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1. CONSELHO DISCIPLINA 

 

O Conselho de Disciplina da Associação de Basquetebol do Porto, em 24 de setembro de 2021, deliberou: 

Jogo 275: 

a)  Punir o Basket Clube de Gaia, com a pena de MULTA ADE 125 € (cento e vinte e cinco euros) , ao abrigo dos 

artigos 59.º, n.º 1, e 26.º, n.º 1, alínea a) e nº 3, do Regulamento de Disciplina, por infração cometida no jogo 

275 que, em 27 de junho de 2021, o BC Gaia e o CAAS disputaram para o Torneio do Futuro de S18 masculinos 

b) Punir o Centro dos Antigos Alunos Salesianos, com a pena de MULTA de 125 € (cento e vinte e cinco euros), ao 

abrigo dos artigos 61.º, n.º 1, e 26.º, n.º 1, alínea a) e nº 3, do Regulamento de Disciplina, por infração cometida 

no jogo 275 que, em 27 de junho de 2021, o BC Gaia e o CAAS disputaram para o Torneio do Futuro de S18 

masculinos 

Jogo 364 : Punir o Maia Basket Clube, com a pena de DERROTA E MULTA de 125 € (cento e vinte e cinco euros), ao 

abrigo dos artigos 65.º, n.º 1, e 26.º, n.º 1, alínea a) e nº 3, do Regulamento de Disciplina, por infração cometida no jogo 

364 - consistindo na utilização das jogadoras Rita Mendes, Cartão de Cidadão nº 30942150, e Catarina Costa, Cartão de 

Cidadão n.º 30712389, sem preencherem os requisitos regulamentares – jogo que, em 23 de Maio de 2021, o Maia BC e 

o UAA Aroso disputaram para o Prova Torneio do Futuro – ABP - Sub 16 Femininos. 

 Jogo 215 : 

a) Punir o jogador identificado como Santos R., com a licença n.º 204247, do Juvemaia, com a pena de DOIS JOGOS 

DE SUSPENSÃO, ao abrigo dos artigos 39.º, n.º 1, e 26.º, n.º 1, alínea a), e n.º 3, do Regulamento de Disciplina;  

b) Punir o jogador identificado como Quintas J., com a licença n.º 231556, do 5 Basket, com a pena de DOIS JOGOS 

DE SUSPENSÃO, ao abrigo dos artigos 39.º, n.º 1, e 26.º, n.º 1, alínea a), e n.º 3, do Regulamento de Disciplina; 

c) Punir o jogador identificado como Cunha D., com a licença n.º 225042, do 5 Basket, com a pena de DOIS JOGOS 

DE SUSPENSÃO, ao abrigo dos artigos 39.º, n.º 1, e 26.º, n.º 1, alínea a), e n.º 3, do Regulamento de Disciplina; 

d) Punir o clube Juvemaia com a pena de MULTA de 125€ (cento e vinte e cinco euros), ao abrigo dos artigos 61.º, 

n.º 1, e 26.º, n.º 1, alínea a), e n.º 3, do Regulamento de Disciplina;  

e) Punir a treinadora-adjunta Mariana Vieira, licença n.º P20876, do Juvemaia, com a pena de UM JOGO DE 

SUSPENSÃO, ao abrigo dos artigos 41.º, n.º 1, 42.º, e 26.º, n.º 1, alínea a), e n.º 3, do Regulamento de Disciplina;  

todos por infrações cometidas no jogo 215, jogo que, em 3 de junho de 2021, o 5 Basket e o Juvemaia 

disputaram para a prova Torneio ABP Sub 21 Masculinos 
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Jogo 1503 – Arquivar o processo, por extinção da responsabilidade disciplinar, ao abrigo do artigo 27.º, n.º 2, alínea b), 

do Regulamento de Disciplina, relativo à infração cometida pelo jogador Pedro Sousa Meixedo Silva, licença nº 208358, 

do Académico “B”, no jogo 1503 que, em 6 de março de 2020, o Académico “B” e o GD Bolacesto “A” disputaram para o 

Campeonato Distrital 2.ª divisão - Sub18 Masculinos. 
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