Junta de Freguesia da Charneca
A/C. Sr. Presidente, Dra. Graça
Campo da Amoreiras, Edifício da Junta
1750-025 Lisboa

Assunto: Pedido de intervenção na CML
Exma. Sra. Presidente,
Vem desta forma a direcção da União Desportiva Alta de Lisboa agradecer a forma como
fomos recebidos no passado dia 19 assim como o interesse e disponibilidade demonstrada pelo
executivo para ajudar a resolver o problema do Campo Chão do Loureiro.
Na sequência dos trabalhos de dia 19, solicitamos a V.Exa. Que intervenha com veemência
junto da CML de forma a conseguir que a CML CUMPRA O QUE CONNOSCO PROTOCOLOU
(protocolo no anexo 1), evitando a brutal degradação do clube que o encaminha para a extinção.
Sra. Presidente, em 2004 a CML (Anexo 2) era taxativa, imperativa e a OFICIAL declaração de
intenções para além de intimidadora não deixava alternativas. Acreditámos, dissemos que sim e
temos cumprido a nossa parte, ouvindo até agora dos responsáveis camarários evasivas,
lamentações e ponderações constantes, em suma têm-nos enganado!
Das várias reuniões com o pelouro do desporto, nada mais temos conseguido do que umas
mãos cheias de nada para além do reconhecimento de que a CML está em falta para
connosco. É deplorável que a CML nada tenha cumprido do protocolo, levando-nos a escrever
(Anexo 3) ao vereador do Desporto, Dr. Manuel Brito.
Sra. Presidente as nossas pretensões são bem claras, VOLTAR AO CAMPO CHÃO DO LOUREIRO O
MAIS RÁPIDAMENTE, evitando desta forma o fim da instituição.
Explicamos porquê:

1. Perdemos um terço dos associados (Anexo 3)
2.
Temos perdas financeiras anuais de cerca 100000€ (Anexo 3)
3.
Perdemos a identidade e a mística (Anexo 3)
4.
Degradação do nosso património (Anexo 3)
5.
A saturação do complexo limita-nos em muito o treino,
impedindo-nos trabalhar(Anexo 3)
6.
Podermos dar melhores condições de trabalho aos 194 atletas
(Anexo 3)
7.
8.

Dificuldades de convivência (Anexo 3)
Recuperação de outras actividades lúdicas e ampliação de
modalidades e quadros desportivos (Anexo 3)

Sra. Presidente, o sufoco em que a instituição se encontra poderá levar a uma redução já na

próxima temporada de 50% dos escalões, levando muitos meninos a deixar de praticar desporto
.
Perante o que já relatámos no dia 19, neste ofício que vos enviamos e uma vez que da parte do
Sr. Vereador não obtivemos qualquer resposta até ao momento, solicitamos que o executivo da
freguesia com todas as suas forças exerça junto da CML toda a pressão que entenda, de
maneira a que a nossa autarquia cumpra o protocolo.
Aproveitamos também para convidar o executivo da junta a visitar o clube, permitindo desta
forma conhecer o trabalho exercido com os 194 atletas, tomar conhecimento da degradação
do nosso património, conhecer um pouco mais da nossa historia e troféus, podendo assim
constatar a nossa importância quer na freguesia quer no concelho.

Agradecendo uma vez mais a vossa melhor atenção para a injustiça do nosso caso,
Saudações Desportivas,

A Direcção
Lisboa, 27 de Janeiro de 2011

