SPORT CLUBE BORBENSE
Rua Humberto Silveira Fernandes, 20 * 7150-129 Borba
Contribuinte nr. PT 501437967
e-mail: scborbense@gmail.com
www.sportclubeborbense.com
telefone: +351 268 894301

Comunicado
A Direcção do Sport Clube Borbense, na presença do comunicado do Município de Borba
(ref.ª1437 de 28/06/2013), sentiu necessidade de esclarecer o seguinte:
1. Que, após confrontarmos os dirigentes do Sport Clube Borbense com este
comunicado, o referido “dirigente de uma associação desportiva do concelho de Borba” não
foi, e não é, qualquer dirigente do Sport Clube Borbense.
2. Que, o Sport Clube Borbense, colectividade desportiva do concelho de Borba com 66
anos de história, é totalmente alheio a esta questão;
3. Que, no âmbito do Programa de Apoio a Associações e Colectividades do concelho de
Borba, temos vindo a receber do Município de Borba as verbas aprovadas nos projectos que
candidatámos e que, com enorme esforço da nossa parte, temos vindo a concluir;
4. Que, tem havido uma estreita colaboração entre o Sport Clube Borbense e o
Município de Borba, e que não serão estas questões pontuais que vão afectar a nossa cordial
relação institucional.
Porém, não queremos deixar de lamentar a necessidade de emitirmos o presente
comunicado, uma vez que quando se invoca vagamente “um dirigente de uma associação desportiva
do concelho de Borba”, e não se chama a pessoa pelo seu nome, dá-se espaço para que os
munícipes especulem sobre o nome do “dirigente”, causando inclusive alguns constrangimentos em
dirigentes desportivos que estão nas diferentes associações de uma forma leal, sem qualquer outro
condicionalismo.
Concluímos, informando que apesar das manifestas dificuldades com que nos debatemos,
continuaremos a trilhar o nosso caminho, mantendo sempre uma relação de respeito com o Município
de Borba e com todas as associações e coletividades que pretendam manter boas relações com o
nosso Clube.
Todos somos o Borbense!
Força Borbense!
Borba, 10 de Julho de 2013
A Direcção do Sport Clube Borbense
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