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Circular nº 6 – 2020/2021       10-11-2020 

 

Suspensão temporária  das  competições  

 

Caros associados,  

Como é do conhecimento  geral ,  o  Presidente  da República e  o Governo tomaram 

medidas legislat ivas recentes com vista ao combate e prevenção da pandemia  da 

Covid19,  nomeadamente decretando o Estado de emergência e regulamentando as 

respet ivas normas .  

Estas normas são mais restrit ivas e apesar de terem especial  inc idência nos 121 

concelhos do território nacional com especial  r isco de contágio ind icados na  

Resolução do Conselho de Ministros n.º  92 -A/2020 de 2 de Novembro,  normativo 

que determina o essencial  no que concerne a medidas de con strangimento,  são  

igualmente apl icáveis ao restante território nacional cont inental.  

Assim e mediante o Decreto nº  8/2020, de 8 de Novembro,  o Governo decretou,  no 

âmbito do estado de emergência,  medidas restrit ivas no que à l iberdade de 

c irculação e demais condutas suscet íveis de aumentar a propagação da doença di z 

respeito.  

Ora,  não obstante  o Governo ter criado a possibi l idade de o desporto federado se  

manter em at iv idade,  entende  a Direção  da Federação que todos os  contributos  

poderão ser importantes pa ra ajudar no combate à pandemia ,  face à grave evolução 

da doença nos últ imos dias e  naquilo que entendemos como uma at itude preventiva .  
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Assim, e pelo período de 2 semanas,  a Fede ração Portuguesa de Bi lhar,  suspende as  

competições,  com efeitos imediatos a  part ir de amanhã, dia 11 de Novembro.  

Analisare mos a evolução da situação e reportaremos novas instruções antes do 

términus deste período de 2 semanas,  sendo que o retorno das competições,  que  

desejamos o mais breve possível,  poderá dese nrolar -se de forma di st inta de acordo 

com as real idades regiona is no que à pande mia diz respeito .  

No que diz respeito às competições dos Dist ritos 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.  

 

Concluímos pedindo,  ainda e mais uma vez,  o vosso maior cuidado e prevenção no  

que diz respeito a esta pandemia de Covid19,  respeitando escrupulosamente as 

regras em vigor.  

 

Saudações Desport ivas  

A Direção da FPB  

 


