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Circular nº 14 – 2019/2020

12-03-2020

Suspensão das atividades des portivas devido a d oença por (COVID- 19)

Na sequência da evol ução da situação relacio nada com o C ovid - 19 e consi derando a
real impos sibilidade de dar bom cumpr imento aos calendári os estabelecidos, devid o
ao encerramento de diversas i nstalações des portivas, e na linha das instruções das
autoridade s governamentais, a Direção da Fe deração Portuguesa de Bilhar comunica
que decidiu suspender todas as s uas prova s oficiais , de equipas e individ uais , com
efeitos imediatos e por perío do que será det erminado de acordo com a evolução da
doença e das instruções da Direção Geral de S aúde.
A direção da FPB i rá acompa nhar a situação e dará conhecimento de mais i nfo rmações
assim que fo r pertinente, sempre em alin hame nto com as orientações da DGS.
Por outro lado, a s instalações da federação dei xam de realizar atendimento ao pú blico
a partir de hoj e, 12 de ma rço, mantendo - se a f unciona r com os devidos aj ustamentos ,
pelo que solicitamos que todo s os contactos sej am realizados via e - mail ou telefone.
Agradecemos a compreensão e a colaboração de todos, apelando a uma atitude cívica
e responsável perante a situação e ao cumpri mento das recomendações da DGS, face
a esta situação , afastando cenários de alarmis mos desnecessário s e perigosos.
Saudações desportivas
A Direção da FPB

