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11.ª edição do TORNEIO DA LIBERDADE – COMUNICADO – 04/04/2021 
 
Caros amigos, arqueiras e arqueiros, 
 
 
 O Arco Clube das Caldas irá levar a cabo mais uma edição do TORNEIO DA 

LIBERDADE, com o mesmo espírito e entrega de sempre, servir a modalidade e os seus 

praticantes com o máximo de empenho para que tenhamos um momento desportivo de 

qualidade e de franca convivência com respeito por todas as normas de procedimento inerentes 

ao estado pandémico que atravessamos. 

 A prova irá decorrer no Campo de Rugby do Complexo Desportivo das Caldas da 

Rainha, local sobejamente conhecido por todos, esperando que o tempo nos ajude em relação 

ao vento. 

 Ainda não sabemos se a prova pode ser extensível aos escalões infantis, cadetes e 

veteranos, esperando que a FPTA dê indicações acerca deste assunto, informando os clubes a 

tempo de poderem proceder à inscrição, que lembramos termina no dia 12 de abril. 

Aproveitamos para reforçar a vantagem funcional do pagamento antecipado por transferência 

bancária. 

 As regras sanitárias não permitem a existência de público nem de funcionamento de 

apoio de Bar. O que podemos fazer é encomendar à empresa que forneceu os almoços para a 

Final Round, almoços idênticos constituídos por: 1 sandes de carne assada, 4 rissóis, 1 

salada mista, 1 salada de fruta e 1 água que tem o custo de 10€. Para quem estiver 

interessado terá de fazer a indicação do nº de almoços pretendidos até ao prazo da inscrição na 

prova (12 de abril) acompanhado do respetivo pagamento. A entrega será feita por volta das 

11:00 horas no local da prova. 

 Esperando contar com a vossa presença para que este dia seja uma verdadeira festa, 

despedimo-nos com amizade. 

 

Carlos Hermínio Oliveira 

(presidente) 
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