COMUNICADO
A direção da UDAL informa todos os sócios e simpatizantes após
a recepção da nota prévia, com o intuito de expulsão do Campo
Chão do Loureiro (Documento anexo), que deu indicações ao seu
departamento jurídico, para levar a cabo todas as ações na
defesa dos superiores interesses do clube.

Com esta missiva a câmara de Lisboa revela que nunca teve
intenção de cumprir o que protocolou com o clube. O alta de
Lisboa repudia o comportamento da câmara de Lisboa para com o
clube, até porque a UDAL sempre cumpriu o protocolo, tendo a
UDAL nascido por impulso camarário.

A UDAL pede a todos os associados que se façam sentir o seu
desagrado a Câmara de Lisboa.

ALTA
DE
PONTERROLENSE

LISBOA

VS

A UNIÃO DESPORTIVA ALTA DE LISBOA IRÁ NO DIA 1 DE DEZEMBRO
RECEBER O PONTERROLENSE ÀS 18.00 HORAS NO COMPLEXO DO ALTO DO
LUMIAR.

A UDAL AGRADECE A DIREÇÃO DO PONTERROLENSE A DISPONIBILIDADE
NA TROCA DE DATAS, EM VIRTUDE DE NA DATA MARCADA PARA
RECEBERMOS A EQUIPE DE PONTE DE ROL, A CÂMARA DE LISBOA NOS
IMPOSSIBILITAR UMA VEZ MAIS DE JOGAR, PELO SEU EVENTO
OLISÍPIADAS.

LUTO
A UDAL encontra-se de luto pelo falecimento do avô do seu
Atleta Tiago Cabral.

Ao Tiago e a toda a família a UDAL endereça o mais profundo
pesar!

luto

Entrvista de Paulo Rocha a
RCM
O nosso treinador Paulo Rocha, no final da partida em
declarações a RCM

Agradecer a RCM e ao Sr. João Antunes pelas imagens.

COMUNICADO
A Direção da União Desportiva Alta de Lisboa, vem em
comunicado expressar a sua indignação pela vergonhosa
arbitragem efectuada hoje pelo Sr. Ruben Teles no campo do
Ericeirense.

O Sr. Ruben Teles não teve critério idêntico para ambos os
conjuntos, tendo sempre penalizado a nossa equipa com
amarelos, manietando a mesma.

O Alta de Lisboa foi hoje no campo do Ericeirense alvo de 8
amarelos e 2 vermelhos.

Ao Alta de Lisboa foram hoje assinaladas 3 grandes penalidades

Ao Alta de Lisboa foi sonegado o terceiro golo, quando
vencíamos por 2-1 na segunda parte.

Ao Alta de Lisboa foi sonegado uma grande penalidade por duplo
empurrão ao nosso jogador Pedro Nunes.

O Sr. Ruben Teles nunca teve critérios disciplinares iguais,
sendo excepcionalmente rígido para com o Alta e complacente
várias vezes para com o Adversário.

A União Desportiva Alta de Lisboa, considera esta arbitragem
um vergonhoso escândalo, solicitando a quem de direito, que o
Sr. Ruben não arbitre mais o clube.

A União Desportiva Alta de Lisboa, alerta a quem de direito na
arbitragem, que esteja atenta, pois o Alta de Lisboa tem já
tido este ano algumas exibições de equipes de arbitragem que
muito, mas muito nos têm prejudicado.

A UDAL não pretende com este comunicado condicionar o trabalho
dos árbitros, mas alerta para o facto de sucessivamente haver
dualidade de critérios em vários dos nossos jogos.

PARECE QUE É UMA FRASE FEITA, MAS ANDA MUITA GENTE INCOMODADA
COM O ALTA.

A União Desportiva Alta de Lisboa Irá estar atenta e não
hesitará em momento nenhum, agindo sempre que se justifique na
defesa da instituição.

A União Desportiva Alta de Lisboa, felicita os seus atletas e
equipe técnica pelo desempenho desportivo e pela forma serena
e respeitosa como reagiram e acataram algumas das deploráveis
decisões do Sr. Ruben Teles e colegas.

Pela Direção

Jorge Malacho

Presidente

