
BILHARDA
Esta publicação nasce com a intenção de promover e 
normalizar este jogo popular e tradicional, que além 
doutros muitos nomes, é conhecido como bilharda.
Não se conhece nem a sua origem nem a antiguidade 
exata que tem. Só que foi e é praticada em diferentes 
lugares do mundo ao longo da história. 
Seja como for, não pretendemos falar agora, neste 
editorial, de toda a sua história completa. Vamos 
achegar algumas informações básicas para facilitar a 
compreensão do contido da publicação, porque 
sabemos que não é demasiada a gente que conhece 
este desporto.
Na última década começou a ter um carácter 
desportivo na Galiza. Fez-se um regulamento e 
criou-se uma liga, a LNB (Liga Nacional de 
Bilharda), que teve o seu início no nordeste galaico: 
na marinha lucense, onde se jogou principalmente as 
primeiras temporadas, onde se estabeleceu um título 
individual e um por equipas. Com o passo do tempo 
foi-se espalhando e chegou o sistema de competição 
por conferências que abrangiam diferentes comarcas. 
A primeira é a nordeste, e as seguintes em aparecer, 
foram, por esta ordem: noroeste, sul, centro e 
bezouqueira.
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Destas conferências, após vários meses de 
competição, saem as equipas (também conhecidas 
como franquias) e as jogadoras e jogadores 
individuais que disputam num único dia a final 
nacional.
Na Liga Nacional de Bilharda compete-se em cada 
uma das jornadas sem fazer separação entre sexos e 
idades. Pode-se ver numa mesma jornada de liga a 
pais, nais, filhas, filhos, netas e netos competir com 
um mesmo objetivo.
Alguns dos campeonatos são amenizados por música 
galega, chegando incluso a ter algumas vezes 
atuações musicais ao vivo. E também não pode faltar 
a comida e a bebida. 
É importante também a implicação e participação de 
diversas associações culturais e de centros sociais 
autogeridos. 
  

REGULAMENTO BÁSICO DA LNB

Fundamento do jogo:
O jogo consiste em tratar de chegar coa bilharda até 
o varal antes que o rival. A bilharda tem que estar 
inicialmente no chão. Em cada tirada recebe um 
primeiro golpe com o palão para levantá-la no ar, 
onde é de novo golpeada em direção ao varal.
Se a bilharda não é golpeada antes de cair no chão há 
que voltar ao ponto de partida.
Uma vez no ar a bilharda pode ser golpeada tantas 
vezes como for possível antes de tocar o chão.

Normas do jogo:
As partidas realizam-se num campo de forma 
rectangular e com umas medidas de 50 metros de 
longo por 20 metros de largo. O campo tem 
marcadas as medidas do mesmo com uma linha que 
une todos os pontos do mesmo. Ao mesmo tempo 
num dos laterais de 20 metros tem marcado no 
centro um quadrado de 60 cm x 60 cm denominado 
zona de saída. No outro lateral está marcado o varal 
que tem uma medida de 3,60 metros de longitude. O 
varal não tem uma altura delimitada. 
Todas as medidas anteriores são relativas, já que nos 
adaptaremos em cada caso às condições do terreno 
em que formos jogar cada jornada ou aberto.
Se a bilharda sair pela linha de fundo há que voltar 
para o lugar de onde se efetuou o lançamento. O 
mesmo acontecerá se a bilharda sair pela linha de 50 
metros sem tocar o chão. Em caso de tocar o chão 
antes de ir fora, o seguinte golpe será do lugar por 
onde a bilharda saiu.
Quanto ao sistema de competição, há diferenças nas 
diversas conferências. Para saber como funciona 
cada uma é tão simples como ir participar!!!
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Crônicas
ABERTO DE PONTE-VEDRA, 09/04/2011
A secção comarcal de Seareir@s galeg@s organizou 
umas jornadas em que houve diferentes atividades. 
Uma delas foi a organização de um aberto de 
bilharda às 12h30. 
Ao haver nesse mesmo dia uma jornada de liga na 
conferência sul a participação não foi muito 
numerosa. Entre as pessoas participantes havia 
membros das equipas Almuinha e Bateas. O primeiro 
lugar foi para Iván (Bateas) e o segundo para Luís 
Caminha (Almuinha). 

9ª JORNADA DA CONFERÊNCIA SUL EM 
BUDINHO 09/04/2011
Esta conferência caracteriza-se porque cada aberto é 
uma grande festa em que não faltam a comida, a 
música e a bebida. Desta volta organizava a franquia 
Paquete Pinchas (vendedores na 08/09 e 09/10).
Oito foram os grupos formados. Neles competiram 
de 7 a 8 pessoas, das quais as 4 melhor classificadas 
após as 3 corridas passavam a jogar as eliminatórias 
por pares. A competição foi avançando e deu como 
finalistas a Pablo (Culômbio) e Luís Caminha 
(Almuinha), sendo o vencedor o primeiro.
Por equipas a vencedora foi Bateas (equipa com 
origem na comarca do Salnês que começou a 
competir na 10/11) com 18 pontos.

7ª JORNADA DA CONFERENCIA NOROESTE 
NA CRUNHA 10/04/2011
Jogou-se na pista da Sardinheira. O mais destacável 
foi a participação das equipas de Cerceda 
Cochiqueiros e Bilitroque que começaram a jogar na 
jornada anterior e que fascinados por este desporto 
quiseram passar uma boa tarde de bilharda.
A pista da Sardinheira é uma das pistas mais longas 
que se estão a usar nesta temporada. Fazer varados 
nela é case impossível. Só Roi (Filhoas de Sangue), 
conseguira fazer um na temporada anterior. Nesta 
jornada foi Iván (Bateas) quem o conseguiu numa das 
eliminatórias.
Formaram-se 4 grupos, e classificaram as 4 pessoas 
com melhor pontuação de cada um. As eliminatórias 
deixaram como finalistas a Roi (vencedor) e a Iván 
(que na sua primeira temporada na LNB já chegou a 
5 finais). Por sua parte Roi, que eliminou a Xan 
Rodinho (Bateas) consegue firmar-se na 2ª posição e 
reduzir a distância com Xan (líder individual).
Filhoas de Sangue conseguiram a vitória por equipas 
com 20 pontos. Bateas continuam no primeiro lugar. 

8ª JORNADA DA CONFERENCIA NORDESTE 
EM LUGO 16/04/2011
Organizou esta jornada o centro social Mádia Leva. 
Jogou-se por primeira vez em erva artificial. Era uma 
jornada importante já que se podiam decidir muitas 
coisas. Mas não foi assim, e mesmo na classificação 
individual, em que tudo parecia indicar que o 
campeão seria Daniel (Bilhardeiros Musicais) ou Xan 
Rodinho (Bateas) agora há que contar com Guilhe 
(Os Outros), que foi o vencedor da oitava jornada. 
Foi segundo Eric (Os Outros) e terceiro Marcos 
(Remourelhe Bulls).
Por equipas os vencedores foram Os Outros, que 
aumentam a sua distância com os Bilhardeiros 
Musicais. Será muito dura a última jornada. Vai ser 
esta disputada em Remourelhe em Maio tão só umas 
semanas antes da grande final nacional. Os Outros 
lutaram pela sua primeira vitória de conferência e 
Bilhardeiros pela terceira (o que os converteria na 
franquia com mais títulos de conferência da história)
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8ª JORNADA DA CONFERÊNCIA CENTRO 
EM TRAÇO 16/04/2011
Ao mesmo tempo que se disputava a penúltima 
jornada da conferência mãe (nordeste), tinha lugar 
em Traço a penúltima da centro. O vencedor foi Iván 
(Furabolos) que derrotou José Rodinho (Bateas) na 
final.
Resta uma jornada em Maio, mas já estão decididos o 
título individual, que é para Basilio (Trouleiros), e o 
de equipas que é para Trouleiros.

7ª JORNADA DA CONFERENCIA 
BEZOUQUEIRA EM SÃO JOÃO DE 
PINHEIRO 24/04/2011 
Esta conferência foi a primeira em finalizar. A 
participação nesta jornada foi uma das mais baixas 
desta temporada.  Formaram-se 4 grupos, dos quais 
dois tinham 5 participantes e dois 4. Chegaram até 
semifinais 4 palanadores de Bateas, e a final foi 
jogada por José Rodinho e Iván. Estes dous 
palanadores jogaram muitas finais este ano. E a 
verdade é que não defraudaram, deram um bom 
espetáculo. Tiveram que jogar 3 corridas de 
desempate e finalmente o vencedor foi o pequeno dos 
Rodinho. Iván, que tem 14 anos, de seguir na LNB de 
seguro que chegará a ser um dos melhores 
palanadores.
José Rodinho fez 2 varados e com isso conseguiu 
proclamar-se campeão desta categoria. O que já não 
foi capaz de conseguir é ser o campeão da 
conferência, que foi o seu irmão Xan com 157 
pontos.
E a franquia Bateas com 500 pontos converteu-se na 
primeira vencedora desta nova conferência.
Em total participaram 47 pessoas e 8 equipas. Há que 
destacar a juventude de muitos dos participantes.

No mês de maio terão lugar 3 grandes eventos da 
bilharda na Galiza:
- Jerro do Salnês, em Gil (Meanho). É junto com os 
'all stars' e a final nacional um dos abertos de 
bilharda onde se reúne gente de diferentes pontos da 
nossa geografia. O vencedor da edição anterior é 
Xan Rodinho.
- Olimpíadas populares galegas, em Riba d'Avia. 
Será a primeira edição e conta com a bilharda como 
uma das disciplinas olímpicas. A pessoa vencedora e 
a finalista terão direito a participar na final nacional 
da liga nacional de bilharda.
- Final nacional, em Conjo. O momento mais 
esperado da temporada. Ali vão decidir-se todos os 
títulos nacionais  em jogo da 2010/11. 

10ª JORNADA DA CONFERÊNCIA CENTRO 
EM VIGO 30/04/2011
A equipa que organizou foi Faísca. Jogou-se no 
parque de Castrelos. Ao ser um lugar muito 
transitado, isso fez com que muita gente alheia à liga 
visse as partidas, e incluso se achegasse para fazer 
perguntas e falar das suas experiências com este 
desporto durante a infância.
Fizeram-se 3 pistas, as quais estavam algo separadas 
por uma distância considerável. O terreno de jogo era 
uma mistura entre terra, asfalto e grava.
Participaram 63 pessoas que foram repartidas em 8 
grupos. Avançadas as eliminatórias, deram como 
finalistas Elvis (BNM) e a José Rodinho (Bateas). 
Foi este último quem venceu. Este palanador do 
Salnês conseguiu nessa tarde o título individual da 
conferência sul, acabando com o reinado de Chupi 
(Paquete Pinchas), vencedor das duas primeiras 
edições. O ganhador de varados foi também José 
Rodinho. Por equipas venceu Bateas, que a falta de 
uma jornada dá um importante passo para o título.



1- Procedência: Ribadeu.

2- Franquia: Bilhardeiros Musicais.

3- Nome que tem este desporto no seu lugar 

de origem: Bilharda.

4- A primeira vez que jogaste à bilharda: Pois 

era criança e foi no monte de Santa Cruz. Meu 

pai já me mostrara o jogo e, ademais, também 

me advertira dos riscos que tinha estar perto do 

palanador quando se dispunha a lançar; desse dia

 não me esqueço na vida e a minha cara também 

não.

5- Ano da primeira participação na liga:  Foi 

no 2007.

6- O primeiro varado:  Non lembro o número 

de jornada que era, o que si sei e que foi em 

Mondonhedo e contra Victor, da equipa de 

Vilamar (acho).

MARKITOS
É o palanador com mais títulos de campeão 
nacional conseguidos. Venceu na temporada de 
2007/08 e na de 2009/10. Aliás, foi finalista na de 
2008/09.
Participa na conferência nordeste, da qual foi 
campeão individual em 2008/09 e em segundo 
lugar nem 2009/10. E foi, também, campeão de 
varados na temporada de 2007/08 e na de 2008/09. 
Além disto, com Bilhardeiros Musicais, a equipa da 
qual faz parte, tem dois títulos de conferência e um 
nacional.

7- O melhor momento:  Sem dúvida nenhuma, 

ganhar o Título Nacional Individual em Conjo 

no primeiro ano de participação neste deporte. 

Desde logo que há muitos, mas esse poder-se-ia 

dizer que foi o melhor.

8- O pior momento: Foi na segunda temporada. 

Eu necessitava 6 pontos e já tinha 4, a falta 

duma partida, via-o bastante possível jogando 

contra um palanador que habitualmente non 

dava uma, mas… esse dia a falta de dar uma deu 

duas seguidas jogando contra mim e venceu, 

claro. Neste deporte já se sabe, até que a 

bilharda entra pelo varal, todo é possível!! De 

vez em quando, vêm bem estas cousas.

9- A viagem mais longa feita para jogar: 

Suponho que a Conjo.

10- Praticas algum outro desporto?: Se a 

pesca se considera deporte, pois fago bastante 

(risos).
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