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1 - Todo o país atravessa um momento difícil, algo que pesa no dia a dia das 
Instituições. O Futsal da Académica encontra-se num processo de salvação, levado a 
cabo por um grupo de pessoas que se baseia no amor a uma camisola tão importante e 
histórica neste país. Todo o planeamento foi feito com base em promessas de ajuda, 
não só de entidades privadas, bem como de entidades públicas, sendo que, sempre que 
uma falhar, nós teremos dificuldades acrescidas, o que aconteceu recentemente e que 
nos obrigou a estar em incumprimento perante os atletas; 
 
2- Não iremos permitir que nos belisquem o orgulho, muito menos que usem o nosso 
trabalho como arma de arremesso político. Em pouco mais de dois meses tivemos de 
estruturar uma secção e prepará-la para lutar pela manutenção na primeira divisão 
nacional. Aproveitámos para iniciar o projecto feminino e apostar na formação. 
Preferimos a sinceridade do que promessas vans que só metem em causa atletas e 
dirigentes que tudo têm dado em prol da Académica Futsal; 
 
3 – As dificuldades com muito esforço estão a ser resolvidas, contando com o apoio 
de várias pessoas que continuam a querer desporto de primeira na cidade de Coimbra, 
a esses saberemos agradecer quando for o momento, bem como saberemos apontar o 
dedo a quem nos falhou e colocou em causa todo este nosso projecto; 
 
4 – Cabe-nos esclarecer que os atletas/ treinadores nunca ameaçaram faltar aos jogos, 
sempre estiveram disponíveis para irem a Jogo. Devido a reuniões existentes entre o 
grupo de trabalho, com a direcção e da direcção, o grupo de trabalho esteve sem 
treinar 4 sessões, sempre em busca da melhor solução. Sempre se tentou que o Grupo 
de trabalho fosse conhecedor de toda a situação, e este sempre defendeu a 100 por 
cento a Instituição, sem nunca desistir, ao contrário do que acabou por vir a público; 
 
5 - Para esta estrutura, é e sempre será, um orgulho contar com todos os atletas, 
treinadores, seccionistas, enfermeiros e pais de todas as equipas da Académica Futsal, 
esses são os verdadeiros heróis e aqueles que acabam por nunca ser reconhecidos. O 
futuro da Académica passará pela formação. Não somos utópicos nem vivemos acima 
do que podemos, sabemos o caminho que queremos seguir e nunca nos desviaremos 
desse caminho; 
 
6 - Coimbra merece muito mais de todos nós e diariamente lutaremos por honrar esta 
cidade com aquilo que merece, para que, num futuro próximo, não olhe para o 
panorama desportivo nacional e lamente não ter dado a devida atenção a uma 
modalidade que tão rapidamente está a crescer a nível mundial; 
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