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Futebol Clube das Ferreiras – Patinagem Artística 

 
Praticar desporto é algo essencial na nossa vida a que todos deveriam ter acesso, é adotar um 

estilo de vida saudável e equilibrado que contribui também para uma melhor aptidão física e mental. 

A Patinagem Artística tem como missão proporcionar a crianças e jovens a prática de uma 
modalidade desportiva que influencia a sua personalidade positivamente, desenvolvendo competências 
para enfrentar futuros desafios a nível desportivo, pessoal e profissional. 

Optar por esta modalidade, é conjugar a vertente do desporto com a arte, onde se estimula o 
equilíbrio, coordenação, postura, precisão e o desenvolvimento intelectual, emocional e psicológico, 
fortalecendo a autoconfiança e o respeito. 

Contudo, escolher o FCF, implica aceitar as normas, deveres e obrigações que o clube impõe e 
a própria modalidade exige. 
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Época Desportiva  

 A época desportiva está determinada conforme o regulamento da Federação de Patinagem de 

Portugal (FPP), de Janeiro a Dezembro. 

 A época de treinos (aulas), tem início no primeiro dia útil do mês de Setembro e termina no final 

do mês de Julho. O grande período de férias decorre no mês de Agosto e haverão interrupções nos 

períodos do natal (semana entre o natal e passagem de ano) e na páscoa. 

 

Local de treinos 

 As aulas serão realizadas no Pavilhão Desportivo de Olhos de água/Açoteias conforme a 

disponibilidade e horários cedidos pela Câmara Municipal de Albufeira (CMA). Caso não seja 

possível, a prática da modalidade nesse local por alguma eventualidade, as treinadoras e/ou a 

direção informarão do local para substituição. 

 É proibida a prática da modalidade sem a presença das treinadoras ou de alguém responsável pelo 

treino.  

 Todos os pais/família/amigos, são livres de assistir aos treinos, porém pede-se que não os 

perturbem e não comuniquem com os atletas no decorrer do mesmo, pois isso prejudica o seu 

desempenho e atenção.  

 

Horários / Grupos de treino 

 As aulas estão divididas por 3 grupos: iniciação/formação, pré-competição e competição, 

composta pelos seguintes critérios: nível de patinagem de cada atleta e elementos executados; 

 O grupo I é composto por atletas de iniciação/formação (escalão de benjamim, infantil, iniciado, 

cadete, juvenil, júnior e sénior) e até concluírem o nível 2/3 dos testes de iniciação e/ou 

conseguirem fazer o os 3 elementos essências para a transição (salto de valsa, toe loop e pião), 

independentemente da idade que tem, o atleta transita de grupo consoante a aptidão adquirida. – 

3h semanais de treino (3ºf – 18h30 -20h – sala pequena; 6ºf – 18h30 – 20h – ringue grande). 

 O grupo II é composto por atletas de formação (escalão de benjamim, infantil, iniciado, cadete, 

juvenil, júnior e sénior). Poderão fazer parte deste grupo atletas após a conclusão do nível 2/3 de 

iniciação que já consigam fazer, pelo menos 2 saltos simples completos -  4h30 semanais de treino 

(2ºf e 4ºf 18h30-20h – ringue grande; 5ºf 18h30-20h -sala pequena). 

 O grupo III é composto por atletas de pré-competição/competição (escalão de benjamim, 

infantil, iniciado, cadete, juvenil, júnior e sénior). Fazem parte deste grupo os atletas com todos os 

níveis de iniciação feitos e que tenham todos os saltos simples completos. 4h30 semanais de treino 

(2ºf, 4ºf e 6ºf – 20h-21h30 – ringue grande). 

 O treino inicia-se, sempre, com aquecimento sem patins, seguido de aula com patins e termina 

com alongamentos. 

 Todos os atletas, quando se inscrevem, comprometem-se a cumprir os horários e dias 

estabelecidos. 

 Os treinos extra serão realizados sempre que haja necessidade de tal devido a competições 

próximas, festivais ou exibições e haja disponibilidade de pavilhão. 

 

Regras 

 Para um bom funcionamento dos treinos é necessário que haja pontualidade e assiduidade. 
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 Não é permitida a entrada e permanência dos encarregados de educação junto ao ringue.  

 Sempre que for necessário, os encarregados de educação, falarem com a treinadora, façam-no 

antes ou no final dos treinos, de modo a não o perturbar. 

 Os atletas, têm de pedir autorização às treinadoras para saírem do ringue. 

 Não é permitido que os atletas conversem com os pais nas bancadas nem vice-versa, de modo a 

não prejudicar o desempenho do treino e do atleta. 

 Não é permitido o uso de telemóvel durante o treino. 

 É obrigatório o uso de roupa desportiva, de preferência justa e cabelo sempre apanhado.  

 Não é permitido o uso de brincos, pulseiras ou colares grandes. 

 É necessário respeitar o trabalho do técnico. 

 

Filiação 

 A secção de patinagem do FCF é filiada na Associação de Patinagem do Alentejo/Algarve 

(APA) e na Federação de Patinagem de Portugal (FPP). 

 Todos os atletas são federados pela FPP e é obrigatório a revalidação dos exames médicos todos 

os anos. Cada atleta terá que revalidar o seu exame médico no mês do seu aniversário, adquirindo 

o respetivo impresso junto do clube. O FCF disponibiliza médico para a realização do exame sem 

qualquer custo adicional. 

 

Inscrição no clube / Pagamentos 

 É condição obrigatória para a frequência das aulas de patinagem, o pagamento mensal da 

mensalidade e das quotas de sócio anual. Na primeira inscrição ou revalidação do cartão da 

FPP, são necessárias 3 fotografias, fotocópia do cartão de cidadão e atestado médico (realizado no 

FCF) 

 Os atletas inscritos de Setembro a Dezembro, só ficam inscritos na FPP na época seguinte, com 

início em Janeiro. Caso contrário ficam sujeitos ao pagamento do valor da inscrição anual apenas 

para esses meses, tendo de ser renovado em Janeiro para a nova época desportiva. 

 Os atletas do grupo I – iniciação pagam uma mensalidade de 25€ referente às aulas de 

patinagem que inclui também a inscrição em provas, a filiação, seguro, exame médico e 

fisioterapeuta (caso necessário). Após a transição para o grupo II e III passam a ter mais horas 

de treino e pagam um valor de 35€. O valor não varia independentemente da assiduidade do atleta, 

salvo por motivos de saúde e com justificação médica.  

Nota: Os atletas do ano passado (17/18) que se mantem este ano no grupo I, têm a possibilidade  

treinar um dia com o grupo II, pagando assim os 35€ 

 O pagamento da mensalidade deverá ser feito até ao dia 8 do mês a que disser respeito, ou até 

ao primeiro dia útil seguinte, quando aquele não o for. Este poderá ser feito pessoalmente na 

secretaria do clube ou por transferência bancária para a seguinte NIB:  PT50 0010 0000 4520 2600 

0023 2  

e posteriormente enviado o comprovativo com o nome do atleta e a modalidade para o email 

(geral@fcferreiras.com) 

 Após o período indicado, será cobrada uma quota extra de solidariedade de 5€. 

mailto:geral@fcferreiras.com
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 Após 30 dias de atraso no pagamento da mensalidade, a direção do Clube informará o 

atleta/encarregado de educação que este será impedido de participar nas provas até regularizar a 

situação. 

 No caso de inscrição de irmãos no FCF, será aplicado um desconto de 10% mensal sob cada 

mensalidade, independentemente da modalidade praticada desde que sejam cumpridos os prazos 

de pagamento estipulados. 

 

Equipamento 

 A secção de patinagem disponibiliza alguns patins para que possam experimentar a modalidade, 

porém, deverá ser no máximo de 2 meses. 

 A aquisição do fato de treino do clube é obrigatória. Tem um modelo que é igual para todos, 

sendo adquirido por cada atleta. Incluí t-shirt e casaco. A encomenda é feita mediante o 

pagamento de 50% do valor. 

 O maillot do clube é o fato de apresentação oficial, que tem modelo próprio, é igual para todos, 

sendo adquirido por cada atleta, assim que solicitado pela treinadora. A encomenda é feita 

mediante o pagamento de 50% do valor total. 

 Todos os atletas, quando convocados para provas, exibições ou festivais, têm de se apresentar 

com os equipamentos oficiais (fato de treino, t-shirt, leggins/calças de fato treino pretas e 

maillot). Em caso de extravio ou dano do equipamento oficial, é da responsabilidade do atleta 

proceder à sua substituição. 

 Relativamente à aquisição de patins ou outros materiais de desgaste, deverá ser feito mediante 

consulta prévia à treinadora. Todo o material necessário poderá ser adquirido através da 

treinadora Rita Cruz, que tem acordo com o fornecedor “CamiloSport”, e pago no acto de entrega, 

caso pretendam fatura, esta será passada após o pagamento e enviada por email.  

 Quando o atleta iniciar as suas provas oficiais individuais, necessitará de um maillot individual 

para a exibição, este poderá ser da liberdade dos pais encontrarem um sítio que o elabore, porém, 

há a possibilidade de pedir a uma das mães (Isabel Barbosa) que se disponibilizou para costurar os 

fatos. É também possível comprar em segunda mão ou novos, através de sites ou por intermédio 

de outras pessoas/empresas, contudo convém sempre consultar as treinadoras, uma vez que o 

fato tem de estar de acordo com a música que o atleta vai patinar. 

 

Informações / Convocatórias  

ESCOLHAS PARA TORNEIOS, PROVAS, GALAS, DEPENDE DOS TREINSO E APTIDÕES 

 Toda a informação necessária para as convocatórias para as provas, exibições, festivais ou 

estágios, locais, datas, horas, transporte, equipamento necessário, nome das atletas e outras 

informações relevantes serão comunicadas por informação escrita em papel e publicada no grupo 

fechado do Facebook. 

 A autorização para a participação em determinada prova terá de ser assinada até ao prazo 

afixado sem quaisquer exceções, comprometendo-se o atleta a representar o clube em prova. 

Caso o atleta se comprometa a participar e falte sem justificação fica sujeito a não ser convocado 

para outras provas, estando também o clube em risco de penalização. Contudo, convém não 

faltar a este tipo de coisas e fazer os possíveis, para participar, caso contrário pede-se que avise 

com antecedência a treinadora coordenadora e justifique a razão. 

 As despesas inerentes à inscrição dos atletas nas provas oficiais, nas da APAA a nível distrital, 

nas das outras associações ou da FPP são asseguradas pelo clube. 
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 A cedência de transporte para deslocações para provas está sujeito à aprovação da Câmara. O 

clube também disponibiliza carrinhas para o efeito, sempre que seja possível.  

 As despesas de alojamento e alimentação, quando há uma saída, são da responsabilidade dos 

encarregados de educação/atletas. Sendo da responsabilidade do clube marcar o alojamento 

conjunto para atletas e treinadoras.  

 O atleta fica sob a total responsabilidade das treinadoras, sempre que não acompanhados 

pelos seus encarregados de educação.  

 

Provas / Exibições / Estágios 

 Quando em representação do Clube, os atletas deverão cumprir com rigor as indicações 

fornecidas pelos técnicos e dirigentes, nomeadamente quanto à comparência nos locais 

determinados nos horários previamente estabelecidos, que deverão cumprir rigorosamente, 

mantendo um comportamento social adequado. 

 Os atletas deverão deslocar-se sempre em conjunto e nas viaturas colocadas à disposição 

pelo FCF.  

 Os atletas serão responsáveis pela reparação de quaisquer danos provocados pelos mesmos nos 

veículos que servem o FCF. 

 Quando termina a sua representação em prova, os atletas, deverão permanecer junto da equipa 

incentivando e apoiando os seus companheiros que ainda se encontrem a realizar provas, 

demonstrando espírito de desportivo, respeitando os seus adversários e as decisões de 

ajuizamento. 

 Em todas as competições/testes/exibições os atletas têm de levar o equipamento que 

representa o clube, inclusive quando se tem de deslocar nas cerimónias de abertura e de 

encerramento. 

 Nenhum encarregado de educação pode retirar o seu atleta no final de qualquer prova, sem que o 

treinador e dirigente presentes na prova tomem conhecimento e autorizem. 

 Quando as provas implicam a dormida no local, os atletas devem acompanhar a equipa e 

respeitar com rigor, os horários que são estabelecidos. 

 

O desrespeito por estas regras poderá originar à adoção de medidas disciplinares aos atletas. 

As dúvidas que possam surgir serão respondidas assim que possível pela direção do Clube, 

dirigentes da modalidade ou pelas treinadoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regulamento 2018/2019 – Patinagem Artística 

 

 

 

 

Que corra tudo sobre rodas! 

Treinadora Rita Cruz  


