Câmara Municipal de Lisboa
Att. Sr. Vereador Dr. Manuel Brito
Paços do Concelho - Praça do Município
1100-365 Lisboa
Assunto: Pedido de Audiência
Exmo. Sr. Vereador, Dr. Manuel Brito
É com enorme preocupação que nos remetemos a V.Exa. Com o objectivo de podermos
apresentar em profundidade as dificuldades de sobrevivência em que a nossa instituição se encontra.
A União Desportiva Alta de Lisboa, resultou de uma fusão de dois clubes (Clube Desportivo da
Charneca e o Sporting Clube da Torre), impulsionada com grande dinamismo pela CML.
O objectivo da CML neste processo (segundo o que está no ofício nº01424 de 2004) era:
• Especialização de cada um dos clubes com a sua vocação e historial (nada foi feito)
• Manter a personalidade e a identidade de cada clube (perdeu-se a identidade)
• Apoio financeiro regular da SGAL (anda esquecido à uns anos)
• Apoio financeiro da CML (tem Existido e agradecemos)
• Recuperação do campo actual de futebol com relva sintética e construção pavilhão
gimnodesportivo (não existem datas nem comprometimentos para nada).
Contudo V.Exas eram taxativos no último parágrafo, citamos “Caso não haja fusão, a opção é os
clubes irem para o complexo desportivo municipal...”.
Este pedaço de história serve somente para apelar à CML da necessidade de impulsionar 80% das
intenções em falta, pois sem isso deixaremos de ser uma instituição com uma longa história para
passarmos a ser uma instituição que desaparecerá na história.
Sr. Vereador, a fusão só trouxe prejuízos em vez de benefícios, delapidou-nos a nossa identidade,
delapidou-nos o nosso maior património (os associados), estrangula-nos financeiramente,
impedindo-nos de crescer na promoção de actividades desportivas e outras na comunidade, em
suma, mata-nos aos poucos. Sr. Vereador, não somos só futebol e temos uma palavra na comunidade
para além do desporto. Disponibilizamos as nossas instalações para acções com o Kcidade, o nosso
autocarro está ao serviço da comunidade com empréstimos regulares, somos futebol, somos
voleibol e se nos derem condições gostaríamos de voltar a ser o que fomos outrora (Teatro, futebol
feminino, Ginástica). Se efectuar uma visita à nossa página no facebook, encontrará muito do que
foi e é a nossa dinâmica na comunidade.
Enumeraremos de seguida os resultados concretos derivados da fusão, o número de atletas em
actividade e as nossas pretensões:
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Associados
O nosso número de associados foi reduzido a um terço! Antes da fusão éramos 675 associados, hoje
e após correcção da base de dados somos somente 220. Sim, 220 associados e qualquer clube tem
nos seus associados o seu maior património!
Temos quase tantos atletas (194) como associados, sendo alguns sócio-atletas! Para uma instituição
que deveria trazer associados desde 1933 é muito pouco, é o reflexo da insatisfação dos mesmos
levando uns a desistirem e outros a deixarem desabafos!
Citamos alguns: “Isto aqui em baixo (complexo desportivo) já não me diz nada”
“Perdeu-se a mística”
“Qualquer dia desisto de sócio”
“Fomos enganados e nunca mais voltamos ao nosso campo”
Os nosso associados sentem-se revoltados e desunidos! Outrora eram uma família, sendo
normalmente todo o agregado familiar sócio e este gosto passava de pais para filhos, havendo ainda
alguns associados com 30 e 40 anos de filiação (os mesmos da idade). Existiam ruas inteiras na
nossa comunidade que eram associados e praticar desporto ou ser director era um objectivo!
Hoje isso não se passa, havendo muito menos participação na vida do clube! O reflexo é a não
comparência a assembleias-gerais, a falta de listas a concorrer às eleições e falta de associados para
trabalhar no clube!
Este decréscimo do número de associados tem um impacto financeiro na instituição! Cerca de -682€
mensais!
Quadro 1:

Associados
Na fusão
675

Valor mensal
Valor Anual

1.012,50 €
12.150,00 €

(valor da quotização mantem-se – 1,5€)
Agora
220

330,00 €
3.960,00 €

Resultado
-455

-682,50 €
-8.190,00 €

Publicidade
Como bem sabe V.Exa só podemos colocar publicidade amovível! Este mecanismo torna impossível
a obtenção de receitas neste capítulo. O facto de termos de jogar em dois campos (1 ou 2) e a falta
de elementos que coloquem e retirem após o jogo a publicidade torna impossível a obtenção de
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receitas publicitárias .
No Chão do Loureiro, sempre houve publicidade deste tipo! Era feita uma ronda pelas empresas
locais e as pequenas quantias pedidas permitia-nos uma verba simpática!
Normalmente este trabalho era feito antes do início da época desportiva, o que sempre era uma
grande ajuda para pagar as inscrições.
Deixamos a nota que só para inscrições de atletas (194), treinadores, massagistas e dirigentes,
gastou este ano o clube cerca de 6000€!

Quadro 2:

Publicidade de paineis colocados no campo
Na fusão
Valor Anual
Valor mensal

Agora
3.000,00 €
250,00 €

Resultado
0,00 €
0,00 €

-3.000,00 €
-250,00 €

Receitas de bilheteira e Donativos
As receitas de bilheteira e os donativos de pais, associados e amigos ficaram reduzidas a metade!
No chão do Loureiro o número de associados presentes era muito maior (Triplo), o que nos permitia
fazer o chamado “dia do clube” sendo sempre uma receita extra. As rifas, sorteios e alguns
peditórios eram mais uma ajuda.
Dirá V.Exa., porque não levar a cabo as mesmas iniciativas no complexo? Não, não podemos pedir
aos pouquíssimos sócios um extra. Se o pedirmos, em vez de poucos teremos nenhuns, preferindo a
direcção que a entrada a associados nos dia de jogo da equipa sénior seja grátis!
As rifas com sorteios, foram uma fonte de prejuízo e não uma fonte de receita! Para ser uma receita
teria de o “presunto” sair à casa três ou quatro vezes seguidas!!
Quadro 3
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Receitas de bilheteira e donativos nas entradas de camadas jove
Na fusão
1.000,00 €

Valor mensal
Valor Anual

Agora
300,00 €

1.000,00 €
12.000,00 €

Resultado
-700,00 €

300,00 €
3.600,00 €

-700,00 €
-8.400,00 €

Receita proveniente da exploração do bar do campo
A receita proveniente da exploração do bar do campo Chão Do Loureiro em comparação com a do
complexo levou a uma redução brutal, são nove vezes menos !!
A falta de frequência dos associados aos treinos e aos jogos assim como o seu reduzido número,
aliado ao facto de na outra ponta do complexo funcionar um restaurante que abre a qualquer hora e
de qualquer maneira, leva a uma redução desesperante da maior fonte de receita do clube!
No chão do Loureiro, o bar estava aberto de segunda a sexta das 19.00 às 23.00 e aos fins-desemana das 9.00 às 19.00! Existia sempre actividade no campo, desde treinos e jogos oficiais do
clube, jogos de INATEL, outros clubes que ali treinavam e jogavam! A fome e sede dos atletas após
o esforço físico eram uma mais valia para nós!
Não se surpreenda V.Exa. Com a brutalidade dos números, pois a nossa surpresa já foi ultrapassada
à muito, estando a direcção na fase do pânico e de mão atadas!
Quadro 4

Receita líquida proveniente da exploração do bar do campo
Na fusão
4.500,00 €

Valor mensal
Valor Anual

4.500,00 €
54.000,00 €

Agora
500,00 €

500,00 €
6.000,00 €

Resultado
-4.000,00 €

-4.000,00 €
-48.000,00 €

Exploração do Campo
A exploração do campo chão do loureiro permitia ao clube receitas directas com a sua exploração e
receitas indirectas com o bar e publicidade! Como todas as receitas, fazem falta!
Quadro 5
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Receita líquida proveniente de exploração de campo
Na fusão
750,00 €

Valor mensal
Valor Anual

Agora
0,00 €

750,00 €
9.000,00 €

Resultado
-750,00 €

0,00 €
0,00 €

-750,00 €
-9.000,00 €

Exploração do Pavilhão
Após a fusão e fazendo fé no que se iria processar, o pavilhão (Clube Desportivo da Charneca)
deixou de ter da nossa parte a mesma atenção e os gastos em restauros e manutenções foram
abandonados. Não seria saudável para a instituição continuar a gastar dinheiro num activo que
passaria para a CML a troca da construção do novo pavilhão. Essa troca deveria acontecer no
momento da fusão, motivo pelo qual a direcção deixou de gastar dinheiro no velhinho pavilhão!
Esse pavilhão foi em tempos palco de várias peças de teatro amador, classes de ginástica durante a
semana, concertos, reuniões de outras instituições e outras actividades!
Nos dias de hoje, nada se pode fazer! Está degradado e para ninguém correr riscos dentro das
instalações teria de sofrer obras de valor avultado!
Se estivesse em condições, além das receitas que traria permitiria entre outros que a nossa equipa de
voleibol feminino treina-sse em instalações do clube. Desta forma resta-nos agradecer à escola
Pintor Almada Negreiros a cedência do seu pavilhão.
Como todas as outras receitas, fazem falta dentro de uma casa humilde!
Quadro 6

Receita líquida proveniente de exploração de Pavilhão
Na fusão
800,00 €

Valor mensal
Valor Anual

Agora
0,00 €

800,00 €
9.600,00 €

Resultado
-800,00 €

0,00 €
0,00 €

-800,00 €
-9.600,00 €

Exploração de terreno contíguo ao pavilhão
Como estava previsto e cumprindo sempre a nossa parte, deixámos de explorar o terreno contíguo
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ao pavilhão! Em suma, mais uma receita perdida! Era uma receita importante e estamos num
impasse sem saber oficialmente qual a posição da CML. Precisamos de datas e compromissos, para
podermos saber como trabalhar e qual o tempo que temos para o fazer!
A incerteza é inimiga do planeamento e a falta de calendários oficiais deixa-nos sem orientação
possível sobre a matéria!
No quadro seguinte poderão analisar as perdas reais deste ícone!

Quadro 7

Receita líquida proveniente da exploração de terreno contiguo ao pavilhão
Na fusão
1.200,00 €

Valor mensal
Valor Anual

1.200,00 €
14.400,00 €

Agora
0,00 €

Resultado
-1.200,00 €

0,00 €
0,00 €

-1.200,00 €
-14.400,00 €

Apuramento de perdas financeiras
Após a análise de todos os pontos verificamos que financeiramente o clube perdeu muito dos seus
recursos e os que restam são absorvidos pela nossa actividade!
A pergunta subsiste, como têm vivido? Cortamos em tudo o que eram investimento e manutenções!
Precisamos de um autocarro mais moderno e restaurado. Em vez de investir num outro já vendemos
o que pertencia ao Sporting da Torre. As manutenções de chaparia foram paradas, tendo agora um
autocarro que mete água! Somente a mecânica é reparada, sempre mantendo baixos os custos! No
entanto o valor do seguro é assombroso!
Equipamentos são usados até não se poder mais, botas são trazidas pelos atletas, bolas coçadas, um
massagista para todos, maquinas velhas a precisar de substituição que são constantemente
reparadas!
Só não cortámos num ponto: As sandes e sumos dos miúdos!
No entanto se o estado actual se mantiver teremos de cortar e em muito na nossa actividade! Não
conseguimos fazer mais e neste estado actual é impossível continuar!
Segundo a reunião tida no passado dia 2/11/2010 com o incansável Dr.Mário Guimarães, e sua
equipa ficámos a saber que a estimativa de custos para a recuperação parcial do Campo Chão do
Loureiro é de 300000€.
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Se V.Exa. Analisar os números no quadro abaixo constatará de que os nossos prejuízos são 100000€
anuais! Se tivermos em linha de conta que esperamos à cinco anos por deixar o complexo e voltar a
casa, constatamos que o nosso prejuízo é 500000€ até ao momento. Este valor é excessivo para uma
instituição como a nossa e se no dia a dia faz “moça” torna-se demolidor a longo prazo!

Resumo das perdas mensais e anuais desde o início da fusão:
Perdas mensais
Associados
Publicidade
Bilheteira
Bar do campo
Expl. Campo
Pavilhão
Terreno contiguo

Total:

Perdas anuais
´
-682,50 €
-8.190,00 €
-250,00 €
-3.000,00 €
-700,00 €
-8.400,00 €
-4.000,00 €
-48.000,00 €
-750,00 €
-9.000,00 €
-800,00 €
-9.600,00 €
-1.200,00 €
-14.400,00 €

-8.382,50 €

-100.590,00 €

Pretensões
Sr. Vereador Manuel Brito, as nossas pretensões no imediato são claras! Voltar ao Chão do
Loureiro!
Para solicitarmos a audiência a V.Exa., tinha de ser caso de força maior! O Alta de Lisboa pode
desaparecer se continuar no complexo!
Justificamos:
• Dos 194 atletas distribuídos por voleibol feminino, equipas de futebol seniores, juniores,
juvenis, iniciados, infantis, benjamins e traquinas teremos para o ano de cortar em metade
• Os sócios cada dia são menos! O associativismo faz sentido com sócios, sem eles não
fazemos sentido
• A falta de associados levará à falta de direcções futuras
• Apesar de boas condições no complexo existem dificuldades para treinos, marcação de
torneios e de saudável convivência
• O campo nº2 não tem condições de segurança, tendo a AFL já avisado para o caso! Se
tivermos de jogar fora nesses dias, mais uma despesa
• As despesas aumentam e as receitas diminuem
Mediante estes pontos e como pensamos ser credores da CML financeiramente e
emocionalmente e pedimos um esforço maior que deve ser dividido por vários pelouros!
A nossa acção social não pode se ignorada, 194 atletas numa área estimada em 2004 de 30000
pessoas. Quem tem mais atletas do que nós na mesma área? Que farão estes miúdos se não
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existirmos?
Nós sabemos as respostas! Somos a maior força desportiva viva da Charneca, por muito que isso
custe a muita gente na freguesia!
Temos um papel educacional com os garotos, não excluindo atletas com comportamentos erróneos,
mas sim integrando-os no seio do grupo fazendo-os compreender o que é a disciplina e afugentando
muitos, de drogas e outras actividades!
Já aconteceu, miúdos que nos pediram uma sandes antes do jogo ou treino porque ainda não tinham
comido! Custa ver aquelas caras, que mesmo com fome vêm praticar desporto! Também precisam
de apoio e não o deveríamos divulgar ou atirar à cara que a nossa sandes foi um grande conforto!
Fazemo-lo pela condição humana, mas precisamos de estar vivos e ter condições para o continuar a
fazer!
A nossa equipa de infantis à dois anos que não participa no torneio internacional do Algarve por
falta de verbas! O autocarro não aguenta uma viagem tão longa e os custos de manter um director e
atletas menores são proibitivos para nós! Perde a instituição e os miúdos, pois deveriam V.Exas. Ver
a cara de felicidade dos garotos por participarem em torneios daquela envergadura! São imagens
que valem mais do que mil palavras.....!!!
Não poderá V.Exa. Deixar de pressionar os pelouros da acção social, da toxicodependência, das
obras públicas e o seu respectivamente, pois fazemos trabalho em cada um dos pelouros!
Sabemos pelo incansável Dr. Mário Guimarães e sua equipa que numa primeira fase será
requalificado o Chão do Loureiro e logo que haja desafogo financeiro será executado o resto do
protocolo!
Voltar ao Chão do Loureiro será manter a nossa sobrevivência e na segunda parte do protocolo será
o nosso crescimento!
Justificamos o impacto do Chão do Loureiro na nossa vida:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recuperação da mística
Recuperação de associados que já desistiram
Devolver uma das maiores alegrias aos associados
Angariação de novos associados
Execução de torneios fora do calendário competitivo
Aumento substancial de receitas (como explicado em quadros anteriores)
Manutenção das classes competitivas
Apoio aos atletas menores
Mais gente para trabalhar para o clube
Possibilidade de alargar o tempo de treino
Possibilidade de maior disciplinação dos atletas
Inexistência de conflitualidade com outras instituiçôes
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•
•

Começarmos a ver algo de positivo do protocolado
VOLTARMOS A CASA! POR MUITO BOM QUE O HOTEL SEJA, A NOSSA CASA
É A NOSSA CASA

Na segunda fase do protocolado queremos ser:
• Futebol de 5
• Mais voleibol
• Teatro
• Ginástica
• Outras actividades lúdicas
Exmo. Sr. Vereador, queremos continuar a ser importantes na comunidade! Precisamos que V.Exa.
Nos dê o prazer da sua visita ao clube e nos conceda uma audiência para melhor podermos explicar
o que aqui relatamos!
Não podemos negar, que o Dr. Mário Guimarães e a sua equipa têm tido para com o Alta de Lisboa
uma atitude séria e de compreensão. Se não fosse o seu esforço e empenho o assunto estaria
completamente esquecido na gaveta e o nosso destino traçado! O fim! Para ele o nosso obrigado!
Não gostaríamos de ficar na história como uma direcção que deixou o clube a praticar desporto
somente nos campeonatos de “sueca” ou “dominó”, mas se nada for feito V.Exas. Ficarão também
ligados a este triste facto! O vosso comprometimento tem de ser maior que o nosso, incentivaram a
fusão e alheados têm estado do que protocolaram!

Tendo a certeza de que V.Exa. Está também fortemente envolvido neste capítulo e que deseja fazer
dele uma bandeira (pela verdade, pela justiça e pelo desporto), resta-nos esperar que esta missiva
tenha a vossa maior atenção!

Em Uníssono

A Direcção
Lisboa, 15 de Novembro de 2010
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