Estimados associados,
O Clube foi contactado por um investidor com vista à construção de uma
Sociedade Anónima Desportiva! O investidor principal é o Sr. Mazin
Mansoor! O Sr. Mazin é de origem Jordana, agente Fifa, proprietário da
academia de futebol na Jordânia (www.jofootball.com) e vive em Portugal,
nomeadamente em Cascais!
O Alta de Lisboa, Porquê? O Alta de Lisboa teve a preferência do Sr. Mazin
pelas seguintes características: Dinâmica do clube, envolvência geográfica,
Campo próprio, divisão em que milita o futebol Sénior, paixão de dirigentes
e associados pelo clube e história associada!
Projecto do Sr. Mazin a elaborar:
SAD













Constituição de Sociedade Anónima Desportiva
O Sr. Mazin será o accionista maioritário, ficando o clube com 20% da SAD
A SAD, comandará todas as operações do clube
A SAD assumirá como suas todas as despesas do clube, assim como 90% das receitas do mesmo!
As receitas do clube continuarão a ser recebidas pelo mesmo, sendo posteriormente transferido para
a SAD 90% desse valor!
A SAD criará novos postos como, Relações publica, Direcção de Marketing e director de vendas
Aluguer de apartamento para jogadores internacionais e técnicos
Transferências de jogadores, compensações de solidariedade e outras receitas serão da SAD
Criação de Sítio na Internet
Reformulação do Campo Chão do Loureiro. Após a constituição da SAD, inicio aos trabalhos de
projecto e topografia para execução da Obra! Numa segunda Fase estabilização de terras,
reconstrução de cabines e preparação de terreno! Ultima fase, conclusão da obra com relvado
natural, Bancada e construção de edifício Sede com área comercial
Criação de campo de treinos atrás do Chão do Loureiro após a conclusão dos trabalhos no mesmo

Plano Desportivo






De imediato, objectivo de subida de divisão para o CNS
Contratação de 4 atletas internacionais, conforme as necessidade da equipa de futebol sénior
Reforço da equipa de acordo com as indicações do Staff e equipa técnica
A direcção desportiva do Alta de Lisboa, continuará a trabalhar em conjunto com o Sr. Mazin na
gestão desportiva da SAD
Logo que sustentado o projecto, planeamento de subida à 2ª liga. Nesta fase o Chão do Loureiro terá
de estar disponível para receber jogos
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Outros Projectos





Programa de troca de jogadores internacionais
Criação de equipa de Scouting nos campos em Portugal
Colaboração com clubes de primeira linha nacionais e internacionais
Subida à primeira liga de futebol em Portugal

O Sr. Mazin, contará com a colaboração do empresário Sr. André Portulez na
contratação de jogadores nacionais e internacionais!
O Porque do Sr. Mazin?
Os órgãos sociais do Alta de Lisboa e após reuniões entre si e com o Sr. Mazin e sr.
Portulez chegaram as seguintes conclusões que apresentamos:











O Sr. Mazim e o Sr. Portulez são pessoas apaixonadas pelo jogo
Não pretendem fazer do Alta de Lisboa, só um local de negócio!
O Alta de Lisboa será acima de tudo um projecto desportivo, com forte vertente comercial!
Os investimentos desportivos serão executados, mediante a sustentabilidade financeira, criada pelos
novos departamentos. Não será um porta para a criação de dívidas
O investimento para que o clube milite em divisões superiores
Reformulação do Campo Chão Do Loureiro
A Evolução do clube, quer a nível infraestrutural, quer a nível de associados e capital humano
A integração dos quadros do alta de Lisboa na gestão desportiva
A enorme ambição de ambos, não sendo a mesma desmedida e realizável a qualquer custo
A Possibilidade de deixarmos de ser um clube de bairro, para a médio prazo sermos um clube de
nível nacional!

A direcção encontra-se disponível para qualquer esclarecimento necessário!
Será no primeiro ponto da ordem de trabalhos da Assembleia geral de dia 30 de Abril de 2016 (20:00
horas), efectuada uma sessão de esclarecimento prévia, antes da votação!
Presidente

__________________________
Jorge Manuel Freitas Malacho
sábado, 9 de Abril de 2016
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