COMUNICADO Nº 08/2020
Exmos. Senhores,
Para vosso conhecimento e como único aviso oficial, informamos V. Exas. do seguinte:
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Lisboa, 06 de Março de 2020.

P’lo Presidente da FPP
Documento Informático
Não Necessita de Assinatura

Manuel Pinto
Secretário-Geral
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- HÓQUEI EM PATINS
Taça de Portugal Seniores Masculinos
1/8 Final e 1/4 de Final
Na sequência dos sorteios realizados na data agendada, publicam-se os Calendários das
Provas em título.

2-

PATINAGEM ARTÍSTICA
Para conhecimento de todos os interessados publica-se a
Atualização ao Guia Normativo de Acesso a Provas Nacionais 2020 V2.

3-

CONSELHO DE ARBITRAGEM
Para conhecimento de todos os interessados publica-se o
Comunicado Nº 10 – Época 2019/2020 deste Conselho.

4-

DIVERSOS
Face ao surto e desenvolvimento do novo Coronavírus – COVID-19 – a Direção-Geral de
Saúde (DGS), que tem vindo a acompanhar a sua evolução através de um Dispositivo de
Saúde Pública, publicou recentemente recomendações de prevenção para Trabalhadores
e participantes em eventos públicos e eventos de massas.
Assim, e para conhecimento e devida atuação na organização de eventos, juntamos em
anexo as medidas de prevenção recomendadas.
Aproveitamos para divulgar o cartaz informativo da DGS das medidas de precaução, para
afixação.
Para mais informações, consulte o micro-site da DGS sobre o tema, aqui
https://www.dgs.pt/corona-virus.aspx
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5 – ACÇÃO DISCIPLINAR
Publicam-se as Listas da Acção Disciplinar, referentes às reuniões de 27 de Fevereiro e de
04 de Março de 2020.

***
*
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Federação de Patinagem de Portugal

1. Sanções Disciplinares
a. Suspensão de Atividade por 30 (trinta) dias
Após atenta análise à participação e a todos os documentos que nos foram enviados, pelo presidente do
CAA-AP Lisboa e por sua solicitação, foi decidido punir o Árbitro N.º 61 do Quadro Nacional B senhor
António Manuel Saraiva Rocha, com a suspensão de atividade por um período de (30) trinta dias, por
infrações relacionadas com o envio tardio de vários Boletins de Jogo e por diversas e sucessivas faltas a
reuniões agendadas pelo seu CAA-AP de Lisboa.
Este período de suspensão foi decidido ao abrigo do RJD da FPP, baseando-se no incumprimento de
diversos pontos do Art.º 146, com a circunstância agravante prevista no Art.º 26, ponto 1 – alínea O), em
conjugação com os pontos 1, 2 e 3 do Art.º 28 deste Regulamento.
A suspensão começa a ser cumprida a partir do dia 9 de março de 2020.
2. Exame de admissão de novos Árbitros

Sob a supervisão do senhor Francisco Martins, coordenador de arbitragem de hóquei em patins
do CA-FPP, realizou-se no dia 09 de fevereiro de 2020, nas instalações do CAA-AP de Lisboa, o
exame de admissão de novos Árbitros, aos senhores candidatos abaixo elencados, pertencentes
a esse CAA-AP, tendo todos obtido a classificação de “APROVADO” para o desempenho da
arbitragem de Hóquei em Patins, com a categoria de ÁRBITRO ESTAGIÁRIO, a saber:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Nuno Bernardo Meireles Veiga
Gonçalo Miguel Morais Pereira
Rui André Caldeira Joaquim
Bruno Miguel Ferreira Esteves
Nelson Manuel Cirne Coelho
Vasco Nuno Tiago Ferreira
Francisco Xavier Silva Bruschy Martins
José Alberto Costa Santos Fernandes

Ludovino de Sousa Ferreira
Presidente CA-FPP
e-mail: presidente.ca-fpp@fpp.pt
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CORONAVÍRUS (COVID-19)

1m

1m

Quando espirrar ou tossir
tape o nariz e a boca com
o braço ou com lenço
de papel que deverá ser
colocado imediatamente
no lixo

Lave frequentemente as
mãos com água e sabão
ou use solução à base
de álcool

Se regressou de uma área
afetada, evite contacto
próximo com outras pessoas

When coughing or sneezing
cover your mouth and nose
with your forearm or with
tissue paper that should
be placed immediately In
the trash

Wash your hands frequently
with soap and water or an
alcohol -based solution

If you returned from an
aﬀected area, avoid contact
close with people

