Comunicado Final de Época
Mais uma época que termina, mais um capítulo que se fecha na história da nossa
prestigiada e centenária, Associação Desportiva de Oeiras.
Esta foi uma época em que sofremos para garantir os nossos “humildes
objectivos”, que passam essencialmente por nos mantermos entre os principais
clubes de formação em Portugal. Foi uma época desportiva que em determinado
momento tudo parecia perdido, pois as nossas equipas teimosamente se
mantinham nos lugares da metade inferior da tabela. Foi uma época em que
tivemos de arregaçar as mangas, fazermos das fraquezas forças e juntarmos nos
como nunca, num grande esforço colectivo, para no fim fazermos valer a pena.
Contrariamente a esta situação, tivemos a nossa equipa de Juvenis de 1º ano, que
orgulhosamente subiu à divisão de honra da Associação de Futebol de Lisboa,
feito que nos permite ter todas as equipas de formação nas divisões máximas,
elevando ainda mais a responsabilidade para a próxima época, uma vez que
sendo impossível subir qualquer equipa, cabe nos a difícil missão de manter
todas elas nas actuais divisões.
Em jeito de retrospectiva, não poderíamos deixar de agradecer a todos os que
contribuem, ano após ano, para este sucesso. Começamos pelo nosso presidente
da direcção, Artur Campos, a ele um grande bem haja, por toda a dedicação, por
tudo o que abdica na sua vida pessoal, no seu dia a dia, em prol do nosso clube.
Aos directores e delegados que todos os fins de semana acompanham as equipas
deixando para “trás” as suas famílias e o seu merecido descanso após cada
semana de vida profissional. Aos treinadores, que são a pedra basilar, os grandes
responsáveis por todo este sucesso, para que tudo se desenvolva, realizando um
trabalho de grande profissionalismo mesmo em “condições amadoras”, porque
no fundo é isso que somos, um clube amador. Aos fisioterapeutas, que ajudam a
manter e a recuperar os atletas, para que estes, jogo após jogo, consigam superar
lesões e consigam dar o seu precioso contributo. Aos nossos atletas, porque são
eles os principais ”guerreiros”, que gritam com todas as suas forças, semana após
semana o nome da ADO por esses estádios fora, que nunca desistem dos
objectivos propostos, nem mesmo quando tudo parece perdido, que lutam até à

exaustão, e acima de tudo sentem as cores da Associação Desportiva de Oeiras
com um amor inqualificável. Aos nossos prestigiados patrocinadores e
colaboradores, que nos ajudam de diversas formas a melhorar as condições
desportivas ou das infraestruturas. Por fim mas não menos importante, um
agradecimento especial e sincero, a todos aqueles que dão um grande contributo
para que tudo isto se torne possível, OS PAIS DOS NOSSOS ATLETAS E OS
FAMILIARES DE TODOS OS ENVOLVIDOS, porque sem a vossa
compreensão, a vossa ajuda e o vosso envolvimento todo este sucesso era
inatingível.
Nota: Na Próxima época desportiva2016/2017 , a Associação Desportiva de
Oeiras estará no lote restrito dos dez melhores clubes da formação em
Portugal!
Um grande bem haja a todos
Ambição, Dedicação e Orgulho!
Viva a Associação Desportiva de Oeiras
Nuno Campina Vice-presidente desportivo

