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Orgãos Sociais da F.P.B. – 2020-2024 
 
 
Mesa da Assembleia Geral 
Presidente da Mesa da Assembleia Geral - Armando Luís Santa Bárbara da Cunha 
Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral - António Carlos Burrica Horta 
Secretário da Mesa da Assembleia Geral - Rui Manuel Lima Correia Palhares 
Vogal Suplente da Mesa da Assembleia Geral - Joaquim Manuel Pimentão Ramalho 
 
Presidente da Direção 
Presidente - Ricardo José Geria Serralheiro Salgado 
 
Direção 
Vice-Presidente para a Área Desp. de Carambola - Paulo Jorge Lima Correia Palhares 
Vice-Presidente para a Área Desp. de Pool - Ricardo Filipe Mendes Belo Vicente 
Vice-Presidente para a Área Desp. de Pool Português - Jorge Manuel Rodrigues de Almeida 
Vice-Presidente para a Área Desp. de Snooker – Nuno Miguel Bonito dos Santos 
Vice-Presidente para a Área Financeira e de Administração - Francisco António Alvoeiro de Oliveira 
Vice-Presidente para a Área de Marketing e Comunicação - Pedro Filipe Serrano Ferreira France 
Vice-Presidente para a Área de Serviços gerais e Logística - José Óscar Silva Fernandes Pereira 
Vice-Presidente para a Área Operacional não desportiva - João Nuno Leão Gordilho Hipólito Correia 
 
 
Conselho Fiscal 
Presidente do Conselho Fiscal – André Ferreira Maia 
Vogal Efectivo do Conselho Fiscal - Paulo de Sousa Costa 
Vogal Efectivo do Conselho Fiscal - Pedro António Morais Pacheco 
 
 
Conselho de Justiça 
Presidente do Conselho de Disciplina – José Artur da Silva Cordeiro  
1.º Vogal do Conselho de Disciplina - Isabel Maria da Cruz França 
2.º Vogal do Conselho de Disciplina -  Veronique da Silva Seco 
 
Conselho de Disciplina 
Presidente do Conselho de Justiça – Frederico Miguel Gomes Barreira 
1.º Vogal do Conselho de Justiça - Rui Fernando Oliveira Varela 
2.º Vogal do Conselho de Justiça - José João Torrinha Martins Bastos 
 
Conselho de Arbitragem 
Presidente do Conselho de Arbitragem - José Manuel Marques da Silva 
1.º Vogal do Conselho de Arbitragem - João Dinarte da Cruz Gomes Marques  
2.º Vogal do Conselho de Arbitragem - Ema Paula Fernandes Pinto 
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SEGUNDA PARTE 
 

Relatório da Direção 
 

Introdução 
 

A Direção da Federação Portuguesa de Bilhar apresenta aos seus associados o Relatório de 
Atividades e Contas relativo ao exercício do ano de 2020. 
O ano de 2020 decorreu num contexto particularmente dramático para o Desporto e para a 
Sociedade em Portugal. Fustigados por uma crise sem precedentes cujos impactos tanto 
económicos como sociais são ainda difíceis de antever. As organizações desportivas e os seus 
atletas aguardam com natural ansiedade pelo desenrolar desta pandemia, para a revitalização e 
para o regresso à normalidade do desporto e da economia nacional. 
Este último ano ficará para sempre na nossa memória. A Pandemia mudou o mundo e com ele, 
o desporto. Esta nova realidade obrigou-nos a um repensar de políticas desportivas, de 
estruturas, de funcionamento do dia-a-dia, de adiar a atividade desportiva. Um ano 
completamente atípico que nos obrigou a uma profunda alteração dos calendários desportivos, 
a uma redução do número de provas e ao cancelamento de iniciativas inicialmente programadas. 
Perante este cenário, a Direção foi forçada a grandes esforços em diversas áreas no sentido de 
tentar que a nossa atividade desportiva sofresse o mínimo possível e, principalmente, ajudar os 
clubes e associações que sofreram tão ou mais que nós. A eles, queremos deixar um voto de 
agradecimento pelo esforço que fizeram e que ainda hoje continuam a fazer.  
Estamos a viver um mundo novo. Esta pandemia, privou-nos de liberdade, de afetos e de convívio 
social. Mas também trouxe uma certeza, de que somos capazes de enfrentar as maiores 
provações, face a estas adversidades e a uma desestruturação das nossas vidas. Somos mais 
conscientes do que somos todos capazes para enfrentar a realidade e todos juntos poderemos 
mudar e transformar, para melhor, o Bilhar em Portugal. 
Apesar de tudo isto, esta Direção continuou a pautar a sua postura pela total abertura, 
transparência e cooperação, procurando sempre a melhor solução para o Bilhar Nacional. 
O ano de 2020 foi totalmente marcado pela pandemia de Covid19, pelo que o seu decurso 
desportivo foi gravemente afetado, tendo-se apenas realizado as fases distritais ou regionais das 
competições e não se disputaram os títulos nacionais em nenhuma das variantes que compõem 
o espectro desportivo  da Federação Portuguesa de Bilhar. 
Ainda assim, há a assinalar a organização dos Campeonatos da Europa de Snooker 2020, que se 
realizaram em Albufeira no mês de março em excelente parceria perpetrada com a EBSA, 
European Billiards & Snooker Association. Este evento foi apanhado pelo turbilhão da pandemia, 
mas ainda assim, foi possível terminar as competições previstas e entregar os respetivos títulos 
europeus. 
No plano desportivo assinale-se que a nível internacional tivemos delegações nacionais nos 
Campeonatos da Europa de Carambola em Antalya, Turquia e no WSF Open 2020, organizado 



 
 

  

  

pela World Snooker Federation e que teve a presença respetivamente do Campeão Nacional de 
Snooker e do Vencedor da Taça de Portugal. Ambas as provas decorreram no mês de Janeiro. 
Todas as restantes provas internacionais previstas foram canceladas devido à pandemia. 
 
A nível interno destaque-se a continuação no plano competitivo da Prova Esconline Masters Pool 
PT, que eleva o nosso bilhar para patamares de divulgação e promoção nunca antes alcançados, 
com a transmissão televisiva regular de altíssima qualidade n’A Bola TV. 
 
 
Área Desportiva 
Os modelos desportivos dos anos anteriores foram essencialmente mantidos com algumas 
alterações no início da época 2019/2020 com o objetivo, sempre claro, de aumentar o número 
de clubes e atletas a participarem nas competições federativas. 
 
Destaca-se novamente: 
- o incremento de participantes desportivos nas fases regulares; 
- a colocação ao dispor de ferramentas no portal da FPB, fundamental aos clubes e atletas na sua 
gestão desportiva; 
- A continuidade da divulgação do bilhar a nível televisivo com a prova Esconline Masters Pool 
PT. 
 
Na variante de Carambola 
Consolidaram-se os modelos competitivos, tanto a nível colectivo (Equipas), como a nível 
individual.  
 
Na variante de Pool 
Os modelos competitivos mantiveram-se com pequenos detalhes de ajustamento como a 
competição de equipas de Pool Masculina no sentido de preparar a 1ª Divisão Nacional de Pool 
por Equipas. 
Tinha-se como objetivo melhorar o plano de preparação das Seleções Nacionais de Pool 
(Masculina e Feminina) e das participações individuais nos escalões de formação com o intuito 
de se alcançarem melhores resultados desportivos internacionais, no entanto o mesmo foi 
abortado por suspensão da atividade desportiva durante a maior parte do exercício de 2020. 
 
Na variante de Pool Português 
Manteve-se o crescimento do número de equipas e atletas inscritos e aumentos o número total 
de equipas e atletas presentes nas Fases distritais e zonais. 
Na competição individual, deu-se continuidade a prova Esconline Masters Pool PT. 
 
Na variante de Snooker 
Consolidaram-se alterações regulamentares que garantem a organização de Fases Nacionais com 
novos modelos e mais equipamento desportivo, com vista a alcançar mais qualidade competitiva 
e melhores condições de equipas e atletas.  



 
 

  

  

A Nível individual, refere-se a presença do maior contingente português numa prova 
internacional de Snooker, os Campeonatos da Europa. 
 
Área Financeira e de Administração 
Manteve-se o foco na recuperação dos valores em incumprimento por parte de clubes, no 
entanto devido à Pandemia o valor das dívidas dos clubes à federação subiu consideravelmente 
o que acarretou algumas dificuldades de tesouraria. 
Cumpriram-se os compromissos contratuais com o Instituto do Desporto de Portugal, I.P. para o 
ano 2020 e foi feita a negociação e celebração do novo contrato programa. 
 
Área de Marketing e Comunicação 
Foram negociados diversos contratos de patrocínio à s provas organizadas pela Federação, sendo 
que se atingiu um valor record de receita nesta área. 
Por outro lado, a visibilidade conferida pela transmissão televisiva da prova Masters Pool PT é 
um dos passos importantes que se pretende materializar com outras iniciativas, nomeadamente 
mediante a transmissão televisiva das provas de Pool. 
Assinale-se a forte presença no canal de Youtube da FPB com milhares de visualizações e  a 
presença assídua no Facebook igualmente com milhares de visualizações e partilhas de vídeos e 
fotos. 
 
Área Operacional não desportiva 
 
Deu-se continuidade à melhoria das ferramentas disponíveis na plataforma portalbilhar e 
desenvolveu-se o novo site da federação. 
 
Conclusão 
A Direção da federação assinala que ficou aquém dos objetivos que traçou, num ano que foi 
definitiva e esmagadoramente assolado pela pandemia de Covid19, que a que impediu de 
realizar parte da época e essencialmente de realizar as Fases Finais Nacionais e de ter as 
participações internacionais que pretendia. 
 
Uma palavra final para explicar a todos os nossos associados e atletas que o que nos move é a 
dinamização do nosso desporto e que tal apenas se consegue com a realização de provas e 
proporcionando competição aos nossos atletas, não com uma boa política de imagem, mas com 
as competições paradas quando a tutela as permite. 
A esse propósito, lembramos também que durante todo o período respeitámos integralmente as 
instruções e normas do nosso Presidente da República e do Governo, ainda que por vezes tal não 
agradasse a uma parte dos nossos associados e atletas. 
Ora, as decisões são para ser tomadas dentro da consciência que respeitam os princípios que nos 
norteiam e que nos levaram a assumir as responsabilidades federativas,  não esquecendo o 
cumprimento da Lei e das boas práticas desportivas. Decisões para agradar a todos, para além 
de não existirem, não são o nosso objetivo enquanto dirigentes desportivos! 
 



 
 

  

  

Expressamos os nossos agradecimentos a todos os que manifestaram a confiança e preferência, 
em particular aos nossos clubes e associações, porque a eles se deve muito do crescimento e 
desenvolvimento da atividade. 
Aos nossos colaboradores deixamos uma mensagem de apreço pelo seu profissionalismo e 
empenho, os quais foram e continuarão a sê-lo no futuro elementos fundamentais para a 
sustentabilidade da Federação, dando especial destaque aos dirigentes, atletas, árbitros e 
Comissários Técnicos Nacionais e Distritais que connosco trabalharam em 2020. 
Também uma palavra de apreço e agradecimento aos nossos parceiros e aos organismos com 
que nos relacionámos. 
Lembramos uma memória dos que no ano de 2020 nos deixaram definitivamente. 
Final e penhoradamente enviamos nosso humilde e sincero OBRIGADO a todos os amigos e 
simpatizantes do Bilhar com quem nos relacionámos em 2020 e que, seguramente, nos ajudaram 
a melhorar o nosso trabalho. 
 
A Direção da FPB 
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