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Circular nº 1 – 2021/2022       5-10-2021 
 

INÍCIO DA ÉPOCA 2021/2022 

 

Caros associados,  

A Federação Portuguesa de Bi lhar dá as boas vindas para a nova época desportiva 

de 2021/2022.  

Depois de um período de enorme frustração devido a todos os constrangimentos e 

dif iculdades que nos foram impostos,  desejamos e esperamos que estejamos 

perante um novo período de recuperação de todas as atividades,  incluindo as 

desportivas.   

Iremos,  assim, tentar todos organizar e disputar uma época desportiva o mais 

normal possível ,  ainda que, pelo menos para já,  esteja condicionada pela diminuição 

do período de competição,  que está assim “atrasada” em cerca de um mês em 

relação a épocas anteriores.  

Voltamos a lembrar que este reinício das competições não deve signif icar o regresso 

à total  normalidade, com desleixos e relaxamentos das medidas de prevenção da 

doença Covid-19,  pelo que deverão ser mantidas em vigor todas as regras impostas 

pelas autoridades de saúde ou outras.  

De acordo com os modelos desportivos aprovados pela Direção da FPB para a 

presente época,  estarão brevemente publ icados os respetivos Regulamentos no site 

www.fpbi lhar.pt.  

 



 
 

  

No que diz  respeito às inscrições,  que estarão disponíveis no próximo dia 6 do 

presente mês,  informamos que foram tidos em conta os descontos nos valores das 

mesmas,  nos termos da circular nº 2 de 18.09.2020, e reiteramos o seu teor quanto 

a esses descontos para a presente época.  

Por outro lado, e quanto ao que ao portalbi lhar diz  respeito,  relembramos o seguinte:   

-  O portal  dispõe da informação relativa aos créditos obtidos pelos clubes na 

época desportiva anterior;   

-  Os gestores desportivos dos clubes podem aceder à funcional idade de 

uti l izar os créditos para pagamento dos itens ( inscrições e Licenças Desportivas)  que 

se encontram em pagamento; 

-  A f i l iação dos Clubes é de l iquidação obrigatória e não pode ser uti l izado 

qualquer Crédito desportivo para o efeito;  

-  O procedimento de uti l ização de créditos é idêntico ao modelo de geração 

de Referências Mult ibanco,  devendo para isso ser escolhida a opção “Uti l izar Crédito” 

no separador “Gestão” do portal  da FPB;  

-  Com esse procedimento,  cada clube visual izará o conjunto de itens que se 

encontram por l iquidar ( independentemente de haver s ido gerada ou não Referência 

MB),  o valor total  de Crédito que tem disponível  e,  à medida que selecione os itens 

para l iquidar com Crédito,  o valor acumulado do pagamento a efetuar;   

-  Com a confirmação da uti l ização do crédito,  os itens f icam automaticamente 

pagos,  o saldo atual izado e a operação concluída;   

-  A uti l ização de Créditos Desportivos para l iquidação de inscrições e/ou 

Licenças Desportivas,  apenas pode ser efetuada durante o período de pagamento 

vál ido das respetivas transações;   

-  Todo o restante processo de inscrições se mantém igual  ao dos anos 

anteriores.   

Informamos agora os prazos l imite para a confirmação dos Direitos Desportivos de 

Equipas e Atletas:   

-  Confirmação dos Direitos Desportivos Individuais:  22/10/2021; 

-  Aquisição de pacotes de Provas Individuais:  29/10/2021; 

-  Inscrição de Equipas:  29/10/2021; 

-  Inscrição nas Taças de Portugal  Individuais:  3/11/2021. 



 
 

  

As datas acima indicadas apl icam-se a todas as modal idades e lembra-se que a partir  

das datas indicadas todos os direitos desportivos serão revogados e as equipas e 

at letas serão excluídos das respetivas divisões.  

 

A Federação Portuguesa de Bi lhar apresenta os cumprimentos a todos os clubes e 

at letas desejando uma época desportiva cheia de sucessos.  

 

Saudações Desportivas  

A Direção da FPB  

 


