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Exmos. Senhores, 
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1   HÓQUEI EM PATINS 
 

 RANKING DE GOLOS 
Publica-se o Ranking de Golos referentes às seguintes Competições : 
Taça de Portugal Seniores Femininos 
Campeonato Nacional da II Divisão 
Campeonato Nacional III Divisão 
Campeonato Nacional Seniores Femininos 
Campeonato Nacional Sub-20 
Campeonato Nacional Sub-17 
Campeonato Nacional Sub-15 
Campeonato Nacional Suib-13 

 

 

2 –  PATINAGEM ARTÍSTICA 

 
 CAMPEONATO NACIONAL DE PATINAGEM LIVRE E TORNEIO NACIONAL DE 
BENJAMINS 2018 
Para conhecimento de todos os interessados publica-se o protocolo das Provas 
mencionadas em epígrafe.  
 

 

3 –  SKATE 

 
ÉPOCA 2018 - CIRCUITO NACIONAL 
No final do ciclo olímpico de 2013/2016 foi decidido pelo COI - Comité Olímpico 
Internacional incluir o Skate como uma das modalidades em competição nos Jogos 
Olímpicos de Tóquio 2020, consequentemente inseridos no ciclo Olímpico 2017/2020. A 
tutela internacional foi atribuída á WS – WORLD SKATE (anteriormente FIRS - Fédération 

http://www.fpp.pt/HP/Documentos/13
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Internationale de Roller Sports) e por inerência a todas as suas federações nacionais 
associadas.  
 

A Federação de Patinagem de Portugal (FPP) muito se honra de poder acolher, na sua 
tutela, o Skate que tantos atletas atrai e gera um interesse enorme junto da população em 
geral. É objetivo da FPP contribuir para o crescimento, promoção, desenvolvimento e 
divulgação do Skate, assim como criar a oportunidade de aprender e partilhar 
conhecimentos e experiencias com a grande comunidade do Skate.  
 

Face ao exposto informam-se as datas e os locais para a realização do Circuito Nacional de 
Skate para a época desportiva de 2017/2018:  
DATA LOCAL  
9 de junho de 2018 – Cascais, Parque das Gerações (já realizada) 
23 de junho de 2018 – Lisboa, Skate Parque de Chelas (já realizada) 
21 de julho de 2018 –  Póvoa de Varzim, Skate Parque da Povoa  
29 de setembro de 2018 – Vila Nova de Santo André, Skate Parque de Stº André  
 

Este circuito tem como principais objetivos  
- Criar as condições necessárias para que as e os skaters portugueses possam competir 

entre si, nivelando-os por idades, facilitando a sua integração dentro da comunidade 
skater e respeitando a sua natural evolução técnica, diminuindo o risco de inibição para a 
participação neste tipo de eventos.  

 

- Criar dinâmica competitiva entre a nova geração do skate nacional, e proporcionar o 
convívio desportivo com skaters mais experientes.  

 

- Potenciar um crescente número de atletas e reforçar o aumento do seu nível de skate.  
 

- Proporcionar uma evolução faseada e estruturada de todos os skaters, criar condições 
para que cheguem mais preparados á competição, com melhor nível técnico, mais 
maduros e seguros de si.  
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- Dar mais visibilidade ao desporto e ao estilo de vida associado, bem como aos vários 
patrocinadores, e principalmente estimular o aumento do nível de skate.  

 

É desejo da FPP que toda a comunidade skater participe e faça deste circuito uma grande 
festa. O compromisso da FPP é de que as provas sejam para os atletas, treinadores e 
clubes, como principais agentes e a eles é que deve ser dado o protagonismo, é sobre eles 
que deve estar colocado o foco, com o mesmo empenho e forma que a FPP coloca nas 
restantes competições que organiza. Para que isso seja possível é fundamental esclarecer, 
desmistificar e clarificar alguns pontos referentes aos regulamentos federativos que regem 
as competições de Skate e que se encontram em vigor:  
 

- Todas e todos os skaters, federados ou não, poderão participar nas competições nacionais 
organizadas pela FPP. Aos skaters não federados apenas está vedado a atribuição do 
título de Campeão Nacional;  

 

- Todos os Clubes, Associações ou Grupos Desportivos que não sejam filiados na FPP 
poderão participar nas competições nacionais organizadas pela FPP. Aos Clubes, 
Associações ou Grupos Desportivos que não sejam filiados na FPP, apenas lhes está 
vedado a atribuição do título de Campeão Nacional de Clubes;  

 

- Todos os Clubes, Associações ou Grupos Desportivos filiados ou não na FPP, podem e 
devem organizar as suas provas particulares. Entendemos que é assim que se fomenta e 
estimula o crescimento, a promoção, o desenvolvimento e divulgação do Skate, com o 
empenho de todos os agentes desportivos, que conduzam à pacificação e construção de 
um maior e melhor Skate. As provas particulares devem ser comunicadas à FPP com 
antecedência, para que seja possível criar uma agenda de eventos que apoie e auxilie à 
divulgação de todos os eventos de Skate, e que contribua eficazmente á participação de 
todos e eliminando as sobreposições de datas, indo ao encontro de quem é realmente 
mais importante, as e os Skaters.  

 

As mudanças tendem a gerar resistências, divergências de opinião, conturbação e 
dificuldades, contudo acreditamos e tudo faremos para que em pouco tempo consigamos 
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todos em conjunto e parceria criar as condições mais favoráveis para o Skate, sem deixar 
ninguém de fora. A FPP esteve, está e estará disponível para acolher ideias e contributos 
para a melhoria do Skate em Portugal, e na esperança que com o tempo os restantes 
agentes entendam que não será de costas voltadas que faremos um Skate maior e melhor. 
 

A FPP tem a plena consciência que o Skate não é apenas uma Modalidade desportiva, é 
mais do que isso. É uma forma de estar e viver. É uma cultura! E é por entender isso que a 
FPP organizará competições abertas a todas e todos os skaters, indo ao encontro delas e 
deles e não querendo ir contra elas e eles. 
 

Compreende a FPP que, tendo o Skate uma filosofia diferente, que possam muitas e muitos 
skaters, legitimamente, ter opinião discordante com a existência de um campeonato do 
mundo, com a inclusão do Skate nos Jogos Olímpicos ou com um sistema mais formal e 
rígido de competições, porém é esse sistema que está aprovado pelas instâncias 
desportivas internacionais (leia-se COI e WS) que permitirão o acesso quer a campeonatos 
do mundo quer aos Jogos Olímpicos e que poderão existir skaters que possam ter o desejo 
e vontade de estarem presentes nessas competições e que será necessário criar as 
condições para que possam lá chegar. Acresce que esta é uma janela de oportunidade para 
que o público em geral encare o Skate de forma diferente, associado a uma forma saudável 
de praticar desporto, privilegiando a liberdade, ousadia, coragem e diversão. 
 

Na esperança que este voltar de página na modalidade seja bem compreendido e que a 
modalidade entre num ritmo de evolução e prosperidade, desejamos a todos os maiores 
sucessos desportivos e pessoais.  

 
4 –  SEGURO DESPORTIVO 

 
 NOVO MANUAL DE PROCEDIMENTOS  

Damos conhecimento do novo Manual de Procedimentos de seguro de acidentes 
pessoais de atletas e agentes desportivos da CDP/Tranquilidade, que entra em vigor a partir  

https://www.cdp.pt/seguros.html
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do presente mês de Junho para todas as modalidades desportivas. 
 

Destacamos, no que concerne ao ponto 3 do mesmo  e no que respeita aos – 
PROCEDIMENTOS EM CASO DE ACIDENTE, que: 
a) Se mantem, o prazo de 8 (oito) dias imediatos à ocorrência do acidente, para que o 

agente desportivo, participe o sinistro por escrito e em impresso próprio da 
Tranquilidade; 

 

b) Se mantem, o facto da participação, depois de devidamente preenchida e assinada 
pelo Sinistrado (ou seu Encarregado de Educação, sendo menor) e pelo 
representante do Clube, ter de ser entregue nos serviços da Confederação do 
desporto de Portugal, acompanhada por cheque emitido em nome da Tranquilidade 
no valor da respetiva franquia: 175,00€ (cento e setenta e cinco euros); 

 

c) Se mantem, que a inexistência de participação nos termos do atrás exposto, implica 
o cancelamento dos tratamentos em curso. 

 

d) É alterado o procedimento relativamente a Franquias que sejam pagas por 
Transferência Bancária, devendo ser observados obrigatoriamente todos os 
seguintes procedimentos sob pena de não serem localizados os respetivos 
reembolsos de franquias, a saber:  

 

1- Aquando do movimento de transferência bancária do valor da franquia, o Clube do Atleta 
ou Agente Desportivo deve de remeter uma informação, para o seguinte endereço 
eletrónico: df.tesouraria.norte@tranquilidade.pt, com a indicação de que procedeu a este 
reembolso, anexando o comprovativo da transferência bancária e indicando expressamente 
os seguintes dados : nº apólice, data do sinistro e nome do atleta. 
 

2- O Clube do Atleta ou Agente Desportivo deve anexar à participação que remete para a 
Confederação do Desporto de Portugal, o comprovativo da transferência bancária e cópia 
do email atrás referido. Dentro do que for possível, a referência da transferência bancária 
deverá conter a seguinte designação: "Franquia AP" acrescida do primeiro e último nome do 
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sinistrado. A transferência deverá ser realizada para o seguinte IBAN:PT50 0007 0410 0001 
3460008 93 (175,00€, cento e setenta e cinco euros). O Clube do Atleta ou Agente 
Desportivo disponibilizará ao Sinistrado fotocópia da participação de sinistro, devidamente 
autenticada pelos respetivos Serviços, a qual deverá ser obrigatoriamente exibida pelo 
Sinistrado junto da Rede de Prestadores de Cuidados de Saúde Convencionados. 
 

A presente informação não dispensa uma cuidada leitura deste relevante Manual. 
 

 
5 – ACÇÃO DISCIPLINAR

 
Publicam-se as Listas da Acção Disciplinar, referentes à reunião de 27 de Junho de 2018. 

 
 
 
 
 

* * * 
* 

http://www.fpp.pt/Disciplina


22 Euros, por Par.

Prémios:

Serão atribuídas medalhas aos três primeiros classificados nos diferentes escalões e 
género. Serão atribuídas taças aos três clubes, primeiros classificados no conjunto 
de todas as provas do Campeonato Nacional de Patinagem Livre e Pares Artísticos 
e taças ao três primeiros classificados no conjunto de todas as provas do Torneio 
Nacional de Benjamins, sendo a entrega das referidas taças efectuada no ultimo dia 
do referido Campeonato/Torneio.

Cerimónia de Abertura e 
Encerramento:

Obrigatória a presença de todos os patinadores que realizem prova no respectivo dia das 
cerimónias, e demais participantes na prova, com o respectivo estandarte ou bandeira do 
clube.

Prazo de Inscrição: Todas as inscrições devem dar entrada na plataforma até às 23:59 Horas do dia 9 de 
Julho (Segunda-Feira) de 2018

Sorteio: A realizar às 21 horas, no dia 11 de Julho de 2018, na Plataforma Web e em directo 
no Facebook da FPP.

Provas a efectuar:
Patinagem Livre, Pares Artísticos e Patinagem Livre e Figuras Obrigatórias (Benjamins) 
conforme disposto, para esta especialidade, nos Artigos 54º e 55º do Regulamento Geral 
da Patinagem Artística.

18 Euros, por Atleta.

Pagamento: PT50 0033 0000 00580326485 27
O comprovativo da transferência deverá ser anexado na mesma plataforma.

Taxa de Inscrição:

A FPP/CTDPA vai promover a realização do Campeonato Nacional de Patinagem Livre, Pares Artísticos e 
Torneio Nacional de Benjamins da época 2018, de acordo com o seguinte protocolo:

Local: Pavilhão Municipal da Penha-Faro - Na área de jurisdição da A. P. Alentejo e Algarve

21 a 29 de Julho de 2018 - Campeonato Nacional de Patinagem Livre e Pares Artísticos

Suportes Musicais:

Aberta a todos os Clubes ou Escolas que satisfaçam os requisitos estabelecidos de 
participação constantes do Regulamento Técnico de Patinagem Artística de 2018, 
relativamente à especialidade de Patinagem Livre e Pares artísticos, bem como ao que diz 
respeito ao escalão Benjamim                                                                                                                   
A inscrição será realizada na Plataforma da Patinagem Artística da FPP. Os clubes 
deverão utilizar o acesso anteriormente fornecido, à referida plataforma, os que ainda não 
tenham credenciais de entrada, deverão preencher o seguinte formulário a fim de as 
receber:  

https://goo.gl/Pz5Fi1 

A efectuar no acto da inscrição através de transferência bancária para o IBAN:

25 de Julho de 2018 - Torneio Nacional de Benjamins
Data:

Todos os suportes musicais têm impreterivelmente de ser enviados através da Plataforma 
até às 23h59 Horas do dia 18 de Julho de 2018.

Inscrição:

Horário: A indicar, dependendo do número de inscrições.

https://goo.gl/Pz5Fi1
https://goo.gl/Pz5Fi1
https://goo.gl/Pz5Fi1
https://goo.gl/Pz5Fi1
https://goo.gl/Pz5Fi1
https://goo.gl/Pz5Fi1
https://goo.gl/Pz5Fi1
https://goo.gl/Pz5Fi1

