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A TODOS OS SÓCIOS 
 
COMUNICADO 02/2021 
 
Cruz Quebrada, 14 de janeiro de 2021 
 

ASSUNTO:  
1) Adiamento do Estágio de Apuramento da Seleção Nacional de 16 e 17 Janeiro 
2) Campeonato Nacional de Sala 

     
Como é do amplo conhecimento geral o País encontra-se numa exponencial de crescimento da crise sanitária 
provocada pelo COVID-19, o que levou a ser decretado um novo período de Estado de Emergência com 
medidas muito mais restritivas de uma forma muito rápida, o que provoca dúvidas que carecem de 
esclarecimento. 
Neste contexto informamos: 
         
1) Adiamento do Estágio de Apuramento da Seleção Nacional de 16 e 17 Janeiro 
 
Vem por este meio a Federação Portuguesa de Tiro com Arco informar os clubes e agentes desportivos, que a 
Direção da FPTA decidiu adiar, o estágio de apuramento para a Seleção Nacional 2021, agendado para os 
próximos dias de 16 e 17 de janeiro 2021, para uma próxima data, em que seja possível a realização do mesmo, 
num local a definir. 
Esta decisão foi tomada devido ao confinamento geral decretado pelo Governo de Portugal, que inclui a 
restrição de utilização de pavilhões para a prática desportiva. Esta restrição leva a não ser possível em tempo 
útil obter a certeza da disponibilidade das instalações onde iria decorrer o estágio de apuramento para a 
Seleção Nacional dado serem municipais, apesar do regime de exceção. Foram pedidos esclarecimentos às 
entidades competentes nacionais e municipais, sobre os procedimentos a adotar e informação sobre quais as 
instalações desportivas que irão efetivamente funcionar. 
A Direção da FPTA informará, todos os clubes e atletas inscritos no estágio de apuramento, atempadamente, as 
novas datas e local, para o estágio de apuramento. 
 

2) Campeonato Nacional de Sala 
 
Sendo possível, mais atempadamente, confirmar a disponibilidade das instalações municipais e clarificar as 
regras de utilização de pavilhões, pretende a Direção da FPTA que o Campeonato Nacional de Sala continue, 
apesar das prováveis alterações a datas que possam vir a ocorrer. 
 
 
 

Com os melhores cumprimentos, 
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