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Circular nº 1 – 2022/2023       01-09-2022 

 

INÍCIO DA ÉPOCA 2022/2023 

 

Caros associados,  

A Federação Portuguesa de Bi lhar saúda os  seus associados e at letas para a nova 

época desport iva de 202 2/2023.  

Pretendendo inic iar uma época que seja mais normal que as que anteriores,  que se 

caraterizaram por enormes d ificuldades de todos,  iremos  em conjunto com os  c lubes 

e at letas fazer um esforço enorme para recuperar o terreno pe rdido e tentar  

alcançar algumas das  metas a que nos  propusemos.  Desde logo,  enfrentamos uma 

grave crise económica com um aumento extraordinário de todos os custos,  o que,  

infel izmente,  nos forçou a efetuar  alguns ajustes nos valores das inscrições  que já 

não eram alterados há muito tempo.  

Por outro lado,  efetuámos acertos nos modelos desport ivos  que visam a melhoria e o 

cresc imento da prát ica de sport iva e  de modo a que  os calendários  sejam menos 

sobrecarregados de competições,  reduzimos  o número de algumas competições 

distritais.   

Mantendo a aposta na formação e  nas competições nacionais e internacionais  para  os  

mais jovens,  também no plano desport ivo,  ainda que abrangendo um sector etário  

restrito,  porque o acreditamos que não existe uma idade l imite para sermos at ivamente 

saudáveis e que seja aos 20 ,  40,  60,  70 ou  ainda mais anos de idade,  nunca é tarde 

demais para começar e muito menos para continuarmos a fazer algo que gostamos e  

que nos faz bem,  decidimos dar corpo às competições regulares exc lusivas para at letas  

Veteranos.  

http://www.eurobillard.org/
http://www.facebook.com/OfficialEBSA


 
 

  

A at iv idade fís ica pode  ser adaptada às diferentes idades,  interesses,  necessidades e 

estados de saúde  e,  por tal ,  vamos  incentivar os nossos séniores  a se rem f isicamente 

at ivos.  É  Neste contexto e numa perspet iva mais vocacionada para o lazer e 

social ização,  sem descurar o cará ter competit ivo,  que inic iamos estas competições.  

Para dar  corpo a  todo o exposto e demais in formação fundame ntal  para  a competição ,  

os modelos desport ivos aprovados pela Di reção da FPB para a presente época  já foram 

plasmados nos respet ivos Regulamentos p ublicados,  estando os mesmos no  site 

www.fpbilhar.pt .  

Em www.portalbi lhar.pt ,  o portal  de gestão desport iva da  Federação Portuguesa de 

Bi lhar,  estão disponíveis  as fi l iações e inscrições para a nova época de 20 22/2023.  

Relembramos,  como sempre  alguns pontos que  consideramos de vital  importância :  

1.  Os gestores desport ivos dos c lubes (ut i l izadores) dispõem da in formação 

relat iva aos créditos  obt idos  pelos  c lubes na  época desport iva anterior  e 

podem aceder à funcionalidade de ut i l izar os créditos para pagamento dos 

itens ( inscrições e L icenças Desport ivas) que se encontram em pagamento;  

2.  A fi l iação dos C lubes  é de l iquidação obrigat ória e não pode ser ut i l izado 

qualquer Crédito desport ivo para o efeito;  

3.  O procedimento de ut i l ização de créditos é idêntico ao modelo de geração 

de Referências Mult ibanco,  devendo para isso ser escolhida a opção “Uti l i zar  

Crédito” no separador “Gestão” do portal  da FPB;  

4.  Com esse procedimento,  cada c lube visual izará o conjunto de itens que se  

encontram por l iquidar ( independentemente de haver sido gerada ou não 

Refª  MB),  o valor total  de Crédito que tem disponível  e,  à medida que 

selec ione os itens  para  l iquidar com Crédito,  o valor acumulado do  

pagamento a efetuar;  

5.  Com a confirmação da ut i l ização do crédito,  os  itens ficam automaticamente 

pagos,  o saldo atual i zado e a operação concluída;  

6.  A ut i l ização  de Créditos  Desport ivos para l iqu idação de inscrições e/ou  

L icenças Desport ivas,  apenas pode ser e fetuada durante o pe ríodo de  

pagamento vál ido das respet ivas transações .  
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Apresentamos aqui  os prazo s l imite para a confirmação dos  Direitos Desport ivos de  

Equipas e At letas  e demais inscrições :  

-  Confirmação dos Direitos Desport ivos Ind ividuais  (pedido de LD):  16/09/2022;  

-  Aquisição de pacotes de Provas Individuais:     23/09/2022;  

-  Inscrição de Equipas:        30/09/2022;  

-  Inscrição nas Taças de Portugal  Individuais:     07/10/2022;  

Os prazos ac ima refer idos apl icam-se a todas as modalidades.  

 

À semelhança dos  anos anteriores,  as competições ofic iais inic iar-se-ão com a disputa  

das Supertaças de Equipas,  em datas e horários a anunciar.  

 

A Federação Portuguesa de Bi lhar desej a a todos os c lubes e at letas e  uma época 

desport iva 2022/2023 plena de sucesso !  

 

Saudações Desport ivas  

A Direção da FPB  

 


