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Processo n.º 5/2021-2022   

 

DECISÃO FINAL 

Em face do relatório disciplinar do árbitro nomeado para o jogo que 

decorreu no passado dia 30/10/2021 no campo da Tapada da Ajuda entre as 

equipas da AEIS Agronomia e do Sport Lisboa e Benfica, a contar para o 

campeonato nacional da categoria de seniores, Divisão de Honra, determinou 

este Conselho de Disciplina abrir processo disciplinar, ao abrigo do disposto no 

artigo 46 nº 1 do Regulamento de Disciplina e art. 86 do Regulamento Geral de 

Competições contra o jogador António Maria de Matos Cortes Pena Monteiro, 

portador da licença desportiva nº 21849, a quem são imputados os seguintes 

factos: 

“Ao minuto 28 da segunda parte do jogo, o jogador da equipa AEIS 

Agronomia, António Cortes identificado na ficha de equipa com o número 11 e 

licença 21849, foi expulso por forma definitiva por ter mordido o pescoço de um 

adversário enquanto os dois jogadores estavam agarrados. No final do jogo, o 

jogador António Cortes dirigiu-se a mim a questionar a minha decisão e a 

desmentir as minhas palavras relativamente à mordida do adversário” 

Nos termos do artigo 46 nºs 3,4 e 5 e 48 do Regulamento de Disciplina o 

arguido foi notificado para apresentar a sua defesa no prazo de 5 dias úteis a 

contar da recepção da notificação, o que fez através de mail de 15-11-

2021,contrapondo que não chegou a morder o jogador adversário, porque foi 

impedido por um colega de equipa, quando se preparava para fazê-lo, e que o 

indicado agredido não se recordava de ter sido mordido, arrolando 4 
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testemunhas, Vitor Tolda, Gonçalo Prazeres, Salvador Botelho e Pedro Vasquez 

Almeida, que foram ouvidas. 

PROVA 

As 4 testemunhas apresentadas pelo arguido quando interrogadas foram 

unânimes em situar o local da produção da ofensa a cerca de 15 metros, na 

vertical da linha lateral oposta à bancada principal, junto ao banco dos 

suplentes, a meio do campo.  

Três das testemunhas - Vitor Tolda, Salvador Botelho e Pedro Vasquez 

Almeida -declararam não conseguir descrever os factos da agressão, por se 

encontrarem a 15 metros da ocorrência, distraídos com outras tarefas, e apenas 

a testemunha Gonçalo Prazeres, colega de equipa, se encontrava junto do 

infractor e do ofendido quando se produziu a ofensa 

Gonçalo Prazeres, afirmou que o infractor e o ofendido se encontravam, 

de pé, a disputar um ruck, de frente um para o outro, quando o atleta do Benfica 

desferiu um soco na cara do infractor que, acto contínuo, avançou e ambos 

ficaram encostados, de cabeça encaixada no ombro e pescoço do outro. Que 

estava nas costas do infractor e que o puxou para trás, separando-o do jogador 

do Benfica. Que o árbitro se encontrava atrás dele 

Vitor Tolda, fisioterapeuta, declarou que não viu a produção do incidente 

mas que duvida que o atleta do Benfica tenha sido mordido porque passou junto 

dele e não estava desconfortável, como é hábito em casos semelhantes. Não viu 

marcas no corpo do ofendido porque também não as procurou. Concluiu por 

mero pressuposto, porque o infractor usa boqueira e por isso uma mordidela 

pode não deixar marca nem criar desconforto 
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Pedro Vasquez Almeida, director de equipa, declarou que não viu a 

produção do incidente porque estava a preparar uma substituição, mas que 

passou junto do ofendido, logo após ser expulso, que dizia que não tinha sido 

mordido. 

Salvador Botelho, delegado ao jogo por Agronomia, declarou que não viu 

a produção do incidente, mas estava sentado junto do agredido, após ser 

expulso e ouviu-o dizer que não lhe morderam. 

O relatório do árbitro faz fé em juízo até prova em contrário e, em consciência, 

não se pode afirmar que foram produzidas provas que infirmem a sua 

veracidade e razoabilidade. Assim, em abono do constante do relatório, ficou 

provado que o árbitro se encontrava no tempo e local da produção dos factos, 

em boas condições de constatar que durante o encaixe de cabeças mútuo 

verificado, o apontado infractor terá efectivamente mordido o adversário, 

conforme relatou, não havendo razões para duvidar da sua probidade. A 

declaração do ofendido em contrário não é conclusiva, pois tal como uma 

testemunha depôs, uma vez que o infractor usa boqueira, é possível uma 

mordidela não deixar marca nem incómodo. Além do mais, a declaração do 

ofendido em contrário, não afasta a infracção, caso ela se tenha produzido, 

porque esse direito não está na sua disponibilidade, e não foi apresentada prova 

positiva e conclusiva, que invalidasse a percepção relatada pelo árbitro e a força 

jurídica do relatório.  

Nos termos do art. 39-2 do Regulamento de Disciplina o Conselho de Disciplina 

aprecia livremente a prova produzida. 
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FACTOS PROVADOS 

O incidente produziu-se na sequência dum ruck, a meio do campo, a 15 

metros da vertical da linha de bola fora, oposta à bancada principal. 

Na sequência dum soco recebido do ofendido, o infractor avançou para 

ele, ficando ambos com as cabeças encaixadas no ombro e pescoço do outro, 

tendo o António Pena Monteiro mordido o adversário.  

O árbitro encontrava-se junto ao ruck e junto aos 2 atletas no momento 

da infracção, logo atrás do médio de formação da Agronomia Gonçalo Prazeres, 

em boa posição para detectar uma ofensa. 

Gonçalo Prazeres, média de formação de Agronomia, encontrava-se atrás 

do infractor quando este estava de cabeça ao ombro e pescoço com o ofendido, 

e puxou-o para trás, com os braços, afastando-o do atleta do Benfica. 

Os factos supra descritos consubstanciam a prática duma infracção aos deveres 

previstos no art 64 nº 2 al d) do regulamento Geral de Competições e 

consubstanciam a prática da infracção de “morder um jogador”, previstas no art 

30 al h) do Regulamento de Disciplina e puníveis pelo mesmo artigo com a 

sanção de suspensão de 10 a 20 semanas. 

O jogador beneficia da atenuante do art 8 al b) por a agressão se ter verificado 

na sequência do soco desferido pelo adversário ofendido. 
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DECISÃO FINAL 

Assim decide-se aplicar ao praticante desportivo António Maria de Matos 

Cortes Pena Monteiro portador da licença desportiva nº 21849 a pena de 10 

semanas de suspensão da actividade desportiva. 

Lisboa, 14-12-2021 

O Conselho de Disciplina 

Ricardo Dias 

José Martins da Silva (Relator) 

 

Por motivos de ordem pessoal, os Conselheiros Maria Manuel Estrela, 

Paulo Santos Silva e Noel Cardoso solicitaram escusa, pelo que não participaram 

na presente decisão. 

 

 

 

 

 


