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1 –  HÓQUEI EM PATINS 

 
1.1 -        CAMPEONATO NACIONAL DE SUB-20 
               PRÉ-ELIMINATÓRIA 

O Campeonato Nacional de Sub 20, contempla no seu quadro competitivo a realização de 
uma Pré-Eliminatória para os últimos clubes qualificados no Continente, que disputarão 
dois lugares na competição nacional com os representantes das Regiões Autónomas dos 
Açores e da Madeira naquele escalão. 
 

Na presente época, o 6º classificado do Campeonato regional do Porto- ACD Gulpilhares, 
o 4º classificado do Campeonato Regional de Aveiro- FC Oliveira do Hospital, o 
representante da Região Autónoma dos Açores- HC Ponta Delgada, terão de disputar a 
referida pré-eliminatória. 
 

Assim, vimos por este meio informar o calendário, horário e locais para realização dos 
jogos: 
 

•  26 de janeiro de 2018 - 21h00 - ACD Gulpilhares x FC Oliveira Hospital - Pav. Clube 

Académico da Feira 

•  27 de janeiro de 2018 - 17h30 - FC Oliveira Hospital x HC Ponta Delgada - Pav. 

Associação Académica Espinho 

•  28 de janeiro de 2018 - 16h00 - HC Ponta Delgada x ACD Gulpilhares - Pav. 

Associação Académica Espinho 
a)  Os dois primeiros classificados apuram-se para disputar o Campeonato Nacional de 

Sub 20 Masculinos, da época em questão. 
b)  Os restantes clubes terminam a sua participação no Campeonato Nacional de Sub 

20 Masculinos, da época em questão. 
 

A atribuição de pontos e desempate classificativo, será conforme determina o Artigo 7º do 
Regulamento Geral de Hóquei em Patins. 

 



 

2 

1.2 - CAMPEONATOS NACIONAIS DE JOVENS 
DIAS E HORÁRIOS DOS JOGOS - ÉPOCA 2017/2018 
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  
 

1.3 -        INSCRIÇÃO NOS CAMPEONATOS NACIONAIS DE SUB-20 
               ÉPOCA 2017/2018 

Informam-se todos os clubes apurados para a Prova em epígrafe, que devem confirmar a 
sua participação até ao próximo dia 29 de Janeiro de 2018, acompanhado da respectiva 
taxa de inscrição. Campeonato Nacional de Sub 20 – 120,00 €. 
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1.4 - INSCRIÇÃO NOS CAMPEONATOS NACIONAIS DE SUB-17, SUB-15 E SUB-13 

ÉPOCA 2017/2018 
Informam-se todos os clubes apurados para a Prova em epígrafe, que devem confirmar a 
sua participação até ao próximo dia 5 de Fevereiro de 2018, acompanhado da respectiva 
taxa de inscrição: 
Campeonato Nacional de Sub 17 – 120,00 € 
Campeonato Nacional de Sub 15 – 60,00 € 
Campeonato Nacional de Sub 13 – 60,00 € 

 

1.5 - ATLETAS COM SUSPENSÕES POR CUMPRIR DEVIDO A CASTIGOS NAS PROVAS 
DISTRITAIS/ REGIONAIS   

            ÉPOCA 2017/2018 
Informam-se todas as Associações que devem enviar à FPP, até ao próximo dia 5 de 
Fevereiro de 2018,  a lista de atletas com suspensões por cumprir devido a castigos nas 
provas distritais/regionais. 
 

1.6 - SORTEIO 
    CAMPEONATOS NACIONAIS 2ª DIVISÃO E 3ª DIVISÃO 
    APURAMENTO DE CAMPEÃO E APURAMENTO DE PROMOÇÃO 

Os sorteios das provas mencionadas em título,  terão  lugar no dia 05 de Fevereiro de 2018 
pelas 18.00 Horas nas instalações desta Federação, sitas na Avenida Almirante Gago 
Coutinho, nº 114 – Lisboa. 

 

Mais se informa que em aditamento ao nosso Comunicado nº 02/2018, aquando da 
realização dos sorteios dos Campeonatos Nacionais de Jovens (29 de Janeiro e 05 de 
Fevereiro) serão igualmente realizados os sorteios das zonas seguintes destes 
Campeonatos Nacionais. 
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1.7  RANKING DE GOLOS 
Publica-se o ranking de golos referente às seguintes Competições: 
Campeonato Nacional I Divisão 
Campeonato Nacional II Divisão 
Campeonato Nacional III Divisão 
Campeonato Nacional Seniores Femininos 

 
 

2 –  PATINAGEM ARTÍSTICA 

 
 PREÇÁRIO DE PROVAS  PA FPP 2018 

COMUNICADO Nº 1-2018-CTDPA 
Para conhecimento de todos os interessados publica-se o  
Preçário de Provas PA FPP 2018 e o Comunicado Nº 1-2018-CTDPA. 

 
 
3 –  PATINAGEM DE VELOCIDADE 

 
 CAMPEONATO NACIONAL DE PISTA – INICIADOS/JUVENIS/SENIORES 

INFORMAÇÃO AOS CLUBES 
Para conhecimento de todos os interessados publica-se a informação aos Clubes. 

 
 
4  –   CONSELHO DE ARBITRAGEM  

 
 COMUNICADO Nº 4 – ÉPOCA 2017/2018 
Para conhecimento de todos os interessados publica-se o  
Comunicado nº 4 – Época 2017/2018 deste Conselho. 

http://www.fpp.pt/HP/Documentos/13
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5 – ACÇÃO DISCIPLINAR

 
5.1 - DESPACHO 

Para conhecimento de todos os interessados publica-se o Despacho. 
 
5.2 - REUNIÃO DE 24 DE JANEIRO DE 2018 

Publicam-se as Listas da Acção Disciplinar, Acórdão PD 2166/17 e Relatório e Decisão PI 
2171/17, referentes à reunião de 24 de Janeiro de 2018. 

 
 

 
 
 

* * * 
* 

http://www.fpp.pt/media/docs/disciplina/2018/01/24.pdf


                                                           
 

 
 

Época 2018 
 

Preçário de Provas de Patinagem Artística 
 

Preçário a praticar na Federação de Patinagem de Portugal, referente a provas 

de Patinagem Artística, para a época 2018: 
 
-Campeonatos e Torneios Nacionais de Patinagem Livre, Figuras Obrigatórias e 
Dança (todos os escalões) 
 

• - Individuais – 18.00€ 

• - Pares           – 22.00€ 
 
-Testes Nacionais (todos os escalões e disciplinas) 
 

• - Individuais – 16.00€ 

• - Pares           – 20.00€ 
 
 
-Taça de Portugal 
 

• - Por equipa – 100.00€ 
 
 
-Campeonato Nacional de Show e precisão 
 

• - Por atleta em cada prova (efetivo) – 12.00€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       SAUDAÇÕES DESPORTIVAS 

         A DIRECÇÃO 
 



                                                           
 

     

Comunicado n.º 01/2018/CTDPA 

24 de Janeiro de 2018 

 

-Esclarecimento e recordatória sobre RGPA 

 
Exmos. Srs. 

 
Como é do vosso conhecimento, devido a constantes alterações na Patinagem 

Artística, o RGPA necessita de uma profunda restruturação, a qual está a ser efetuada 

e esperamos apresentar o respetivo regulamento devidamente restruturado o mais 

breve possível. 

 

Informamos que foi alterada a idade mínima de filiação, para 3 anos, e que os 

atletas podem realizar provas de acesso a partir dos 6 anos, a idade é definida 

segundo o ano civil a que corresponde cada época desportiva. 

 

Relembramos alguns artigos que constam no atual RGPA, que não serão 

alterados, e que terão que ser escrupulosamente cumpridos: 

 

“ARTIGO 9º 

(Inscrição de Treinadores e outros representantes dos clubes – normas específicas) 

1. Relativamente aos outros representantes das equipas – que estão definidos no ponto 1.2 do artigo 8º 

deste Regulamento - é obrigatório que, em cada categoria/escalão etário em que o clube participe, 

sejam inscritos, pelo menos, os seguintes elementos: 

1.1 Um Treinador devidamente habilitado, atento o disposto nos artigos 20º e 21º deste 

regulamento 

1.2 Um director eleito de clube ou um seccionista ou um delegado da equipa” 

 

…………………………………………………………………………/////////////…………………………………………………………………… 

 

“2.2 A inscrição dos Treinadores e outros representantes dos clubes, bem como a 

correspondente emissão do cartão desportivo, pode ser efectuada no decorrer da época desportiva, 

desde que: 

a) Ainda não tenha sido requerida a sua inscrição por qualquer outro clube ou, em caso 

contrário, se for requerida conforme estabelecido no ponto 4.2 do artigo 20º deste Regulamento; 

b) Seja solicitada na Associação de Patinagem de filiação do clube requerente, assegurando o 

pagamento da correspondente taxa anual de inscrição, atento o disposto no ponto seguinte. 

2.3 Admite-se ainda que os Treinadores e outros representantes possam ser inscritos por dois 

clubes distintos, desde que tal seja expressamente autorizado – em papel timbrado, com assinatura de 

quem tenha legitimidade estatutária para obrigar o Clube e a aposição de carimbo ou selo branco – pelo 

clube que o inscreveu em primeiro lugar. 

a) Sempre que na mesma época, treinadores e/ou outros representantes de clubes pretendam 

inscrever-se por um 2º clube, pagarão uma taxa de Revalidação, se na época imediatamente anterior 

estavam inscritos por esse clube, ou uma taxa de Transferência nos restantes casos. (Comunicado nº 

4/2011 de 27 de Janeiro de 2011).” 

 



                                                           
 

“ARTIGO 16º 

5. Quando um Treinador exerce, num mesmo clube, em equipas de diferentes categorias e 

escalões etários, apenas é devido o pagamento à FPP da taxa de inscrição anual que corresponda à 

equipa do escalão mais elevado por si treinada.” 

 

“ARTIGO 20º 

1.3. Para os efeitos de orientação técnico-desportivo, os Treinadores da Patinagem Artística 

devem estar habilitados com os níveis de qualificação estabelecidos neste regulamento. “ 

…………………………………………………………………………/////////////…………………………………………………………………… 

“4.2 constituindo uma exceção à regra geral, um Treinador pode - na mesma época desportiva 

subscrever, de forma simultânea, licença desportiva por dois clubes distintos, desde que tal seja 

expressamente autorizado pelo clube pelo qual subscreveu licença em primeiro lugar.” 

 

“ARTIGO 21º 

(Treinadores da Patinagem Artística – graus de qualificação) 

1. Atento o disposto na legislação específica em vigor, os Treinadores da Patinagem Artística 

são qualificados em função dos seguintes “graus de aptidão”: 

1.1 Treinador de grau 1, o qual fica habilitado à orientação, preparação e coordenação técnica 

de escolas de formação das categorias de iniciação, benjamins, infantis, iniciados e cadetes. 

1.2 Treinador de grau 2, o qual – para além das habilitações referidas no ponto 1.1 deste artigo 

fica habilitado à orientação, preparação e coordenação técnica das categorias de juvenis e juniores, bem 

como das selecções distritais/regionais. 

1.3 Treinador de grau 3, o qual – para além das habilitações referidas no ponto 1.2 deste artigo 

fica habilitado à orientação, preparação e coordenação técnica das categorias de seniores e selecções 

nacionais.” 

 

Relativamente ao artigo 21º, atento o comunicado Nº11 de 2017 

 

“2.2  

TREINADORES DE PATINAGEM ARTÍSTICA  

GRAUS DE QUALIFICAÇÃO 

PERÍODO TRANSITÓRIO 2018 –2020 

Até 2020 os Treinadores qualificados com o Grau 2, podem exercer as suas funções até ao  

Grau 3. 

A  partir  de  2020,  faz-se  a  aplicação  do  Regulamento  Geral  da  Patinagem  Artística  no  seu  

Artigo 21.” 

 

Relembra-se que todas estas regulamentações terão que ser cumpridas, com exceção, da fase 

transitória nas épocas 2018 a 2020. Todos os Clubes com atletas, dos escalões Juvenis, Juniores e 

Seniores, para participar nas provas de Patinagem Artística, devem cumprir o Artigo 9º- alínea 1.1 do 

RGPA. Na ausência de treinador habilitado para os escalões em causa, é excecionalmente permitido o 

apoio de um treinador de nível 2 para representação dos mesmos em prova, devidamente autorizado 

pelos clubes envolvidos.  

 

 

      SAUDAÇÕES DESPORTIVAS   

         O CTDPA 



CDR SANTANENSE 

511 110 693 

ENTIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DESPORTIVA 

         
CLUBE DESPORTIVO RECREATIVO SANTANENSE   

Rua Dr. João Abel de Freitas 9230 - 123 Santana 

Telef. / Fax: 291 573 977  *   Cont. 511 110 693 

 

 Exmo. Sr. Presidente da Federação         

    de Patinagem de Portugal 

                                                                                                                               

 

ASSUNTO: CAMPEONATO NACIONAL DE PISTA – 

INICIADOS/JUVENIS/SÉNIORES – DIVULGAÇÃO AOS CLUBES 

 

O Clube Desportivo e Recreativo Santanense irá organizar o Campeonato 

Nacional de Pista nos escalões de iniciados, juvenis e séniores nos dias 12 e 13 de 

maiode 2018, na zona de lazer do Faial – Santana, Madeira.  

Por este motivo, solicitamos a V. Ex.ª a divulgação da seguinte informação junto 

dos clubes filiados na modalidade de Patinagem de Velocidade: 

O CDR SANTANENSE disponibiliza aos clubes interessados na participação do 

referido Campeonato Nacional as seguintes condições: 

- Transporte gratuito entre os dias 11 e 14 de maio (de e para o aeroporto e no 

concelho de Santana); 

- Alimentação a 5€ por pessoa entre os dias 11 e 14 de maio (refeições em dias 

anteriores ou posteriores aos dias referidos têm um custo de 6,5€); 

- Alojamento gratuito em escolas, casas do povo e clubes; 

- Disponibilizamos ainda alojamento na Pousada de Juventude a um custo de 

10€ por pessoa/noite e em casas de turismo rural a um preço de 20€ por pessoa/noite. 

  

Agradecemos, desde já, a atenção dispensada ao nosso pedido. 

Com os melhores cumprimentos, 
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01 – Pedido de LICENCIAMENTO 

Conforme pedido (imagem abaixo) de licenciamento endereçado a este CA-FPP, o senhor 

Fernando Manuel Borralho Cabaço, com o número nacional 32 e alocado ao CA-AP de 

Lisboa, passa a partir do dia 05 de fevereiro de 2018 à condição de árbitro Licenciado, 

ao abrigo do Artigo 70º do REAHP, por ter atingido os 55 anos de idade e não pretender 

continuar até final da presente época. 

 

 
 

02 – NOVA COMPOSIÇÃO do CA-FPP 

Aos 03 (três) dia de janeiro de 2018, o senhor João Paulo Nunes Romão, que exercia o 

cargo de Vice-Presidente do CA-FPP, apresentou a sua renúncia por motivos pessoais e 

profissionais. Assim e face ao acima, a partir do dia 11 de janeiro de 2018, a composição 

do CA-FPP, passa a ser a seguinte: 

 

 Presidente  - Agostinho Peixoto da Silva 

 Vice-Presidente - Joaquim Afonso Leandro Catrapona 

 Diretor Hóquei Patins - João da Conceição Guilherme 

o Coordenadores  - Joaquim Rego Lamela 

- Jorge Manuel Aguiar Vasques 

 Suplente do CA-FPP - Ludovino Sousa Ferreira 

 

03 – FORMAÇÕES / Reciclagens Intermédias 

 

Delegados Técnicos 

Aos 17 dias de dezembro de 2017, em Cascais, foi levada a efeito uma formação para os 

senhores delegados técnicos por parte da DTN (Direção Técnica Nacional), tendo como 

preletor o Prof. Luís Sénica. 

 

Árbitros do Quadro “A” 

Aos 07 dias de janeiro de 2018, na Curia, foi levada a efeito uma formação para os 

senhores árbitros do quadro “A” por parte da DTN (Direção Técnica Nacional), tendo 

como preletor o Prof. Luís Sénica. 

Reciclagens 
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Adicionalmente e conforme imagem de parte do planeamento de 2017 / 2018, os senhores 

árbitros e delegados técnicos, terão nos próximos meses mais formações, assim como 

provas de aptidão física intermédias classificativas. 

 

 
 

04 – Reciclagem Início de Época 2018 / 2019 

 

Em reunião ordinária do CA-FPP, a 06 de janeiro de 2018, foi deliberado que a reciclagem 

de início de época para 2018 / 2019, para árbitros e delegados técnicos, serão realizadas 

conforme abaixo: 

 

 Sábado, 01 de setembro de 2018 - Árbitros do Quadro “A” 

 Domingo, 02 de setembro de 2018 - Árbitros do Quadro “B” 

 Domingo, 09 de setembro de 2018 - Delegados Técnicos 

 

05 – FORUM do Hóquei em Patins / Arbitragem 

 

Uma vez que alguns clubes manifestam constantemente que devia haver encontro com as 

mais diversas partes interessadas no hóquei em patins, o CA-FPP decidiu que vai tomar a 

iniciativa de organizar um fórum entre diversas partes, para debate de temas em que a 

arbitragem deva ser parte. Assim, ainda sem localização para o evento, mas com a data 

de 08 de setembro de 2018, sábado, será organizado um evento para que árbitros e 

delegados técnicos previamente selecionados, com clubes que pretendam estar com as 

suas mais variadas entidades (treinadores / atletas), possam participar para diálogos 

construtivos. 

Assim e para que, com uma iniciativa que recentemente se tentou fazer, algumas partes 

foram dizendo que gostavam de participar, mas posteriormente foram encontradas 

desculpas de o campeonato estar já em andamento, que não deviam ser só os clubes mais 

cimeiros, que também deviam ser atletas / capitães, treinadores e até pais de atletas, é 

desde já lançado o desafio. 

 
Agostinho Peixoto da Silva 
Presidente do CA-FPP 
e-mail: presidente.ca-fpp@fpp.pt 

mailto:presidente.ca-fpp@fpp.pt


 

DESPACHO 

 

O Conselho Disciplinar da Federação de Patinagem de Portugal 

na sua reunião de 17 de Janeiro de 2018, perante informação 

prestada pelo CTHP-FPP, deliberou anular os exercícios 

disciplinares exercidos a coberto dos CD40 a 52/1718, mais 

deliberando pelo respectivo processamento de Notas de Crédito 

aos Clubes visados. 

 

Lisboa, 17 de Janeiro de 2018 

 

     O Conselho Disciplinar da FPP 


