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COMUNICADO 

 

Caros sócios e adeptos, 

Sabemos que o ambiente sentido nos jogos das nossas equipas é intenso, de imensa emoção, 

repleto de paixão e apoio incondicional de todos os nossos adeptos. 

Seja no nosso pavilhão ou no do adversário, sabemos também que, muitas vezes, são os 

nossos adeptos, em uníssono, que nos conduzem à vitória.  

Por tudo isto, sentimos um orgulho incomensurável! 

Somos distintos e temos sempre adeptos a apoiar incondicionalmente as nossas equipas. 

Queremos preservar este espírito, de apoio constante pela positiva e mobilizador de massas, 

enobrecendo o Clube do Povo de Esgueira, tornando o basquetebol e o nosso clube em 

particular, bastante mais apelativo e vendável.  

Por isso ficamos tristes, insatisfeitos e frustrados sempre que o comportamento de nossos 

adeptos coloca em causa a imagem, o bom nome e os interesses do Clube do Povo de 

Esgueira. 

Recentemente, decorrente do jogo da equipa sénior masculina com o Imortal (disputado à 

porta fechada no pavilhão do Clube dos Galitos), fomos sancionados pelo Conselho de 

Disciplina da Federação Portuguesa de Basquetebol por distúrbios provocados no exterior do 

pavilhão, levados a cabo por adeptos afetos ao nosso clube (em número bastante reduzido, 

sublinhe-se), conforme decisão que anexamos ao presente comunicado. A nossa indignação 

e repulsa por tais comportamentos seriam a mesma caso os desacatos tivessem sido 

perpetrados por um único adepto. 

Como consequências imediatas surgem os danos ao nível da imagem e do bom nome do 

Clube, uma multa pecuniária (250 euros) e o pagamento das reparações relativas aos 

prejuízos causados no pavilhão do Clube do Galitos, para os quais ainda aguardamos as 

respetivas faturas. 

Já as consequências de curto e médio prazo são deveras preocupantes, porque qualquer 

reincidência dará origem a multas pecuniárias bastante superiores, bem como à perda de 
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apoios financeiros protocolados com a Federação Portuguesa de basquetebol, que podem 

ascender a dezenas de milhares de euros. 

 

Se já éramos críticos deste tipo de comportamentos, dentro e fora de portas, a partir de agora 

seremos inflexíveis, estando na linha da frente e em total colaboração com as Autoridades, a 

Federação Portuguesa de Basquetebol e restantes clubes, na erradicação destes 

comportamentos ou outros, que não dignificam a imagem do nosso Clube nem da nossa 

modalidade. 

Sentimos que temos a obrigação, perante todos, de passar a denunciar à Autoridade para a 

Prevenção e o Combate à Violência no Desporto, comportamentos que se enquadrem como 

passiveis de análise por tal Autoridade.  

No mais, e se assim o entender, poderá o clube proceder judicialmente para defender os seus 

direitos e interesses e ser ressarcido por perdas patrimoniais e não patrimoniais que venha a 

sofrer sempre que comportamentos incorretos de adeptos coloquem em causa a imagem, o 

bom nome e os interesses do Clube do Povo de Esgueira. 

No atual contexto e com a certeza de que os nossos adeptos querem o melhor para o Clube, 

vamos desenvolver e colocar em prática um programa de sensibilização para a ética e o 

FAIRPLAY, por forma a promover os valores do clube, as boas práticas e comportamentos 

aceitáveis num espetáculo desportivo.  

Este programa será dirigido a todos os intervenientes na modalidade - dirigentes, treinadores, 

jogadores e adeptos, tendo como objetivo a total ausência de casos de indisciplina quer dentro 

quer fora do campo. 

Contamos com o interesse e apoio de TODOS! 

JUNTOS continuaremos a MARCAR PONTOS…no campo e fora dele. 

 

A Direção, 

CLUBE DO POVO DE ESGUEIRA 


