CLUBE ATLÉTICO E CULTURAL
Comunicado (2016.06.15)
ESCLARECIMENTO AOS SÓCIOS E APOIANTES DO CLUBE ATLÉTICO E CULTURAL
Venho por este meio esclarecer os sócios e simpatizantes do Clube Atlético e Cultural sobre as
notícias que têm vindo a público. Faço-o agora, porque não é do meu perfil alimentar polémicas e
conflitos, colocando os assuntos do Clube Atlético e Cultural nos meios de comunicação social antes
de informar os sócios em sede própria.
Além disso, até ao momento o CAC estava com quase todas as suas equipas envolvidas em
competições e a lutar por objectivos difíceis e concretos, dispensando desnecessárias polémicas.
Neste momento temos ainda duas equipas em competições oficiais cujo final será para lá do
termino do mandato desta Direcção.
Visto estar já convocada a próxima Assembleia Geral Ordinária, chegou o momento de uma
avaliação do trabalho efectuado durante o mandato desta Direcção. É também o momento de
clarificar esse trabalho com factos, que por algum motivo ou interesse, estão constantemente a ser
adulterados e omitidos por um meio de comunicação social, que apenas por uma vez nos consultou
para recolher informações.
É meu dever defender e apoiar quem durante estes dois anos dirigiu, trabalhou e defendeu os
interesses do Clube Atlético e Cultural, ou seja a Direcção do Clube Atlético e Cultural.
1.Odivelas – O CAC vive um Momento Difícil (2015.11.25)
Um título que espelha a realidade. Parece-me um trabalho com transparência, rigor e isenção.
Procura dar os pontos de vista de todos os intervenientes. Agradecemos o convite. Parabéns.
2.Odivelas – CAC da Pontinha à Beira do Abismo (2016.03.06)
Início de uma série de notícias com títulos sensacionalistas. Não são consultados todos os
intervenientes. Não há a procura de toda a verdade, o que dá a entender um apoio a apenas uma
parte dos intervenientes. Quais as verdadeiras intenções e motivações? Essas desconhecemos.
São misturados factos, já do conhecimento público, com mentiras ou ocultação de algumas
informações. Passamos a clarificar:
“Para que seja do público conhecimento, aqui deixamos os processos que correm no Tribunal de
Loures”
É verdade, existem dois processos a decorrer em Tribunal, em que o CAC está envolvido, mais uma
vez do conhecimento público. São dois processos que procuram esclarecer situações geradas em
anteriores mandatos. Mas é esta Direcção que está a dar a cara pelo Clube Atlético e Cultural, como
é seu dever.
“O protocolo entre a Câmara Municipal de Lisboa e o CAC...”
Também é verdade. Relativamente ao Contrato Programa com a Câmara Municipal de Lisboa,
também público, esta Direcção também herdou o processo. Esta Direcção teve a preocupação e
cuidado de documentar o destino dos apoios desse Contrato Programa e disponibilizar a todas as
entidades essa documentação.
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“...verbas provenientes do protocolo com o Sporting assinado em 4/Set/2015 no valor de
86.000,00 euros (...) a aplicação destes 46.000,00 euros...”
É com espanto e tristeza que lê-mos a primeira mentira. Consideramos grave esta falta de rigor. No
caso, as verbas referidas sobre um protocolo, no valor de 86.000,00€, dos quais estarão já pagos
46.000,00€, anunciados por este meio de comunicação. Não é verdade. Existe de facto um
protocolo, que é do conhecimento público, fruto do trabalho e negociação desta Direcção. Volto a
repetir, fruto do trabalho e negociação desta Direcção. Mas as verbas não são verdade.
“...constituindo-se como comissão administrativa de “notáveis”, tem como plano de ação a
execução de uma Auditoria Externa...”
Relativamente à ideia dos “notáveis” em realizar uma auditoria externa, esta Direcção, no início das
suas funções, solicitou orçamentos e, em Outubro de 2014, apresentou esses orçamentos e
solicitou apoio às instituições Câmara Municipal de Lisboa, Câmara Municipal de Odivelas, a União
das Juntas de Freguesia Pontinha/Famões e Junta de Freguesia de Carnide para realizar a mesma,
visto serem muito dispendiosas. Não obteve este apoio, justificando-se que juridicamente não seria
possível.
Num ponto estamos de acordo. Também esperamos “... que o Poder Local, Câmara Municipal de
Lisboa, Câmara Municipal de Odivelas, a União das Juntas de Freguesia Pontinha/Famões e Junta
de Freguesia de Carnide tenham a coragem de enfrentar o problema de frente e sejam
facilitadores de uma solução credível que garanta o futuro sustentável do CAC...”.
3.Odivelas – A Terracell e a Dívida do CAC da Pontinha (2016.03.08)
“Como já referimos antes, o “Odivelas.com” foi até à data o único Órgão de Comunicação que
tem levado ao conhecimento público a situação do CAC.”
Já outros órgãos de comunicação noticiaram este facto, mais precisamente em 15 de Novembro de
2015. Não foram os únicos nem sequer os primeiros. Atenção ao rigor das notícias que são
publicadas.
Mais uma vez, são processos que procuram esclarecer situações geradas em anteriores mandatos.
Mas é esta Direcção que está a defender os interesses do Clube Atlético e Cultural.
4.Odivelas – Direção atual do CAC Não Foi Eleita Regularmente segundo os Sócios (2016.03.09)
Esta situação foi apresentada e esclarecida em Assembleia Geral, e os sócios do Clube foram
soberanos na sua decisão. A sua larga maioria elegeu esta Direcção, na Assembleia Geral mais
representativa dos últimos 24 anos, superando em mais do dobro a média de sócios presentes
desses mesmos 24 anos de Assembleias Gerais do Clube Atlético e Cultural. Um verdadeiro
exercício de democracia.
O não aceitar desta decisão, demonstra total desrespeito pela maioria dos Sócios do Clube Atlético
e Cultural e pelo processo democrático.
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Deve também existir mais respeito por todos aqueles que se disponibilizam para ajudar o CAC.
Neste caso uma única lista foi apresentada, uma única solução. Sempre apelámos à união dos
sócios, nunca a favor desta Direcção, mas sempre pelo Clube Atlético e Cultural.
5.A Câmara de Odivelas Tem Preocupações Acrescidas com o CAC (2016.03.10)
A Câmara Municipal de Odivelas está informada de todos os processos em que o Clube Atlético e
Cultural está envolvido, assim como da situação actual do Clube. Desde o primeiro ofício de 24 de
Julho de 2014 até à presente data, esta Direcção sempre procurou esclarecer e clarificar todas as
instituições que nos apoiam da situação real do Clube Atlético e Cultural.
Enaltecer mais uma vez a procura da opinião de um interveniente que representa uma entidade
que apoia o CAC.
6.Odivelas – CAC XXXV Torneio Internacional Futebol Infantil (2016.03.10)
“Este ano o torneio conta com a participação de 180 atletas, de cinco equipas portuguesas (Clube
Atlético e Cultural, Sport Lisboa e Benfica, Sporting Clube de Portugal, Futebol Clube do Porto,
Clube Desportivo Santa Clara) e cinco estrangeiras (Córdoba CF, RC Recreativo Huelva, Getafe CF,
Entente Sportive de Viry-Châtillon, FM Tauras Kaunas).”
A Conferência de Imprensa de Apresentação do Torneio Internacional de Futebol Infantil, realiza-se
para informar o público e os órgãos de comunicação social. Quando se fazem notícias na ânsia de
provar que se tem conhecimento de tudo sem perguntar a quem de direito, por vezes cometemos a
irresponsabilidade de informar mal. Algumas das equipas não estão correctas.
7.Odivelas – CAC da Pontinha pois… É só Fazer as Contas (2016.04.02)
“Para este artigo decidimos apresentar-Vos um exercício de aritmética elementar com uma
simples pergunta de bom senso e vamos considerar nesta abordagem a realidade 2012-2014.“
“Também sabemos que a Polícia Judiciária tem visitado recentemente o CAC da Pontinha o que
será uma consequência natural dos processos em investigação económica e criminal que se
encontram a correr no Tribunal de Loures.”
Bom exercício matemático. São contas de anteriores mandatos, aprovadas por Conselhos Fiscais e
pelos sócios em Assembleia Geral. Se desde 2008 que 10 sócios entendem que estão a ser
cometidas irregularidades, porque não perguntam aos mesmos a razão pela qual só em 2014
apresentam uma queixa na Procuradoria Geral da República? Durante 6 anos não actuaram, alguns
deles passando por cargos importantes nos órgãos sociais do clube. Porque não tomaram as
devidas diligências no imediato, perante o que entendem ser irregular e para protecção do Clube?
Esta Direcção está a colaborar com todas as entidades e instituições para clarificar e esclarecer
qualquer assunto relacionado com o Clube Atlético e Cultural, sempre com o objectivo de apurar a
verdade e defender o bom nome do Clube.
“(Ver Orçamento da Lacatoni em anexo)”
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Relativamente ao orçamento apresentado, alertamos para o facto de faltar o Pólo. Outra falha
nesta investigação jornalística de orçamentos de equipamentos, é que deve ser acrescentada a
despesa com os portes de envio. A manipulação de dados e ocultação de informação para
influenciar a opinião pública e política é uma das capacidades da comunicação social. Fica a dúvida.
Ocultam estes “pormenores” deliberadamente com segundas intenções, ou quem investiga não
teve capacidade ou competência para encontrar todas as variáveis? Alertamos ainda para a
responsabilidade e código de ética a que estão sujeitos todos os jornalistas.
“...dispondo de pré-acordos com Credores e Projeto para manter o CAC da Pontinha e todos os
seus campos e estruturas no Concelho de Odivelas, tendo como única condição o afastamento de
todos os membros dos atuais corpos gerentes.”
Outra mensagem que tentam passar é a pressão para o afastamento dos actuais corpos gerentes
do Clube Atlético e Cultural como chantagem para que sejam apresentadas soluções para o Clube.
Entendemos ser da maior gravidade que algum sócio utilize o futuro do Clube como refém, de
forma a chantagear e desrespeitar a vontade da maioria dos Sócios.
Estamos em vésperas de Assembleia Geral (próximo dia 17 de Junho de 2016) para eleição dos
novos Órgãos Sociais. Sócios que se preocupam com o CAC devem apresentar soluções que ajudem
o Clube na prossecução do objecto social a que se propõe. Quem pensa ter a solução, deve
apresentar-se como tal, candidatando-se aos Órgãos Sociais para gerir o Clube e dar o seu
contributo. São todos bem vindos. Porque quem confia no seu trabalho e nas soluções que pensa
possuir, não deve ter receio e deve confiar na análise dos sócios, que votam certamente no que
entendem ser o melhor para o Clube. Fica o apelo. Formem uma lista e apresentem as soluções. O
Clube Atlético e Cultural precisa e agradece.
8.Odivelas – O CAC segundo Nuno Vicente – Porque Pedi a Demissão (2016.04.05)
Enaltecer mais uma vez a procura da opinião de um interveniente que representou o CAC, num
cargo de responsabilidade como é o de Tesoureiro.
9.Odivelas assiste a Golpe de Estado na Pontinha (2016.04.22)
“Neste cenário de golpe de estado, os políticos do PS e da CDU saem chamuscados e com fortes
razões para temerem pelos resultados eleitorais de 2017 na Pontinha se as coisas não se
alterarem rapidamente. Na prática, as outras forças políticas não precisam de fazer muito para
ganharem nas próximas autárquicas na Pontinha um grande número de votos, bastando apenas
deixarem que a CDU e o PS se continuem a enterrar até ao pescoço perante a população. A única
dúvida que nos fica é, até onde haverá engenho e arte para politicamente, outros tirarem partido
da queda de popularidade da CDU e PS na Freguesia.”
O Clube Atlético e Cultural e esta Direcção não têm qualquer conotação política. Nenhum actual
director exerce ou exerceu cargos políticos, ao contrário de outros. Nada contra, antes pelo
contrário. Somos a favor do contributo por uma sociedade melhor, pela defesa de ideais que
valorizam o país e os seus cidadãos. Simplesmente não é o nosso papel. Estamos apenas dedicados
ao Desporto, pelo Desporto. Assim definem os estatutos.
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Ao fazer dissertações e análises de carácter político, mais uma vez dá a entender a existência de
uma agenda partidária e de intenções que não apenas de informação do público. Será?
Por favor respeitem o Clube e o seu trabalho na formação do indivíduo através do Desporto.
“Carnide passa por “desviar” o CAC da Pontinha para o seu território”
Porque em 2016 querem fazer passar a ideia que o Clube será “desviado” da Pontinha para
Carnide? Este “desvio” aconteceu há mais de 20 anos. Não se entende porque não houve esta
reacção em 1989 quando foi cedido um terreno em Carnide-Lisboa para que o CAC construísse o
seu Complexo Desportivo. Porque não impediram esta cedência e construção na altura?
Talvez pela mesma razão que um meio de comunicação social de Odivelas tem o estúdio em Lisboa.
Porque na altura da decisão, era a melhor solução apresentada.
10.Odivelas – O CAC e o Escândalo no Futebol Nacional Feminino (2016.05.06)
“... treinador principal da equipa de Futebol Senior Feminino do Estoril Praia, falamos do projeto
que o trouxe para o clube onde impôs as regras e os valores que fazem do Estoril, na atualidade,
uma equipa de topo no Futebol Senior Feminino...”
Um meio de comunicação social de Odivelas analisa o fantástico trabalho efectuado num clube do
Concelho de Cascais. Damos os parabéns, pois entendemos que os bons trabalhos no Desporto
devem ser enaltecidos. Só não entendemos porvque razão, com tantos Clubes no Concelho de
Odivelas a efectuar um excelente trabalho no Desporto, apenas é enaltecido um Clube de Cascais?
Curiosamente, um deles superou em campo esse mesmo clube de Cascais. Um excelente trabalho
de um Clube do Concelho de Odivelas. Não percebemos estas opções jornalísticas deste meio de
comunicação social que se diz de Odivelas.
11.Odivelas – As Receitas do CAC com o Protocolo do Sporting SAD (2016.05.20)
Existe de facto um protocolo. É público e foi anunciado pela Sporting TV em 2015.
12.Odivelas – CAC hoje no Tribunal Não Apresentou Qualquer Proposta (2016.05.24)
Mais uma vez salientamos que este é um processo de mandatos anteriores que esta Direcção
herdou e teve que negociar. Foi discutida uma proposta de plano de pagamento, que esta Direcção
teve o cuidado de levar a Assembleia Geral para que os sócios tivessem conhecimento. Terão
também conhecimento da razão pela qual ainda não foi efectuado qualquer pagamento, em sede
própria, que será a Assembleia Geral, factos discutidos com os responsáveis da empresa em causa.
13.CAC – Sem Campo, Sem Direção, Sem Contas, Sem Atletas, Sem Futuro (2016.06.03)
“o CAC recebeu no ano passado – 46.500 (quarenta e seis mil e quinhentos euros)”
Já mencionámos que os dados apresentados não estão correctos. Não é verdade.
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“figurava a seguinte ideia peregrina – Mil Euros de ajudas de custo para cada um dos elementos
da direção e conselho fiscal”
É falso, como já foi esclarecido pelos Sócios que presenciaram a Assembleia Geral. Esta Direcção
efectuou uma análise aos estatutos propostos pela Comissão nomeada para o efeito.
Apresentámos diversas alternativas aos pontos propostos a aprovação. Todas as alternativas foram
aceites à excepção de uma, que apresentamos:
“Distribuir eventuais ajudas de custo pelos membros da Direcção resultantes do decorrer do
exercício das suas funções num valor máximo mensal de mil euros. A distribuição da verba será
aprovada em reunião de Direcção, mediante apresentação dos comprovativos das despesas e
parecer favorável do Presidente do Conselho Fiscal.”
Este ponto foi proposto para salvaguardar os interesses do Clube, para que seja transparente e que
esteja definido o valor máximo de ajudas de custo, visto este ter sido um ponto de discussão em
anteriores Assembleias Gerais com várias contestações. Entendemos que devem ser os sócios a
definir estes valores, e não as Direcções que vão passando pelo Clube, para que não haja surpresas
na apresentação de contas, após a verba estar gasta. Informamos que a maioria dos sócios
concordou com esta alteração, mas não houve maioria qualificada, por isso não foi aprovada.
Alertamos para a seguinte cronologia:
Em Outubro de 2015 é solicitada uma entrevista ao Presidente da Direcção do Clube Atlético e
Cultural pela Odivelas TV.
No início de Novembro de 2015 o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa anunciou o regresso
da Feira Popular de Lisboa para os terrenos da área da Junta de Freguesia de Carnide.
No final de Novembro de 2015 é publicada a única notícia em que é solicitado a todos os
intervenientes o seu contributo para o esclarecimento da difícil situação em que se encontra o
Clube Atlético e Cultural.
Em Março de 2016 é anunciado publicamente pelo Presidente da Junta de Freguesia de Carnide a
Construção de um novo Complexo Desportivo a ser cedido ao Clube Atlético e Cultural.
Em Março de 2016 é também a data em que iniciam estas publicações, com factos verdadeiros do
conhecimento do público que já validámos e com outros falsos, seja por deficiente investigação ou
por outros motivos que desconhecemos e sem nunca esta Direcção ser consultada ou questionada.
As mentiras começam, prejudicando a imagem do Clube e dos seus Dirigentes.
Entendemos que o Clube neste momento continua numa fase difícil, assim como há dois anos,
quando ninguém se propôs para representar e gerir o CAC. A pedido de vários sócios, os elementos
desta Direcção aceitaram o desafio, desconhecendo alguns factos, mas mesmo após o seu
conhecimento, manteve o compromisso assumido e validado pela larga maioria dos sócios.
Iniciámos com um relvado degradado, carrinhas penhoradas, pedidos de pagamento no valor de
150.000,00€ e obras por terminar, contrato-programa por terminar com parte da verba gasta,
queixa na Procuradoria Geral da República sobre anteriores mandatos, processo em tribunal de um
ex-atleta. Que Direcção alguma vez pegou no Clube nestas condições? Espero que nenhuma. Talvez
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por isso não houve, há dois anos, alguém a propor-se. E espero que nenhuma tenha alguma vez
mais que assumir um compromisso destes. É para isso que lutamos diariamente.
Aos poucos esperamos conseguir. Temos agora a perspectiva de um Novo Complexo Desportivo, de
uma equipa no escalão máximo da modalidade, ou seja, desportivamente temos boas perspectivas.
Percebo que o Clube se esteja a tornar apetecível. Mas o porquê desta estratégia de denegrir a
imagem do Clube e do trabalho desta Direcção, recorrendo a factos públicos e também a mentiras,
para tomar posse do Clube? Mais uma vez informo que no dia 17 de Junho de 2016 haverá uma
nova oportunidade para ajudarem o Clube. Proponham-se, apresentem as vossas soluções aos
sócios, e se forem dignos serão certamente reconhecidos por eles.
Agora, parem de prejudicar o Clube e denegrir o trabalho dos elementos desta Direcção. Pelo
trabalho efectuado ao longo deste dois anos, e pelas condições com que se depararam, nenhum
deles merece qualquer desrespeito. Antes pelo contrário.
Obrigado a todos os que nos apoiaram, apoiando o Clube.
Henrique Marques
Presidente da Direcção do Clube Atlético e Cultural
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