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1 –  HÓQUEI EM PATINS  

 
1.1 - TAÇA  DE  PORTUGAL  DE  SENIORES  MASCULINOS / FEMININOS  –  PROVA  2  –  2ª 

ELIMINATÓRIA – ÉPOCA 2009/2010 
Para conhecimento de todos os interessados publicam-se os calendários das Provas 
mencionadas em epígrafe. 

  

 

1.2 - TAÇA  DE  PORTUGAL  DE  SENIORES  MASCULINOS  –  PROVA 1  –  1ª ELIMINATÓRIA 
- ÉPOCA 2009/2010 
Para conhecimento de todos os interessados publicam-se os resultados da Prova mencionada 
em epígrafe. 

 

 

1.3 - CLASSIFICAÇÕES - ÉPOCA 2009/2010 
Publicam-se as classificações dos Campeonatos abaixo mencionados. 
Campeonato Nacional da I Divisão  
Campeonato Nacional da II Divisão 
Campeonato Nacional de Seniores Femininos 

 
 

1.4 - RANKING DE GOLOS 
Publicam-se as seguintes listagens : 
Campeonato Nacional da I Divisão 
Campeonato Nacional da II Divisão 
Campeonato Nacional de Seniores Femininos 

 
 

http://fpp.pt/hoquei-patins/calendarios/
http://fpp.pt/ficheiros/pdf/hoquei-patins/calendarios/2009_2010/TP_Masc_1Elim.pdf
http://fpp.pt/hoquei-patins/classificacoes/
http://fpp.pt/hoquei-patins/marcadores/
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2 –  PATINAGEM ARTÍSTICA

 
REGULAMENTO GERAL  
Já depois de publicado o Regulamento Geral de Patinagem Artística, constatámos que nos artgos 8º e 
16º não tinham sido incluídas alterações aprovadas em Assembleia Geral.  
 

As mesmas já estão publicadas. 
 

 
 

3 –  PATINAGEM DE VELOCIDADE

 
3.1 - REGULAMENTO GERAL  

Já depois de publicado o Regulamento Geral de Patinagem de Velocidade, constatámos que 
nos artgos 7º e 15º não tinham sido incluídas alterações aprovadas em Assembleia Geral.  
 

As mesmas já estão publicadas. 
 
3.2 - CAMPEONATO NACIONAL INDOOR – CADETES / JUNIORES / SENIORES – ÉPOCA 2010 

Para conhecimento de todos os interessados publica-se o calendário do Campeonato 
mencionado em epígrafe, a realizar em Monte Santos, no Pavilhão  H.C. Sintra no dia 27 de 
Fevereiro de 2010. 
 

Mais se informa que a data limite das inscrições é dia 12 de Fevereiro de 2010, inclusive e 
a taxa de inscrição são de 10,00€ por patinador.  
 

3.3 - PROVAS OFICIAIS ASSOCIATIVAS – HOMOLOGAÇÃO 
Informam-se todos os interessados que foram homologadas, conforme solicitado pela 
Associação de Patinagem do Algarve, as Provas abaixo mencionadas para a presente época. 
 

http://fpp.pt/ficheiros/pdf/corridas-patins/calendarios/CNIndoor.pdf
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• Associação de Patinagem do Algarve 
Data Local Prova Escal Organiz 

23/01/2010 Aljezur 1ª Jornada Campeonato Regional 
Indoor 

Todos APA/J.Aljezurense 

13 a 
16/02/2010 

Lagos VIII-Torneio Internacional Terras do 
Infante 

Todos APA/Roller Lagos 

27/03/2010 Lagos 2ª Jornada Campeonato Regional 
Indoor 

Todos APA/Roller Lagos 

15/05/2010 Lagos Campeonato Regional de Pista Todos APA/Roller Lagos 

05/06/2010 Loulé 3ª Jornada Campeonato Regional 
Indoor 

Todos APA/Esc.Int/Lag 

16 e 
17/10/2010 

Aljezur 4ª Jornada Campeonato Regional 
Indoor 

Todos APA/J.Aljezurense 

 

 
 

4  –  CONSELHO DE ARBITRAGEM  

 
COMUNICADO Nº 2/2009-2010 DE HÓQUEI EM PATINS 
Para conhecimento de todos os interessados publicamos o 
 Comunicado Nº 2/2009-2010 de Hóquei em Patins. 

 
 

5 –  DIVERSOS

 
5.1 - TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS 

Todos os pagamentos por transferência bancária terão que ser confirmados por fax ou e-mail 
para a FPP com a indicação, de quem e a que se referem. 
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Nas transferências por singulares, os documentos recebidos pelos bancos não referem a que 
clube corresponde nem a que liquidação se destina, o que pode originar situações 
desagradáveis que queremos evitar. 
 

5.2 - FORMAÇÃO 2009   
Curso de Juízes e Cronometristas – Patinagem de Velocidade 
Na acção realizada na Ilha do Pico, Arquipélago dos Açores, obtiveram a classificação de Apto 
os candidatos Sara Fernanda da Silva e Renato Manuel Goulart. 
 
Curso de Treinadores de Nível 1 – Patinagem de Velocidade 
Na acção realizada no Alentejo obtiveram a classificação de Apto os seguintes candidatos : 
Valdemar Santos, Andreia Fava, João Muge, António Palma, José Santana e Erica Pedros. 
 

Os formandos António Fresco e Nuno Mosca ainda não completaram os trabalhos práticos.  
 
Curso de Treinadores de Nível 1 – Patinagem Artística 
Na acção realizada no Alentejo obtiveram a classificação de Apto os seguintes candidatos : 
Ana Margarida Miranda, Rita Inácio, Ana Rute Mota, Ana Queimado, Mafalda Rebocho e Cátia 
Rodrigues. 
 

 
 

6 –  ACÇÃO DISCIPLINAR  

 
Publicam-se as Listas da Acção Disciplinar, referentes às sanções disciplinares aplicadas pelo 
Conselho Disciplinar, aos Agentes Desportivos, nas reuniões de 13 e 15 de Janeiro de 2010. 
 
 
 

http://fpp.pt/comunicacoes/disciplina/
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7 –  ACÓRDÃOS E DECISÃO – PROCESSOS DISCIPLINARES E DE INQUÉRITO

 
Relativamente aos jogos a seguir referenciados damos nota das Decisões proferidas em Sede dos 
Processos Disciplinares e de Inquérito. 
Assim : 
 
 

- PROC. DISCIPLINAR Nº 1846/09 

Américo José Marques Ferreira, árbitro 
       

Decisão: 
“Ponderada a prova produzida nos presentes autos de Processo Disciplinar, bem como todo o 
circunstancialismo fáctico, conduta do Arguido e necessidade de prevenção de futuras infracções 
disciplinares, delibera o Conselho Disciplinar da Federação de Patinagem de Portugal, condenar o 
Arguido Américo José Marques Ferreira na Pena de Suspensão de Actividade por 1 ( um ) ano, 
nos termos do disposto nos artigos 177º 2.6, 25º nº: 1 d) e p), 26º nº: 1 a), b) e h) e nº: 2 e 27º nºs: 2 e 
3 todos do Regulamento de Justiça e Disciplina da Federação de Patinagem de Portugal. 
 

Mais, delibera, nos termos do disposto no artigo 40º nºs: 1 e 2 do Regulamento de Justiça e Disciplina 
da Federação de Patinagem de Portugal em suspender parte da execução da pena. 
 

Assim, delibera que, dos 12 ( doze ) meses de suspensão de actividade aplicada ( 1 ( um ) ano ), 
apenas sejam cumpridos 6 ( seis ) meses efectivos de suspensão, ficando o cumprimento dos 
restantes 6 ( seis ) meses, suspenso por igual período temporal. 
 

Sendo que, qualquer infracção cometida pelo Arguido durante o período em que vigorar a suspensão, 
implicará a execução imediata desta, nos termos do disposto no artigo 40º nº: 3 do Regulamento de 
Justiça e Disciplina da Federação de Patinagem de Portugal. 
 

A presente deliberação, fundamenta-se na verificação de circunstâncias atenuantes – bom 
comportamento, confissão, arrependimento e atitude insultuosa – entendo-se, assim que, a 
necessidade de prevenção de futuras infracções se encontra devidamente acautelada. 
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Delibera, igualmente, nos termos do disposto no artigo 119º nº: 3 do Regulamento de Justiça e 
Disciplina da Federação de Patinagem de Portugal que, o período durante o qual o Arguido se 
encontrou suspenso preventivamente do exercício da actividade, seja descontado no tempo de 
suspensão efectivamente aplicado.” 
 
Campeonato Nacional II Divisão 
Jogo nº 0219 – APDG Penafiel / HC Marco 

- PROC. DISCIPLINAR Nº 1847/09 

João Ricardo Duarte Queirós Tavares, patinador do Hóquei Clube do Marco 
 

Decisão: 
“Ponderada a prova produzida nos presentes autos de Processo Disciplinar, bem como todo o 
circunstancialismo fáctico, conduta do Arguido e necessidade de prevenção de futuras infracções 
disciplinares, delibera o Conselho Disciplinar da Federação de Patinagem de Portugal, punir o Arguido 
João Ricardo Duarte Queirós Tavares com a Pena de 5 ( cinco ) jogos de Suspensão de 
Actividade, nos termos do disposto nos artigos 51º 1.2.1, 49º 1.2, 25º nº: 1 a), 26º nº: 1 h) e 27º nºs: 2 
e 3 todos do Regulamento de Justiça e Disciplina da Federação de Patinagem de Portugal. 
 

Mais, delibera, nos termos do disposto no artigo 119º nº: 3 do Regulamento de Justiça e Disciplina da 
Federação de Patinagem de Portugal que, o período de tempo durante o Arguido se encontrou 
suspenso preventivamente seja descontado no tempo de suspensão de actividade concretamente 
aplicado. 
 

Assim, considerando que, o Arguido se encontra suspenso desde o dia imediatamente a seguir ao da 
realização do jogo de Hóquei em Patins nº: 219 ( apreensão da Licença Federativa ), ou seja, desde 1 
de Novembro de 2009 e, na sequência de análise efectuada aos Boletins Oficiais de Jogo realizados 
pelo Hóquei Clube do Marco ( Clube pelo qual o Arguido se encontra inscrito ) desde essa data, foi 
possível verificar que o mesmo não se encontra inscrito nos jogos nºs: 227, 234, 242, 249, 257, 265, 
274, 282 e 291, disputados nos dias 7, 14, 21 e 28 de Novembro de 2009, 1, 5, 12 e 19 de Dezembro 
de 2009 e 9 de Janeiro de 2010, tendo, por isso já cumprido 9 ( nove ) jogos de suspensão de 
actividade, isto é, a totalidade da pena.” 
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Campeonato Nacional III Divisão 
Jogo nº 0732 – HC Fão / CP Sobreira 

- PROC. INQUÉRITO Nº 1854/09 

 

Decisão: 
“O Conselho Disciplinar da Federação de Patinagem de Portugal em reunião de 13 de Janeiro de 2010, 
na posse de Relatório elaborado pela Instrutora do processo acima identificado, deliberou arquivar os 
presentes autos.” 

 
 

 
* * * 
  * 
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1 – Reciclagem INTERMÉDIA Classificativa 
 
O programa das “Acção de Formação e Reciclagem e Provas Teóricas – 2010”, é a 14 
de Fevereiro de 2010, na cidade de Oliveira de Azeméis, na Escola EB 2.3 Bento 
Carqueja e no Auditório da Junta de Freguesia de Oliveira de Azeméis, conforme 
imagens abaixo: 
 

          
 

Quanto ao programa para esta reciclagem, é conforme abaixo:  
 

  10:30  - Chegada e entrada para a respectiva sala 
10:30 /  12:30  - Exame escrito classificativo 
   Tipo - 15 Perguntas teste americano 
    -   5 Perguntas de desenvolvimento 
13:00 / 14:30  - Almoço no Restaurante “Dom PIPAS” 
15:00 / 19:30 - Auditório da JF Ol. Azemeis, para esclarecimento das mais 

diversas dificuldades existentes com as novas regras. 
19:30   - Despedida e regresso aos seus destinos   
    
 
2 – Transferências entre CRA’s 
 
Por comunicação verbal do Presidente do CRA do Minho e aceitação por parte do  
CRA de Lisboa, a 13 de Setembro de 2009, e posterior confirmação escrita a 06 de 
Outubro de 2009, o Árbitro nº 135, António Fernandes Jardim, do CRA do Minho, ao 
abrigo do disposto no Art.º 82 do REAHP, solicitou o seu pedido de transferência para o 
CRA de Lisboa. 
 
Por comunicação verbal do Arbitro em causa e do Presidente do CRA do Porto e 
aceitação por parte do CRA de Setúbal, a 13 de Setembro de 2009, o Árbitro nº 142, 
Bruno Ricardo Gonçalves Antão, do CRA do Porto, ao abrigo do disposto no Art.º 82 do 
REAHP, solicitou o seu pedido de transferência para o CRA de Setúbal. 
 
Após todas as diligências feitas junto de todos os CRA’s envolvidos e considerando que 
se verificaram todas as condições previstas no REAHP, o CA por deliberação tomada 
na sua reunião de 26 de Setembro de 2009, deferiu a transferência acima com efeitos 
a partir de 01 de Outubro de 2009. 
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3 – Outros resultados de provas de início de época e repetição 
 
Entretanto, e em diferentes datas conforme 
situações pontuais e de acordo com o mapa à 
direita, foram realizadas as provas teóricas e 
físicas que estavam em falta.   

 
Nas provas físicas realizadas aos Arbitros 
conforme imagem à direita, todos foram 
considerados aprovados. 
 
 
 
 
 
 
4 – Regresso à Actividade de Arbitro após pedido de Licenciamento 
 
Em carta de 12 de Dezembro de 2009, foi solicitado pelo Arbitro Paulo Manuel Rosário 
Venâncio, com o número 15, do CRA de Leiria, o seu regresso ao quadro Nacional, o 
que foi aceite por este CA na sua reunião de 19 de Dezembro de 2009. Assim, aos 9 
dias do mês de Janeiro de 2010, foi-lhe feito exame escrito, o qual obteve a nota de 
96,00 e na prova física foi considerado aprovado. Este Arbitro ingressou no Quadro B, 
mantendo no entanto a sua categoria de Arbitro Internacional “A”. 
 
 
5 – Nota de Despesas com Arbitragens / Delegacias 
 
Face a atrasos no envio das notas de despesas com jogos ou delegacias, e porque 
altera a verdade financeira / orçamental de cada mês, para a presente época de 
2009 / 2010, deve dar entrada até ao 5 dias úteis, após recepção em cada mês da 
respectiva nota “Para VERIFICAÇÃO de DESPESAS”. Este documento orientador para a 
emissão da respectiva NOTA de DESPESAS definitiva, com os convenientes ajustes nos 
Kms, refeições, portagens, alojamento e outras. Ao valor dos prémios de jogos, têm de 
fazer a respectiva dedução dos 10% (dez por cento), relativo ao Fundo de Arbitragem, 
para que com a Nota de Despesas, façam acompanhar o RECIBO VERDE. 
 
Mais se informa que é obrigatório para toda e qualquer despesa, a apresentação de 
documento justificativo da respectiva despesa, nos limites já estabelecidos no 
passado. Assim, as despesas de hotel, portagens, aluguer de viatura, refeições e 
outras, só com o documento anexo à nota de despesas é que será válido para efeitos 
de liquidação, depois de aceites e aprovadas por este CA. 
 
Em anexo à circular nº 36 foi enviada uma nova NOTA de DESPESAS, com algumas 
considerações a tomar em conta. 
 
 

NOVO MAPA MENSAL DE COMUNICAÇÃO DE DESPESAS E PRÉMIOS (Anexo à Circular nº 36) 
 
Os Árbitros e Delegados Técnicos que tenham direito a prémios de jogos e reembolso de despesas 
(devidamente justificadas por documentos próprios) deverão utilizar, a partir de Janeiro 2010, o novo mapa 
para o efeito, é imprescindível para serem ressarcidos das verbas a que têm direito mensalmente. O mapa 
só difere do anterior no que se refere ao IVA e RETENÇÃO NA FONTE, cujos valores, tal como os prémios de 
jogos já descontados dos 10% para o Fundo de Arbitragem, devem figurar apenas nos respectivos TOTAIS. 
Outra novidade, tal como facilmente se verifica, os jogos figuram nas primeiras linhas e os restantes 
(reciclagens, reuniões, etc,) nas linhas de baixo, devidamente assinalados no impresso. 
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6 – Exames a CANDIDATOS a Novos Árbitros 
 
Nos CRA de Leiria e CRA do Ribatejo, 
em datas conforme figura à direita, foi 
realizado exame a  candidatos a 
Arbitro, conforme imagem à direita.  
Após realização e correcção das 
respectivas provas, todos foram 
considerados aprovados. 

 
 
 
 
 
 
 
7 – Delegados em Actividade 
 
Por lapso não foi mencionado no comunicado nº 1, no tocante aos Delegados para a 
época de 2009 / 2010, pelo que à anterior lista deve acrescentado também o Senhor 
Delegado, José Nelson Pestana Fernandes. 
 
Adicionalmente, também os elementos 
deste CA, conforme quadro à direita, 
farão pontualmente algumas delegacias 
consideradas de maior perigosidade / 
dificuldade ou quando manifestamente 
o justifique por falta de delegados ou 
outros motivos considerados como tal.  
 
8 – ANULAÇÂO de subida a Arbitro do Quadro Nacional 
 
Por deliberação deste CA a 12 de Dezembro de 2009,  o Senhor Arbitro José Luís 
Canelo Rodrigues, do CRA do Ribatejo, após realização de provas de acesso ao 
Quadro Nacional de Arbitros a 12 e 13 de Setembro de 2009 e com aprovação, em 
posterior pedido de dispensa para toda a época de 2009 / 2010, por carta / e-mail 
datado de 11 de Outubro de 2009, faz com que a sua subida ao Quadro Nacional “B”, 
fique sem efeito, ao abrigo do Artº 80 do REAHP, conforme imagem abaixo, pelo que 
ingressa de novo no Quadro Regional do seu CRA do Ribatejo. 
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9 – LOUVOR 

Este CA presta público Louvor ao Dirigente José da Silva Marques, que entrou para o CRA de Aveiro em 
1993, foi Delegado Técnico do Conselho Central de Árbitros que era como se chamava nessa altura. 

Como dirigente do CRA, sempre foi uma pessoa muito afável, e quando ia ver algum jogo da regional, se 
tivesse repreender algum Árbitro sempre mostrava a mesma postura e verticalidade, fosse com o Arbitro 
mais ou menos experiente / credenciado. 

Na direcção do CRA, sempre gostou de ensinar o que sabia, sempre rigoroso e perfeito em tudo o que fazia, 
fosse do simples pedido de dispensa ao mais rigoroso e infalível pagamento aos Arbitros do CRA. Sempre 
estava presente, caso fosse necessário ajudar algum Arbitro com apoio, desde o apoio financeiro ao apoio 
de cariz pessoal ou qualquer outro problema mais grave. 

Assim, este CA em reunião ordinária do dia 9 de Janeiro de 2010, deliberou atribuir este público LOUVOR, em 
perfeito acordo com um extracto de um jornal local, conforme imagem abaixo: 

 

 
 
 
 
 
 
 

       Presidente CA   Director do Hóquei em Patins 

 
________________________ ________________________ 

(Agostinho Peixoto da Silva)  (João da Conceição Guilherme) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


