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Esclarecimento 
 
No final da época desportiva de 2012/2013, depois da decisão da Associação 
Académica de Coimbra – Organismo Autónomo de Futebol (AAC/OAF) de acabar 
com a modalidade no seu seio, o Futsal regressou à casa-mãe sob alçada da Direcção-
Geral da AAC. A situação, apesar de delicada, foi assumida na totalidade, como o 
explicou Ricardo Morgado, presidente da DG/AAC na altura que, tal como se lê no 
Diário de Coimbra de 30/05/2013 “assumiu que tudo irá fazer para que seja criada 
uma pró-secção, existindo já, ao que apurámos, um grupo de trabalho que tem em 
mãos esse processo.” Uma das decisões imediatas foi o convite ao antigo dirigente da 
DG/AAC, João Almeida, para a criação da Pró Secção de Futsal da AAC, 
organização de um grupo de trabalho e consequente direção do novo organismo da 
Académica. 
 
A direção da recém-criada Pró Secção de Futsal da Académica foi assumida pelo 
próprio presidente da DG/AAC, Ricardo Morgado, sendo que a restante direção era 
composta por vogais, nos quais se incluíram outros membros da DG/AAC, do 
Conselho Fiscal da AAC e Conselho Desportivo da AAC – vogais estes que 
compunham a maioria da direção. 
 
Foi com uma estrutura nova e transitória que se ultrapassou uma época desportiva 
longa e cheia de percalços. E, apesar da descida de divisão da equipa de Séniores 
Masculinos, houve outros escalões cujo resultado desportivo mostrou mérito e 
vontade de representar a AAC da melhor forma possível – 4º lugar no Campeonato 
Distrital de Séniores Femininos, vice campeões nacionais de juniores, campeões 
nacionais de Desporto Universitário (masculinos e femininos) e, nos Campeonatos 
Europeus de Desporto Universitários que se realizaram em Roterdão, na Holanda, o 
Futsal da AAC ocupou o 3º e o 7º lugares em femininos e masculinos, 
respectivamente. 
 
Com o aproximar da tomada de posse da nova DG/AAC para o mandato de 2014, 
várias reuniões foram marcadas com o ainda presidente da pró-secção e também da 
DG/AAC, Ricardo Morgado, com o objectivo de resolver questões pendentes 
relativas ao bom funcionamento da Pró Secção no futuro e garantir a chamada 
“passagem de pasta”. Após a dita tomada de posse, que se veio a verificar a 21 de 
Abril do corrente, e por iniciativa de alguns membros da direção da Pró Secção, 
foram realizadas reuniões com o novo presidente da DG/AAC que, por inerência, é 
também o novo presidente da Pró Secção de Futsal da AAC, Bruno Matias. Nestas 
reuniões foi possível decidir o futuro da Pró Secção e colocar a nova direção a par dos 
problemas com que esta se depara. De referir que, para além de reuniões com 
presidente da DG/AAC, houve ainda reuniões com o atual administrador, tesoureiro e 
vice-presidente para a área de desporto da DG/AAC, com os mesmos objectivos. O 
vogal da direção da Pró Secção, Filipe Januário, esteve ainda presente num Plenário 
de Secções Desportivas – que se realizou a 24 de Julho – e onde o Futsal foi um dos 
temas em cima da mesa. De recordar que o presidente da DG/AAC é também o 
presidente do Conselho Desportivo e, por isso mesmo, deverá presidir a este plenário. 
No entanto, e desde esse dia, Bruno Matias, nem ninguém por ele nomeado, voltou a 



comunicar com os restantes elementos da Pró Secção de Futsal da Associação 
Académica de Coimbra. 
 
Consideramos ser uma atitude pouco esclarecida por parte da DG/AAC ao assumir, 
através de um comunicado à imprensa, que só agora tem noção de alguns problemas 
dentro da Pró Secção. E, para além disso, coloque o ónus destes problemas na saída 
do vogal de direção João Almeida (facto que se verificou a 10 de Junho de 2014), 
numa saída que a DG/AAC, nesse mesmo comunicado, considera negligente. 
 
Ora, é de estranhar esta atitude já que, como já foi referido, o presidente da Pró 
Secção é o presidente da DG/AAC. Mais que isso, é de estranhar esta atitude já que 
João Almeida reuniu com esse presidente cerca de dois meses antes da sua demissão, 
para informar Bruno Matias da sua decisão. Por altura da saída de João Almeida, já 
Bruno Matias tinha em sua posse o orçamento previsto para a nova época desportiva – 
documento que serviu de base para a decisão da extinção da equipa de Séniores 
Masculinos. 
 
Negligente, ou mesmo incompetente, tem sido o modo como o processo tem sido 
acompanhado – desde o seu início – pelos dois presidentes da DG/AAC (que são 
também presidentes da Pró Secção de Futsal da AAC). 
 
A 23 de Julho, a Associação de Futebol de Coimbra (AFC) confronta a Secção de 
Futebol da AAC devido a valores em falta da responsabilidade da Pró Secção de 
Futsal – dívidas que poderiam trazer complicações à Secção de Futebol aquando da 
inscrição dos seus atletas. A situação tinha sido comunicada por diversas vezes à 
DG/AAC e se causou surpresa agora aos seus elementos, temos de concluir que foi 
por negligência ou incompetência dos seus dirigentes. 
 
Este comunicado da AFC de 23 de Julho, podendo prejudicar a Secção de Futebol da 
AAC, acabou por forçar a tomada de decisão da DG/AAC – uma decisão que estava a 
ser adiada há cerca de dois meses. Adiada apesar de vários pedidos claros feitos por 
outros dirigentes da Pró Secção para que a DG/AAC assumisse uma posição de forma 
a responder tanto à AFC, como aos atletas, equipas técnicas, patrocinadores e outras 
entidades. A AFC não tinha qualquer resposta quanto à Pró Secção de Futsal porque a 
DG/AAC não tinha tomado nenhuma decisão. 
 
É de enaltecer o trabalho da DG/AAC na tentativa de arranjar uma solução para a 
estabilização da Pró-seção a tempo do limite de inscrição da equipa (até dia 30 de 
Julho), com a vinculação de um novo diretor geral por um período de dois anos. No 
entanto, é de estranhar a incapacidade da DG/AAC tomar esta mesma decisão durante 
os últimos dois meses, e só o fazer após a pressão do prazo dado pela AFC. 
 
Para além disso, achamos ainda de muito mau tom a DG/AAC apontar o dedo e 
invocar responsabilidades a alguns membros da direção da Pró Secção de Futsal, 
mesmo quando estes tentaram sempre manter o contacto com aquela que ainda é a 
entidade gerente da Associação Académica de Coimbra e dos grupos nela sediados. 
Parece-nos que o comportamento dos membros da DG/AAC envolvidos neste 
processo, na figura dos dois presidentes Ricardo Morgado e Bruno Matias, foi, no 
mínimo, leviano no que à Pró Secção diz respeito. Com a organização dos EUSA 
2018 tão próxima e com o envolvimento também próximo destas duas figuras da 



Academia nesta organização, não acreditamos que a comunicação entre as duas 
direções gerais que acompanharam o processo do Futsal não esteja a menos que 100 
por cento em todas as passagens de pasta, em específico no que ao desporto diz 
respeito. 
 
Deixamos aqui o nosso agradecimento à Seção de Futebol por ter conseguido o que 
toda a Pró-Secção de Futsal não conseguiu junto do seu Presidente. Agradecemos 
também a todos os dirigentes, atletas, equipas técnicas, pais e sócios, que, sem os 
quais, seria impossível chegar, com sucesso ao final da época desportiva. Também 
aos patrocinadores por acreditarem no nosso projeto e a todas as entidades que 
trabalharam connosco ao longo deste ano, direta ou indiretamente. 
 
Apesar de todas as contrariedades, é com grande satisfação que vemos o Futsal 
continuar vivo no seio da AAC. E prova disso é a forma como temos apoiado os 
novos responsáveis, mantendo contacto e mostrando a nossa total disponibilidade para 
qualquer ajuda necessária. 
 
Estamos também disponíveis para qualquer esclarecimento quer junto da DG/AAC 
quer da nova direção da Pró Secção de Futsal da AAC para que a modalidade 
continue a elevar o nome da Académica nacional e internacionalmente. 
 
SAUDAÇÕES ACADÉMICAS 
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