
 

 

 
 

COMUNICADO Nº 01/2016 
 
 
 
Exmos. Senhores, 
 

Para vosso conhecimento e como único aviso oficial, informamos V. Exas. do seguinte: 
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Lisboa, 08 de Janeiro de 2016.     

 
 
 

P’lo Presidente da FPP 
 

Documento Informático 
Não Necessita de Assinatura 

Manuel Pinto 
                                                Secretário-Geral 
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1   –  HÓQUEI EM PATINS 

 
1.1 - P2 DO CAMPEONATO NACIONAL DE SENIORES FEMININOS – AP. CAMPEÃO 
 3ª ELIMINATÓRIA DA TAÇA DE PORTUGAL DE SENIORES MASCULINOS 
 ÉPOCA 2015/2016 

Informam-se todos os interessados que o sorteio das provas em título realiza-se às 18H00, 
no dia 18 de Janeiro de 2016, nas instalações da FPP, sitas na Avª Almirante Gago 
Coutinho, 114 em Lisboa. 

 
1.2 - CAMPEONATOS NACIONAIS DE JOVENS – DIAS E HORÁRIOS DOS JOGOS 

ÉPOCA 2015/2016  
Informam-se todos os interessados que os dias e horários dos jogos deverão respeitar o 
que se encontra estipulado no 6.2 do Artigo 53.º do RGHP, que define que os jogos dos 
Campeonatos Nacionais de Jovens serão disputados nos dias e horas abaixo indicados:  
· SUB 20 – Domingo, entre as 15h00 e as 18h00;  
· SUB 17 – Sábado, entre as 15h00 e as 20h00;  
· SUB 15 – Domingo, entre as 15h00 e as 18h00;  
· SUB 13 – Sábado, entre as 15h00 e as 18h00. 

 
Deste modo, os Clubes visitados poderão marcar os seus jogos nos períodos indicados (por 
ex: jogos de Sub 20, poderão ser marcados entre as 15h00 e as 18h00 de Domingo).  
 

Alterações aos dias e horas definidas oficialmente, só se efetuarão se houver a 
concordância de ambos os Clubes intervenientes, conforme estabelece o 6.3 do referido 
Artigo, à exceção da última jornada, que se realizarão conforme abaixo indicado:  
· SUB 20 – 17h00;  
· SUB 17 – 20h00;  
· SUB 15 – 15h00;  
· SUB 13 – 15h00. 
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2 –   PATINAGEM ARTÍSTICA 

 
2.1 - ESCALÕES ETÁRIOS - ÉPOCA 2016 

Para conhecimento de todos os interessados publicam-se os escalões etários para a 
época 2016. 
 

2.2 - CALENDÁRIO DE PROVAS - ÉPOCA 2016 
Para conhecimento de todos os interessados publica-se o calendário de provas para a 
época 2016. 

 
2.3 - TESTES NACIONAIS NÍVEL 5 – ÉPOCA 2016  

Para conhecimento de todos os interessados publicam-se o  
protocolo, ficha de inscrição e regulamento da prova mencionada em epígrafe. 
 
 

3 –   PATINAGEM ARTÍSTICA / PATINAGEM VELOCIDADE 

 
 SEGURO DESPORTIVO - ÉPOCA 2016 

Comunica-se a todos os interessados que, segundo informação da Confederação do 
Desporto de Portugal / Tranquilidade, o valor dos prémios de seguro desportivo obrigatório 
para a época 2016 irão manter-se. 
 

• Assim, na opção do seguro obrigatório, os valores são: 
Atletas menores de 14 anos - 7.50 € 
Atletas maiores de 14 anos – 14.50 € 
Não Atletas - 5.50 € 
Sendo o valor das Coberturas de : 
Invalidez Permanente – 27.500.00€ 
Despesas de Tratamento e Repatriamento – 4.500.00€ 

http://www.fpp.pt/ficheiros/pdf/patinagem-artistica/ee16.pdf
http://www.fpp.pt/ficheiros/pdf/patinagem-artistica/calendarios/2016provas.pdf
http://www.fpp.pt/index.php/patinagem-artistica/calendarios
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Despesas de Funeral – 2.700.00€ 
 

• Na opção do seguro facultativo, os valores são: 
Atletas menores de 14 anos - 13.50 € 
Atletas maiores de 14 anos – 22.50 € 
Não Atletas - 11.50 € 
Sendo o valor das Coberturas de : 
Invalidez Permanente – 37.500.00€ 
Despesas de Tratamento e Repatriamento – 9.000.00€ 
Despesas de Funeral – 3.700.00€ 
 

Relembramos a obrigatoriedade do envio do Modelo de Participação de Sinistros para a 
Confederação do Desporto de Portugal acompanhado da franquia de 175,00 € em caso de 
accionarem o seguro desportivo, cuja diferença será reembolsada se as despesas forem 
inferiores a esta quantia. 
 

Mantem-se o nº da apólice – 0002890967. 
 

As condições da apólice e os procedimentos poderão ser consultados em 
www.cdp.pt/seguros 
 
 

4 –   ACÓRDÃO – PROCESSO DISCIPLINAR 

 
Relativamente ao jogo a seguir referenciado damos nota da Decisão proferida em Sede do 
Processo. 
Assim : 
Campeonato Nacional II Divisão HP 

- PROC. DISCIPLINAR Nº 2119/15 
Jogo nº 399 – HC “Os Tigres” / HC Sintra 

  
João Ricardo Mendes Silva, patinador do HC “Os Tigres” 
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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, em sancionar o Arguido João Ricardo Mendes Silva na Pena de 6 ( seis ) 
meses de Suspensão de Actividade, nos termos do disposto nos artigos 52º nº: 1.2.1, 50º 
nº: 3.1, 26º nº: 1 n) e m), 27º nº: 1 i) e nº: 2, 28º nºs: 1, 2 e 3 todos do Regulamento de 
Justiça e Disciplina da Federação de Patinagem de Portugal. 
 

Nos termos do disposto no artigo 41º nºs: 1 e 2 do Regulamento de Justiça e Disciplina da 
Federação de Patinagem de Portugal, delibera-se pela suspensão parcial da execução da 
pena, isto é, dos 6 ( seis ) meses de suspensão de actividade impostos, o Arguido cumprirá, 
de forma efectiva, somente 2 ( dois ) meses, suspendendo-se o remanescente da pena, ou 
seja, os restantes 4 ( quatro ) meses, pelo prazo de 6 ( seis ) meses. 
 

Tal decisão baseia-se no facto do Arguido ser um patinador internacional ( representar 
oficialmente o país ) e, no facto de, impor uma pena de inactividade como a proposta – 6 ( 
seis ) meses – faria perigar a participação do Arguido em grande parte da época desportiva 
2015/2016 – de Novembro de 2015 a Abril de 2016. 
 

Entende-se que, o facto de o Arguido já se encontrar impedido de desenvolver a actividade 
desportiva desde Novembro de 2015, assim como, o facto de, a mera possibilidade de o 
remanescente da pena ser imediatamente executado, acaso o Arguido, durante o período 
de suspensão da pena, incorrer em qualquer infracção disciplinar, acautelam as 
necessidades de reprovação e prevenção “. 

 
 

* * * 
* 


