
 
 

  

  

 
 

RELATÓRIO DE 
ATIVIDADES E 

CONTAS 
2021 

 
 
 
 

Instituição de Utilidade Pública Desportiva 
Membro do Comité Olímpico Português 

Membro da Confederação do Desporto de Portugal 
Filiada na Union Mondiale de Billard 

Filiada na Confederation Européenne de Billard 
Filiada na European Pocket-Billiard Federation 

Filiada na European Billiard Snooker Association 

 



 
 

  

  

Relatório de Atividades e Contas – 2021 
 
 
Índice 
 
 
Primeira Parte 

• Orgãos Sociais da F.P.B. – 2020-2024 
 
Segunda Parte 

• Relatório da Direção 
 
Terceira Parte 

• Actividade Financeira 
 
Quarta Parte 

• Parecer do Conselho Fiscal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
 

  

  

PRIMEIRA PARTE 
 
 
 
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 Desportiva da Carambola - Paulo Jorge Lima Correia Palhares 
Vice-Presidente para a Área Desportiva de Pool - Ricardo Filipe Mendes Belo Vicente 
Vice-Presidente para a Área Desportiva 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 - Vítor Manuel de Almeida Gonçalves  
 
 
Conselho Fiscal 
Presidente do Conselho Fiscal – André Ferreira Maia 
Vogal Efectivo do Conselho Fiscal - Paulo de Sousa Costa 
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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 
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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 2021. 
Manteve -se no ano de 2021, devido à pandemia de Covid19, o panorama de enormíssima 
gravidade que transitou do ano anterior e que continuou a prejudicar gravemente todas as 
iniciativas e ações no Desporto e na sociedade em Portugal. Confirmando a crise que se previa, a 
atividade desportiva em geral e da federação em particular, foram especialmente afetadas, 
impedindo o normal funcionamento da federação. 
Todas as áreas de atuação da federação que foram indelevelmente afetadas, sendo que nalguns 
casos a perturbação foi de tal ordem que impediram absolutamente a sua decorrência ou 
existência. Destas destacamos o nosso programa da formação de treinadores, que foi impedido 
de ter continuidade, tendo dado passos atrás dificilmente reparáveis a breve termo, por outro 
lado, fomos impedidos de dar continuidade aos planos de formação de árbitros, pelo que temos 
necessidade de colocar em prática todo um novo plano de formação dos árbitros de Carambola, 
Pool e Snooker, também o processo de descentralização, mediante a delegação de competências 
às associações distritais e regionais, foi interrompido, necessitando agora de mais tempo para 
alcançarmos uma descentralização pacífica e planeada nos termos anteriormente previstos e 
ainda, as negociações, que se encontravam em curso, para a retoma de atividade ou mesmo de 
constituição das associações de treinadores, de árbitros e de praticantes, sócios extraordinários 
da federação, foram interrompidas e, sem agravo, terão de ser praticamente reiniciadas, pelo 
que levará muito tempo para se conseguir atingir a representatividade pretendida.  
Foram igualmente interrompidas as negociações para a realização de provas internacionais de 
importância determinante para o Bilhar nacional, estando agora a tentar retomar onde 
deixámos, sendo este um processo moroso, trabalhoso e difícil. Nas áreas desportivas de 
competição, destaque para o fato de apenas se terem realizado parcialmente algumas e não se 
terem realizado, de todo, outras. 
 
Após o choque do ano anterior, veio o confronto com a nova realidade que é dura e muito difícil! 
Ainda assim, devemos destacar o que de positivo sucedeu. Nesse contexto, após a realização das 
algumas fases regulares com enormíssimas dificuldades numa primeira fase do ano, damos 
especial destaque às Fases Finais Nacionais de algumas competições e a realização em pleno dos 
Campeonatos da Europa de Snooker em parceria com a EBSA – European Billiards & Snooker 
Association. Aqui, apesar de enormes constrangimentos, podemos afirmar que foi um sucesso as 
realizações destas competições, tendo surgido como um “alívio” ou novo suspiro, considerando 
a sua realização essencialmente no último terço do ano. Destaque ainda para a participação nos 
Campeonatos da Europa de Pool em Antalya, na Turquia, das Seleções Nacionais de Pool 
(Masculina e Feminina) com uma comitiva de 8 atletas, que alcançou o 5º lugar no Europeu de 



 
 

  

  

Seleções. Todas as restantes provas internacionais previstas foram canceladas devido à 
pandemia. 
A Prova Esconline Masters Pool PT foi forçada a realizar-se em moldes bem diferentes e limitados, 
no entanto, conseguiu-se assegura a qualidade de divulgação e promoção possível através da 
transmissão televisiva de enorme qualidade n’A Bola TV. 
 
Durante todo este período a federação manteve a abertura, cooperação e trabalho, no intuito 
de encontrar as melhores soluções para o Bilhar em Portugal. 
 
Fazemos agora uma breve resenha por áreas de atuação: 
 
Área Desportiva 
Mantiveram-se os modelos desportivos dos anos anteriores com as necessárias alterações no 
início da época 2020/2021 potenciando sempre o incremento de clubes e atletas nas 
competições da federação e dando seguimento a propósitos anteriores como a disponibilização 
aos clubes e atletas para a sua gestão desportiva, de novas funcionalidades no portal da FPB, 
bem como a divulgação do bilhar a nível televisivo com a transmissão na Eurosport dos 
Campeonatos da Europa realizados em Portugal e n’A bola TV da prova Esconline Masters PoolPT. 
 
Na variante de Carambola 
Não se realizaram parte das provas previstas, mas tiveram sucesso as que se realizaram. 
Destaque para as alterações efetuadas nas competições de equipas. 
 
Na variante de Pool 
Não se realizou a maior parte da competição, tendo-se apenas realizado as competições de 
equipas, ainda que de modo abreviado e a Taça de Portugal Individual.  
Criou-se a nomenclatura da Prova Esconline Pool Stars, com o objetivo de  melhorar a divulgação 
do Pool nacional, através de transmissão televisiva igualmente n’A Bola TV e com atribuições e 
prémios melhorados, dando melhores condições aos atletas de Pool. 
Como referido as Seleções Nacionais de Pool (Masculina e Feminina) participaram com algum 
sucesso nos Campeonatos da Europa de Pool na Turquia. 
 
Na variante de Pool Português 
Com enormes constrangimentos, realizaram-se parte das competições com especial destaque 
paras as Fases Finais Nacionais individuais e de equipas. 
Como anteriormente referido, realizou-se a prova Esconline Masters Pool PT em modelo 
diferente e limitado. 
 
Na variante de Snooker 
Realizaram-se as Fases Finais de competições individuais e de equipas, tendo-se atribuído os 
títulos nacionais. 
Tivemos a maior participação de sempre de atletas portugueses nos Campeonatos da Europa de 
Snooker. 
 



 
 

  

  

Área Financeira e de Administração 
Num período de pandemia que criou enormes dificuldades dos clubes e atletas, imperou a 
criação de mecanismos de apoio nos pagamentos, mantendo a viabilidade da tesouraria e o 
cumprimento das obrigações para com os diversos fornecedores. Pela mesma razão a 
recuperação dos valores em incumprimento por parte de clubes abrandou, esperando nos anos 
vindouros recuperar tal objetivo. 
Cumpriram-se os compromissos contratuais com o Instituto Português do Desporto e da 
Juventude, para o ano 2021 e foi feita a negociação e celebração do novo contrato programa. 
 
Área de Marketing e Comunicação 
Foram renegociados os contratos de patrocínio às provas organizadas pela Federação, tendo-se 
alcançado um novo recorde de receita neste sector. 
Manteve-se a divulgação do nosso desporto mediante a transmissão televisiva da prova Masters 
Pool PT e, como anunciado no ano anterior, iniciou-se igual processo de transmissões da prova 
Pool Stars. é um dos passos importantes que se pretende materializar com outras iniciativas, 
nomeadamente mediante a transmissão televisiva das provas de Pool. 
A aquisição de novos meios tecnológicos permitiu que s transmissões em livestream tenham 
passado a ter maior incidência, com a cobertura total de todos os jogos da prova Masters Pool 
PT e de cerca de 2/3 dos jogos da prova Pool Stars.  
Consequentemente, o canal de Youtube da FPB passou a ter ainda mais visualizações e a 
presença no Facebook foi igualmente um sucesso tendo-se alcançado novamente milhares de 
visualizações e partilhas de vídeos e fotos. 
 
Área de Serviços Gerais e Logística 
Para além da garantia de todas as condições logísticas para as diversas competições e 
funcionamento diário da federação, deve-se destacar a negociação das parcerias para a utilização 
de unidades hoteleiras nas Fases Finais das competições e a grande operação de organização dos 
Campeonatos da Europa de Snooker 2021, em colaboração com a EBSA. 
 
 
Área Operacional não desportiva 
Disponibilizaram-se novas e melhoradas ferramentas de utilização da plataforma portalbilhar. 
 
 
Conclusão 
Num ano particularmente difícil seria, naturalmente, de esperar que os objetivos não fossem 
alcançados, o que também naturalmente sucedeu. 
Assinale-se, ainda assim que, tendo ficado longe dos objetivos a que se propôs, algumas metas 
foram alcançadas, tendo-se dado o melhor possível face às condições que todos vivenciámos. 
 
Mantivemos no ano de 2021 o princípio de que a dinamização do nosso desporto é o mais 
importante e que apenas a realização das competições, apesar das cautelas e com todas as 
medidas de prevenção necessárias, poderá levar a que se consiga atingir tal desiderato. 



 
 

  

  

Nesse sentido, durante todo o período foi respeitado integralmente o conteúdo dos normativos 
e regras emanadas pelo Presidente da República e pelo Governo, tendo vigorado um Plano de 
contingência próprio para a COVID-19 da Federação Portuguesa de Bilhar. 
 
Queremos novamente apresentar o nosso cumprimento a todos os nossos clubes que,  com 
coragem, quiseram manter a atividade desportiva e a vida associativa das suas equipas e dos 
seus atletas. A eles  agradecemos por estarmos a tentar superar esta situação de gravidade 
extrema. 
Lamentamos que o desenvolvimento de muitos dos projetos desta federação, alguns deles 
basilares, se encontre em “banho maria” e esperamos que o futuro nos permita alcançar os 
objetivos a que nos propusemos. 
 
Neste período especialmente complicado, reforçamos a mensagem de apreço a todos os nossos 
colaboradores, pelo seu profissionalismo e dedicação, sendo certo que, agora mais do que nunca, 
deles precisamos neste futuro incerto e difícil. 
Neste contexto, destaquem-se os dirigentes, atletas, árbitros e Comissários Técnicos Nacionais e 
Distritais que connosco estiveram no ano de 2021. 
Mantemos o nosso reconhecimento e agradecimento aos nossos parceiros e às entidades com 
que nos relacionámos, destacando entre outros os seguintes: IPDJ-Instituto Português do 
Desporto e da Juventude, SEJD-Secretaria de Estado do Desporto e da Juventude, EBSA-European 
Billiards & Snooker Association, Bilhares Carrinho, ESC Online, B Travel, Câmara Municipal de 
Coimbra, Câmara Municipal de Anadia, Câmara Municipal de Albufeira e Royal Pro. 
 
Com pesar recordamos e valorizamos a memória dos que no ano de 2021 partiram. 
 
Concluímos com um agradecimento especial a todos os amigos e simpatizantes do Bilhar com 
quem nos cruzámos neste ano, tendo sido estes preponderantes para a prossecução do nosso 
trabalho. 
 
A Direção da FPB 
 
   






































