
 

  

 

 

COMUNICADO IMPRENSA – 18.12.2014 
 
Assunto: Supertaça 2014/15- Jogo FC Porto: Sporting Clube de Portugal – 20 de 

Dezembro de 2014, Pavilhão de Águas Santas  

 

Tendo tomado conhecimento do teor do Comunicado emitido hoje pelo Conselho Directivo 

do Sporting Clube de Portugal, relativamente ao jogo e prova em epígrafe identificado, a 

realizar no Pavilhão do Águas Santas no próximo dia 20 de Dezembro de 2014, entende a 

Direcção da Federação prestar os seguintes esclarecimentos: 

 

1.) Em primeiro lugar, e como é do conhecimento público, há largos meses – desde 17 

de Março de 2014 - que a Federação anunciou a realização do jogo da Supertaça 

para o Pavilhão do Águas Santas, na Cidade da Maia e integrada no programa 

daquela cidade enquanto Cidade Europeia 2014 do Desporto, o que muito honra a 

modalidade; 

2.) Como tal, muito antes de serem conhecidos quais os Clubes participantes no 

referido jogo e prova; 

3.) O Pavilhão em causa está homologado para os efeitos regulamentares e para prática 

da modalidade, aí se disputando diversos jogos de competições oficiais, nacionais e 

regionais, incluindo a recente final da Taça de Portugal, que decorreu aliás com toda 

a normalidade e desportivismo; 

 

Sem prejuízo do que antecede,  



 

  

 

4.) Entendeu a Direcção da Federação, na sequência de exposição apresentada pelo 

Sporting Clube de Portugal em 15 de Outubro de 2014, adoptar e promover um 

conjunto de procedimentos excepcionais, no que toca à organização e segurança do 

referido jogo; 

5.) Nos termos e ao abrigo do disposto no artigo 12.º, n.º 2, alíneas c) e f) do Titulo 11 

do RGFAP e Associações, tal jogo foi enquadrado como de Elevado Risco- com as 

legais consequências que são de conhecimento público; 

Com efeito,  

6.) Têm vindo a ser desenvolvidas e organizadas pelas forças de segurança policial 

competentes (PSP - Divisão Policial da Maia) medidas especiais de segurança, tais 

como – entre outras da competência exclusiva daquelas forças policiais- a garantia 

de separação física de zonas afectas a claques dos dois Clubes em causa, o 

acompanhamento e delimitação de zonas de acesso e de segurança dentro e fora do 

recinto (áreas circundantes do Pavilhão) e outras legalmente exigíveis atenta a 

natureza do jogo em questão, bem como ter sido determinado pela Direcção da 

Federação a venda e distribuição de bilhetes pagos, de forma equitativa e limitada à 

lotação efectiva do Pavilhão; 

 

Quanto ao mais, a Direcção da Federação recomenda a leitura atenta do artigo 32.º do 

Regulamento Disciplinar da Federação e reitera os votos – já manifestados - de que o jogo e 

competição se desenrole num ambiente de salutar espirito desportivo e com observância 

das regras da ética desportiva. 

 

A Direcção 


