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Caros associados e atletas,
Região Autónoma da Madeira
Face aos terríveis acontecimentos verificados no passado Sábado na Região Autónoma da Madeira, a
Direcção da Federação Portuguesa de Bilhar vem por este meio manifestar a sua solidariedade para com os
Atletas, Clubes e população em geral daquela Região.
O permanente contacto com a Associação Madeirense de Bilhar, permite-nos afirmar que apesar de não se
contarem entre as vitimas nenhum atleta da nossa modalidade, vários clubes viram as suas instalações
desportivas devassadas pela intempérie, e alguns viram as mesmas completamente destruídas como foram
os casos da Quinta do Falcão e do GRC Empresa de Electricidade da Madeira.
No sentido de fazer face aos elevados prejuízos resultantes do incidente verificado naquela Região, a
Associação Madeirense de Bilhar e a Federação Portuguesa de Bilhar, estão a estudar formas de apoio e
solidariedade que permitam a retoma das competições à normalidade.
Competição Desportiva
A situação gerada, condiciona em muito a normalidade das competições desportivas em curso, pois não só
alguns clubes se viram privados das suas instalações desportivas, como também o acesso a muitos locais
está fortemente condicionado em virtude da destruição de estradas.
Considerando as prioridades vigentes na Região Autónoma da Madeira neste momento, e o necessário
equilíbrio para que se retome a competição com a normalidade que se pretende, a Direcção da Federação
Portuguesa de Bilhar e em sintonia com a Direcção da Associação Madeirense de Bilhar, consciente da
realidade vigente, considera o seguinte:
1. Não se encontram reunidas as condições objectivas para assegurar a conclusão da Fase Regional
dos Campeonatos de Pool e Pool Português na Madeira, em tempo útil, de forma a permitir a
participação das equipas da Madeira na Fase Intermédia dos respectivos Campeonatos Nacionais;
2. As prioridades neste momento na Região Autónoma da Madeira, apontam para o auxílio às vitimas
do acidente verificado no passado Sábado, para a reabilitação e reconstrução das infra-estruturas
destruídas pela chuva, estando todos os recursos financeiros canalizados para esses fins.
3. Não há condições objectivas, nem faria sentido, “forçar” a conclusão das competições desportivas
em curso, dentro dos prazos previstos, de forma a assegurar que as equipas da Madeira
participassem na Fase Intermédia dos Campeonatos Nacionais;
4. Não é possível, face aos compromissos já assumidos e à dificuldade de encontrar datas no
calendário, adiar a Fase intermédia dos Campeonatos Nacionais.
Face a estes factos, e perante uma situação excepcional como a que se vive neste momento na Região
Autónoma da Madeira, impõem-se medidas excepcionais, pelo que a Direcção da FPB deliberou no seguinte
sentido:
- As 4 equipas de Pool Português e 3 equipas de Pool Masculino, cuja participação se encontrava
prevista na Fase Intermédia dos Campeonatos Nacionais daquelas variantes, não participarão nessa Fase.
- As Fases Intermédias daqueles Campeonatos Nacionais disputar-se-á pelas equipas do Continente,
apurando apenas 7 equipas para a Fase Final Nacional, ao contrário das 8 inicialmente previstas.
- Será permitido o acesso às equipas que venham a conquistar o título de Campeão da Madeira esta
época, à Fase Final do Campeonato Nacional de Equipas de Pool Masculino e Pool Português, juntando-se as
mesmas às 7 equipas dos continente apuradas em cada uma das variantes durante a Fase Intermédia.
Estas medidas, de caracter excepcional, são aplicadas pela Direcção da FPB de forma a assegurar a
continuidade das provas na Região Autónoma da Madeira, onde a nossa modalidade dispõe de uma
expressão muito significativa, e que perante o desastre verificado naquela região, não poderiamos deixar
de agir de forma a assegurar a participação das equipas e atletas da Madeira nas provas de caracter
Nacional.
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Face à avaliação efectuada pela FPB e pela AMB, não se antevê a necessidade de tomar medidas de âmbito
Nacional para as restantes provas em curso, continuando no entanto a monitorizar o curso dos
acontecimentos, para caso seja necessário, vir a tomar outras medidas de excpeção.
A Direcção da FPB, expressa mais uma vez, um voto de pesar pelo sucedido na Região Autónoma da
Madeira, endereçando às famílias das vítimas as mais sentidas condolências.
Saudações Desportivas
O Presidente
Pedro Gomes
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