
A razão e a resiliência dão trabalho, muito trabalho até. Porém, associadas a
uma justiça limpa, podem produzir resultados compensadores.

Assim poderíamos resumir 3 anos e meio de uma rocambolesca história
passada entre a Federação Portuguesa de Natação (FPN) e o nosso Clube
CASPAE (clube desportivo integrado no CASPAE - Centro de Apoio Social de
Pais e Amigos da Escola N. 10).

Passamos a explicar:
Em janeiro de 2018, em resposta ao pedido de acolhimento de 10 atletas
juvenis, que, com o seu treinador, tinham saído da Fundação Beatriz dos
Santos (por razões que apenas só aos seus pais competiam, uma vez que
aqueles menores não tinham qualquer contrato de formação), começou a
dita história, que apenas encontrou fim no dia 2 de setembro deste ano,

2021 - três anos e meio após o seu início. 

Não será este o momento (e nem a circunstância) para detalhar o sucedido
(de resto, quem tiver já travado luta semelhante facilmente adivinhará que
a sua complexidade e a sua extensão não são compatíveis com a escassez
de espaço deste meio informativo), mas, aqui chegados, temos o dever de
elucidar os utentes dos nossos serviços e os conimbricences em particular,
bem como, todas os membros de associações e clubes membros da FPN,

acerca do comportamento daquela Federação (uma instituição que, entre
as suas responsabilidades, tem o específico dever de defender todos os seus
associados). 

Nestes 3 anos e meio, foram muitas as intimidações dirigidas ao CASPAE,

desde a alegada obrigatoriedade de pagamento pela transferência dos
atletas até ameaças com procedimentos disciplinares e, pior, até ao
impedimento (promovido pela Associação de Natação de Coimbra, em
cumprimento de ordens da FPN) da filiação do clube nas épocas seguintes. 

Intimidações essas que tiveram enorme impacto na vida do CASPAE, já que
todos os seus atletas de competição, receosos, em virtude das difamações
abusivas levantadas nos cais dos complexos olímpicos, decidiram
abandonar o nosso clube, no fim da época 2018/2019.

A nossa determinação foi sempre a de repor a nossa imagem e o nosso bom
nome, não só como clube, mas sobretudo como uma IPSS que há décadas
desenvolve e implementa projetos de desenvolvimento comunitário de 
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larga escala. Por tal, intentámos a competente acção no Tribunal Arbitral do
Desporto, no âmbito da qual foi determinada, em julho de 2019, a
responsabilidade da FPN (que nem sequer compareceu em tribunal) e a
consequente obrigação de pagamento de indemnização ao CASPAE. 

Surpreendentemente, a FPN - que, como já se disse, nem sequer
comparecera em tribunal no âmbito daquela acção - recorreu,

primeiramente para o Tribunal Administrativo competente e mais tarde
para o Supremo Tribunal Administrativo. Perdeu em ambas as instâncias e,

assim, em dezembro de 2020 o processo judicial parecia terminado. 

A história, contudo, não findaria por ali. Lamentavelmente, foi preciso
prosseguir com incidente de liquidação para se definir o montante que a
(grande, o Golias) FPN teria de pagar ao (pequeno, o David) clube CASPAE. 

Foram muitos meses, vários anos, de preocupação, de revolta pela forma
como o Presidente de uma das maiores Federações Portuguesas
reiteradamente se comportava com um associado a quem sempre foi
negado o direito a uma (simples) reunião que permitisse discutir
argumentos, de forma transparente, e, saudavelmente, ultrapassar
quaisquer divergências de opiniões.

Foi preciso lutar pelos nossos direitos e pelos direitos dos jovens atletas de
Coimbra, mas, por esta vez, o pequeno David cumpriu os desígnios de outra
história e venceu o grande Golias. Valeu o esforço, valeram todas as
angústias e preocupações!

É o momento de nos congratularmos por um resultado (quase) justo. Sim,

quase justo porque houve muitos danos que não foram (nem poderiam ter
sido) ressarcidos, tão-só porque são incontáveis.

E é ainda o momento de agradecermos todas as ajudas; desde logo,

estamos reconhecidos pelo trabalho dos especialistas que nos
acompanharam durante o processo judicial, com destaque para o Dr. Lúcio
Correia; mas, também, à equipa da FAF Advogados que, por amizade ao
CASPAE e à cidade, graciosamente nos assessorou desde o primeiro até ao
último minuto desta história.

Agora, com os valores que receberemos da FPN, contribuiremos para a
melhoria das condições do nosso clube e da nossa instituição, como sempre
determinados a concretizar projetos que melhorem a vida das pessoas mais
vulneráveis da comunidade em que nos inserimos, assim realizando a
primeira e mais essencial missão do CASPAE.

 

A Direção
Coimbra, 22 de setembro, 2021
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