n.º1, alínea 
e) do Regulamento de Disciplina. – Não apresentação de defesa. Não se vislumbra 
indiciado qualquer abalo à credibilidade probatória reforçada de que gozam os 
relatórios oficiais - cfr. artigo 13.º, alínea f) do RD -, pelo que, é a factualidade descrita 
confirmada com as consequências disciplinares previstas no RD.) 
 

 
❖  

 
GC Português vs CF “Os Belenenses” (06/12/2022) – Jogo 795 
CN Sub21 (JB) Femininos 

 
     GC PORTUGUÊS 
 
C GC PORTUGUÊS                                 EUR 71,00 MULTA                                Artigo 99.1RD 
 



(Inobservância de outros deveres - Violação do disposto nos artigos 26.º, n.º 6 e 27.º, 
n.ºs 2 e 3 do Regulamento de Provas – Não envio do E-Scoresheet, em formato PDF – 
Conforme relatórios oficiais e verificação administrativa - cfr. artigo 229.º n.º 2 alínea b) 
do Regulamento de Disciplina. Foi dado cumprimento ao disposto no artigo 230.º n.º 2, 
aplicável ex vi artigo 228.º n.º1, alínea e) do Regulamento de Disciplina. – Não 
apresentação de defesa. Não se vislumbra indiciado qualquer abalo à credibilidade 
probatória reforçada de que gozam os relatórios oficiais - cfr. artigo 13.º, alínea f) do RD 
-, pelo que, é a factualidade descrita confirmada com as consequências disciplinares 
previstas no RD.) 
 

 
C GC PORTUGUÊS                                        REPREENSÃO                         Artigo 96.1 e 3RD 
 

 
C GC PORTUGUÊS                               EUR 179,00 MULTA                         Artigo 96.1 e 3RD 
 

(Falta de Comparência de Gestor de Segurança – Não apresentação de justificação de 
falta - Conforme boletim de jogo e verificação administrativa – Foi dado cumprimento 
ao disposto no artigo 230.º n.º 2, aplicável ex vi artigo 228.º n.º1, alínea e) do 
Regulamento de Disciplina. Não apresentação de defesa. Não se vislumbra indiciado 
qualquer abalo à credibilidade probatória reforçada de que gozam os relatórios oficiais 
(cfr. artigo 13.º, alínea f) do RD), pelo que, é a factualidade descrita confirmada com as 
consequências disciplinares previstas no RD.) 
 

 
❖  

 
AA Espinho vs Ala Nun´Alvares de Gondomar (30/11/2022) – Jogo 702 
CN Sub21 (JB) Femininos 

 
     AA ESPINHO 
 
C AA ESPINHO                                    EUR 71,00 MULTA                                   Artigo 99.1RD 
 

(Inobservância de outros deveres - Violação do disposto nos artigos 26.º, n.º 6 e 27.º, 
n.ºs 2 e 3 do Regulamento de Provas – Não envio do E-Scoresheet completo, em formato 
PDF, com as assinaturas regulamentares. – Conforme relatórios oficiais e verificação 
administrativa - cfr. artigo 229.º n.º 2 alínea b) do Regulamento de Disciplina. Foi dado 
cumprimento ao disposto no artigo 230.º n.º 2, aplicável ex vi artigo 228.º n.º1, alínea 
e) do Regulamento de Disciplina. – Não apresentação de defesa. Não se vislumbra 
indiciado qualquer abalo à credibilidade probatória reforçada de que gozam os 
relatórios oficiais - cfr. artigo 13.º, alínea f) do RD -, pelo que, é a factualidade descrita 
confirmada com as consequências disciplinares previstas no RD.) 
 

 

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« 

 

 

O Conselho de Disciplina, na sua reunião de 02 de dezembro de 2022 decidiu: 



 

PROCESSOS SUMÁRIOS 

Leixões SC vs AJM/FC Porto (26/11/2022) – Jogo 616 
CN Sub21 (JB1) Femininos 

 
     AJM/FC PORTO 
 
J THUANY BARDIN, Lic.331318                  EUR 18,00 MULTA                      Artigo 138.1RD 
 

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

 
❖  

 
 
 
 
 
PV2014/Colégio Efanor vs Vitória SC (27/11/2022) – Jogo 165 
Liga LIDL 

 
     PV2014/COLEGIO EFANOR 
 
J EVELYN DELOGU, Lic.307787                 EUR 38,00 MULTA                       Artigo 138.1RD 
 

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

 
❖  

 
Castelo da Maia GC vs GC Vilacondense(27/11/2022) – Jogo 167 
Liga LIDL 
 

   
    CASTELO DA MAIA GC 
 
C CASTELO DA MAIA GC                              EUR 382,00 MULTA                      Artigo 82.3RD 
 

(Não cumprimento das obrigações regulamentares - Violação do disposto nos n.os 2 e 3 
do artigo 28.º do Regulamento de Provas – “o dispositivo de vídeo (telemóvel), não 
estava conectado, atrasando a realização do livestreaming em 11 minutos.” – Conforme 
relatado pelo Diretor de Competições - Foi dado cumprimento ao disposto no artigo 
230.º n.º 2, aplicável ex vi artigo 228.º n.º1, alínea e) do Regulamento de Disciplina. – 
Analisada a defesa apresentada, não se vislumbra indiciado qualquer abalo à 
credibilidade probatória reforçada de que gozam os relatórios oficiais - cfr. artigo 13.º, 
alínea f) do RD -, pelo que, é a factualidade descrita no relatório confirmada com as 
consequências disciplinares previstas no RD.) 
 

 
❖  

 



SC Espinho vs Lobatos Volley (01/12/2022) – Jogo 621 
CN Sub21 (JB1) Femininos 

 
     LOBATOS VOLLEY 
 
J BARBARA CRISTAO, Lic.207053                   EUR 18,00 MULTA                Artigo 138.1RD 
 

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

 

 

 

 

❖  
 
 
 
 
 
 
 
 
MTBA vs AA Mateus Nogueira (20/11/2022) – Jogo 807 
CN Sub21 (JB) Masculinos 

 
     MTBA 
 
C MTBA                                               EUR 54,00 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 nos 
artigos 26.º, n.º 6 e 27.º, n.ºs 2 e 3 do Regulamento de Provas – Não envio do E-
Scoresheet, em formato PDF, com as assinaturas regulamentares. – Conforme 
verificação administrativa - cfr. artigo 229.º n.º 2 alínea b) do Regulamento de Disciplina. 
Foi dado cumprimento ao disposto no artigo 230.º n.º 2, aplicável ex vi artigo 228.º n.º1, 
alínea e) do Regulamento de Disciplina. – Analisada a defesa apresentada, não se 
vislumbra indiciado qualquer abalo à credibilidade probatória reforçada de que gozam 
os relatórios oficiais - cfr. artigo 13.º, alínea f) do RD -, pelo que, é a factualidade descrita 
no relatório confirmada com as consequências disciplinares previstas no RD). 
 

 
❖  

 
FC Amares vs AAvense 78 (20/11/2022) – Jogo 725 
CN Sub21 (JB) Femininos 

 
     FC AMARES 
 
C FC AMARES                                      EUR 89,00 MULTA                                   Artigo 99.1RD 
 

(ex vi artigos 53.º n.º 1 alínea a) e n.º2, 56.º n.º 3 do RD – Circunstância agravante – 
Reincidência - Inobservância de outros deveres - Violação do disposto nos artigos 22.º, 
n.º 1 do Regulamento de Provas – “não foram apresentados os 2 jogos de placas de 
substituição, nem a plataforma do 1.º árbitro, mas antes utilizado um plinto” - Conforme 



relatado pela equipa de arbitragem. - Foi dado cumprimento ao disposto no artigo 230.º 
n.º 2, aplicável ex vi artigo 228.º n.º1, alínea e) do Regulamento de Disciplina. – Não 
apresentação de defesa. Não se vislumbra indiciado qualquer abalo à credibilidade 
probatória reforçada de que gozam os relatórios oficiais - cfr. artigo 13.º, alínea f) do RD 
-, pelo que, é a factualidade descrita no relatório confirmada com as consequências 
disciplinares previstas no RD). 
 

 
❖  

 
Dumiense FC vs SC Braga(26/11/2022) – Jogo 730 
CN Sub21 (JB) Femininos 
 

 
A GEORGE BADAUE, Lic.1646                          REPREENSÃO                        Artigo 177.1RD 
 

(Incumprimento dos deveres em geral – Preenchimento do boletim de jogo em violação 
no disposto na alínea i) do n.º 11 do artigo 7.º do Regulamento de Arbitragem e alínea 
a) do n.º 6 do artigo 26.º do Regulamento de Provas. - Conforme boletim de jogo e 
verificação administrativa - Foi dado cumprimento ao disposto no artigo 230.º n.º 2, 
aplicável ex vi artigo 228.º n.º1, alínea e) do Regulamento de Disciplina. – Analisada a 
defesa apresentada, não se vislumbra indiciado qualquer abalo à credibilidade 
probatória reforçada de que gozam os relatórios oficiais - cfr. artigo 13.º, alínea f) do RD 
-, pelo que, é a factualidade descrita confirmada com as consequências disciplinares 
previstas no RD). 
 

 

❖  
 

Processo Disciplinar n.º 04/21-22 

ESPÉCIE: Processo Disciplinar 

ARGUIDO: Leixões SC 

RELATOR: Pedro Araújo Barros 

OBJECTO: Jogo n.º 998, disputado entre as equipas do Esmoriz FC vs Leixões SC, no 

passado dia 12.fevereiro.2022, no Pavilhão do Esmoriz GC, jogo este a contar para a Liga 

UNA Seguros. 

 

DATA DO ACÓRDÃO:  02/11/2022 

 

ACÓRDÃO 

I – Relatório  

§1. Registo Inicial  



1. Por deliberação do Exmo. Sr. Presidente do Conselho de Disciplina da Federação 

Portuguesa de Voleibol (doravante FPV), datada de 17.fevereiro.2022, foi ordenada a 

instauração de processo de inquérito, inicialmente autuado como Processo de Inquérito 

n.º 07-2021/2022 e, subsequente remessa à Comissão de Instrutores da FPV. 

2. Foi escopo do presente processo averiguar da eventual existência de infrações 

disciplinares e dos seus agentes, relacionadas com a factualidade reportada pelo 

Esmoriz GC e, concernente ao jogo n.º 998 realizado a 12.fevereiro.2022 entre o Esmoriz 

GC e o Leixões SC, a contar para a Liga UNA Seguros, concretamente “(…) No final do 2º 

Set acontece o que eu nunca pensei que pudesse acontecer no desporto...(…)...adeptos 

do Leixões partem para cima dos atletas do Esmoriz GC cuspindo e agredindo. Como 

gestor de Segurança tentei acalmar os ânimos, mas um individuo de seu nome José 

Chaves agrediu-me brutalmente com um soco, prostrando-me no chão de imediato sem 

qualquer reação. (…). 

3.  Na pendência do Inquérito, foram ordenadas e realizadas as seguintes diligências 

instrutórias: 

i) Junção aos autos do boletim de jogo n.º 998, disputado a 12.fevereiro.2022 entre o 

Esmoriz GC o Leixões SC, a contar para a Liga UNA Seguros – cfr fls.19; 

ii) Junção aos autos do cadastro disciplinar do Clube Arguido Leixões SC - cfr fls.20 e ss; 

iii) Junção aos autos do relatório do policiamento desportivo - cfr fls.24 e ss; 

iv) Notificação do departamento de inscrições da FPV para vir aos autos juntar a listagem 

dos dirigentes do Leixões SC, inscritos na presente época desportiva de 2021/2022 - cfr 

fls.29 e ss; 

v) Notificação do departamento de competições da FPV para vir aos autos juntar a 

gravação das imagens oficiais do jogo - cfr fls. 31 e ss; 

vi) Notificação pelo meio mais expedito do Sr. Presidente da Direção e Gestor de 

Segurança do Esmoriz GC no jogo em apreço nos autos, Sr. António Guilherme Costa, 

com vista à sua inquirição a realizar por videoconferência. - cfr fls.37 e ss; 

vii) Notificação do Leixões SC, para vir aos autos informar a constituição dos órgãos 

sociais do Clube - cfr fls. 43 e ss; 

viii) Notificação pelo meio mais expedito do Sr. Presidente da Direção do Leixões SC, Sr. 

António Jorge Moreira, com vista à sua inquirição a realizar por videoconferência. - cfr 

fls.47 e ss. 



ix) Notificação pelo meio mais expedito do Sr. José Chaves, dirigente do Leixões SC, com 

vista à sua inquirição. – cfr fls 81 e ss 

x) Mais se procedeu à notificação dos árbitros nomeados,  1.º árbitro, Nuno Teixeira  e 

2.º árbitro, Rui Oliveira (cfr fls.19 e ss) para, tendo por referência o relatório elaborado 

por ocasião do jogo oficialmente identificado sob o n.º 998, realizado no dia 

12.fevereiro.2022, entre o Esmoriz GC e o Leixões SC, a contar para a Liga UNA Seguros 

e, concretamente, onde fizeram constar que – 1.º árbitro - no intervalo ente o 2.º e o 

3.º set, e quando tentei contactar o ponto de segurança do jogo, Sr. António Guilherme 

Rodrigues Pereira da Costa, Licença FPV 2619, apercebi-me que o mesmo tinha sido 

agredido durante a confusão apresentando traumatismo na cara; – 2.º árbitro -  (…) após 

o término do 2.º set (…) o Sr. Gestor de Segurança Sr. Rodrigues, G. enquanto estava 

junto do gradeamento tentando afastar os adeptos do Leixões dos jogadores dentro da 

zona de controlo, foi esmurrado na cara por um adepto do LSC caindo de imediato no 

chão. (…)”. virem aos autos esclarecer, no prazo de 2 (dois) dias, se foi identificada a 

pessoa que agrediu o gestor de segurança. – Cfr fls. 32 e ss. 

4. Considerando estabilizada a prova recolhida, a 08.agosto.2022, a Ilustre Instrutora, 

apresentou o Relatório Final, por via do qual, propôs a conversão do sobredito processo 

em processo disciplinar, tendo por Arguido o Leixões SC, com vista a apurar a sua 

responsabilidade disciplinar, à luz do disposto no artigo 95.º do RD, por referência á 

violação dos deveres ínsitos nos artigo 23.º, n.º1 alíneas c) e j) da Lei 39/2009, de 30 de 

julho na sua versão atual e artigo 12.º, alínea c) j) do Regulamento de Prevenção da 

Violência no Voleibol. 

5. Em 06.junho.2022 foi prolatado despacho, por via do qual se determinou a conversão 

do processo de inquérito no presente processo disciplinar. 

6. No dia 06.junho.2022, foi o Clube Arguido notificado da conversão do processo de 

inquérito em processo disciplinar, do seu objeto e da possibilidade de, querendo, se 

pronunciar no prazo de 5 dias, acerca dos factos em investigação, tendo o direito de 

requerer diligências instrutórias pertinentes e necessárias para o objeto dos presentes 

autos. 

7. Regularmente notificado para se pronunciar sobre os factos em investigação e pelos 

quais se encontrava indiciado, o Clube Arguido apresentou defesa junta a fls 85. 

 



§2. Acusação 

8. Por considerar indiciariamente demonstrada a factualidade que constitui o objeto do 

presente processo disciplinar, a Comissão de Instrutores da FPV, dando cumprimento 

ao disposto no artigo 205.º, n.º1 do RD, elaborou o Relatório Final e deduziu Acusação 

contra o clube arguido, Leixões SC, constante de fls 91 e ss dos autos, a qual por 

brevidade e desnecessidade de repetição se dá aqui por inteiramente reproduzida, para 

todos os efeitos legais e regulamentares, por resultar suficientemente indiciada a 

verificação da infração disciplinar prevista e punida pelo artigo 95.º do RD, por 

referência à violação dos deveres ínsitos nos artigo 23.º, n.º1 alíneas c) e j) da Lei 

39/2009, de 30 de julho na sua versão atual e artigo 12.º, alínea c) j) do Regulamento de 

Prevenção da Violência no Voleibol, punível com sanção de interdição do seu recinto 

desportivo a fixar entre o mínimo de um e o máximo de três jogos e a sanção de multa 

de montante a fixar entre o mínimo de 25 UC e o máximo de 150 UC. 

9. A 24.agosto.2022 foi recebida a acusação, ordenada a notificação nos termos 

regulamentares ao clube arguido e designado o dia 06.setembro.2022, pelas 11h00 para 

a audiência disciplinar, a realizar por videoconferência, junto a fls 103 e ss dos autos. 

10.  O Clube Arguido, Leixões SC, não apresentou defesa escrita. 

11. Aberta a audiência foi dada palavra ao representante da Comissão de Instrutores, 

para sustentar a acusação e, posteriormente, ao Clube Arguido, o Leixões SC, na pessoa 

do seu mandatário, para contestar. 

12. O Clube Arguido, alegou em suma i) que o presente processo disciplinar traduz um 

segundo julgamento dos mesmos fatos relativamente aos quais o Clube Arguido já foi 

anteriormente alvo de sanção, baseada nos mesmos fundamentos e princípios legais 

que agora sustentam a acusação proferida; ii) que a presente acusação teria 

necessariamente de ser imputada ao seu autor, ao dirigente do Clube, Sr. José Chaves e 

não ao Leixões SC. Terminou pugnando pela absolvição do Leixões SC. 

 

II – Competência do Conselho de Disciplina  

13. De acordo com o artigo 14.º do Regimento do Conselho de Disciplina, compete a 

este Conselho, no exercício dos poderes que lhe são atribuídos pelos Regulamentos, 

pelos Estatutos e pela Lei, instaurar e arquivar procedimentos disciplinares e, 



colegialmente, apreciar e punir as infrações disciplinares em matéria desportiva, sem 

prejuízo da competência do Conselho de Justiça. 

 

III – Fundamentação de facto  

§1. Factos provados  

14. Compulsada a prova existente nos autos, julgam-se provados os seguintes factos: 

1º Que na época desportiva de 2021/2022, o Clube Arguido Leixões SC, encontrava-se 

inscrito, para além de outras competições, na Liga UNA Seguros, prova organizada pela 

FPV. 

2º Que no dia 12.fevereiro.2022, disputou-se no Pavilhão do Esmoriz GC, o jogo n.º 998 

disputado entre o Esmoriz GC e o Leixões SC. 

3º Jogo este a contar para a Liga UNA Seguros. 

4.º Que o jogo em apreço foi transmitido em direto, na plataforma online da FPV. 

5.º Que o Delegado Técnico nomeado para o jogo em referência foi António Rocha. 

6.º Que a equipa de arbitragem nomeada para o jogo em referência, foi constituída por 

Nuno Teixeira – 1.º árbitro e, Rui Oliveira. 

7.º Que no intervalo entre o 2.º e o 3.º set, o Sr. Guilherme Rodrigues, gestor de 

segurança do Esmoriz GC, nomeado para o jogo em análise nos autos, foi esmurrado na 

cara pelo Sr. José Chaves, enquanto tentava afastar os adeptos do Leixões dos jogadores 

dentro da zona de controlo. 

8.º Que o Sr. José Chaves integra os órgãos sociais do Leixões SC.  

9.º Que o Sr. José Chaves recusou ser ouvido no âmbito do processo em análise.  

10.º Que o comportamento descrito tem sérias repercussões públicas para a imagem 

da competição. 

11.º Que o Clube Arguido, à data dos factos, tinha averbado, no seu cadastro, infrações 

disciplinares. 

15. Não se afigura necessária a produção de qualquer prova adicional. 

 

§2. Factos não provados 

16. Com relevo para a apreciação e decisão da causa, não há factos que não tenham sido 

dados como não provados. 

 



§3. Motivação 

17. No caso vertente, para a formação da nossa convicção foi tido em consideração, 

todo o acervo probatório carreado para os autos, o qual foi objeto de uma análise critica 

à luz das regras de experiência comum e segundo juízos de normalidade e razoabilidade, 

considerando-se provados os seguintes factos:  

i) Os factos 1º, 2º, 3º e 4º tratam-se de factos notórios e, portanto, do conhecimento 

geral e público, que não carecem de prova, nos termos do disposto no artigo 412º nº 1 

do Código de Processo Civil;  

ii) A prova dos factos descritos em 5º e 6º de §1. Factos provados, assenta nos relatórios 

oficiais de jogo; 

iii) A análise conjugada de toda a prova produzida e a convicção do julgador permitiu a 

prova dos factos descritos em 7.º, 8.º, 9.º e 10.º de §1. Factos provados;  

iv) Os antecedentes disciplinares a que se faz referência em 11 de §1. Factos provados, 

encontram-se documentados no registo disciplinar inserto a fls. 20 e ss. 

 

IV – Fundamentação de direito 

§1. Enquadramento jurídico-disciplinar 

18. O poder disciplinar exercido no âmbito das competições organizadas pela Federação 

Portuguesa de Voleibol, assume natureza pública. 

19. Com clareza, concorrem para esta proposição as normas constantes dos artigos 19.º, 

n.º 1 e 2, da Lei n.º 5/2007 de 16 de janeiro (Lei de Bases da Atividade Física e do 

Desporto), e do artigo 1.º n.º1 do Regulamento de Disciplina. 

20. A existência de um poder regulamentar justifica-se pelo dever legal – artigo 52.º, n.º 

1, do Regime Jurídico das Federações Desportivas – de sancionar a violação das regras 

de jogo ou da competição, bem como as demais regras desportivas, nomeadamente as 

relativas à ética desportiva, entendendo-se por estas últimas as que visam sancionar a 

violência, a dopagem, a corrupção, o racismo e a xenofobia, bem como quaisquer outras 

manifestações de perversão do fenómeno desportivo (artigo 52.º, n.º 2, do Regime 

Jurídico das Federações Desportivas). 

21. Nos termos conjugados dos artigos 3.º e 4.º n.º 1 do RD, o clube arguido encontra-

se submetido ao Regulamento de Disciplina da FPV.  



22. Em conformidade com o artigo 6.º do RD, o regime da responsabilidade disciplinar 

é independente da responsabilidade civil ou penal. 

 

Das infrações disciplinares em geral 

23. O RD encontra-se estruturado, no estabelecer das infrações disciplinares, pela 

qualidade do agente infrator – clubes, dirigentes, jogadores, delegados dos clubes e 

treinadores, demais agentes desportivos, espectadores, árbitros, árbitros assistentes, 

observadores de árbitros e delegados técnicos. 

24. Para cada um destes tipos de agente o RD recorta tais infrações e respetivas sanções 

em obediência ao grau de gravidade dos ilícitos, qualificando assim as infrações como 

muito graves, graves e leves. 

 

§2. O caso concreto: o direito aplicável  

25. Na época desportiva 2021/2022, o Clube Arguido Leixões SC, encontra-se inscrito na 

FPV. 

26. Determina o n.º 1 do artigo 3.º do RD, que o Regulamento Disciplinar da FPV “aplica-

se a todos os clubes e agentes desportivos que, a qualquer título ou por qualquer 

motivo, exerçam funções ou desempenhem a sua atividade no âmbito das provas 

oficiais organizadas pela Federação Portuguesa de Voleibol”.  

27. Assim, o Leixões SC, enquanto clube qualificado para participar, na época desportiva 

2021/2022, numa competição oficial organizada pela FPV, encontra-se sujeito ao 

exercício do poder disciplinar por parte da FPV, na medida em que adote 

comportamentos ou condutas suscetíveis de se enquadrarem nas infrações disciplinares 

naquele previstas. (cfr artigos 4.º n.º 1 alínea a), 5.º n.º 1 e 7.º n.º 2, todos do RD). 

28. Temos assim que são elementos essenciais da infração disciplinar, de verificação 

cumulativa, os seguintes: 

i) o facto do agente – que tanto pode traduzir-se numa ação como numa omissão; 

ii) a ilicitude desse mesmo facto e, 

iii) a culpa - no plano da culpa, basta que estejamos face a uma conduta meramente  

culposa ou negligente do agente, para que essa conduta, desde que ilícita, seja passível 

de punição disciplinar. 



29. Conforme resulta da Acusação, vem imputado ao Clube Arguido, a prática da 

infração prevista e punida pelo artigo 95.º do RD, por referência á violação dos deveres 

ínsitos nos artigo 23.º, n.º1 alíneas c) e j) da Lei 39/2009, de 30 de julho na sua versão 

atual e artigo 12.º, alínea c) j) do Regulamento de Prevenção da Violência no Voleibol, 

punível com sanção de interdição do seu recinto desportivo a fixar entre o mínimo de 

um e o máximo de três jogos e a sanção de multa de montante a fixar entre o mínimo 

de 25 UC e o máximo de 150 UC. 

 

Vejamos, 

A) Do valor jus-disciplinar das declarações e relatórios da equipa de arbitragem e/ou 

do delegado técnico. 

30. No domínio do direito disciplinar desportivo, concretamente no que decorre do 

Regulamento de Disciplina da Federação Portuguesa de Voleibol, as declarações e 

relatórios da equipa de arbitragem, do delegado técnico, e/ou do diretor de 

competições, e por eles percecionados no exercício das suas funções, gozam de um valor 

probatório especial e reforçado, de uma presunção de veracidade, dos factos neles 

contidos. 

31. Neste seguimento, não sendo, por qualquer forma, colocadas em causa a veracidade 

dos factos neles contidos, sempre terá esta de ser, necessariamente, dada como 

provada, concretamente e no que para o caso importa, a agressão dirigida ao Gestor de 

Segurança nomeado ao jogo em análise e Presidente do Esmoriz GC, equipa adversária, 

por elemento afeto ao Leixões SC. – cfr. as disposições conjugadas do artigo 169.º do 

Código de Processo Penal e artigos 363.º, n.º2 e 371.º, n.º1 do Código Civil. 

 

B) Do Princípio “non bis in idem” ou “ne bis in idem” 

32. O princípio “non bis in idem” ou “ne bis in idem”, invocado pelo Leixões SC, tem, 

entre nós, assento Constitucional no artigo 29.º, n.º5 da Constituição da República 

Portuguesa (CRP), que determina que, ninguém pode ser julgado mais do que uma vez 

pela prática do mesmo crime. 

33. Sucede que, não se verifica a violação do princípio ne bis in idem quando, durante a 

realização de um e mesmo espetáculo desportivo, ocorram diversos factos geradores de 

diferentes infrações disciplinares, nos termos dos regulamentos e demais regimes 



normativos aplicáveis, às quais correspondam as sanções igualmente previstas nesses 

regimes jurídico-normativos, como sucede no caso em análise.  

 

Vejamos. 

34. No jogo em apreço nos autos, o Leixões SC foi punido em processo sumário, por 

deliberação do Conselho de Disciplina datada de 17 de fevereiro de 2022, pela prática 

da infração prevista e punida pelo artigo 153.º, n.ºs 1 e 2, na sanção de 3 jogos à porta 

fechada e multa no valor de 1.530,00€ por – transcrição – “Invasões e distúrbios 

coletivos com reflexo no jogo – Violação do disposto no n.º1 do artigo 153.º do 

Regulamento de Disciplina da FPV, por violação dos deveres ínsitos nas alíneas c), j)  do 

artigo 12.º do Regulamento de Prevenção da Violência no Voleibol e, artigo 23.º, n.º1, 

alínea c) j) da Lei 39/2009 de 30 de julho, alterada e republicada pela Lei 92/2021 de 17 

de dezembro, que estabelece o regime jurídico da segurança e combate ao racismo, à 

xenofobia e à intolerância nos espetáculos desportivos – “(…) um grupo de adeptos 

afetos ao LSC deslocou-se desde o topo da bancada onde se encontravam para junto do 

banco de suplentes do lado B, tendo um adepto chegado junto ao jogador #5 do EGC 

Reis, R., levando a que vários jogadores de ambas as equipas se deslocassem para junto 

da vedação agarrando-se mutuamente e com 2 adeptos do LSC tendo entrado mesmo 

na área de jogo (…). acertamos que não existem condições naquele momento para 

prosseguir sem a chegada da GNR (...). Com a chegada da GNR vários minutos após o 

conflito foi-se conseguindo arranjar condições para que o jogo prosseguisse. O jogo 

esteve parado desde o final do 2.ºset às 18h06 até às 18h40, início do 3º set (...)” – Foi 

dado cumprimento ao disposto no artigo 230.º n.º 2, aplicável ex vi artigo 228.º n.º1, 

alínea e) do Regulamento de Disciplina. Não se vislumbra indiciado qualquer abalo à 

credibilidade probatória reforçada de que gozam os relatórios oficiais (cfr. artigo 13.º, 

alínea f) do RD), pelo que, é a factualidade descrita no relatório confirmada com as 

consequências disciplinares previstas no RD.)” 

35. No processo em análise, está em causa a agressão dirigida ao Gestor de Segurança 

nomeado ao jogo e Presidente do Esmoriz GC - o Sr. Guilherme Rodrigues, por dirigente 

do Leixões SC – o Sr. José Chaves. 



36. Neste seguimento, lógico será concluir não estarmos perante a violação do 

princípio ne bis in idem, uma vez que em causa, nos presentes autos, está factualidade 

distinta e ainda não apreciada por este Conselho. 

 

C) Da responsabilidade disciplinar do Leixões SC 

O artigo 95.º tem como âmbito de aplicação, “ [em] todos os outros casos não 

expressamente previstos em que os clubes deixem de cumprir os deveres que lhes são 

impostos pelos regulamentos e demais legislação desportiva aplicável de modo que 

dessa sua conduta resulte, ainda que não intencionalmente, a criação de uma situação 

de perigo para a segurança dos agentes desportivos ou dos espectadores de um jogo 

oficial, de risco para a tranquilidade e a segurança públicas, de lesão dos princípios da 

ética desportiva ou da verdade desportiva ou de grave prejuízo para a imagem e o bom 

nome das competições de voleibol são punidos com a sanção de interdição do seu 

recinto desportivo a fixar entre o mínimo de um e o máximo de três jogos e a sanção de 

multa de montante a fixar entre o mínimo de 25 UC e o máximo de 150 UC.”  

37. Esta norma tem em atenção a violação de deveres, legal ou regulamentarmente 

impostos, que:  

i) Criem, ainda que não intencionalmente, uma situação de perigo para a segurança dos 

agentes desportivos ou dos espectadores de um jogo oficial;  

ii) Criem, ainda que não intencionalmente, risco para a tranquilidade e a segurança 

públicas, de lesão dos princípios da ética desportiva ou da verdade desportiva; 

iii) Criem, ainda que não intencionalmente, grave prejuízo para a imagem e o bom nome 

das competições de voleibol. 

38. Ou seja, importa aferir se emergem dos autos indícios suficientes que permitam 

imputar, diretamente, ao Leixões SC, factos ilícitos culposos próprios, naquelas 

situações em que se encontra juridicamente investida na obrigação de observar 

determinados deveres, de modo a evitar a ocorrência de um resultado desvalioso 

expressamente previsto. 

39. Em face da prova carreada para os autos e que habilita como facto provado, o gestor 

de Segurança no jogo em apreço e Presidente do Esmoriz GC, Sr. António Guilherme 

Costa, ter sido esmurrado na cara, por um dirigente do Leixões SC, o Sr. José Chaves, 



constitui uma lesão da integridade física. E, subjetivamente, não resta qualquer dúvida 

que o mesmo, sabia e desejou tal comportamento e resultado não atuando ao abrigo  

de qualquer causa excludente da responsabilidade. Tal conduta é por isso ilícita porque 

contrária à ordem jurídica, nomeadamente aos deveres regulamentares a que estão 

sujeitos os agentes desportivos.  

40. Sem prescindir, o comportamento aqui descrito terá de ser imputado ao seu autor, 

o dirigente do Leixões SC, José Chaves, e não ao aqui arguido Leixões SC. 

41. Tudo junto e somado, não resta a este Conselho uma solução que não seja a 

absolvição do Leixões SC, cujos direitos fundamentais constitucionalmente previstos 

asseguram que em caso algum poderá ser condenado pelo incumprimento de um dever 

que, nos termos regulamentares, não é seu, e sem que resulte provado dos autos 

qualquer facto voluntário e culposo do arguido de onde se retire, sem margem para 

dúvidas, a verificação de elementos objetivos e subjetivos necessários de um (qualquer) 

tipo que preencha uma (qualquer) infração do Regulamento de Disciplina. 

 

V – Decisão  

Nestes termos e com os fundamentos expostos, por não estarem verificados indícios 

suficientes da prática de qualquer infração disciplinar por parte do Arguido Leixões SC, 

decide-se pela sua absolvição no âmbito do presente processo disciplinar. 

Registe, notifique e publicite.  

O Conselho de Disciplina 

 

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« 

 

 

 

O Conselho de Disciplina, na sua reunião de 25 de novembro de 2022 decidiu: 

 

PROCESSOS SUMÁRIOS 

 
Ala Nun´Alvares vs VC Viana (19/11/2022) - Jogo 53 
Liga UNA Seguros       

 



     ALA NUN´ALVARES 
 
C ALA NUN´ALVARES                               EUR 382,00 MULTA                          Artigo 82.3RD 

(Não cumprimento das obrigações regulamentares - Violação do disposto nos n.os 2 e 3 
do artigo 28.º do Regulamento de Provas – “o livestreaming foi realizado com 39 
minutos de atraso, por indisponibilidade do dispositivo de vídeo (telemóvel).”, - Foi dado 
cumprimento ao disposto no artigo 230.º n.º 2, aplicável ex vi artigo 228.º n.º1, alínea 
e) do Regulamento de Disciplina. – Analisada a defesa apresentada, não se vislumbra 
indiciado qualquer abalo à credibilidade probatória reforçada de que gozam os 
relatórios oficiais - cfr. artigo 13.º, alínea f) do RD -, pelo que, é a factualidade descrita 
no relatório confirmada com as consequências disciplinares previstas no RD.) 
 

 
❖  

 
SC Espinho vs AAS Mamede (19/11/2022) – Jogo 56 
Liga UNA Seguros 

 
     SC ESPINHO 
 
C SC ESPINHO                                           EUR 77,00 MULTA                            Artigo 99.1RD 
 

(Não cumprimento das obrigações regulamentares - Violação do disposto nos n.º2 do 
artigo 37.º do Regulamento de Provas e Ponto 2 dos Termos da Organização dos Jogos 
para a Época 2022/2023 – Não cumprimento do Protocolo de Jogo quanto ao Speaker - 
Foi dado cumprimento ao disposto no artigo 230.º n.º 2, aplicável ex vi artigo 228.º n.º1, 
alínea e) do Regulamento de Disciplina. – Analisada a defesa apresentada, não se 
vislumbra indiciado qualquer abalo à credibilidade probatória reforçada de que gozam 
os relatórios oficiais - cfr. artigo 13.º, alínea f) do RD -, pelo que, é a factualidade descrita 
no relatório confirmada com as consequências disciplinares previstas no RD.) 
 

 
❖  

 
 
 
 
 
 
 
 
AAS Mamede vs Esmoriz GC (20/11/2022) – Jogo 62 
Liga UNA Seguros 

 
     AAS MAMEDE 
 
T MIGUEL SOARES, Lic.1387                 EUR 115,00 MULTA                         Artigo 138.1RD 
 

(ex vi artigo 114.º e 142.º, n.ºs 3 e 4 – 1º cartão vermelho, conforme boletim de jogo e 
verificação administrativa.) 
 



 
     ESMORIZ GC 
 
T BRUNO LIMA, Lic.2346                  EUR 115,00 MULTA                             Artigo 138.1RD 
 

(ex vi artigo 114.º e 142.º, n.ºs 3 e 4 – 1º cartão vermelho, conforme boletim de jogo e 
verificação administrativa.) 
 

 
J JOSÉ ANDRADE, Lic.233218                   EUR 38,00 MULTA                        Artigo 138.1RD 
 

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

 
❖  

 
AA Espinho vs SC Espinho (20/11/2022) – Jogo 63 
Liga UNA Seguros 

 
     SC ESPINHO 
 
J LEONAM DOMINGUES, Lic.314130               EUR 38,00 MULTA               Artigo 138.1RD 
 

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

 
❖  

 
SL Benfica vs CV Oeiras (20/11/2022) – Jogo 530 
CN Sub21 (JB1) Masculinos 

 
     SL BENFICA 
 
C SL BENFICA                                                REPREENSÃO                           Artigo 96.1 e 3RD 

 
C SL BENFICA                                        EUR 179,00 MULTA                        Artigo 96.1 e 3RD 
 

(Falta de Comparência de Gestor de Segurança – Não apresentação de justificação de 
falta - Conforme boletim de jogo e verificação administrativa – Foi dado cumprimento 
ao disposto no artigo 230.º n.º 2, aplicável ex vi artigo 228.º n.º1, alínea e) do 
Regulamento de Disciplina. Não apresentação de defesa. Não se vislumbra indiciado 
qualquer abalo à credibilidade probatória reforçada de que gozam os relatórios oficiais 
(cfr. artigo 13.º, alínea f) do RD), pelo que, é a factualidade descrita confirmada com as 
consequências disciplinares previstas no RD.)    
 

 
❖  

 
CN Ginástica vs CA Madalena (19/11/2022) – Jogo 336 
CN SM II Divisão  

 
     CA MADALENA 
 



T NUNO MATOS, Lic.2568                  EUR 54,00 MULTA                              Artigo 138.1RD 
 

(ex vi artigo 114.º e 142.º, n.ºs 3 e 4 – 1º cartão vermelho, conforme boletim de jogo e 
verificação administrativa.) 

 

 
❖  

 
SC Espinho vs Boavista FC (19/11/2022) – Jogo 613 
CN Sub21 (JB1) Femininos 

 
     BOAVISTA FC 
 
J FRANCISCA PEREIRA, Lic.216254                  EUR 18,00 MULTA                Artigo 138.1RD 
 

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

 
❖  

 
Colégio Pedro Arrupe vs Sporting CP (19/11/2022) – Jogo 810 
CN Sub21 (JB) Masculinos 

 
     COLÉGIO PEDRO ARRUPE 
 
C COLÉGIO PEDRO ARRUPE                EUR 71,00 MULTA                               Artigo 99.1RD 
 

(Inobservância de outros deveres – Violação do disposto no artigo 26.º, n. º5 e 27.º, n. 
º3, do Regulamento de Provas - Não utilização do boletim oficial. - Conforme verificação 
administrativa - cfr. artigo 229.º n.º 2 alínea b) do Regulamento de Disciplina.) 
 

 
❖  

 
SC Caldas vs Odivelas SC (20/11/2022) – Jogo 808 
CN Sub21 (JB) Masculinos 

 
    ODIVELAS SC  
 
C ODIVELAS SC                                         DERROTA                         Artigo 75.1a) E n.º2b) RD 
 

(Prova por pontos – Inclusão Irregular de Jogador – O atleta Cristiano Rodrigues, inscrito 
no escalão de cadete/juvenil, atuou em Sub21 (JB) – Conforme boletim de jogo e 
verificação administrativa. - Foi dado cumprimento ao disposto no artigo 230.º n.º 2, 
aplicável ex vi artigo 228.º n.º1, alínea e) do Regulamento de Disciplina. Não 
apresentação de defesa. Não se vislumbra indiciado qualquer abalo à credibilidade 
probatória reforçada de que gozam os relatórios oficiais (cfr. artigo 13.º, alínea f) do RD), 
pelo que, é a factualidade descrita no relatório confirmada com as consequências 
disciplinares previstas no RD Cfr artigo 6.º do Regimento do Conselho de Disciplina.) 
 

 
❖  

 



CF “Os Belenenses” vs Dumiense FC (13/11/2022) – Jogo 422 
CN SF  

 
   CF “OS BELENENSES” 
 
T WLADIMIR XAVIER                                                                                                EM ANÁLISE 

 
❖  

 
Acordam no Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Voleibol:  

Protesto n.º 1-2022/2023  
Jogo 56– SC Espinho vs AAS Mamede 

Liga UNA Seguros 
 

O Clube AAS Mamede, apresentou Protesto ao jogo n.º 56, disputado no passado dia 19 

de novembro de 2022, a contar para a Liga UNA Seguros, confirmado no boletim de jogo 

pelo seu capitão.  

Cumpre apreciar:  

À Federação Portuguesa de Voleibol não foram apresentadas alegações (cfr. artigo 31.º 

do Regimento do Conselho de Disciplina, doravante RCD), nem foi prestada caução (cfr. 

artigo 33.º do RCD).  

Nestes termos, o Clube AAS Mamede, não pode ver o Protesto ser aceite e confirmado 

e nem sequer recebido (cfr. artigos 31.º., n.ºs 1 e 2 e 33.º. n.ºs 1 e 3 do RCD.)  

Os protestos são expedientes processuais que devem ser utilizados, pelo que implicam 

ou podem implicar para o jogo, com parcimónia e bom senso.  

Neste seguimento e por aplicação do artigo 32.º n. 1 do RCD, a falta de confirmação do 

protesto por parte do Clube reclamante vai, assim, punida com multa no montante de 

€100,00 (cem euros).  

 
Notifique-se  
Porto, 25 de novembro de 2022 
                                                                                                                                                                                                                
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« 

 

O Conselho de Disciplina, na sua reunião de 18 de novembro de 2022 decidiu: 

 
PROCESSOS SUMÁRIOS 

 



GDC Gueifães vs CV Lisboa (13/11/2022) – Jogo 682 
Taça de Portugal Placard  

 
     GDC GUEIFÃES 
 
J RICARDO COELHO, Lic.112239                    EUR 38,00 MULTA                  Artigo 138.1RD 
 

 

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

  
❖  

 
Ala Nun´Alvares Gondomar vs AAS Mamede (13/11/2022) – Jogo 423 
CN SF II Divisão 

 
     AAS MAMEDE 
 
T ISMAEL SILVA, Lic.1948                    EUR 54,00 MULTA                             Artigo 138.1RD 
 

(ex vi artigo 114.º e 142.º, n.ºs 3 e 4 – 1º cartão vermelho, conforme boletim de jogo e 
verificação administrativa.) 
 

 
❖  

 
Viana VC vs Castelo da Maia GC (13/11/2022) – Jogo 527 
CN Sub21 (JB1) Masculinos 

 
     CASTELO DA MAIA GC 
 
T DOMINGOS SOUSA, Lic.279           EUR 54,00 MULTA                              Artigo 138.1RD 
 

(ex vi artigo 114.º e 142.º, n.ºs 3 e 4 – 1º cartão vermelho, conforme boletim de jogo e 
verificação administrativa.) 
 

 
❖  

 
 
 
Vitória SC vs Sporting CP (12/11/2022) – Jogo 143 
Liga LIDL 

 
C VITÓRIA SC                                                                               AGUARDA ESCLARECIMENTO 

 
❖  

 
CF “Os Belenenses” vs Dumiense FC (13/11/2022) – Jogo 422 
CN SF  

 
   CF “OS BELENENSES” 



 
T WLADIMIR XAVIER                                                                AGUARDA ESCLARECIMENTO 

 
 

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« 

 

O Conselho de Disciplina, na sua reunião de 14 de novembro de 2022 decidiu: 

 

PROCESSOS SUMÁRIOS 

 

Leixões SC vs AA Espinho (05/11/2022) – Jogo 39 
Liga UNA Seguros 

 
     AA ESPINHO 
 
J DIEGO MATTEI, Lic. 332145                    EUR 80,00 MULTA                           Artigo 141RD 
 

(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 19.º n.º1 e do Ponto 20.2.1 das Regras Oficiais do Jogo – “Após o apito final do 
jogo, o jogador n.º16 da Associação Académica de espinho deu um soco na 
cadeira/banco, resultando que a mesma ficou partida” - Foi dado cumprimento ao 
disposto no artigo 230.º n.º 2, aplicável ex vi artigo 228.º n.º1, alínea e) do Regulamento 
de Disciplina. – Não apresentação de defesa. Não se vislumbra indiciado qualquer abalo 
à credibilidade probatória reforçada de que gozam os relatórios oficiais (cfr. artigo 13.º, 
alínea f) do RD), pelo que, é a factualidade descrita no relatório confirmada com as 
consequências disciplinares previstas no RD.) 
 

 
❖  

 
 
 
 
Ala Nun´Alvares Gondomar vs AAS Mamede (05/11/2022) – Jogo 41 
Liga UNA Seguros 

 
   AAS MAMEDE 
 
J ZACHARY MEYER, Lic.331547                    EUR 38,00 MULTA                    Artigo 138.1RD 
 

 

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

     
   ALA NUN´ALVARES GONDOMAR 
 



J TOMAS CORREIA, Lic.155312                    EUR 38,00 MULTA                    Artigo 138.1RD 
 

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

 
❖  

 

FC Amares vs SC Braga (05/11/2022) – Jogo 719 
CN Sub21 (JB) Femininos 

 
     FC AMARES 
 
C FC AMARES                                        REPREENSÃO                                         Artigo 96.1RD 
 

 
 
C FC AMARES                                       EUR 179,00 MULTA                                Artigo 96.1RD 
 

 

(Falta de Comparência de Gestor de Segurança – Não apresentação de justificação de 
falta - Foi dado cumprimento ao disposto no artigo 230.º n.º 2, aplicável ex vi artigo 
228.º n. º1, alínea e) do Regulamento de Disciplina. – Não apresentação de defesa. Não 
se vislumbra indiciado qualquer abalo à credibilidade probatória reforçada de que 
gozam os relatórios oficiais (cfr. artigo 13.º, alínea f) do RD), pelo que, é a factualidade 
descrita no relatório confirmada com as consequências disciplinares previstas no RD.) 
 

 

❖  
 

Famões CA vs Odivelas SC(05/11/2022) – Jogo 749 
CN Sub21 (JB) Femininos 

 
     FAMÕES CA 
 
C FAMÕES CA                                         EUR 54,00 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 nos 
artigos 26.º, n.º 6 e 27.º, n.ºs 2 e 3 do Regulamento de Provas – Não envio do E-
Scoresheet, em formato PDF, com as assinaturas regulamentares. – Conforme 
verificação administrativa - cfr. artigo 229.º n.º 2 alínea b) do Regulamento de 
Disciplina.) 
 

 
 
A NICOLE SOUSA, Lic. 1435                   REPREENSÃO                                    Artigo 177.1RD 
 

(ex vi artigos 55.º n.º 1 alínea a) e 56.º n.º 2 do RD – Circunstância atenuante – Bom 
comportamento anterior – Incumprimento dos deveres em geral – Preenchimento do 
boletim de jogo em violação no disposto na alínea i) do n.º 11 do artigo 7.º do 
Regulamento de Arbitragem e alínea a) do n.º 6 do artigo 26.º do Regulamento de 
Provas. - Conforme boletim de jogo e verificação administrativa.) 
 

 

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« 



 

O Conselho de Disciplina, na sua reunião de 04 de novembro de 2022 decidiu: 

 

PROCESSOS SUMÁRIOS 

 
CD Póvoa vs GD Sportivo Cascais (29/10/2022) – Jogo 672 
Taça de Portugal 

 
     GD SPORTIVO CASCAIS 
 
T NUNO PIMPÃO, Lic.590                    EUR 115,00 MULTA                           Artigo 138.1RD 
 

(ex vi artigo 114.º e 142.º, n.ºs 3 e 4 – 1º cartão vermelho, conforme boletim de jogo e 
verificação administrativa.) 
 

 
❖  

 
Ala Nun´Alvares Gondomar vs AJF Bastardo (29/10/2022) – Jogo 28 
Liga UNA Seguros 

 
     AJF BASTARDO 
 
J CAIQUE SILVA, Lic. 164192                   EUR 38,00 MULTA                          Artigo 138.1RD 
 

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

 
❖  

 
 
 
 
 
 
 
Esmoriz GC vs SL Benfica (01/11/2022) – Jogo 30 
Liga UNA Seguros 

 
     ESMORIZ GC 
 
J BRUNO MATOS, Lic.115016                EUR 38,00 MULTA                           Artigo 138.1RD 
 

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

 
     SL BENFICA 
 
J HUGO GASPAR, Lic.50322                    EUR 38,00 MULTA                          Artigo 138.1RD 
 



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

 
❖  

 
SL Benfica GC SC Espinho (24/10/2022) – Jogo 24 
Liga UNA Seguros 
 

     
    SL BENFICA 
     
C SL BENFICA                                      EUR 383,00 MULTA                                 Artigo 82.3RD 
 

(Não cumprimento das obrigações regulamentares – Violação do disposto no n.º 2 e 3 
do artigo 28.º do Regulamento de Provas da FPV – “O livestreaming foi realizado com 19 
minutos de atraso, por indisponibilidade do dispositivo de vídeo (telemóvel).”  – 
Conforme relatado pelo Diretor de Competições – Foi dado cumprimento ao disposto 
no artigo 230.º n.º 2, aplicável ex vi artigo 228.º n.º1, alínea e) do Regulamento de 
Disciplina. Não apresentação de defesa. Não se vislumbra indiciado qualquer abalo à 
credibilidade probatória reforçada de que gozam os relatórios oficiais (cfr. artigo 13.º, 
alínea f) do RD), pelo que, é a factualidade descrita confirmada com as consequências 
disciplinares previstas no RD.) 
 

 

❖  
 
Castelo da Maia GC vs Leixões SC (29/10/2022) – Jogo 122 
Liga LIDL 

 
     CASTELO DA MAIA GC 
    
C CASTELO DA MAIA GC                          EUR 459,00 MULTA                          Artigo 82.3RD 
 

(Não cumprimento das obrigações regulamentares – Violação do disposto no n.º 2 e 3 
do artigo 28.º do Regulamento de Provas da FPV – “O dispositivo de vídeo (telemóvel) 
não estava operacional, inviabilizando a realização do livestreaming.” – Conforme 
relatado pelo Diretor de Competições – Foi dado cumprimento ao disposto no artigo 
230.º n.º 2, aplicável ex vi artigo 228.º n.º1, alínea e) do Regulamento de Disciplina. Não 
apresentação de defesa. Não se vislumbra indiciado qualquer abalo à credibilidade 
probatória reforçada de que gozam os relatórios oficiais (cfr. artigo 13.º, alínea f) do RD), 
pelo que, é a factualidade descrita confirmada com as consequências disciplinares 
previstas no RD.) 
 

 
❖  

 
Leixões SC vs Viana VC (30/10/2022) – Jogo 516 
CN Sub21 (JB1) Masculinos 

 
     LEIXÕES SC 
 



J FRANCISCO RAMALHÃO, Lic. 115095            EUR 80,00 MULTA                 Artigo 141RD 
 

(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 19.º n.º1 e do Ponto 20.2.1 das Regras Oficiais do Jogo – “Após o término do jogo 
e depois do boletim do jogo estar fechado e pouco antes de os capitães assinarem, o 
jogador n.º19 L2 Ramalhão Francisco da equipa do LSC disse ao árbitro – és um ladrão 
quanto é que eles te pagaram” - Foi dado cumprimento ao disposto no artigo 230.º n.º 
2, aplicável ex vi artigo 228.º n.º1, alínea e) do Regulamento de Disciplina. – Analisada a 
defesa junta, não se vislumbra indiciado qualquer abalo à credibilidade probatória 
reforçada de que gozam os relatórios oficiais (cfr. artigo 13.º, alínea f) do RD), pelo que, 
é a factualidade descrita no relatório confirmada com as consequências disciplinares 
previstas no RD.) 
 

 

❖  
 
CV Oeiras vs Ala Nun´Alvares (30/10/2022) – Jogo 514 
CN Sub21 (JB1) Masculinos 

 
     CV OEIRAS 
    
C CV OEIRAS                                               DERROTA                      Artigo 75.1 a) e n.º2 b)RD 
 

(Prova por pontos – Inclusão Irregular de Jogador – Os atletas Vasco Maranha e António 
Rodrigues do CV Oeiras, atuaram sem a aptidão médica necessária. – Conforme boletim 
de jogo e verificação administrativa. – Foi dado cumprimento ao disposto no artigo 230.º 
n.º 2, aplicável ex vi artigo 228.º n.º1, alínea e) do Regulamento de Disciplina. Analisada 
a defesa junta, não se vislumbra indiciado qualquer abalo à credibilidade probatória 
reforçada de que gozam os relatórios oficiais (cfr. artigo 13.º, alínea f) do RD), pelo que, 
é a factualidade descrita confirmada com as consequências disciplinares previstas no 
RD.) 
 

 
❖  

 
 
Odivelas SC vs CN Ginástica (29/10/2022) – Jogo 747 
CN Sub21 (JB) Femininos 

 
     ODIVELAS SC 
    
C ODIVELAS SC                                         DERROTA                        Artigo 75.1 a) e n.º2 b)RD 
 

(Prova por pontos – Inclusão Irregular de Jogador – A atleta Maria Lomba do Odivelas 
SC, atuou sem a aptidão médica necessária. – Conforme boletim de jogo e verificação 
administrativa. – Foi dado cumprimento ao disposto no artigo 230.º n.º 2, aplicável ex vi 
artigo 228.º n.º1, alínea e) do Regulamento de Disciplina. Analisada a defesa junta, não 
se vislumbra indiciado qualquer abalo à credibilidade probatória reforçada de que 



gozam os relatórios oficiais (cfr. artigo 13.º, alínea f) do RD), pelo que, é a factualidade 
descrita confirmada com as consequências disciplinares previstas no RD.) 
 

 
❖  

 
SL Benfica vs SC Espinho (30/10/2022) – Jogo 515 
CN SUB21 (JB1) Masculinos 

 
     SL BENFICA 
 
J FRANCISCO MOURA, Lic.217741             EUR 18,00 MULTA                     Artigo 138.1RD 
 

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

 

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« 

 

O Conselho de Disciplina, na sua reunião de 28 de outubro de 2022 decidiu: 

 

PROCESSOS SUMÁRIOS 

 

SC Espinho vs Esmoriz GC (22/10/2022) – Jogo 16 
Liga UNA Seguros 

 
     ESMORIZ GC 
 
J LUIS MOREIRA, Lic.48375                   EUR 38,00 MULTA                            Artigo 138.1RD 
 

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

      
    SC ESPINHO 
   
J AFONSO REIS, Lic. 134171                             EUR 57,00 MULTA                 Artigo 138.2RD 
 

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

 
C SC ESPINHO                                     EUR 77,00 MULTA                                   Artigo 99.1RD              
 

(Inobservância de outros deveres – Violação do disposto no artigo 22.º do Regulamento 
de Provas – “a iluminação da área de jogo não era uniforme. Na zona central do terreno 
de jogo a iluminação pareceu insuficiente e claramente inferior à iluminação da restante 
área de jogo. (...) apenas 50% dos projetores estavam ligados e, durante o jogo, um deles 
acabou por desligar-se, piorando a situação.” - Conforme relatado pela equipa de 
arbitragem – Foi dado cumprimento ao disposto no artigo 230.º n.º 2, aplicável ex vi 
artigo 228.º n.º1, alínea e) do Regulamento de Disciplina. Não apresentação de defesa. 
Não se vislumbra indiciado qualquer abalo à credibilidade probatória reforçada de que 



gozam os relatórios oficiais (cfr. artigo 13.º, alínea f) do RD), pelo que, é a factualidade 
descrita confirmada com as consequências disciplinares previstas no RD.) 
 

 
❖  

 
CR Piedense vs CD Fiães (23/10/2022) – Jogo 400 
CN SF II Divisão 

 
     CD FIÃES 
 
J BEATRIZ GOMES, Lic. 166939                 EUR 18,00 MULTA                       Artigo 138.1RD 
 

 

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

 
T MANUEL LOPES, Lic.1461                      EUR 54,00 MULTA                        Artigo 138.1RD 
 

(ex vi artigo 114.º e 142.º, n.ºs 3 e 4 – 1º cartão vermelho, conforme boletim de jogo e 
verificação administrativa.) 
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O Conselho de Disciplina, na sua reunião de 21 de outubro de 2022 decidiu: 

PROCESSOS SUMÁRIOS 

SC Espinho vs SC Caldas (15/10/2022) – Jogo 8 
Liga UNA Seguros 

 
     SC CALDAS 
 
J RENAN MACEDO, Lic.331551                  EUR 38,00 MULTA                     Artigo 138.1RD 
 

 

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

 
T MARCUS ANTUNES, Lic.3455                EUR 115,00 MULTA                    Artigo 138.1RD 
 

(ex vi artigo 114.º e 142.º, n.ºs 3 e 4 – 1º cartão vermelho, conforme boletim de jogo e 
verificação administrativa.) 
 

 
     SC ESPINHO 
   
J AFONSO REIS, Lic.134171                            EUR 38,00 MULTA                   Artigo 138.1RD 
 

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

 
❖  

 
Vitória SC vs Leixões SC (16/10/2022) – Jogo 14 
Liga UNA Seguros 



 
     VITÓRIA SC 
 
J FREDERICO SANTOS, Lic.178475               EUR 57,00 MULTA                    Artigo 138.2RD 
 

 

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

 
 
J CARLOS FIDALGO, Lic.66924                      EUR 57,00 MULTA                 Artigo 138.10RD 
 

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

 
❖  

Famalicense AC vs CA Madalena (15/10/2022) – Jogo 309 
CN SM II Divisão 

 
     FAMALICENSE AC 
    
C FAMALICENSE AC                                      EUR 77,00 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 nas 
normas 1.3.1, 1.3.2 e 1.3.3 das Regras Oficiais do Voleibol – “no centro do terreno de 
jogo verifica-se uma circunferência, de cor branca e diferente das linhas laterais e de 
fundo, tendo 6 metros de diâmetro. Esta sobrepõe a linha de ataque tornando-a 
descontínua. (..) a linha central era de cor diferente das restantes linhas de jogo e se 
encontrava sobreposta por um logótipo no centro do terreno de jogo, para além de ter 
mais de 5 cm de largura. (…) as linhas laterais eram descontínuas, sendo sobrepostas 
por outras linhas de outra modalidade.” - Conforme relatado pela equipa de arbitragem 
– Foi dado cumprimento ao disposto no artigo 230.º n.º 2, aplicável ex vi artigo 228.º 
n.º1, alínea e) do Regulamento de Disciplina. Não apresentação de defesa. Não se 
vislumbra indiciado qualquer abalo à credibilidade probatória reforçada de que gozam 
os relatórios oficiais (cfr. artigo 13.º, alínea f) do RD), pelo que, é a factualidade descrita 
confirmada com as consequências disciplinares previstas no RD.) 
 

 
   
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« 

 

O Conselho de Disciplina, na sua reunião de 14 de outubro de 2022 decidiu: 

 

PROCESSOS SUMÁRIOS 

 

AAS Mamede vs SC Caldas (08/10/2022) – Jogo 1 
Liga UNA Seguros 



 
     AAS MAMEDE 
    
C AAS MAMEDE                                      EUR 287,00 MULTA                            Artigo 82.3RD              
 

(ex vi artigos 55.º n.º 1 alínea a) e 56.º n.º 2 do RD – Circunstância atenuante – Bom 
comportamento anterior - Não cumprimento das obrigações regulamentares – Violação 
do disposto no n.º 2 e 3 do artigo 28.º do Regulamento de Provas da FPV – “O dispositivo 
de vídeo (telemóvel) não estava operacional, inviabilizando a realização do 
livestreaming.” – Conforme relatado pelo Diretor de Competições – Foi dado 
cumprimento ao disposto no artigo 230.º n.º 2, aplicável ex vi artigo 228.º n.º1, alínea 
e) do Regulamento de Disciplina. Analisada a defesa apresentada, não se vislumbra 
indiciado qualquer abalo à credibilidade probatória reforçada de que gozam os 
relatórios oficiais (cfr. artigo 13.º, alínea f) do RD), pelo que, é a factualidade descrita 
confirmada com as consequências disciplinares previstas no RD.) 
 

 
❖  

 
GC Santo Tirso/Mercainox vs SC Espinho (08/10/2022) – Jogo 2 
Liga UNA Seguros 

 
     GC SANTO TIRSO/MERCAINOX 
    
C GC SANTO TIRSO/MERCAINOX                   EUR 287,00 MULTA                 Artigo 82.3RD              
 

(ex vi artigos 55.º n.º 1 alínea a) e 56.º n.º 2 do RD – Circunstância atenuante – Bom 
comportamento anterior - Não cumprimento das obrigações regulamentares – Violação 
do disposto no n.º 1 do artigo 28.º do Regulamento de Provas da FPV – “No final do jogo 
não foi feito o upload da estatística na plataforma online” – Conforme relatado pelo 
Diretor de Competições – Foi dado cumprimento ao disposto no artigo 230.º n.º 2, 
aplicável ex vi artigo 228.º n.º1, alínea e) do Regulamento de Disciplina. Não 
apresentação de defesa. Não se vislumbra indiciado qualquer abalo à credibilidade 
probatória reforçada de que gozam os relatórios oficiais (cfr. artigo 13.º, alínea f) do RD), 
pelo que, é a factualidade descrita confirmada com as consequências disciplinares 
previstas no RD.) 
 

 
❖  

 
Leixões SC vs SL Benfica (08/10/2022) – Jogo 6 
Liga UNA Seguros 

 
     SL BENFICA 
 
T MARCEL MATZ, Lic.2859                       EUR 115,00 MULTA                       Artigo 138.1RD 
 

(ex vi artigo 114.º e 142.º, n.ºs 3 e 4 – 1º cartão vermelho, conforme boletim de jogo e 
verificação administrativa.) 
 

 
❖  



Sporting CP vs Vitória SC (08/10/2022) – Jogo 7 
Liga UNA Seguros 

 
     VITÓRIA SC 
    
J FREDERICO SANTOS, Lic.178475                   EUR 38,00 MULTA                Artigo 138.1RD 
 

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

 
❖  

 
AVC Famalicão vs GC Vilacondense (09/10/2022) – Jogo 93 
Liga LIDL 

 
     AVC FAMALICÃO 
    
C AVC FAMALICÃO                                   DERROTA                      Artigo 75.1 a) e n.º2 b)RD 
 

(Prova por pontos – Inclusão Irregular de Jogador – A equipa do AVC Famalicão atuou 
sem estar devidamente inscrita na FPV – Conforme boletim de jogo e verificação 
administrativa. – Foi dado cumprimento ao disposto no artigo 230.º n.º 2, aplicável ex vi 
artigo 228.º n.º1, alínea e) do Regulamento de Disciplina. Analisada a defesa junta, não 
se vislumbra indiciado qualquer abalo à credibilidade probatória reforçada de que 
gozam os relatórios oficiais (cfr. artigo 13.º, alínea f) do RD), pelo que, é a factualidade 
descrita confirmada com as consequências disciplinares previstas no RD.) 
 

 
C AVC FAMALICAO                                      EUR 287,00 MULTA                       Artigo 82.3RD              
 

(ex vi artigos 55.º n.º 1 alínea a) e 56.º n.º 2 do RD – Circunstância atenuante – Bom 
comportamento anterior - Não cumprimento das obrigações regulamentares – Violação 
do disposto no n.º 1 do artigo 28.º do Regulamento de Provas da FPV – “No final do jogo 
não foi feito o upload da estatística na plataforma online” – Conforme relatado pelo 
Diretor de Competições – Foi dado cumprimento ao disposto no artigo 230.º n.º 2, 
aplicável ex vi artigo 228.º n.º1, alínea e) do Regulamento de Disciplina. Não 
apresentação de defesa. Não se vislumbra indiciado qualquer abalo à credibilidade 
probatória reforçada de que gozam os relatórios oficiais (cfr. artigo 13.º, alínea f) do RD), 
pelo que, é a factualidade descrita confirmada com as consequências disciplinares 
previstas no RD.) 
 

 
❖  

 
SC Braga/UMinho vs Castelo da Maia GC (09/10/2022) – Jogo 94 
Liga LIDL 

 
     CASTELO DA MAIA GC 
    
C CASTELO DA MAIA GC                           DERROTA                     Artigo 75.1 a) e n.º2 b)RD 
 



(Prova por pontos – Inclusão Irregular de Jogador – A atleta Ana Peneda atuou em 
representação do Castelo da Maia GC, sem estar devidamente inscrita na inscrita na FPV 
– Conforme boletim de jogo e verificação administrativa. – Foi dado cumprimento ao 
disposto no artigo 230.º n.º 2, aplicável ex vi artigo 228.º n.º1, alínea e) do Regulamento 
de Disciplina. Não presentação de defesa. Não se vislumbra indiciado qualquer abalo à 
credibilidade probatória reforçada de que gozam os relatórios oficiais (cfr. artigo 13.º, 
alínea f) do RD), pelo que, é a factualidade descrita confirmada com as consequências 
disciplinares previstas no RD.) 
 

 
❖  

 
AJM/FC Porto vs PV2014/Colégio Efanor (09/10/2022) – Jogo 95 
Liga LIDL 

 
     PV2014/COLEGIO EFANOR 
    
C PV2014/COLEGIO EFANOR                        EUR 77,00 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 20.º n.º1 do Regulamento de Provas – “a cor predominante do equipamento da 
libero da equipa do PV2014/Colégio Efanor não é diferente de qualquer cor do resto da 
equipa, nem apresenta contraste claro. No decorrer do jogo causa alguma confusão” - 
Conforme relatado pela equipa de arbitragem – Foi dado cumprimento ao disposto no 
artigo 230.º n.º 2, aplicável ex vi artigo 228.º n.º1, alínea e) do Regulamento de 
Disciplina. Não apresentação de defesa. Não se vislumbra indiciado qualquer abalo à 
credibilidade probatória reforçada de que gozam os relatórios oficiais (cfr. artigo 13.º, 
alínea f) do RD), pelo que, é a factualidade descrita confirmada com as consequências 
disciplinares previstas no RD.) 
 

 
❖  

 
 
 
 
Clube K vs Sporting CP (09/10/2022) – Jogo 97 
Liga LIDL 

 
     CLUBE K 
    
C CLUBE K                                            EUR 401,00 MULTA                                 Artigo 82.3RD              
 

(ex vi artigos 55.º n.º 1 alínea a) e 56.º n.º 2 do RD – Circunstância atenuante – Bom 
comportamento anterior - Não cumprimento das obrigações regulamentares – Violação 
do disposto no n.º 1 e 4 do artigo 28.º do Regulamento de Provas da FPV – “No final do 
jogo não foi feito o upload da estatística na plataforma online, nem foi feito o upload do 
vídeo e do Scout na plataforma videosharing” – Conforme relatado pelo Diretor de 
Competições – Foi dado cumprimento ao disposto no artigo 230.º n.º 2, aplicável ex vi 



artigo 228.º n.º1, alínea e) do Regulamento de Disciplina. Não apresentação de defesa. 
Não se vislumbra indiciado qualquer abalo à credibilidade probatória reforçada de que 
gozam os relatórios oficiais (cfr. artigo 13.º, alínea f) do RD), pelo que, é a factualidade 
descrita confirmada com as consequências disciplinares previstas no RD.) 
 

 
❖  

 
Leixões SC vs SC Espinho (09/10/2022) – Jogo 98 
Liga LIDL 

 
     SC ESPINHO 
    
C SC ESPINHO                                           DERROTA                       Artigo 75.1 a) e n.º2 b)RD 
 

(Prova por pontos – Inclusão Irregular de Jogador – A atleta Matilde Monteiro atuou em 
representação do SC Espinho, sem estar devidamente inscrita na inscrita na FPV – 
Conforme boletim de jogo e verificação administrativa. – Foi dado cumprimento ao 
disposto no artigo 230.º n.º 2, aplicável ex vi artigo 228.º n.º1, alínea e) do Regulamento 
de Disciplina. Não presentação de defesa. Não se vislumbra indiciado qualquer abalo à 
credibilidade probatória reforçada de que gozam os relatórios oficiais (cfr. artigo 13.º, 
alínea f) do RD), pelo que, é a factualidade descrita confirmada com as consequências 
disciplinares previstas no RD.) 
 

 

❖  

CV Oeiras vs GDC Gueifães (08/10/2022) – Jogo 305 
CN SM II Divisão 

 
     GDC GUEIFÃES 
 
T PAULO PARDALEJO, Lic.1599               EUR 54,00 MULTA                         Artigo 138.1RD 
 

(ex vi artigo 114.º e 142.º, n.ºs 3 e 4 – 1º cartão vermelho, conforme boletim de jogo e 
verificação administrativa.) 
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O Conselho de Disciplina, na sua reunião de 30 de setembro de 2022 decidiu: 

 

PROCESSOS SUMÁRIOS 

 

Sport Operário Marinhense 



CN II Divisão Seniores Masculinos 
 
 

  Sport Operário Marinhense 
 

C Sport Operário Marinhense                     EUR 714,00 MULTA                     Artigo 71.1RD 
 

(Desistência de participação em Competição – CN II Divisão de Seniores Masculinos – 
Época Desportiva 2022/2023.) 
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O Conselho de Disciplina, na sua reunião de 09 de setembro de 2022 decidiu: 

 

PROCESSOS SUMÁRIOS 

 
Juventude SC 
CN II Divisão Seniores Masculinos 
 
 
     JUVENTUDE SC 
 
C JUVENTUDE SC                                     EUR 714,00 MULTA                            Artigo 71.1RD 
 

(Desistência de participação em Competição – CN II Divisão de Seniores Masculinos – 
Época Desportiva 2022/2023.) 

 

❖  
 
 
 
 
 
 
 
CPV Lobatos Volley  
CN II Divisão Seniores Femininos 
 
 
    CPV LOBATOS VOLLEY 
 
C CPV LOBATOS VOLLEY                            EUR 714,00 MULTA                        Artigo 71.1RD 
 

(Desistência de participação em Competição – CN II Divisão de Seniores Femininos – 
Época Desportiva 2022/2023.) 
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O Conselho de Disciplina, na sua reunião de 18 de agosto de 2022 decidiu: 

 

PROCESSOS SUMÁRIOS 

Frei Gil VC 
CN II Divisão Seniores Masculinos 
 
 
    FREI GIL VC 
 
C FREI GIL VC                                      EUR 401,00 MULTA                                 Artigo 71.1RD 
 

(Desistência de participação em Competição – CN II Divisão de Seniores Masculinos – 
Época Desportiva 2022/2023.) 

 

❖  
 
 AAS Mamede vs VC Viana (18/06/2022) – Jogo 2646 
CN Voleibol de Praia – Clubes - Masculinos 
 
 
    VC VIANA 
 
C VC VIANA                                              DERROTA                      Artigo 73.3 E 4 E 45.1 a) RD 
 

(Falta de Comparência a Jogo da equipa do VC Viana – Apresentação de justificação de 
falta. - Conforme verificação administrativa.) 
 

C VC VIANA                                      EUR 134,00 MULTA            Artigo 73.3 E 4 E 45.1 a) RD 
 
(Falta de Comparência a Jogo da equipa do VC Viana – Apresentação de justificação de 
falta. - Conforme verificação administrativa.) 
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