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Circular nº 15 – 2019/2020        29-03-2020 

 

 

Ponto de s ituação relativo à suspensão das  atividades  

desportivas  devido à doença COVID-19 

 

Caros Associados,  

No seguimento das mais recentes not ic ias sobre a COVID -19 e as recomendações da  

OMS –  Organização Mundial  de Saúde  e DGS  –  Direção Geral  de Saúde,  a Fede ração 

Portuguesa de Bi lhar  in forma todos os seus  associados e at letas que,  devido ao  

panorama de incerteza g lobal  que se vive,  não nos é ainda possível  avançar com nov os  

calendários,  soluções ou decisões sobre as competições tuteladas pela federação.  

Reafirmamos ainda assim o nosso compromisso para com todos os c lubes e at letas,  no 

sent ido de que  tudo faremos  para  que a  época possa  termin ar  da forma mais  normal  

possível,  dadas  as part iculares c ircunstâncias ,  estando em contato nesse sent ido com 

as associações distritais e regional,  ABILEI  –  Associação de Bi lhar  de Leiria,  ABLIS –  

Associação de  Bi lhar  de L isboa  e AMB –  Associação Madeirense  de Bi lhar e  demais  

responsáveis pela organização de provas.  

Contudo, imbuídos do espí rito de que a prát ica desport iva deve estar sempre em 

conci l iação com boas prát icas de saúde, hig ie ne e segurança,  realçamos que o nosso 

princ ipal  compromisso neste momen to é o da responsabil idade social .   

Cabe a todos os d irigentes federat ivos,  dir igentes de c lubes,  at letas e demais  sócios  

fazer de tudo para que,  com a maior brevidade e o menor risco possível,  tudo possa  

regressar à normalidade.  

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


 
 

 

Atendendo ao  mais  recente  comunicado da  DG S (28/03/2020) que,  c itando a Minist ra 

da Saúde,  adia a previsibi l idade do pico da in feção COVID -19 para o final  de Maio e,  

tendo em consideração a c lari f icação da Diretora -geral  de Saúde que re fere que “o pico  

da pandemia não vai  ser um d ia apenas,  mas sim um planalto com casos semelhantes 

durante vários dias”,  somos obrigados a admit ir como muito real  a hipótese de não 

exist ir  tempo para que todas as competições se possam real i zar.  

Queremos desta forma dar a garant ia a todos os nossos associados que tudo será feito  

para que este período seja ultrapassado ,  comprometendo da menor maneira possível  

o normal desenrolar de sport ivo da época.  

No entanto,  somos perentórios a afi rmar que a nossa princ ipal  preocupação neste  

momento,  no que  a toda a situação relac ionada com a COVID -19 diz  respeito,  vai  no  

sent ido de nos juntarmos ao esforço diário de todos para que,  tanto a transmissão  

desta infeção,  como os efeitos  desta doenç a,  sejam reduzidos ao  máximo .  Nesse  

sent ido voltamos a  apelar a uma at itude c ív ica e responsável perante a situação e ao 

cumprimento das recomendações da DGS  e das  demais autoridades .  

 

Saudações desport ivas  

A Direção da FPB  


