
Carta de despedida 

 

Ao abraçar e aceitar esta direção, sendo conhecedor da situação demolidora de três anos 

de inatividade processual, na qual estive envolvido impotentemente, dei o meu melhor 

para tentar recuperar os erros da anterior direção, em menos de dois meses tudo fiz para 

colocar a FPTA de novo no caminho certo.  

 

Sobre esta minha carta de despedida foi pedido ao presidente que a mesma fosse 

publicitada no site da federação, de forma a ser vista por todos. 

 

Chamo a especial atenção dos delegados para o facto da não aceitação do 5º 

elemento em falta na direção da FPTA, que pode ser proposto pelo presidente, virá 

dar origem à queda da direção e a toda a complexidade para elaboração e eleição 

de uma nova direção, que ira atrasar a regularização de procedimentos perante o 

IPDJ e a enttrada de dinheiro para a manutenção da instituição. 

 

Por ilegibilidade nos estatutos da FPTA, nº2 do Artº 28, terei de abdicar do meu cargo, 

dando cumprimento ao exposto agora requerido perante o presidente da mesa da 

assembleia, conselho de Justiça e Disciplina.  
   

Não tendo a candidatura sido alvo de atenção de quem de direito quando da entrega, 

tendo todo o processo eleitoral decorrido, os devidos prazos cumpridos, tendo a direção 

tomado posse e exercendo o seu pleno exercício, é cirúrgico, por incomodo, o presente 

reparo dos delegados proponentes, contudo, legitimo e que respeitei.  
   

Não faz parte do meu ADN manter uma situação irregular, por estranho só agora 

detetada pelos delegados...  
   

Tendo em conta a saída de dois elementos da direção, que apresentaram a 

sua destituição, os dois suplentes podem assegurar a direção, contudo, a minha saída 

coloca em risco a continuidade da direção, sendo possível nomear pelo presidente um 

substituto, carecendo de aprovação dos delegados em assembleia, alínea 2 do artº 58 dos 

estatutos a FPTA.  
 

  
Entrámos conscientes de conta a 0, e com algumas dividas, estamos a sobreviver com 

uma gestão muito apertada e sem margem de erros, não nos assustámos e fomos à luta.  
  
Em menos de dois meses com o envolvimento total desta direção foi concluído e aceite 

o projeto e orçamento para o ano vigente.  
  
Foram efetuadas as alterações exigidas pelo IPDJ em regulamentos e estatutos, tendo 

em conta a renovação de Estatuto de Entidade Publica, carecendo apenas a sua 

renovação de aprovação em assembleia geral, que foi por nós requerida ao presidente da 

mesa da assembleia.  
  

Obtivemos por parte da contabilidade e Revisor Oficial de Contas, os relatórios e contas 

dos anos que estavam em falta, 2019, 2020 e 2021, estando também já elaborado o 

balancete do primeiro semestre de 2022.  

  



Organizámos o calendário para a próxima época desportiva, incluindo já o campeonato 

de FIELD, estando a sua publicação apenas pendente de ajustes em datas, para a melhor 

distribuição de forma a não subcarregar a comunidade com provas contínuas.  
  

Reunimos com a direção do Jamor, e aguardávamos reunião com o presidente do IPDJ 

Dr. Vitor Pataco, para recolocar a FPTA no rumo certo.  
  
Retomámos parceria com o Fun Park do Jamor, com vista à divulgação e inclusão nas 

atividades do tiro com arco.  

  
Não recusámos qualquer pedido de atividade de divulgação da modalidade, estando 

agendadas para o presente mês 11 atividades, estando já concluídas 3, tendo sido a 

última bastante enriquecedora dado que se tratou de pessoas com algumas 

incapacidades.  

  

Entendo que para a comunidade em geral, haviam alguns procedimentos adotados por 

certas pessoas, que eram totalmente tendenciosos e mesmo abusivos para esta entidade e 

seus associados.  
  
A 25 de Maio, eu, elemento da anterior e demissionário da presente direção, questionei 

o seguinte ao Team Manager, interlocutor do protocolo entre o RSC e a FPTA;  
   

“Reportando-me a esta convocatória, quem indigitou os oficiais para a equipa técnica, e 

com o aval de quem da direção?”  

   

Esta questão tornou-se num “ataque” pessoal, alastrando para toda a direção, não foi 

respondido e documentado, assim como muitas outras questões apresentadas.  
   

Obteve-se a título oficial o protocolo de apoio à SN devidamente assinado pelas partes 

envolvidas, que nunca tinha sido remetido a esta entidade.  

Tentámos, as respostas foram sempre evasivas e nunca documentadas, não houve sequer 

tentativa e proposta de diálogo para se esclarecer procedimentos.  

   
A FPTA é de todos e para todos, não poderia esta direção, ou outra que a proceda, 

beneficiar de forma obscura ou pouco clara, os sócios e restantes clubes da 

comunidade.  

   
O patrocínio deveria servir para atrair os jovens e dar oportunidades a outros de 

poderem usufruir de experiências internacionais.   
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Veja-se a presente convocatória para o Europeu de jovens em Inglaterra;  

 

 
  

6 Atletas que por mérito próprio atingiram os mínimos propostos e como tal gozam o 

pleno direito de serem representantes da SN de jovens, a quem dou já os meus parabéns 

pelo trabalho e esforço, eu estive envolvido. Contudo, com exceção do presidente João 

Pedro, cuja inscrição foi recusada pelo patrocinador, e o Sr. João Gutierres, que direito 

atribuem vocês aos restantes elementos indigitados como “Coach”, numa seleção que se 

intitula Nacional?  
   

Nenhum, com exceção dos citados anteriormente, tem formação especifica.  
   
Não seria mais proveitoso e incentivador levar 3 outros jovens, que não tendo chegado à 

marca, poderia ser motivador para um maior envolvimento e esforço num futuro 

próximo, em vez dos indigitados?  
   

Perdoem-me se lutei por uma transparência e abrangência da comunidade no geral.  
   
Era nossa intensão investir num curto espaço de tempo em formação de treinadores, 

árbitros, ianseo, dinamização do espaço Jamor, envolvimento da Madeira e zona sul do 

país, alteração do modelo competitivo de forma a que as provas não sejam tão longas e 

cansativas, investimento em material de provas e revisão do atual.  
  
Estágios de seleção nacional estruturados e sobre a égide da FPTA (Dec. Lei 45/2013 

artº 2 alínea e) com envolvimento dos jovens promissores nos estágios, pretensão de 

trazer um treinador internacional que por períodos e continuidade pudesse fazer um 

trabalho evolutivo da equipa.  

  

Um estágio não é um fim de semana com 4 opens, isso é gastar dinheiro à federação em 

deslocações, alojamento, alimentação, é sobrecarregar atletas privando-os do seu fim de 

semana e do estar com as famílias e amigos, é muito mais e nós sabíamos o que fazer 

num curto espaço de tempo, assim tivéssemos acesso ás verbas do IPDJ, que ainda não 

entraram e continuam mais em perigo.  
  



Saídas internacionais não estruturadas, como foram no presente ano, não trazem 

benefícios aos atletas da SN, foi cansativo, nas suas palavras, foi uma sobrecarga e 

desgaste de férias perdidas para uma grande parte dos atletas, que ficaram privados de 

estar com os seus, obteve-se algumas marcas com o mérito próprio dos atletas a quem 

dou os meus parabéns e considero com estima, mas, é assim que querem?  
   
Assim, saio de cabeça erguida, com a plena consciência de que o pouco que fiz foi em 

benefício do tiro com arco e sem proveito próprio, com base no capítulo II artº 18 

alínea c, continuarei disponível para apoiar a direção a FPTA e tentar com o que estiver 

ao meu alcance melhorar o tiro com arco.  
   
Alerto a comunidade no geral para que se envolvam mais na gestão desta entidade, ela 

existe para todos os amantes da modalidade, todos vocês tem representatividade na 

figura dos delegados, se não tiverem reclamem-na, exerçam-na, sejam atentos, 

envolvam-se, lutem por um tiro com arco melhor, apoiem o João Pedro Santos, o Rui 

Matos e outros que possam compor a direção, esta ou outra futura, eles estão alinhados 

para um trabalho que faz anos não existe nesta entidade.  
   
Assim me despeço do cargo de vogal, com grande vontade de fazer mais, pelo que 

estarei à disposição da restante direção, ou outra futura que lute por um tiro com arco 

melhor, pedindo-vos que estejam atentos e se envolvam mais, por todos e para todos, 

até já.  

 

Rui Jorge Aguiar de Freitas   

 


