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1 –  HÓQUEI EM PATINS 

 
1.1 - CALENDÁRIOS – ÉPOCA 2010/2011 

CAMPEONATO NACIONAL DE JUNIORES / JUVENIS / INICIADOS / INFANTIS 
PROVA 1 – NORTE A e B / SUL C e D 
Para conhecimento de todos os interessados publicam-se os calendários dos Campeonatos 
mencionados em epígrafe. 
 
 

1.2 - ESCOLA DESPORTIVA DE VIANA - ALTERAÇÃO DA HORA DE REALIZAÇÃO DOS 
JOGOS DO CAMPEONATO NACIONAL DE INFANTIS - P1 ZONA NORTE A 
A Escola Desportiva de Viana solicitou à FPP a alteração da hora de realização dos jogos do 
Campeonato Nacional de Infantis – P1 Zona Norte A, em que aquele Clube actua na qualidade 
de visitado (jogos 1878, 1887 e 1890). 
 

Assim informam-se todos os interessados que os jogos da ED Viana, na condição de visitado, 
passarão a disputar-se pelas 11:00 h, com excepção do jogo 1896 (última jornada). 

 
 
1.3 - ÓQUEI CLUBE DE BARCELOS – ALTERAÇÃO DA DATA E HORA DE REALIZAÇÃO DOS 

JOGOS DOS CAMPEONATOS NACIONAIS DE JUVENIS E INICIADOS – ZONA NORTE A 
O Óquei Clube de Barcelos solicitou à FPP a alteração das datas e horas de realização dos 
jogos dos Campeonatos Nacionais de Juvenis e Iniciados - Zona Norte A, em que aquele Clube 
actua na qualidade de visitado. 
 

Assim informam-se as datas e horas dos jogos : 

JUVENIS NORTE A 
Nº Jogo Data Hora 

1577 20/02/2011 16H30 

http://fpp.pt/index.php/hoquei-em-patins/calendariosresultados
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1583 06/03/2011 16H30 

1589 20/03/2011 16H30 

1595 03/04/2011 16H30 
 

Com excepção do jogo 1601 (última jornada) que se realiza no dia 30/04/2011 pelas 20H00. 
 

INICIADOS NORTE A 
Nº Jogo Data Hora 

1726 20/02/2011 15H00 

1734 13/03/2011 15H00 

1737 20/03/2011 15H00 

1744 03/04/2011 15H00 

1745 10/04/2011 15H00 
 

Com excepção do jogo 1749 (última jornada) que se realiza no dia 01/05/2011 pelas 15H00. 
 
1.4 - HÓQUEI ACADÉMICO DE CAMBRA - ALTERAÇÃO DA DATA DE REALIZAÇÃO DOS 

JOGOS DO CAMPEONATO NACIONAL DE INFANTIS - ZONA NORTE B 
O Hóquei Académico de Cambra solicitou à FPP a alteração da data de realização dos jogos 
do Campeonato Nacional de Infantis – Zona Norte B, em que aquele Clube actua na qualidade 
de visitado. 
 

Assim informam-se as datas e horas dos jogos : 

Nº Jogo Data Hora 
1903 20/02/2011 10H00 

1911 13/03/2011 10H00 

1914 20/03/2011 10H00 

1921 03/04/2011 10H00 

1922 10/04/2011 10H00 
 

Com excepção do jogo 1926 (última jornada) que se realiza no dia 30/04/2011 pelas 15H00. 
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1.5  -   CLASSIFICAÇÕES - ÉPOCA 2010/2011 

Publicam-se as classificações dos Campeonatos abaixo mencionados. 
Campeonato Nacional da I Divisão 
Campeonato Nacional da II Divisão 
Campeonato Nacional da III Divisão 
Campeonato Nacional Seniores Femininos 

 
1.6 - RANKING DE GOLOS 

Publica-se as seguintes listagens : 
Campeonato Nacional de Seniores I Divisão 
Campeonato Nacional de Seniores II Divisão 
Campeonato Nacional de Seniores III Divisão 
Campeonato Nacional de Seniores Femininos 

 
 

2  –   PATINAGEM ARTÍSTICA 

 
2.1 - ESCLARECIMENTO 

Em virtude de algumas dúvidas sobre o Regulamento que impera para a realização dos 
Campeonatos Distritais e Nacionais, informamos que o mesmo é o Regulamento Técnico 
2011, uma vez que, as alterações ao Regulamento Geral de Patinagem Artística aprovadas em 
reunião de direcção no mês de Dezembro de 2010 não estão ainda disponíveis no site da 
Federação de Patinagem de Portugal. 

 
2.2 - ACÇÃO DE RECICLAGEM PARA JUÍZES NACIONAIS E INTERNACIONAIS DE 

PATINAGEM ARTÍSTICA NO LUSO 
Foi efectuada uma rectificação à listagem de Juízes referentes à Acção de Formação acima 
mencionada, a qual pode ser consultada no site da FPP. 

http://fpp.pt/index.php/hoquei-em-patins/classificacoes
http://fpp.pt/index.php/hoquei-em-patins/melhores-marcadores
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2.3 - CURSO DE JUÍZES ESTAGIÁRIOS 2011 - ALENTEJO 

Na acção acima mencionada, que decorreu em Janeiro de 2011, obtiveram a classificação de 
APTOS os candidatos abaixo indicados : 
 

Jéssica Parraça, Estrela Costa, Catarina Colaço, Madalena Pegas, Manuel Cabeça, Ana 
Carocinho, Helena Fresco, Rita Costa, Cátia Rodrigues, Joana Santa Maria, Mafalda Rebocho,  
Raquel Faísco, Joana Caramba, Mónica Loureiro, Edgar Cheira (aprovado só na parte de 
Dança/Solo-Dance, sendo neste momento Juiz completo). 
 
  

 
3  –  PATINAGEM DE VELOCIDADE  

 
ALTERAÇÃO / CORRECÇÃO AO CALENDÁRIO DE COMPETIÇÕES DE 2011 
Por motivo das competições internacionais coincidirem com os campeonatos nacionais foi alterado o 
Calendário de Competições para 2011. 
 

Já se encontra no site o respectivo Calendário de provas devidamente corrigido. 
 
 
 

4  –  CONSELHO DE ARBITRAGEM  

 
COMUNICADO Nº 2/2010-2011 DE HÓQUEI EM PATINS 
Para conhecimento de todos os interessados publicamos o 
 Comunicado Nº 2/2010-2011 de Hóquei em Patins. 
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5  –  ACÇÃO DISCIPLINAR  

 
Publicam-se as Listas da Acção Disciplinar, referentes às sanções disciplinares aplicadas pelo 
Conselho Disciplinar, ao Agente Desportivo e Clube, na reunião de 02 de Fevereiro de 2011. 
 
 

6  –  DECISÃO E ACÓRDÃO – PROCESSO DE INQUÉRITO E DICIPLINAR

 
Relativamente às participações e ao jogo a seguir referenciados damos nota das Decisões proferidas 
em Sede dos Processos: 
Assim : 
Participações provenientes do Conselho de 
Arbitragem da FPP e da ANAHP-FPP 

- PROC. INQUÉRITO Nº 1886/10 

António Alegria Coutinho Moreira, Presidente do Hóquei Académico Cambra 
 

Decisão:  
“…Pelo que se deixou atrás referido, entende o Conselho Disciplinar da Federação de Patinagem de 
Portugal que, a factualidade apurada, apreciada à luz do princípio da livre apreciação da prova e das 
regras da experiência, não tipifica qualquer infracção disciplinar, pelo que, delibera pelo arquivamento 
dos presentes autos de Processo de Inquérito.” 
 
 

Campeonato Nacional II Divisão 
Jogo nº 0350 – EL Azeméis / HC Mealhada 

- PROC. DISCIPLINAR Nº 1993/11 

Ricardo José Bernardino Bastos, patinador da Escola Livre Azeméis 
 
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 

http://fpp.pt/index.php/documentacao/disciplina
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disciplinares, delibera o Conselho Disciplinar da Federação de Patinagem de Portugal, sancionar o 
Arguido Ricardo José Bernardino Bastos na Pena de Suspensão de Actividade por 6 ( seis ) 
jogos, nos termos do disposto nos artigos 52º 1.3.1, 26º nº: 1 a) e m), 27º nº: 1 b) e h) e 28º nºs 2 e 3 
todos do Regulamento de Justiça e Disciplina da Federação de Patinagem de Portugal. 
 
Mais, delibera que, os 2 ( dois ) jogos em que o Arguido não praticou a actividade desportiva, por força 
da suspensão preventiva determinada, sejam descontados à pena de suspensão efectiva agora 
determinada.” 
 
 

 
 
* * * 
  * 



 
Federação de Patinagem de Portugal 
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1 – Faltas / Repetição provas da Reciclagem Início de Época 2010 / 2011 
 
As notas obtidas nas provas escritas e físicas, relativas à reciclagem início de época de 2010 / 2011, ainda 
em falta ou por repetição das mesmas, foram divulgadas na circular nº 52, depois de o último árbitro a 
realizá-las ter regressado da missão no estrangeiro e as ter feito. 
 
2 – Pedidos de SUSPENSÃO até final de época 
 
Foram apresentados os seguintes pedidos de suspensão de actividade, por motivos que foram aceites, a 
saber: 
  Rui Miguel Carvalho Taborda CRA Ribatejo 
  Manuel João Duarte Marques CRA Ribatejo 
 
3 – Reciclagem intermédia de 2010 / 2011 
 
Face a auscultação em curso, a reciclagem intermédia de 2010 / 2011, está prevista para o dia 17 de Abril 
de 2011, pelas 10:00, no local a definir e a divulgar oportunamente, constando uma prova escrita, com 
diversas alterações a saber: 
 
 - Visionamento de 2 (dois) filmes com partes de jogos, para comentários 
 - Exame escrito, com 2 (duas) partes a saber: 
  - Teste tipo americano, com 12 perguntas 
  - Teste de desenvolvimento, com 8 perguntas 
  - Boletim de Jogo e respectivos documentos acessórios 
 
Após almoço, em local também a definir, a restante reciclagem será em auditório, com temas a divulgar. 
 
4 – Esclarecimento sobre PROCEDIMENTOS com Atleta / Treinador 
 
Resultante do FÓRUM realizado a 15 de Janeiro de 2010, na cidade de Oliveira de Azeméis, para o Quadro 
“A” e também aberto a Delegados, CRA e outros Arbitros disponíveis, junto se envia o correspondente 
esclarecimento feito pela CTE (Comissão Técnica Europeia), para que também as restantes entidades não 
presentes mas interessadas, possam ter acesso ao mesmo documento informativo para esta situação. 
 
5 – REAHP – Nova Versão 
 
Para os devidos efeitos se informa que o novo REAHP, alterado e aprovado pela direcção da FPP, se 
encontra para consulta / descarga no site da FPP www.fpp.pt . 
 
6 – Demissão / Admissão de Coordenador do Hóquei em Patins 
 
Por pedido de demissão de coordenador do Hóquei em Patins, do Senhor Carlos Alberto Ferreira Rodrigues, 
no início da presente época, em substituição foi apresentado e aceite à Direcção da FPP, o Senhor 
Ludovino Sousa Ferreira, para preenchimento da mesma vaga. 
 
7 – Excepção / Arbitro Auxiliar 
 
Por motivos de falta de Arbitros Nacionais para o desempenho de Arbitro Auxiliar, foi decidido em conselho 
deste CA-FPP aceitar que os Árbitros abaixo, que por terem sido considerados aptos na prova escrita, mas 
NÃO na prova física por motivos de doença específica, são considerados aptos para o desempenho da 
função acima referida. Esta excepção, NÃO tem efeitos de subidas / descidas do respectivo Quadro “B”, no 
tocante aos Arbitros em causa, ou seja, são considerados supranumerários ao Quadro “B”. 
  
  Paulo Alexandre Monteiro Baião CRA Lisboa 
  Silvia Maria da Silva Coelho CRA Porto 
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8 – Exames a candidatos a Juízes e Calculadores da Patinagem Artística 
 
A 19 de Dezembro de 2010 e a 09 de Janeiro de 2011, foram realizados exames aos candidatos a Juízes e 
Calculadores, da A.P.Porto, pelo que em anexo se juntam os respectivos resultados. 
 
 
 

Presidente CA-FPP 
_________________________  

(Agostinho Peixoto da Silva) 
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Questão 6 – treinador-jogador 
O regulamento da FPP admite que um Treinador-Jogador seja inscrito no Boletim de Jogo nessa dupla condição. Assim, quando este comete uma infracção 
disciplinar que obriga à exibição de um cartão azul ou vermelho há que clarificar os procedimentos a seguir pelos Árbitros, tendo em atenção que as 
Regras de Jogo determinam procedimentos distintos quando o infractor é … 
a) O Treinador principal duma equipa, o qual pode continuar no banco a orientar a sua equipa 
b) Um Jogador ou Guarda-redes dessa mesma equipa, o qual é obrigado a cumprir todo o tempo de suspensão junto à mesa oficial de jogo, período 

durante o qual não pode ter qualquer intervenção no desenrolar do jogo. 

1. ACUMULAÇÃO E IMPUTAÇÃO DA EXIBIÇÃO DE CARTÕES AZUIS AO TREINADOR-JOGADOR 
• O Treinador-Jogador é expulso definitivamente do jogo se lhe forem exibidos 3 cartões azuis? Ou poderá continuar a ser “Jogador”, apesar de lhe terem sido 

exibidos 3 cartões azuis na sua condição de “Treinador” ? E como se faz o registo dos cartões no Boletim de Jogo ? Diferencia-se a exibição de cartões 
enquanto “Treinador” da exibição de cartões enquanto “Jogador”? E no caso de, por acumulação de cartões, faz-se idêntica diferenciação? 

2. TREINADOR-JOGADOR ENCONTRA-SE A ACTUAR COMO JOGADOR E É SUSPENSO POR 2 MINUTOS 
• Cumpre o tempo de suspensão junto à Mesa (como Jogador) ou pode ficar no banco de suplentes, de pé (como Treinador) e continuando a orientar a sua 

equipa? E se ficar junto à Mesa, pode assim mesmo dar instruções aos seus Jogadores ou falar com os outros elementos da sua equipa técnica? E, se houver 
um “time-out”, poderá dirigir-se ao banco (ou permanecendo junto à Mesa) para se reunir com os seus Jogadores e dar-lhes os conselhos técnicos que 
entender? 

• A suspensão pode ocorrer porque um elemento do banco, não identificado pelos Árbitros cometeu uma infracção e, consequentemente, é ao Treinador principal 
que um cartão azul tem de ser exibido 

3. TREINADOR-JOGADOR ENCONTRA-SE A ACTUAR COMO JOGADOR E É EXPULSO POR MARCAR AUTO-GOLO INTENCIONAL 
• No caso dum Jogador normal (não Treinador) os Árbitros têm de validar o golo e depois exibir 2 cartões vermelhos, expulsando definitivamente do jogo quer o 

Jogador responsável pelo auto-golo, quer ainda o Treinador Principal (ou, na ausência deste, e pela ordem sequencial indicada, o Treinador Adjunto, ou um dos 
Delegados ou o Capitão em pista). Para além disso a equipa dos infractores em causa é punida com POWER-PLAY, tendo em conta que: 

  a)  Se a equipa não estava a cumprir um outro “power-play”, terá de retirar dois jogadores da pista, cumprindo 2 power-play de 4 minutos, cada um deles 
contado a partir do momento em que foi marcado o auto-golo; 

  b)  Se a equipa estava a cumprir um outro “power-play” no momento do auto-golo, este não terá qualquer efeito no termo do “power-play” e, além disso, 
terá de sair um outro jogador de pista, ao qual corresponderá um power-play de 8 minutos (4+4, já que terá de acumular o tempo da 2º expulsão, uma 
vez que a equipa não pode ficar reduzida a 2 jogadores em pista) 

• No caso dum Treinador-Jogador como temos de proceder ? Só expulsamos um elemento ? Ou expulsamos o Treinador-Jogador e (porque este estava em pista, 
ou seja, ausente do banco), expulsamos também o Treinador Adjunto ou outro elemento na ordem sequencial indicada nas regras? E quanto à punição da 
equipa ? É punida com 2 “power-play” de 4 minutos cada um, mesmo que só seja expulso o Treinador-Jogador?    

4. TREINADOR-JOGADOR ENCONTRA-SE NO SEU BANCO E É SUSPENSO POR 2 MINUTOS 
• A suspensão pode ocorrer porque um elemento do banco, não identificado pelos Árbitros cometeu uma infracção e, consequentemente, é ao Treinador principal 

que um cartão azul tem de ser exibido 

• A suspensão pode ocorrer por o próprio Jogador- Treinador protestou dum decisão arbitral, sem utilizar termos impróprios. É suspenso enquanto “Treinador” ou 
enquanto “Jogador”? 

5. TREINADOR-JOGADOR ENCONTRA-SE NO SEU BANCO E É EXPULSO POR ENTRADA INDEVIDA EM PISTA QUANDO SE ENCONTRAVA SUSPENSO 
• Um Treinador-Jogador entra irregularmente na pista quando se encontrava ainda a cumprir uma suspensão temporária. Consequentemente, tem de ser expulso 

como “jogador” e a sua equipa sancionada com um “power-play” de 4 minutos. Mas enquanto “Treinador” poderá manter-se no banco de suplentes a orientar 
a sua equipa ?    

 

Esclarecimento 6 
 

O Treinador-Jogador tem uma dupla responsabilidade em termos disciplinares, não podendo dissociar-se da “formalidade de estar com um equipamento de Jogador”, o 
que o impede - quando sujeito a punição disciplinar -  de usufruir de qualquer vantagem pelo exercício da sua dupla função. Também a sua equipa não pode beneficiar 
do facto de uma mesma pessoa poder “acumular” o exercício de duas funções distintas 

A acção disciplinar tem de ser sempre exercida com coerência e de forma transparente, sem privilegiar equipas ou os seus representantes no jogo. E porque assim é, no 
caso concreto do Treinador-Jogador este não poderá - ao contrário dos demais Treinadores – exercer qualquer acção as funções de “Treinador” ou de “Jogador” quando 
sofrer uma sanção disciplinar, independentemente das razões que a determinaram. Assim, compete aos Árbitros assegurar o cumprimento dos seguintes procedimentos: 
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1. Independentemente do local em que o Treinador-Jogador se encontre – dentro da pista ou fora dela – ou da imputação que seja feita relativamente ao cartão azul 
ou vermelho que lhe for exibido (seja como Treinador, seja como Jogador), os Árbitros terão de obrigar o infractor a: 

 1.1  Se lhe for exibido um cartão azul, o Treinador-Jogador terá de cumprir na cadeira situada  junto à Mesa Oficial de Jogo todo o tempo de suspensão de 2 
minutos, sem que o Treinador-Jogador possa, em momento algum (decorrer do jogo e/ou “time-out”) assumir qualquer das suas funções, seja como Jogador, 
seja como Treinador (não pode dar instruções aos Jogadores e/ou á sua equipa técnica).  

  1.2  Se lhe for exibido um cartão vermelho, o Treinador-Jogador é expulso definitivamente do jogo, pelo que terá sempre de abandonar de imediato a pista e/ou 
o banco de suplentes, devendo recolher aos balneários para retirar o equipamento de jogo 

2.  Relativamente à acumulação e imputação dos cartões exibidos a um Treinador-Jogador, é importante que os registos efectuados a tal propósito no Boletim de Jogo 
relativamente a qualquer Treinador-Jogador sejam efectuados no local próprio e de forma adequada, por forma a que se possa diferenciar (*) se os mesmos lhe 
foram exibidos enquanto “Treinador” ou enquanto “Jogador”, diferenciação essa que terá de ser sempre efectuada de acordo com as indicações que os Árbitros 
Principais fornecerem ao Árbitro Auxiliar. 

  (*) Nota:  Tratando-se de protestos efectuados a partir do banco - ou de quaisquer outras situações em que seja impossível proceder a uma “diferenciação de 
funções – a imputação será sempre feita à função de “Treinador”.  

  Se ocorrer a exibição do terceiro cartão azul ao Treinador-Jogador, independentemente da diferenciação efectuada relativamente aos cartões anteriormente exibidos, 
terá sempre de ser ordenada a sua expulsão do jogo, sendo o cartão vermelho imputado de forma igual à imputação efectuada relativamente ao 3º cartão azul que 
tenha sido exibido. No entanto, no Boletim de Jogo os Árbitros devem mencionar sempre que o Treinador-Jogador foi expulso por ter acumulado 3 cartões azuis na 
sua dupla-condição de Jogador e de Treinador. 

3.  Se o Treinador-Jogador entrar indevidamente em pista  – antes de cumprida a totalidade do tempo de uma suspensão que lhe havia sido imposta – o Árbitro 
Auxiliar accionará de imediato um sinal sonoro para que os Árbitros Principais sejam avisados da infracção, assegurando – depois de interromperem o jogo de 
imediato (se for esse o caso) e nos termos do consignado no  Artigo 4º das Regras de Jogo – os seguintes procedimentos: 

 3.1  A exibição de dois cartões vermelhos ao Treinador-Jogador, expulsando-o definitivamente do jogo nesta sua “dupla condição” - ou seja, um cartão vermelho 
enquanto “jogador” e um cartão vermelho enquanto “treinador” – por ser tanto o autor como o responsável da infracção em causa, imputação essa que 
terá de ser assim registada no Boletim de Jogo pelo Árbitro Auxiliar. 

  3.2  A equipa do infractor terá de reiniciar o jogo com apenas 3 jogadores em pista  - (guarda-redes incluído) -  sendo sempre sancionada disciplinarmente com 
os dois “power-play” correspondentes, que terão de ser cumpridos em função dos condicionalismos definidos nas alíneas seguintes: 

  3.2.1  Se, no momento da infracção, essa equipa se encontrava com 5 jogadores em pista-  por já ter sido cumprido o “power-play” correspondente à 
infracção anterior do Treinador-Jogador -  cada um dos “power-play em questão terá a duração máxima de 4 minutos, a partir do momento da 
expulsão do seu Treinador-Jogador.  

 3.2.2  Se, no momento da infracção, essa equipa se encontrava com 4 jogadores em pista -  por estar a cumprir um “power-play”, cujo  cumprimento não 
sofre qualquer alteração -  terá de ser assegurado que a equipa infractora não mantenha apenas 2 jogadores em pista, obrigando a que – nos 
termos do estabelecido no Artigo 10º das Regras de Jogo, em particular no seu ponto 5 -  o cumprimento de cada um dos “power-play adicionais 
seja efectuado por um tempo diferenciado e de acordo com o estabelecido nas alíneas seguintes:  

  a)  Um dos “power-play adicionais terá a duração máxima de 4 minutos, a partir do momento da expulsão do seu Treinador-Jogador. 

  b) O outro “power-play” adicional terá a duração máxima de 8 minutos, a partir do momento da expulsão do seu Treinador-Jogador (os 4 minutos 
que lhe correspondem têm de ser adicionados ao tempo em que se inicia o “power-play” adicional indicado na alínea anterior 

 3.3  Quando - por força da entrada indevida em pista do seu Treinador-Jogador -  o jogo tiver sido interrompido pelos Árbitros Principais, a equipa do infractor 
terá de ser ainda tecnicamente sancionada com um LIVRE DIRECTO. No entanto, se o jogo estava já interrompido quando ocorreu a infracção em causa, a 
equipa do infractor haverá sofrerá qualquer sanção técnica,  pelo que o recomeço do jogo será efectuada pelos Árbitros Principais em função da acção que 
determinara a interrupção em causa.  

4.  Se o Treinador-Jogador se encontrar em pista e for considerado o autor e responsável pela marcação intencional de um auto-golo na sua própria baliza, os Árbitros 
terão assegurar – logo após a sua validação e nos termos do consignado no ponto 5. do Artigo 18º das Regras de Jogo -  os seguintes procedimentos: 

  4.1  A exibição de dois cartões vermelhos ao Treinador-Jogador, expulsando-o definitivamente do jogo nesta sua “dupla condição” - ou seja, um cartão vermelho 
enquanto “jogador” e um cartão vermelho enquanto “treinador” – por ser tanto o autor como o responsável da infracção em causa, imputação essa que 
terá de ser assim registada no Boletim de Jogo pelo Árbitro Auxiliar. 

  4.2  A equipa do infractor terá de reiniciar o jogo com apenas 3 jogadores em pista  - (guarda-redes incluído) -  sendo sempre sancionada disciplinarmente com 
os dois “power-play” correspondentes, a cumprir em circunstâncias idênticas às que foram anteriormente referidas nos pontos 3.2.1 e 3.2.2. 
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Resultados dos cursos de juízes e calculadores 
 
Juízes Estagiários: 

Formando/a Resultado 

Albertina Maria Soares Rocha Moreira Apto 

Ana Cristina de Moura Ribeiro de Queirós Apto 

Ana Guimarães Não Apto 

Ana Isa Ferreira Apto 

Ana Isabel Campos de Jesus Pinto Apto 

Ana Isabel de Bastos Mota Não Apto 

Ana Maria Silva Peixoto Santos Não Apto 

Ana Rita Costa Tavares Apto 

Ana Sofia Guedes Pinto Não Apto 

Ana Sofia Silva Albano Não Apto 

Andréa Manuela Pinto Costa Não Apto 

Andreia Maria da Silva Cardoso Apto 

Barbara Sofia Giao Matos Santos Silva Apto 

Cátia Isabel Almeida Mota Apto 

Célia Martins Araújo Apto 

Clara Sofia Leal Ferreira Não Apto 

Cláudia Maria Soares de Oliveira Martins Apto 

Daniela Silva Gregório Apto 

Fábio Manuel da Silva Ferreira Não Apto 

Fátima Catarina Neves Oliveira de Sousa Não Apto 

Flávia de Siqueira Neves Apto 

Henrique José Vieira da Costa Apto 

Hugo Chapouto Apto 

Joana Filipa C. Branco de Magalhães e Sousa Apto 
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Joana Patrícia Meireles Magalhães Não Apto 

Joana Sofia Silva Pereira Apto 

Juliana Costa Martins Não Apto 

Laura da Conceição M. T. Santos Não Apto 

Luisa Correia de Sousa Apto 

Maria João Ferreira Apto 

Marta Sofia Ferreira Pereira Apto 

Nuno Ferreira dos Santos Não Apto 

Ricardo Filipe Sereno Martins Não Apto 

Sónia Marisa da Slva Cardoso Não Apto 

Soraia Filipa Moreira da Silva Não Apto 

Tiago Filipe Correia Mota Não Apto 

Tiago Manuel Martins Duarte Rocha Apto 

Vânia Moreira de Sousa Apto 
 
 
Juízes Estagiários Dança: 

Formando Resultado Final 

Cláudia Virgínia da Silva Pinto Nunes Apto 

Nuno Gonçalo Braga Pinto Santos Apto 

Verónica Daniela Ramos Gomes Apto 
 
 
Juízes Regionais Dança: 

Formando Resultado Final 

Cláudia Virgínia da Silva Pinto Nunes Apto 

Nuno Gonçalo Braga Pinto Santos Apto 

Verónica Daniela Ramos Gomes Apto 
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Calculadores Regionais: 

Formando/a Resultado Final 

Albertina Maria Soares Rocha Moreira Não Apto 

Ana Isabel Campos de Jesus Pinto Não Apto 

Ana Isabel Ferreira Alves Campos Santos Não Apto 

Ana Maria da Silva Peixoto dos Santos Apto 

Antonio Jose Ferreira Matos Não Apto 

António Mendes da Silva Não Apto 

Barbara Sofia Giao Matos Santos Silva Não Apto 

Bruno Filipe da Silva Oliveira  Não Apto 

Carlos Alberto Trindade Resende Apto 

Carlos Jorge Ribeiro Gregório Apto 

Célia Martins Araújo Apto 

Cláudia Sofia Freire Gama Leirós Cardoso Rocha Apto 

Cláudia Marlene da Silva Campos Moreira Não Apto 

Cláudia Sofia Gonzaga Marques Apto 

Cláudia Virgínia da Silva Pinto Nunes Apto 

Daniela Silva Gregório Apto 

Diana Rute Gião de Matos Santos da Silva Apto 

Eduardo Manuel Ribeiro Mendes Não Apto 

Elisa Dulce Santos Trindade Pereira Apto 

Fernando César Ribeiro Mendes Apto 

Flávia de Siqueira Neves Não Apto 

Helder Miguel Maia Moreira Quinhentas Não Apto 

Helga Raquel da Fonseca Marques Apto 

Henrique José Vieira da Costa Apto 

Joana de Sousa Oliveira Não Apto 

José Alberto Teixeira Coimbra da Silva Guimarães Apto 

Laura da Conceição Martins Teixeira dos Santos Não Apto 

Luís Filipe Soares Gomes Não Apto 

Margarida Carla Barbedo Ferreira Não Apto 
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Maria Adriana de Sousa Marques Não Apto 

Maria Teresa da Silva Amorim Não Apto 

Nuno Ferreira dos Santos Não Apto 

Pedro Filipe Pinto Ribeiro Apto 

Pedro Nuno Lopes da Silva Serrão Não Apto 

Rui Fernando da Cruz Outeiro Apto 

Sandra Marina Freire Gama Leirós Apto 

Sandra Sofia Maurício Oliveira Salvador Não Apto 

Vera Marques Não Apto

Verónica Daniela Ramos Gomes Apto 

Tania Ramos Silva Apto 
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