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A TODOS OS SÓCIOS 
 
 
 
 
COMUNICADO 16/2022 
 
 
Cruz Quebrada, 15 de julho de 2022 
 
 
 
ASSUNTO: Carta Esclarecimento 
 
Vem pelo presente comunicado, o presidente da FPTA, dar a conhecer a toda a comunidade 
do tiro com arco, a carta esclarecimento que se junta a este documento. 
 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 

 

 
 
    O Presidente da FPTA                
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Esclarecimento. 
 
 
 
Foi publicada carta aberta à direção da FPTA em 30/6/2022, nas redes sociais. 
 
A mesma não foi até à presente data rececionada na FPTA. 
 
Assim, permitam-nos fazer este esclarecimento a todos os sócios. 
Herdou esta direção há um mês o desafio de tentar levar o tiro com arco em Portugal, para um rumo 
que permita garantir a sobrevivência e crescimento da modalidade. 
 
Somos conhecedores dos estatutos e sobre os mesmos, já esta direção promoveu junto do IPDJ as 
alterações reclamadas, com vista à renovação do estatuto de entidade pública, estando apenas 
pendente a realização de assembleia geral, para aprovação das alterações reclamadas pela entidade 
reguladora. Será realizada uma com a brevidade possível. Dado existirem outros assuntos a carecer de 
aprovação e analise da AG, bem como à eleição de delegados.  
 
De igual forma, esta direção apresentou ao IPDJ o projeto e orçamento para o ano de 2022. 
Junto do gabinete de contabilidade e ROC, aguardamos a apresentação dos relatórios e contas 
referentes aos exercícios de 2019-2020 -2021, documentação que também carece de aprovação em 
AG. 
 
Tomou esta direção posse a 29/5/2022, com um saldo monetário de 0 € em conta, com défice de cerca 
de 15.000€, e de valores não justificados na ordem dos 12.300.00€. As dividas à Segurança Social, que 
estamos a diligenciar junto desta entidade, através da regularização em prestações. 
 
Mais informamos que estamos na posse de um compromisso de dívida assumido pelo anterior 
presidente Nuno Simões, referente aos valores não justificados, comprometendo-se o mesmo a 
efetuar depósitos de amortização da dívida. 
 
Vamos tentar resistir com um empréstimo monetário particular, que em gestão apertada presumimos 
conseguir chegar ao início da próxima época.  O encaixe financeiro de renovação de federamentos, 
únicos proveitos desta instituição, complementados com as inscrições em provas e a urgente entrada 
de verbas por parte do estado, permitira-nos entrar num caminho mais confortável. 
 
Sobre o assunto em apreço, comunicado 13/2022, presumimos ser do conhecimento geral, que apenas 
um clube reúne material próprio para organização de provas, mas com alguma insuficiência.  
Carece o clube em causa da camioneta da FPTA, para deslocação do seu material, bem como das placas 
de eliminatórias; bastidores e outros. 
 
Na prova realizada pelo clube do delegado em causa em 29/5/2022, foram utilizados 17 bastidores da 
comunidade da FPTA, bem como das citadas placas e veículo. 
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Não foi sequer nas citadas provas utilizados os banners da FPTA nem tão pouco a bandeira desta 
instituição, pelo que se torna também estranho o desapegamento desta entidade perante a 
comunidade geral. 
 
 
A última revisão ao material de provas, foi efetuada em outubro de 2019, carecendo o equipamento 
de revisão urgente, de acordo com orçamento dos finais de 2020 as placas de Foam rondavam os 
7.00€, sendo que cada bastidor leva 25 placas x 33 bastidores, apura-se assim uma estimativa, 
desatualizada, de 5.775.00€ só para Foam de revisão de equipamento de provas, sendo que alguns pés 
metálicos também carecem de revisão de serralharia. 
 
Foi feito um acordo verbal, com o anterior presidente e o RSC apenas pagar 10% do valor das inscrições 
das provas que organiza, o mesmo não existe escrito, nem consta de qualquer ata de reunião de 
direção da anterior presidência. 
 
Estando a decorrer ainda o campeonato de campo, entendeu esta direção não proceder a alterações 
ao regulamentado, deixando terminar o mesmo, elaborando assim uma tabela de preços de aluguer 
de material geral suplementar, que extra agendamento de organização de provas do CN, poderá 
traduzir um encaixe financeiro que tanto necessitamos no momento. 
 
Depreendemos que sendo o clube em causa titular de equipamento próprio e querendo apenas 
liquidar 10% do proveito das provas, não necessitará do material da comunidade do tiro com arco, 
pelo que não se justifica a carta aberta sobre o propósito. 
 
Não haverá por parte desta direção qualquer embaraço à realização de provas, como aconteceu na 
última prova (Azinhaga). Em que houve a necessidade de utilizar equipamento suplementar bem como 
nas provas de sala organizadas pelo ACC. 
 
É do conhecimento geral, que o preço dos combustíveis foi agravado de forma abrupta, as deslocações 
para as provas sofrem na atualidade um custo suplementar, que a todos nos afeta, não querendo esta 
entidade vir a agravar valores. 
 
Estão em estudo, outras formas de encaixe financeiro, como será o campeonato de Field, informando 
desde já que não aceitaremos a verba anteriormente acordada de 10%, pelo que a mesma será 
ajustada por esta direção em tempo útil, e devidamente publicada. 
Assim, esperamos brevemente vir a transmitir mais e melhores diligências no desenvolvimento da 
modalidade.    
 
Aproveitamos para esclarecer que nem esta direção nem a anterior, atribuiu título de Treinador e 
Selecionador Nacional a alguém. O treino dos atletas decorre nos seus clubes e com treinadores 
próprios. Quanto ao processo de seleção de atletas, para a equipa nacional o mesmo é feito por 
obtenção de mínimos em provas especificas devidamente divulgadas. 
 
Esperamos ter esclarecido a comunidade. Como é apanágio desta direção em fazer uma presidência 
aberta. Podem sempre ser dados esclarecimentos pelos meios oficiais disponíveis. Sendo 
desaconselhado as exposições publicas em redes sociais, que de forma inconsciente e lamentável, são 
abertas ao exterior, traduzindo em embaraços, para quem não conhece a real situação dos fatos, 
traduzindo-se em insegurança e descontrolo dos mesmos.  
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Reclamamos tranquilidade, paciência e apoio, não necessitamos de cartas abertas de teor 
depreciativo, mas sim de apoio, com ideias e incentivos positivos, fazemos nossas as suas 
palavras“quese  abstenha  de  atos  inúteis  e  promovam  o  desenvolvimento da modalidade” 
 
Por um futuro melhor para o Tiro com Arco em Portugal. 
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