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26.ª edição do TORNEIO DE NATAL – COMUNICADO – 08/12/2021 
 
Caros amigos, arqueiras e arqueiros, 
 
 
 O Arco Clube das Caldas irá levar a cabo mais uma edição do TORNEIO DE NATAL, 

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, respeitando todas as normas sanitárias e de segurança. 

 A prova irá decorrer no Centro de Exposições do Oeste “EXPOESTE”, permitindo que se 

realize numa única sessão independentemente do número de participantes. 

Como chegar: vindo da A8, sair na saída Caldas/Zona Industrial, uma saída depois da habitual 

da Foz do Arelho para quem vier do sul e uma saída antes para quem vier do norte; seguir na 

direção das Caldas, sempre em frente nas rotundas. Deverão estacionar no espaço virado para 

a estrada.  

O acesso ao Pavilhão far-se-á pela entrada principal/defronte ao estacionamento onde 

serão conferidos os certificados de vacinação ou teste negativo para quem não estiver vacinado 

e haverá alcoolgel para desinfeção das mãos.  

Nota: iremos recrutar vários elementos para este processo, a fim de não haver 

atrasos no Programa. 

Os participantes serão encaminhados para a sua zona de segurança. Cada participante 

terá uma cadeira identificada com o número e letra de tiro. A saída será realizada por outra porta 

(onde haverá alcoolgel), mantendo-se a separação de quem entra e sai do pavilhão. É proibida 

a entrada de público. 

Nesta edição não teremos o lanche habitual com as tradicionais filhós, por questões 

sanitárias, mas haverá uma lembrança para cada um, para não se perder totalmente o espírito 

de Natal. 

 Não haverá serviço de BAR, por questões legais e sanitárias mas nas proximidades há 

alguns cafés e bares a que poderão recorrer (O Litro, Padaria O Infante, Leroy Merlan e talvez o 

quiosque existente na zona de estacionamento). 

 O troféu criado há três anos para este Torneio irá manter-se mudando a cor. 

 Para dar um ambiente ainda mais festivo, solicitamos que tragam a bandeira ou 

estandarte do clube que representam, para expormos no local da prova. 
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 Esperando contar com a vossa presença para que este dia seja uma verdadeira festa, 

despedimo-nos com amizade. 

 

Carlos Hermínio Oliveira 

(presidente) 


