
Escola de Futebol 
Sporting Clube Encarnacense 

O Coordenador, 
Tiago Octício 

 

Exmos. Senhores (as), 
 

esta é uma carta aberta endereçada a todos os sócios, jogadores, directores, 

simpatizantes, pais e colaboradores, concretizada devido à crise directiva e 

administrativa, provocada pela demissão do presidente e respectiva 

direcção que exerceu funções até à data. 

Desta forma a coordenação da escola de futebol do Sporting Clube 

Encarnacense, vê-se no dever de informar que esta situação coloca em 

causa não só os jogadores, treinadores e funcionários do clube mas também 

e de forma mais gravosa um projecto que tem vindo a ser desenvolvido, 

não só, mas em grande escala nos últimos dois anos. Uma situação que 

coloca em causa um projecto que envolve uma instituição de renome na 

freguesia, no concelho e na região.  

Neste momento a coordenação, em defesa dos seus jogadores, treinadores, 

colaboradores e em nome da própria instituição vê ameaçada a 

continuidade da próxima época desportiva no futebol de formação.  

Neste clube que apresenta pela primeira vez, nesta época desportiva 2010-

2011, a plenitude dos escalões de formação com um projecto viável e de 

continuidade que já traduz frutos desportivos e sociais desde a sua criação, 

vê assim comprometido todo um projecto de continuidade que neste 

momento começava a ser preparado em parceria entre a coordenação e os 

treinadores desportivos, não é demais realçar que assim se encontra 

severamente ameaçado pela crise directiva provocada recentemente. 

Destaca-se ainda a coragem de uma curta Comissão Administrativa que 

estará directamente associada a esta coordenação para que a época 

desportiva 2010-2011 seja terminada com o sucesso possível. 

Em suma, apela-se à sensibilidade de sócios, jogadores, directores, 

simpatizantes, pais e colaboradores para que todos cumpram 

imprescindivelmente com os seus deveres, apelando à sua 

sensibilidade, para que a coordenação possa assumir, para além das suas 

funções desportivas, e em auxílio a uma corajosa comissão administrativa, 

a gestão desportiva, financeira e social da escola de futebol que envolve 

sete escalões de formação, mais de 130 jovens, adolescentes e crianças.  
 

 

28 de Março de 2011. 
 


