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Circular nº 5 – 2020/2021       22-10-2020 

 

Alterações a calendários  face a Comunicado do Conselho de Ministros  

 

Caros associados,  

No dia de hoje o Conselho de Ministros emit iu  comunicado no qual impôs algumas  

restrições de c irculação nomeadamente  atrav és de  “.. .resolução que determina a 

proib ição de circulação entre d iferentes concelhos do território  cont inental  no 

período entre as 00h00 de 30 de  outubro e as 23h59 de d ia  3 de novembro,  e qu e 

define um conjunto de medidas especia is apl icáveis aos concelhos de Felgueiras, 

Lousada e Paços de Ferreira  no âmbito  da situação de calamidade decorrente da 

pandemia da doença COVID-19.”  

 

Ao mesmo tempo o governo mantém um discurso de prevenção e cuidad o, no 

entanto sem querer avançar para medidas mais restrit ivas pelo que,  d este modo e  

dentro do espírito que já t ínhamos anunciado e,  que estava acautelado em termos 

de calendário,  informa a direção da FPB que as seguintes provas foram adiadas:   

-  1ª  Prova de Masters Pool PT;  

-  1ª  Prova de Pool Português individual ,  das 1ª,  2ª  e 3ª  Divisões,  n os distritos  

de Braga e Porto;  

-  1º  Open Distrital  de Pool ,  em todos os distrit os;  

 

No que diz respeito a campeonatos de equipas,  os mesmos poderão sofrer alterações 

em função da proveniência das  mesmas  e das  datas agendadas  para as  jornadas  a 

nível  local.   

 

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


 
 

  

Quanto às restantes provas irão ,  para já ,  cont inuar calendarizadas,  sol ic itando -se a 

c lubes e at letas que consultem regularmente os agendamentos dos jog os e provas 

em www.portalb i lhar.pt ,  que estará em constante atual ização face às contingências  

que venham a surgir nas  próximas semanas .  E m caso de dúvidas,  deverão contactar 

os Comissários respet ivos ,  que darão os  esc larec imentos  competentes para cada  

caso.  

 

No que concerne às competições d os Distri tos de Leiria e L isboa e da Região 

Autónoma da Madeira,  direc ionamos os c lubes  e at letas interessados a consultar as 

informações di sponibi l izadas pelas respet ivas Associações.  

 

Terminamos sol ic itando, mais uma vez,  o vosso maior cuidado e prevençã o no que  

diz respeito à pandemia de Covid19,  respeitando escrupulosamente as regras em 

vigor.  

 

Saudações Desport ivas  

A Direção da FPB  

 

http://www.portalbilhar.pt/

