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DECLARAÇÃO À IMPRENSA 
 
A Direcção da Liga de Algés lamenta informar que o Clube não tem capacidade financeira 
para a sua equipa de Seniores, Hóquei em Patins, se deslocar aos Açores para disputar a 
3ª eliminatória da Taça de Portugal Masculinos Sul, informando por isso que irá fazer falta 
de comparência ao jogo nº 1092, Clube União Micaelense x Liga de Algés, agendado para 
o dia 11 de Abril de 2012, às 21h. 
 
Mais informamos que as obrigações para com a FPP, no que diz respeito ao Campeonato 
Nacional II Divisão, Seniores, Zona Sul, têm sido cumpridas com um esforço sobre-
humano e muitas das vezes com prejuízo do normal desenvolvimento do Clube e das 
outras modalidades sobre rodas. 
 
De realçar também a situação de que, não sendo esta viagem calendarizada com 
antecedência, mas sim resultante de sorteio efectuado com 3 semanas de antecedência à 
data do jogo, seria impossível, para um clube com as dimensões do Algés, ter 
disponibilidade de tesouraria para fazer face a verbas desta natureza. As despesas com a 
viagem aos Açores, orçamentadas em 4.350,00, estão fora do alcance das possibilidades 
financeiras da Liga de Algés, sendo que a devolução do valor dos bilhetes de avião, levam 
cerca de 90 a 120 dias, a chegar aos clubes. 
 
Não podemos deixar também de manifestar a nossa admiração perante a marcação do 
jogo da Taça de Portugal para uma quarta-feira. Sendo os jogadores obrigados no acto de 
inscrição a assinar uma declaração de amadorismo, pergunto como se deslocam aos 
Açores, atletas amadores, seniores, durante dois dias, sem que tenham que faltar aos 
seus trabalhos?  
 
Lamentamos profundamente que a imposição aos clubes de despesas tão elevadas, venha 
corromper a verdade desportiva o que só prejudica a credibilidade e o desenvolvimento 
da modalidade. 
 
Nesta época desportiva de 2012 já fizeram falta de comparência a jogos nas Regiões 
Autónomas, nomeadamente aos Açores, com resultados de 10-0 como castigo aplicado 
por Regulamento, 2 jogos na I Divisão e 3 jogos na 3ª Divisão. 
 
Na esperança que os dirigentes da FPP tenham a vontade de mudar a realidade do Hóquei 
em Patins em Portugal, neste momento apenas acessível a Clubes de grandes dimensões 
e/ou com grandes estruturas financeiras, informamos que lamentamos profundamente ter 
de chegar a esta situação, tão distante da verdade desportiva. 
 
A Direcção 
 


