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                         Caldas da Rainha, 19 de Outubro de 2020 
 

Assunto:  73º Campeonato Nacional de  Ornitologia 2020 
 
Prezado(a) Associado(a) 

 
Como é do  vosso conhecimento , desde à muito tempo, que existe a vontade de se fazer um Campeonato 
Nacional na zona centro do País, os três clubes organizadores comprometeram-se a fazer um Nacional que 
fortalecesse a união  e o convívio entre os criadores de Portugal ,que viesse a valorizar a imagem da  nossa FOP. 
Para conseguir-mos concretizar este “sonho”, reuni-mos uma equipa, COCR  NOT e COAC, que achamos capaz de o 
realizar e a direção da FOP assim o concordou. 
 	
Os nossos planos estavam feitos e estava ensaiado o maior festival ornitológico deste país. Tínhamos planos para 
área de Exposição, área de produtos e áreas de vendas e stands num pavilhão que permite todas a condições 
desejadas.	
 	
Com a chegada desta pandemia os nossos planos continuaram, como era previsto  para o fim do ano, que a  
maioria de casos tivessem reduzido suficientemente afim de permitir realizar o nosso evento.  
Continuámos com os nossos contatos na autarquia e gerentes do pavilhão, fornecedores etc. Recentemente 
fizemos planos de contingência conforme as regras da DGS.  Tinha-mos já concebido, um circuito de circulação, 
no qual tinha de ser mantido o afastamento físico e restringido o número de visitantes.  	
 	
Como todos sabemos a pandemia não está a diminuir mas sim a aumentar em números não visto desde o inicio. Na 
ultima semana vimos números de 600 a 1600 casos e algumas previsões da DGS que podem chegar aos 2500  ou 
mais casos de COVID-19 nas próximas semanas.  
 
Câmara Municipal  de Caldas da  Rainha informou no dia 12 de Outubro ,que não estão reunidas as condições para 
eventos de grande envergadura no concelho, pelo que todos apoios que poderia dar também  estão inviabilizados.	
 	
Devido às condições e incertezas em que vivemos nesta altura, as Direções dos 3 clubes envolvidos, decidiram que 
a condições para realizar este evento, não são possíveis. Não podemos colocar em causa a saúde dos nossos 
“sponsors”, expositores e visitantes nem por em causa o bom nome das entidades que sempre nos apoiaram. 
	
Porém, hoje é com grande tristeza e consternação que vimos informar os sócios, que não existe condições para 
realizar o nosso 73º CNO Caldas da Rainha, e á data deste documento está CANCELADO o 73º Campeonato 
Nacional de Ornitologia de Caldas da Rainha.  
 
Informamos também que nos demarcamos , e não apoiaremos o dito Campeonato Ornitologico divulgado pela 
FONP.  
 
Relembrando que o COCR quer o bem estar da comunidade e não ser apontado como um mentor de um surto 
de contagio por via do COVID-19. 
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