Caros Amigos,

Como infelizmente bem sabem, depois da Organização Mundial de Saúde ter declarado
a situação atual de emergência ocasionada pela epidemia da doença COVID-19, tornouse imperioso estabelecer um regime adequado para a contenção da mesma, tendo sido
decretado o estado de emergência através do Decreto do Presidente da República n.º
14-A/2020, de 18 de março, regulamentado depois pelo Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de
março.

Apesar da regulamentação do estado de emergência prever exceção para atletas de
alto rendimento poderem frequentar algumas instalações desportivas, esclarecemos
que tal foi apenas uma salvaguarda para atletas em preparação para os Jogos
Olímpicos, enquanto não havia ainda informação sobre o seu adiamento para 2021, que
viria depois a ser declarado em 24 de março, pelo Comité Olímpico Internacional. Por
este motivo, reiteramos que se mantém suspensa toda a atividade desportiva da
modalidade de Tiro com Armas de Caça, até que novos desenvolvimentos
permitam outro tipo de pronúncia.

Perante a crise de saúde pública pela qual todos estamos a passar, agradecemos aos
clubes, associações, atletas e restantes agentes desportivos que exemplarmente têm
cumprido os condicionalismos inerentes ao decretado estado de emergência,
salvaguardando assim a saúde de todos nós.

A Direção da FPTAC está atenta a todas as vertentes desta triste situação, e a avaliar
formas de reformular as atividades e os campeonatos previstos para 2020, assim que o
evoluir da situação nos permita.

Ao que desde já estamos sensíveis é à estabilidade dos clubes e campos de tiro, que
deixam de ter as atividades fonte de receita, tendo por isso já efetuado diligências junto
da tutela desportiva, para que estes possam ter apoios e facilidades fiscais que reduzam
o impacto financeiro desta situação extrema.

Estamos a cumprir rigorosamente as medidas de prevenção e controlo emanadas pelos
órgãos de Saúde Pública e Governo no combate à transmissão do novo Coronavírus,
estando a laborar em regime de teletrabalho, pelo que solicitamos a vossa compreensão
para a redução temporária dos nossos serviços, continuando, no entanto, ao vosso
dispor no que nos for possível, através de e-mail ou telefone.

Os desportistas estão habituados a superar-se, e é isso que pedimos que continuem a
fazer, protegendo-se a si e aos seus, para em equipa vencermos um adversário comum,
invisível e muito perigoso. Com o contributo de prudência e responsabilidade de todos
nós, ele será vencido, permitindo o regresso ao convívio presencial e a prática da nossa
tão querida modalidade desportiva.

Com os melhores cumprimentos,
Algés, 26 de março de 2020

Pedro da Cunha Mota
(Presidente)

