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NOTA INFORMATIVA nº. 11/2022                 
 
 

1 - DESPACHO PARA OS DEVIDOS EFEITOS 

Na sequência do que ficou estabelecido em reunião geral da Direcção da APAA, e 
mediante a comunicação da nova Vice-presidente para a Patinagem Artística, feita na 
sequência das recentes alterações no seio da disciplina na APAA, e em que indica os 
elementos que propõe, para substituir e renovar a constituição do comité técnico 
desportivo de Patinagem Artistica, venho por este meio, na qualidade de presidente da 
Associação, e ao abrigo do estipulado no ponto 1.8 do art. 39.º dos estatutos da APAA, 
renomear o respectivo comité no âmbito das competências da Associação de Patinagem do 
Alentejo e Algarve, no mandato 2020-2024. 

        MARIA ANTÓNIA PAULINO  
        ANTÓNIO COELHO GUERREIRO 
        ISABEL MADEIRA SILVA 
        CARLOS COLAÇO 
        SÉRGIO PAULINO 

Este comité é agora constituído de acordo com a estipulado no art.º 60.º dos estatutos da 
APAA, para coadjuvar a Vice-presidente da Patinagem Artística, nas suas competências 
delegadas, e que por este meio também ficam confirmadas, para efeito do que estipulam os 
estatutos no que refere ás competências da Associação (art.º 5.º)  e da Direcção (art.º 41.º); 

 Organização técnico desportiva da disciplina, nomeadamente dos calendários e 
quadros competitivos para as épocas desportivas. 
 Organização das competições e provas a desenvolver no âmbito territorial da 
Associação, sejam de caráter nacional ou internacional. 
 Promoção da formação e desenvolvimento dos jovens desportistas e dos recursos 
técnicos e humanos, na sua jurisdição, 
 Elaboração da componente da sua jurisdição do plano de actividades,  
 Elaboração da componente da sua jurisdição do relatório de actividades,  
 Proposta de nomeação de seleccionador e/ou treinador regional da sua 
jurisdição, para deliberação da direcção,  
 Organização e planeamento da actividade das selecções regionais da sua jurisdição, 
 Articulação com o pelouro da Comunicação e Imagem da APAA, para a promoção 
das actividades da sua jurisdição. 
 Articulação com o pelouro Administrativo e Financeiro para a  devida 
gestão de tesouraria das actividades da sua jurisdição.  

Visa esta nomeação validar e fazer fé da nova constituição do comité e das suas 
competências, perante a direcção, os demais orgãos sociais, os clubes e demais sócios, bem 
como todos os agentes desportivos envolvidos no âmbito da Associação de Patinagem do 
Alentejo e Algarve. 
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Desse modo deverá esta comunicação ser divulgada pelos meios oficiais da APAA a todos 
os agentes desportivos envolvidos.  

Que na Secretaria Geral seja redigida uma nota informativa a dar conhecimento desta 
nomeação aos clubes com filiação na disciplina. 

O Presidente da Associação de Patinagem do Alentejo e Algarve  

Rui Manuel Mateus 

 

 

 

 

Documento Informático 
Não Necessita de Assinatura 

___________________________ 


