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Desporto

 

 Atraso no pagamento dos subsídios da Câmara de Santarém está a acabar com os clubes

 

 O Grupo de Futebol dos Empregados no Comércio de Santarém, colectividade popularmente

conhecida por "Os Caixeiros", suspendeu por tempo indeterminado a modalidade de andebol no

escalão sénior. As razões aduzidas para esta suspensão prendem-se com as dificuldades económicas

porque passa.

 

 Os dirigentes do clube lamentam ser obrigados a tomar esta decisão, mas as "dificuldades

económicas do clube, originadas por vários factores sobejamente conhecidos, como é o caso da

constante crise de que várias entidades e empresas padecem. E sobretudo o atraso na liquidação dos

apoios da Câmara Municipal de Santarém. "Subsídios da autarquia estão em falta há cerca de dois

anos e as novas exigências da Federação de Andebol de Portugal, que obriga a pagar 7.000 euros pela

inscrição na segunda divisão nacional, tornam inviável a participação da equipa sénior nos nacionais".

 

 A equipa de andebol sénior de "Os Caixeiros" foi durante os últimos seis anos um dos maiores

destaques a nível desportivo da cidade de Santarém, com presenças nos primeiros lugares do

Campeonato Nacional da Primeira Divisão de Andebol e também com boas prestações na Taça de

Portugal. As andanças nestes patamares levou também a que as despesas aumentassem. Agora com

a crise que se vive a nível geral, chegou a hora dos dirigentes serem obrigados a tomar uma decisão,

e acabou por ser tomada a decisão mais difícil, parar com o andebol sénior.

 

 Por outro lado os dirigentes do clube reflectem também sobre a falta de apoio das empresas sedeadas

em Santarém. "Não há uma empresa que apoie o desporto de alto nível, no caso dos "Caixeiros" não

profissional. Julgamos que Santarém se calhar, não está preparada, nem as pessoas estão preparadas

para merecer ter uma equipa que durante muitos anos elevou o nome da cidade".

 

 Os dirigentes dos Caixeiros garantem que não se estão a desculpar com as razões apresentadas, ou

que os subsídios da autarquia fossem para pagar o andebol sénior. "Tivemos que desviar verbas para
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a formação, e isso tornou a situação dramática. Ou acabávamos com os seniores que durante anos

representaram Santarém com grande dignidade, ou acabávamos com a formação que nos vai permitir

voltar um dia com uma equipa sénior exclusivamente formada no clube".

 

 "Achamos que é tempo de reflectir, pensar que o futuro está nos jovens, onde a aposta no andebol

sénior nos últimos anos também tirou algum valor. Este ano, já com o protocolo realizado com o lar

de Santo António (lar das raparigas) em Santarém, "Os Caixeiros" vão ter escalões de formação de

andebol feminino, e no masculino, com equipas de bambis a juvenis.

 

 "A formação vai continuar, e daqui a dois ou três anos, pode acontecer que a equipa de seniores volte

novamente, toda ela constituída pelos atletas juvenis deste ano. Equipa em que vamos apostar forte

este ano".

 

 Como andam no ar algumas dúvidas relativamente aos "ordenados" dos jogadores seniores, os

dirigentes fazem questão de esclarecer que não eram ordenados, eram apenas regalias para ajudar no

combustível. "Como é sabido a maior parte dos atletas era de fora, mas eram verbas pequenas que

para o clube já eram bastante elevadas, por não haver fontes de rendimento, e eram pagas por

patrocinadores, o subsídio da autarquia não era desviado da formação. Foi precisamente o contrário

que nos levou à asfixia".

 

 Não era possível apostar na formação para fornecer jogadores para os seniores, até há cerca de três

anos. Essa formação praticamente não existia, não havendo por isso jovens a dar continuidade até ao

escalão máximo. Neste campo os dirigentes de "Os Caixeiros" voltam a apontar, o dedo aos sucessivos

executivos da Câmara de Santarém. "Talvez tenham contribuído em certa parte para isso, nunca

oferecendo melhores condições aos clubes, e não falamos só de andebol, falamos por todos e para

todas as modalidades amadoras".
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