
ASSOCIAÇÃO DE PATINAGEM     
DO ALENTEJO E ALGARVE 

 

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

 
 

NOTA INFORMATIVA Nº 09 - 2021 
 
 

REUNIÃO – HÓQUEI EM PATINS – ÉPOCA 2020/2021 

A FPP deu conhecimento, de algumas alterações relativamente às normas a 
aplicar pelos clubes, no reinício dos treinos e da actividade das camadas 
jovens, bem como das competições desportivas que se venham a realizar, 
assentes nas orientações vindas da DGS, relacionados com a retoma da 
prática desportiva até ao final da presente época. 
 
Deste modo, pensamos estarem reunidas as condições para analisarmos e 
discutirmos as propostas que vos enviámos, junto com a Nota Informativa 
nº. 7/2021, e delinearmos em conjunto o plano de actividade para os 
próximos meses, relacionadas com a disciplina de hóquei em patins,  
 
Propomos por isso uma reunião por vídeo conferência, agendada pela 
APAA – Comité Técnico Desportivo de HP, com a seguinte ordem de 
trabalhos: 
 
1 - Ponto da situação dos clubes, no que se refere à atividade das suas 
equipas/ atletas de hóquei em patins. 
 
2 -  Discussão das seguintes propostas: 
 

 Realização do Challenger 20/21, nos escalões de Sub, 13, 15, 17 e 
19 

 Ou, caso seja possível de acordo com as medidas a conhecer pós 
desconfinamento... 

 Realização da Taça A.P. Alentejo e Algarve, nos mesmos escalões 
 
 
3 -  Outros assuntos de interesse para a modalidade 
 
Data: 22/abril/2021 (quinta-feira) 

Horário: 21.30 horas 
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O link, de acesso á referida reunião, será enviado para o endereço de correio 
eletrónico de cada clube ligado ao hóquei em patins. 

Na reunião poderão participar dois representantes de cada clube, podendo 
um ser o técnico que o clube entenda poder representar a sua estrutura de 
treinadores. 

 

 

Associação de Patinagem do Alentejo e Algarve, 

19 de abril de 2021 

 

A Direção, 

Documento Informático 
Não Necessita de Assinatura 

                          
 


