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Circular nº 6 – 2020/2021

10-11-2020

Suspensão temporária das competições

C aros associados,
C omo é do conhecimento geral , o Presidente da República e o Govern o toma ram
medidas legislativas recentes com vista ao co mbate e prevenção da pandemia da
C ovid19, nomeadamente decretando o E stado de emergência e regulamentando as
respetivas normas .
E stas normas são mais restritivas e apesar de terem especial incidência nos 121
concelhos do territóri o nacional com especial risco de contágio ind icados na
Resolução do C onselho de Ministros n.º 92 - A/2020 de 2 de Novembro, no rmativo
que determina o es sencial no que concerne a medidas de con stra ngimento , são
igualmente aplicáveis ao restante território na cional continental.
Assim e mediante o Decreto nº 8/2020, de 8 de Novembro, o Governo decretou, no
âmbito do estado de emergência, medidas restritivas no que à liberdade de
circulação e demai s condutas s uscetíveis de a umentar a pr opagação da doença di z
respeito.
Ora, não obstante o Governo ter criado a possibilidade de o desporto federado se
manter em atividade, entende a Direção da Federação que todo s os contributos
poderão ser impo rtantes pa ra aj udar no combate à pandemia , face à grave evolução
da doença nos últimos dias e naquilo que entendemos como uma atitude preventiva .

Assim, e pelo perí odo de 2 semana s, a Fede ração Portuguesa de Bilha r, sus pende as
competições, com efeitos imediatos a partir d e amanhã, dia 11 de Novembro.
Analisare mos a evolução da situação e rep o rtaremos nova s instruções a ntes do
términus deste período de 2 semanas, send o que o retorno das competições, que
desej amos o mais breve possível, poderá dese nrolar - se de forma di stinta de acordo
com as realidades regiona is no que à pande mi a diz respeito .
No que diz respeito às competições dos Dist ritos de L eiria e L isboa e da Região
Autónoma da Madeira, direcionamos os clubes e atletas interessados a consultar as
informações di sponibi lizadas pelas respetivas Associações.

C oncluímos pedindo, ainda e ma is uma vez, o vosso maio r cuidado e prevenção no
que diz respeito a esta pandemia de C ovid19, respeitando escrupulosamente as
regras em vigor.

Saudações Desportivas
A Direção da FPB

