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Circular nº 10 – 2020/2021       24-04-2021 
 

 

Retoma das competições 

 

Caros associados,  

Depois de longa pausa forçada pelo confinamento provocado pela Pandemia de 

Covid-19, no seguimento das determinações governamentais que ditam o retorno 

da atividade desportiva e das competições, a par com os restantes setores da 

sociedade, a Federação Portuguesa de Bilhar anuncia o recomeço das 

competições Nacionais,  nas diversas modalidades e variantes por si  organizadas. 

Esta decisão foi  tomada, depois de ponderadas as mais diversas posições na 

matéria e ouvidas muitas das partes intervenientes no universo do bilhar e do 

desporto em geral em Portugal.  

A Federação compreende que, tal  como de uma forma transversal,  no resto do 

país,  existem opiniões diferentes e que defendem que “devíamos todos f icar em 

casa”, pois é mais seguro. Esse não foi  o caminho escolhido pelos responsáveis 

do nosso país e a federação, tal  como respeitou a ordem de confinamento, 

enquanto Instituição de Uti l idade Pública e Uti l idade Pública Desportiva, tem a 

obrigação de respeitar a decisão do governo e participar neste esforço conjunto 

de retoma das atividades de uma sociedade que muito tem sofrido no último ano, 

nos seus quadrantes económico, ao cultural  e desportivo. 

Esta retoma respeita uma visão de globalidade e interesse de todos e 

seguramente que poderá ser menos favorável a alguns interesses individuais,   



 
 

  

mas, nestas horas de enormes dif iculdades, devemos fazer esforços em prol do 

bem comum, esforços esses que tem de ser de todos e não só de alguns, mesmo 

quando os nossos interesses pessoais e mais egoístas são afetados. Uns terão 

uma opinião, outros terão uma diferente. Faz parte da vida, mas há que saber 

respeitar! 

Lembramos ainda, que para muitos clubes o regresso das competições com o 

regresso das equipas e dos atletas aos seus espaços desportivos é a única tábua 

de salvação para este período tão esmagador. Para outros poderá ser diferente, 

mas estes são uma das prioridades! 

Posto isto, informamos que a partir  do dia 1 de Maio, regressam as competições, 

sendo que foram feitos os ajustes necessários para que seja possível alcançar o 

maior número de metas desportivas a que os clubes e atletas se propuseram 

nesta época de 2020/2021. 

Desde logo, terminaremos a época no mês de Setembro, o que permitirá ter mais 

calendário para as competições sem perturbar signif icativamente a próxima 

época. 

Por outro lado, adaptámos algumas das competições e anulámos outras, a f im de 

tornar possível  terminar as competições no calendário anunciado e dentro de um 

esforço razoável de equipas e atletas. 

Assim, 

Na Carambola: 

-  Não se disputarão as Taças de Portugal,  individuais e de equipas; 

-  Não se disputarão os Open’s distritais. 

No Pool:  

-  Não haverá competição distrital  de equipas e individual,  à exceção das 

Taças de Portugal que se disputarão; 

-  Não existirá o Campeonato Nacional de Pool da 1º Divisão Individual; 

-  O Campeonato Nacional da 1ª divisão de equipas realizar-se-á a uma volta.  

No Pool Português: 

 -  Não se disputa a Taça de Portugal de Equipas; 



 
 

  

-  Não se disputa a 2ª fase distrital  dos campeonatos de equipas; 

-  Disputar-se-ão, a partir  da retoma, 5 opens individuais das diversas 

divisões; 

 

As competições que aqui não foram referidas não serão genericamente afetadas. 

A f im de existir  alguma competição individual de Pool com relevo, realizar-se-ão 

3 provas Nacionais de Pool Individual denominada “Pool Stars – Cidade de 

Coimbra”, cujos moldes serão em breve divulgados e cujas inscrições abrirão no 

dia 26 de Abri l .  

Para as competições de equipas está aberto, até ao seu reinício, um período 

excecional de alteração dos plantéis e para as competições individuais estão 

abertas as inscrições nos termos e com os prazos normais.  

Mais informações sobre aspetos de maior pormenor poderão ser obtidas junto 

dos Vice-Presidentes da Áreas Desportivas e dos Comissários nacionais e 

distritais.  

Este agendamento das competições Portugal nas diversas modalidades e 

variantes, organizadas pela Federação Portuguesa de Bilhar,  têm de ser 

adequados ao calendário ainda disponível e  como tal  apelamos, também, a uma 

boa compreensão de todos, para o facto de nas atuais circunstâncias e realidade, 

algumas variantes, poderem ser mais afetadas na alteração da sua normal 

competição do que outras, pelo facto de as condicionantes não serem iguais em 

todas as modalidades e suas variantes de competição. 

Por outro lado e a respeito de taxas e inscrições, lembramos o disposto na 

Circular nº 2, de 18 de setembro de 2020, sendo que a FPB tudo fará para 

melhorar ainda as condições já assumidas. 

Alertamos para o facto de as competições terem de decorrer de acordo com a 

evolução da situação Pandémica em Portugal e as normas de desconfinamento 

ou confinamento Covid-19, implementadas para os concelhos do território 

nacional,  pela Direcção Geral de Saúde. 



 
 

  

A saúde e segurança de todos é e continuará a ser sempre a maior preocupação 

da Federação Portuguesa de Bilhar,  devendo respeitar-se todo o disposto, entre 

outras, na Orientação 036/2020 da DGS. 

A situação Pandémica que vivemos é ainda de enorme dif iculdade e 

imprevisibi l idade quanto à sua evolução, enquanto o plano nacional de vacinação 

não estiver mais avançado em Portugal.  Para que possamos usufruir e desfrutar 

da prática desportiva das modalidades que tanto gostamos, importa alertar para 

a necessidade de manter todas as normas de segurança implementadas em 

situação de Pandemia por Covid-19. Relembramos a importância, de todos 

termos um comportamento individual responsável,  por forma a minimizar o risco 

para todos. 

O momento que vivemos é tudo menos normal,  os desafios e condicionantes que 

todos temos pela frente para prosseguir e concluir esta época desportiva são 

enormes.  

Dentro das circunstâncias que vivemos, a Federação Portuguesa de Bilhar está 

empenhada em assegurar a normalidade possível,  do decurso das competições 

nacionais até ao f im desta da época desportiva, mas apela desde já,  à melhor 

compreensão, ajuda e colaboração de todos. 

Pedimos mais uma vez e sempre que respeitem escrupulosamente as regras em 

vigor,  mantendo o vosso maior cuidado e prevenção no que diz  respeito a esta 

pandemia de Covid19.  

A todos desejamos um bom regresso à competição desportiva e que a mesma 

decorra no ambiente de salutar disputa com a ética e o “fair play” fundamentais 

para um desporto, tal  como o ambicionamos ser! 

 

Saudações Desportivas,  

A Direção da FPB 


