COMUNICADO Nº 09/2020
Exmos. Senhores,
Para vosso conhecimento e como único aviso oficial, informamos V. Exas. do seguinte:
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Lisboa, 13 de Março de 2020.

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

Manuel Pinto
Secretário-Geral

11.1

DIVERSOS
– FILIAÇÕES DE CLUBES
Tendo sido presente, ao executivo da F.P.P., a filiação dos Clubes abaixo mencionados,
não pode a Direcção deixar de se congratular com o aparecimento destes Clubes,
desejando-lhes desde já as maiores venturas desportivas.
• ASSOCIAÇÃO CASA DO POVO DE AROUCA, filiado na Associação de Patinagem de
Aveiro.
• CLUBE DESPORTIVO SANUS INCREMENTUM, filiado na Associação de Patinagem de
Lisboa.
• ODC ROLLERS-CLUBE DESPORTIVO DE ODIVELAS, filiado na Associação de
Patinagem de Lisboa.

1.2

– COVID 19 – COMUNICADOS FPP
FEDERAÇÃO DE PATINAGEM DE PORTUGAL
Comunicado – COVID-19
Para conhecimento de todos os interessados:
Dada a evolução do novo Coronavírus – COVID 19 –, Portugal está agora em alerta laranja,
o que se traduz numa fase de contenção alargada, através de medidas preventivas, entre
elas:
• Adiar ou cancelar todos os eventos que ocorram ao ar livre e que impliquem a
concentração de mais de 5.000 pessoas
• Adiar ou cancelar todos os eventos que impliquem ou possam implicar a concentração, em
espaço fechado, de mais de 1.000 pessoas
• Adiar ou cancelar todos os eventos que impliquem ou possam implicar a concentração de
mais de 150 pessoas em concelhos nos quais se verifique a existência de clusters (ou
focos) com transmissão secundária de COVID-19 ou quando existirem casos confirmados
em relação aos quais não se encontra a ligação epidemiológica
Neste cenário, e considerando que a prioridade é a saúde de todos os agentes envolvidos e
público, bem como colaborar ativamente na prevenção da propagação, através de medidas
de contenção, a Federação de Patinagem de Portugal reuniu esta terça-feira em Lisboa e
decidiu o seguinte:
Patinagem de Velocidade – Suspensão imediata até 30 de Abril, das seguintes
atividades:
• Circuito Nacional de Speedy – 1ª Fase – Associação Indoor | Escolares, Infantis e
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Iniciados | 14 ou 15 de Março
• Campeonato Nacional de Pista | Iniciados, Juvenis e Seniores | 21 e 22 de Março |
Santana, Madeira
• Circuito Nacional de Speedy – 2ª Fase – Associação Indoor | 17 ou 18 de Abril | Escolares,
Infantis e Iniciados
• Estágio de Juvenis e OIST – 8 a 11 de Abril
Patinagem Artística – Suspensão imediata até 30 de Abril, das seguintes atividades:
• Campeonato Nacional de Show e Precisão | 14 e 15 de Março | Fafe
• 3º Open | 28 e 29 de Março | Setúbal
• 4º Open | 18 e 19 de Abril | Cuba
• Projeto GA Ação Zonal | 21 e 22 de Março
• Clinic de Dança | 1 a 3 de Abril
• Clinic de Livres | 6 a 9 de Abril
Nota: A Portugal Internacional Cup, a realizar entre 4 e 10 de Maio, em Sines, aguarda
informações da World Skate Artistic Technical Comission.
Skateboard – Suspensão imediata até 30 de Abril, das seguintes atividades:
• 1ª Etapa do Circuito Nacional | 18 e 19 de Abril | Porto
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Hóquei em Patins – Suspensão imediata até 30 de Abril, das seguintes atividades:
• Campeonato Nacional de Sub-13, Sub-15, Sub-17 e Sub-19
• Inter-regiões de Hóquei em Patins | 2 a 5 de Abril | Bragança > Reagendado para 10 a 13
de Junho
• OIST Madeira | 21 de Março
• OIST Porto | 23 de Março
• OIST Minho | 24 de Março
• Centro de Treino Zonal de Sub-17 e Sub-19 | 16 e 17 de Março
• Centro de Treino Nacional Feminino | 13 e 14 de Arbil
• Centro de Treino Nacional Sub-17 e Sub-19 | 27 e 28 de Abril
Hóquei em Patins – Campeonatos Nacionais Seniores
Medidas preventivas para implementação imediata:
• Limitar a lotação nos pavilhões a 50% da sua capacidade máxima, até um limite de 1000
pessoas no total, incluindo:
o Atletas;
o Dirigentes;
o Técnicos;
o Staff de apoio às equipas;
o Equipa de arbitragem e delegados técnicos;
o Representantes federativos / associativos;
o Direções e Órgãos Sociais das equipas;
o Forças de segurança e proteção;
o Equipas de limpeza e de apoio ao funcionamento das instalações;
o Órgãos de comunicação social;
o Público.
• Não é permitida da entrada das equipas em rinque acompanhadas de crianças;
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Jogos adiados devido a quarentena profilática:
Campeonato Nacional Feminino – 22ª Jornada
• Sporting CP x CH Carvalhos
Campeonato Nacional da 3ª Divisão | Norte – 19ª Jornada
• USC Paredes x HC Marco
Campeonato Nacional da 3ª Divisão | Sul – 19ª Jornada
• S Alenquer B “B” x CD Boliqueime
Campeonato Nacional da 2ª Divisão | Norte – 20ª Jornada
• AD Valongo “B” x AA Coimbra
• HA Cambra x Juv Pacense
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A Federação de Patinagem de Portugal continua a acompanhar e monitorizar a evolução da
situação, de forma a decidir atempadamente em caso de ampliação ou diminuição das
medidas necessárias de resposta, sempre em alinhamento com as orientações da DireçãoGeral de Saúde.
Agradecemos a compreensão e a colaboração de todos, para o sucesso da implementação
destas medidas preventivas.
Luís Sénica
Presidente da Federação de Patinagem de Portugal
10 de Março de 2020
FEDERAÇÃO DE PATINAGEM DE PORTUGAL
Comunicado COVID-19 – 02/2020
Para conhecimento de todos os interessados:
A Federação de Patinagem de Portugal (FPP) mantém-se a acompanhar e monitorizar a
evolução da situação de forma continuada. Assim, e considerando a evolução nas últimas
24h ao nível:
a) da evolução da situação epidemiológica do COVID-19;
b) da classificação de pandemia, pela Organização Mundial de Saúde (OMS);
c) das recomendações da Direção-Geral de Saúde (DGS), e
d) das recomendações das entidades de Saúde Pública locais, com impacto na
actividade desportiva;
Além das medidas anunciadas ontem no Comunicado – COVID-19, a Federação de
Patinagem de Portugal decidiu hoje:
Hóquei em Patins – Suspensão imediata até nova informação, de todas as competições
Seniores, nomeadamente:
• Campeonato Nacional da 1ª Divisão
• Campeonato Nacional da 2ª Divisão
• Campeonato Nacional da 3ª Divisão
• Campeonato Nacional de Seniores Femininos
• Taça de Portugal de Seniores Masculinos
• Taça de Portugal de Seniores Femininos
Instalações da Federação de Patinagem de Portugal
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A Federação de Patinagem de Portugal deixa de realizar atendimento ao público a partir de
amanhã,12 de Março, mantendo-se a funcionar de acordo com o Plano de Contingência da
FPP, exceto o atendimento ao público.
Assim solicitamos que todos os contactos sejam realizados via e-mail ou telefone.
Continuaremos a acompanhar e monitorizar a evolução da situação, de forma a decidir
atempadamente outras medidas necessárias de resposta, sempre em alinhamento com as
orientações da DGS.
Agradecemos a compreensão e a colaboração de todos, apelando a uma atitude cívica
responsável e ao cumprimento das recomendações da DGS, face a esta situação.
Luís Sénica,
Presidente da Federação de Patinagem de Portugal
11 de Março de 2020

2 – ACÇÃO DISCIPLINAR
Publicam-se as Listas da Acção Disciplinar, referentes à reunião de 12 Março de 2020.

***
*
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