
O Conselho de Disciplina, na sua reunião de 28 de Maio de 2015, após análise dos relatórios dos 
respectivos jogos deliberou a aplicação dos seguintes castigos. 

Jogo: CDUL X São Miguel                                   Sub- 16  
Data: 26/04/2015 
Atleta: Digo Ferreira Pina   Licença n.º 34115    Clube: São Miguel 
O jogador agrediu um adversário com um pontapé nas costas, com o seu comportamento  cometeu a 
infracção prevista no art.º 26.º d), beneficiando da atenuação do art.º 32.º do RD, sendo punido com 3 
semanas de suspensão. 

Jogo: Montemor X Beleneneses                     Taça Portugal 18 
Data: 23/05/2015 
Atleta: Mauro António Silva Tomaz   Licença n.º 24918     Clube: Montemor 
O Jogador agrediu adversário a soco na face, com o seu comportamento  cometeu a infracção prevista no 
art.º 26.º e), sendo punido com 3 semanas de suspensão. 

Atleta: Pedro Miguel Campos Alves   Licença n.º 24779     Clube: Beleneneses 
O Jogador, no final do jogo, insultou o árbitro, dizendo, "és uma vergonha, não vales nada, se fosse lá 
fora partia-te a boca toda!", com o seu comportamento  cometeu a infracção prevista no art.º 27.º d), 
sendo punido com 4 semanas de suspensão. 

Jogo: C.R. Técnico X Bairrada                       ½ Final CN II Div. 
Data: 2/05/2015 
Atleta: António Nina Duarte Melicias Correia   Licença n.º 14303     Clube: Técnico 
O Jogador agrediu adversário a soco, com o seu comportamento  cometeu a infracção prevista no art.º 
26.º e), sendo punido com 3 semanas de suspensão. 

Jogo: Vila Moita X CRAV                                 CN Sub 16 
Data: 25/04/2015 
Atleta: Bernardo Júlio Machado Cruz   Licença n.º 28036    Clube: CRAV 
O Jogador contestou as decisões do árbitro, dizendo, por mais de uma vez, o que lhe valeu a mostragem 
do cartão amarelo e  posteriormente da expulsão, "É isso caralho!" 
O comportamento do atleta revela-se incorrecto, tendo sido devidamente expulso, não se justificando 
nenhuma sanção adicional, nem processo disciplinar. 
  

Jogo: Guimarães RUFC x C. R. Évora - Campeonato Nacional Sub 18 - Grupo B 
Data: 19-4-15, 13h00 
Local: Guimarães 
Factos: Os treinadores do Guimarães, Luís Ferreira e Luís Silva, que não são titulares de licença de 
treinador, entraram no reconto de jogo, com o jogo a decorrer, e insultaram o árbitro, proferindo as 
expressões: "És um gatuno, não vales nada, és uma merda", tendo levado a interrupção não definitiva do 
jogo e à consequente expulsão de ambos do terreno de jogo. 
Decisão: Aplicação ao Guimarães RUFC da sanção de multa de 500,00 euros, nos termos do art.º 33.º, 
nº 1, d), do Regulamento de Disciplina. 


