
Comunicado 

Plantel da CD Fátima SAD chegou ao limite e exige soluções 

 

O plantel da CD Fátima SAD é composto maioritariamente por jovens jogadores que foram 

recrutados pela atual administração, para a época 2020/2021, com a expectativa de valorização 

profissional no Campeonato de Portugal. 

A maioria dos jogadores têm nesta atividade a principal ou única fonte de rendimento, pelo que 

a situação atual é insustentável, considerando que na presente época desportiva não foi pago 

qualquer salário, isto é, os jogadores caminham para o terceiro mês de salários em atraso. 

Mais grave se torna o facto de a equipa ter sido encaminhada pela administração da CD Fátima 

SAD para treinar na Damaia, algo que não tem sido possível. Há cerca de um mês que não 

existem treinos regulares e são já vários os jogos oficiais em que os jogadores vão a jogo sem 

qualquer treino realizado, colocando a integridade física em causa.  

Não estão reunidas quaisquer condições de segurança. Não existem fisioterapeutas disponíveis 

e condições de treino regulares, situação que degrada a imagem do Fátima, mas deixa, 

sobretudo, os jogadores no limite. 

Tendo já obtido esclarecimentos sobre os mecanismos de apoio que podem ser acionados e 

contando com o apoio do Sindicato dos Jogadores, o plantel decidiu dar uma última 

oportunidade à administração da CD Fátima SAD, liderada por Noel Gomes, indo ao próximo 

jogo.  

O plantel exige respeito, um tratamento digno e humano. Esta foi a última semana que 

aceitaram ir a jogo sem quaisquer condições. Depois desta partida, mantendo-se a situação 

anteriormente descrita, os jogadores consideram esgotadas as tentativas de viabilização deste 

projeto desportivo e reunirão com o sindicato dos jogadores para decidir sobre os próximos 

passos, na defesa dos seus direitos.  
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