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Associação de Patinagem do Alentejo, aos 25 de novembro de 2021. 

 
 

A DIRECÇÃO 
 

Documento Informático 
Não Necessita de Assinatura 
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 DIVERSOS· 

 

1 – LIQUIDAÇÃO DE DÉBITOS À A.PA. 

A liquidação dos débitos para com esta Associação, deverão ser feitos até à data 
estabelecida para a filiação. 

Caso não sejam liquidados os débitos à Associação, esta reserva o direito de não 
aceitar a sua filiação. 

2 – ÉPOCA OFICIAL 

2.1 – HÓQUEI EM PATINS  

A época oficial 2021/2022 terá início no dia 1 de agosto de 2021 e termina a 31 de 
julho de 2022 (Artº. 4º - Regulamento Geral de HP). 

2.2 – PATINAGEM ARTISTICA 

A época oficial 2022 terá início a 01 de janeiro de 2022 e terminará a 31 de dezembro 
de 2022 (Artº. 4º - Regulamento Geral de PA). 

2.3 – PATINAGEM DE VELOCIDADE 

A época oficial 2022 terá início a 01 de janeiro de 2022 e terminará a 31 de dezembro 
de 2022 (Artº. 5º - Regulamento Geral de PV). 

2.4 – SKATE 

A época oficial 2022 terá início a 01 de janeiro de 2022 e terminará a 31 de dezembro 
de 2022 (Artº. 5º - Regulamento Geral de Skate). 

2.5 – FREESTYLE 

A época oficial 2022 terá início a 01 de janeiro de 2022 e terminará a 31 de dezembro 
de 2022 (Regulamento em remodelação). 

 

3 – FILIAÇÕES 

Todos os Sócios Colectivos deverão solicitar e liquidar a respetiva taxa de filiação. 
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3.1 – PRAZO 

Na disciplina de Hóquei em Patins a data limite de entrega dos pedidos filiação do 
clube será 31 de julho de 2021. 

Nas disciplinas de Patinagem Artística, Patinagem de Velocidade, Skate e 
Freestyle a data limite de entrega dos pedidos de filiação do clube será 30 de 
novembro de 2021. 

 

Nota: Os clubes que se inscrevam em Hóquei em Patins e que simultaneamente 
pretendam inscrever-se em Patinagem Artística ou Patinagem Velocidade ou Skate 
ou Freestyle, a data limite para a sua filiação será a estabelecida para a disciplina de 
Hóquei em Patins – dia 31 de julho de 2021. 

 

3.2 – TAXAS 

 As taxas de filiação serão as seguintes: 

- 1ª Filiação…………………………………………… Isento 

- Renovação de Filiação ……………………………… 130.00 € 

Para os pedidos de filiação fora do prazo fixado, o valor da taxa de filiação será o 
dobro da estabelecida (260,00 €). 

 

A receita da taxa de filiação é distribuída da seguinte forma: 

 

Importância para a FPP Importância para a A.P.A.A. Total da Filiação 

63.50 € (10% SMN) 66.50€ 130.00 € 

 

A Associação de Patinagem do Alentejo e Algarve, na sua última reunião de direção, 
decidiu prescindir da verba destinada a esta Associação, atendendo ás dificuldades 
financeiras dos clubes, devido à pandemia da Covid 19. 

Por este motivo a taxa de filiação a liquidar pelos clubes de Patinagem Artística, 
Patinagem de Velocidade, Skate e Freestyle para a época 2022 é de 63.50€. 
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3.3 – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS  

O pedido de filiação, só será aceite, mediante a entrega dos seguintes requisitos: 

- Lista dos Órgãos Sociais devidamente actualizada;  

- Impresso da “Ficha de Filiação” (que se anexa) devidamente preenchido; 
com assinatura e carimbo do clube 

- Pagamento taxa de filiação - 63.50 € (sessenta e três euros e cinquenta 
cêntimos) 

- Os Clubes filiados pela 1ª vez, têm obrigatoriamente de apresentar um 
exemplar dos seus ESTATUTOS. 

 


