
ASSOCIAÇÃO DE PATINAGEM 
DO ALENTEJO E ALGARVE 

 

Rua Pablo Neruda, 1B  – Apartado 6006 – Tel / Fax 284 322 340 – 7801-908 BEJA 1 

                                    NOTA INFORMATIVA Nº 4 - 2020 
 

 
1 – ORIENTAÇÕES 36/2020 DA DGS – DESPORTO  

        E COMPETIÇÕES DESPORTIVAS 

 
Demos conhecimento aos clubes nossos filiados, da orientação nº. 36/2020 da DGS, 
no que se refere ao Desporto e Competições Desportivas. 

Fica claro nesta comunicação da DGS e das informações recolhidas junto da FPP, 
que existe uma separação clara das disciplinas com prática individual (Artística, 
Velocidade, Freestyle e Skate), daquelas com prática colectiva (Hóquei em Patins e 
Hóquei em Linha). 

Alem disso, esta comunicação vem acentuar que os vários escalões etários, com 
excepção dos seniores (tratados de forma diferenciada pela DGS), continuarão a ter 
restrições tanto para os seus treinos, como para eventual organização de 
competições. 

Nas disciplinas individuais de Patinagem Artística, Patinagem de Velocidade, 
Freestyle (ainda em integração na FPP), e Skate, e para os seniores no Hóquei em 
Patins vão ser cumpridos os calendários das provas já concertados com os clubes, 
tanto pela FPP como pelas Associações. 

Nesse sentido, a FPP encontra-se já a produzir e a emitir (tendo já emitido alguns), 
os protocolos e planos de contingência necessários á realização das provas 
nacionais.  

Planos e protocolos estes que, constituirão os nossos modelos, e que irão ser depois 
adoptados para as realidades regionais, pelo que as comissões técnicas das 
disciplinas, irão também emitir os protocolos e planos que competem á Associação, 
logo que possível.  

Lamentamos, pois, informar, mas estas orientações não nos permitem assumir 
desde já a realização do Torneio de Abertura de Hóquei em Patins, nos diversos 
escalões etários, conforme proposta enviada aos clubes. 

Esta situação terá que ser avaliada em função dos desenvolvimentos e da evolução 
da posição da DGS e das restantes autoridades governamentais com competência. 

Contamos, no entanto, organizar os Campeonatos Regionais previstos no calendário 
regional (HP) e que estão concertados com a APS. 

Mantemos a data para os respectivos sorteios que como sabem está agendado para 
o dia 14/09/2020. 
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Conscientes das dificuldades que todos atravessamos estamos a estudar, no seio 
das comissões técnicas das disciplinas, algumas alternativas e formas de colaborar 
com os clubes (que oportunamente poremos a vossa consideração), para a 
recuperação da confiança, e para a manutenção dos vínculos com os atletas dos 
escalões de formação, especialmente no Hóquei em Patins. 

 

 

Em todas as disciplinas da patinagem, devem os clubes manter e assegurar os 
treinos de preparação e toda a sua atividade, de acordo com as orientações 
emanadas pela DGS, com os planos que, entretanto, desenvolveram, e que estão a 
permitir manter controlada a pandemia no seio da patinagem, na nossa vasta região. 

Parabéns a todos pela forma como estoicamente têm mantido a patinagem a rolar... 

 
 
Associação de Patinagem do Alentejo e Algarve,  31 de  agosto de 2020  

                 A Direção 

             Não Necessita de Assinatura 


