
O Conselho de Disciplina, na sua reunião de 3 de Abril de 2014, após análise dos relatórios dos 

respectivos jogos deliberou a aplicação dos seguintes castigos. 

 

Jogo: AEIS Técnico X Bairrada                                                        CN sub 18 

Data: 28/03/2014 

Atleta: Gonçalo Almeida Domingues   Licença n.º 26914      Clube: Bairrada 

O jogador dirigiu palavras ofensivas ao árbitro, como “vá-se foder… vai para o caralho”, tendo 

apresentado as suas desculpas no final do jogo, com o seu comportamento cometeu a 

infracção prevista no art.º 27 d) do RD, sendo punido com 4 semanas de suspensão. 

 

Jogo: GD Cascais X Agronomia                                                             CN Honra 

Data: 22/03/2014 

Atleta: João Pedro Nora Mestre        n.º 21969      Clube: Agronomia 

O jogador foi expulso por tentativa de agressão a um adversário, praticando um acto que 

contraria a boa conduta desportiva, sendo punido, nos termos do art.º 26.º n) com 3 semanas 

de suspensão. 

 

Jogo: Benfica X Loulé                                                         CN 1ª divisão 

Data: 22/03/2014 

Atleta: João Paulo Rodrigues Nunes      Licença n.º 20639      Clube: Loulé 

O jogador, após ser admoestado com cartão amarelo, teve conduta antidesportiva, 

pontapeando garrafa que se encontrava no chão, sendo expulso, adequadamente, não se 

justificando sanção adicional. 

 

Jogo: Agronomia X Montemor                                                         CN sub 16 

Data: 22/03/2014 

Atleta: António Maria Martins Silva Paulo   Licença n.º 27890     Clube: Agronomia 

O jogador, pontapeou um adversário no chão, com a sua conduta cometeu a infracção prevista 

no art.º 26 d) do RD, beneficiando da atenuação prevista no art.º 32.º, sendo punido com 3 

semanas de supensão. 

 



 

 

Jogo: Direito X CDUL                                                         CN sub-18 

Data: 30/03/2014 

Dirigente: Lino Tudela      Licença n.º 10034      Clube: Direito 

O dirigente foi expulso por comportamento incorrecto com interferência na arbitragem, com a 

sua conduta cometeu a infracção prevista no art.º 34.º a) sendo punido com 30 dias de 

suspensão e €200 de multa. 

Treinador: Francisco Aguiar                       Clube: Direito 

O treinador foi expulso por insultos dirigidos à equipa de arbitragem, a quem chamou de “filho 

da puta” “vai para o caralho”, com a sua conduta cometeu a infracção prevista no art.º 34.º 

b)sendo suspenso com 90 dias e em multa de €400. 

 

 

Jogo: Évora X Montemor                                                       CN sub- 18 

Data: 29/03/2014 

Treinador: Luis Paixão                       Clube: Direito 

O treinador interferiu com o trabalho da equipa de arbitragem, protestando veemente com as 

decisões do árbitro, com a sua conduta cometeu a infracção prevista no art.º 34.º a) do RD, 

sendo punido com 30 trinta dias de suspensão e €200 de multa. 

 

 

Jogo: CDUL X Belenenses                                                     Taça Portugal Seniores 

Data: 30/03/2014 

Atleta: Francisco Maria Videira Magalhaes   Licença n.º 16253    Clube: CDUL 

O jogador dirigiu palavras ofensivas ao árbitro, nomeadamente “és sempre a mesma merda”, 

tendo apresentado justificação, mas sem que existam motivos para colocar em causa o sentido 

do relatório do árbitro, com o seu comportamento cometeu a infracção prevista no art.º 27 d) 

do RD, sendo punido com 4 semanas de suspensão. 

 

 

 



Jogo: CDUL B X Agronomia                                                     CN sub 16 

Data: 28/03/2014 

Atleta: José Maria Andrade Moura Ferreira   Licença n.º 27056      Clube: CDUL 

O jogador agrediu um adversário com vários socos, com o seu comportamento cometeu a 

infracção prevista no art.º 26 d) do RD, beneficiando da atenuação do art.º 32, sendo punido 

com 2 semanas de suspensão 

 

Jogo: Benfica X Loulé                                                        CN Sub 18 

Data: 30/03/2014 

Atleta: Carlos Costa Silva   Licença n.º 27353     Clube: Loulé 

O jogador agrediu adversário a soco, com o seu comportamento cometeu a infracção prevista 

no art.º 26 d) do RD, sendo punido com 4 semanas de suspensão 

 

Atleta: Eurico Caldas Sousa ChiChorro   Licença n.º 22885   Clube: Benfica 

O atleta respondeu a agressão do adversário agredindo-o a soco, com o seu comportamento 

cometeu a infracção prevista no art.º 26 d) do RD, conjugado com o art.º 7.º sendo punido 

com 3 semanas de suspensão 

 

 

 

 

Publique-se 


