
COMUNICADO

Coimbra, 4 de maio de 2020

Tendo terminado a época 2019/2020, por força das circunstâncias da Pandemia do

Covid-19, é, agora o tempo de todos os dirigentes dos Clubes filiados na Associação de

Futebol de Coimbra fazerem o balanço da situação e, de forma lúcida e muito realista, arrumar

a casa, fazer as “limpezas” necessárias e preparar, calmamente, uma nova época

considerando todos os pontos importantes para efetuar uma temporada que seja determinada

por fortes ideais desportivos e, acima de tudo, programada com fins éticos sem deixar de

procurar os objetivos reais de clube.

Fazer, em primeiro lugar, um orçamento que procure cobrir todas as despesas que vão

ser feitas ao longo da época. Para isso, é preciso que “não se tenham mais olhos que barriga”.

Para que o orçamento seja rigoroso é necessário prever, realisticamente, as receitas e,

só depois de garantir os apoios, a publicidade, os donativos, é que se equacionam os custos. E

estes, como sabem, incluem gastos com o plantel, equipa técnica, equipa médica, técnico de

equipamentos, equipamentos, alimentação, deslocações, prémios de jogo, inscrições, seguros,

etc..

Os custos não podem ultrapassar as receitas e estas são cada vez mais pequenas

como bem sabem.

É sabido por todos que a Associação de Futebol de Coimbra tem suportado um

incumprimento incompreensível por parte dos seus filiados que põe em causa o financiamento

dos serviços e, se não formos mais rigorosos, colocará em causa o próprio funcionamento da

AF Coimbra.

Assim a Direção da Associação de Futebol de Coimbra decide:

Comunicar a todos os Clubes seus filiados que deverão pagar todas as sua dívidas até

30 de maio de 2020.

No caso de não ser possível o seu pagamento integral terão de assinar um

compromisso contratual do pagamento da dívida em prestações mensais ao longo da época.



Este contrato terá de ser negociado pelos Clubes devedores com a Associação de

Futebol de Coimbra até 30 de maio de 2020.

Este contrato é condição imperativa para que o clube se possa filiar e inscrever as suas

equipas para a época 2020/2021.

A Direção da AF Coimbra delibera ainda, por motivos da situação que vivemos, isentar

os Clubes dos Distritais que tenham as contas em dia ou que tenham estabelecido acordos de

pagamento faseado com a AF Coimbra, das despesas de filiação e inscrição de equipas de

todos os escalões.

A Direção delibera, também, que os Clubes nas condições atrás descritas venham a ter

redução na tabela de seguros de cerca de 14%.

As taxas de jogo continuarão a ter desconto de 10% se forem pagas até à quinta-feira

anterior ao encontro.

Todos estes benefícios que durante a época 2020/2021 ajudarão, consideravelmente,

os nossos Clubes custarão à AF Coimbra a quantia de cerca de 90.000 euros que terão de

levar a Associação a contrair um empréstimo do mesmo montante e que terá de ser pago nos

próximos quatro anos, com um ano de carência.

Apelamos, portanto, à vossa compreensão para que, também, não faltem com os

vossos compromissos para com a Associação de Futebol de Coimbra.

Com as melhores Saudações Desportivas,

Horácio Antunes

Presidente da Associação de Futebol de Coimbra


