
PARA CONSTAR 

 

 
Como responsável da gestão atual da FPTA, dirijo-me à comunidade 

arqueira, particularmente aos seus delegados, apelando à consciência do ato 

cívico do próximo dia 13 de agosto. 

É com tristeza, que observo que dentro de uma minoria de agentes desportivos, 

delapidam com os seus gestos e pensamentos, a atividade do tiro com arco em 

Portugal. 

Não entendem, um ato deste foi irrefletido e pouco inteligente, e não provoca a 

ninguém benefícios, exceto a vingança e ódio pessoal. 

Relembro-vos que esta Direção, já efetivou mais obra em 3 meses, que última Direção 

em 4 anos como demonstra o último comunicado 16/22. 

Como é facilmente inteligível e para quem me conhece, não me venderei, não me 

colocarei facilmente à frente de valores materiais, nem nunca vos menti nem mentirei, 

como foi afirmado em praça pública pelo mesmo agente desportivo, que está a colocar 

a V. Federação em estado calamitoso de forma “enviesada e sínica”. 

O agendamento desta Assembleia Geral Extraordinária, do próximo dia 13 de agosto 

de 2022 resulta de uma necessidade urgente de comprimento de prazos para com o 

IPDJ e Comité Olímpico de Portugal, pelo que foi agendado antes das eleições de 

novos delegados da Assembleia Geral da FPTA. 

Ora vejamos as consequências negativas, se esta direção não passar, na próxima 

Assembleia Geral Extraordinária, e não forem aprovados os documentos, bem como a 

aceitação dos proponentes para a Direção pelos Delegados presentes. 

 

 
FICA PENDENTE OU NÃO SE REALIZARÁ: 

 

 

- Continuidade desta Direção. 

- Continuidade do Estatuto de Utilidade Pública Desportiva da FPTA. 

- Subsídio mensal pelo menos até ao final deste ano, para o atleta que ganhou 

cota para os próximos Jogos Europeus, bem com verba para a FPTA, atribuído pelo 

Comité Olímpico Português. 

- Campeonato de Field 

- Próxima Final Round de Campo 2021/2022, totalmente patrocinada por 

agentes externos Portugueses. 

- Apoio monetário do IPDJ. 

- Calendário da próxima época desportiva. 

- Eleição de delegados à AG da FPTA. 

 

 
 E IRREMEDIAVELMENTE PERDIDO 

-Programa de formação de Treinadores. 

-Programa de Formação de árbitros. 



-Otimização do sistema informático atual. 

-Otimização de funcionamento e condições do campo do Jamor. 

 

-Organização de Provas. 

-Desenvolvimento do Tiro com Arco a nível regional. 

-Revisão do Quadro Competitivo Nacional. 

- Trabalho estrutural com Seleção Nacional. 

- Apoios, parcerias e protocolos. 

- Melhoria na comunicação entre todos os agentes desportivos. 

 

 
Independentemente do resultado da próxima AGE, continuarei ou sairei com a 

convicção do dever comprido até hoje. Esta Direção, mesmo só com os elementos 

mínimos, trabalhou semana após semana, para vós aí em casa, se sentissem 

confortáveis e confiantes para a realização da V. modalidade. 

Não contraí nenhuma dívida durante o meu mandato nem coloquei nenhum de 

vós em situação de não se orgulharem na federação que existe há mais de 60 anos. 

Despeço-me, apelando ao vosso empenhamento em contribuir mais para 

cresceremos em paz e segurança. 

 

 
“Que a Tocha Olímpica siga o seu curso através dos tempos para o bem da humanidade 

cada vez mais ardente, corajosa e pura” Pierre de Coubertin 

 

 

 

 


