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Caro(a) Sócio(a),

É com enorme orgulho e determinação, que decidimos avançar com uma
candidatura aos orgãos sociais da delegação Solar do Norte do Sporting Clube de
Portugal. 

Sendo claramente uma equipa de continuidade, em que grande parte de nós
transita  dos  orgãos  sociais  anteriores,  entendemos  ser  importante  informar  os
sócios,  do  muito  que  foi  feito  e  tambem  do  muito  que  falta  fazer  para
engrandecermos a norte o nome do Sporting Clube de Portugal.

Nestes ultimos 3 anos, o Solar do Norte afirmou-se como a grande referencia
dos sportinguistas nortenhos,  comprovado com os milhares de bilhetes vendidos
para jogos não só a norte mas tambem em Alvalade, o numero record de refeições
pagas a equipas do Sporting, a presença constante de elementos nos jogos das
modalidades,  a  realização  de  um  torneio  de  futebol  infantil  com  crianças
carenciadas do grande Porto, e a colaboração estreita com o scouting do Sporting
foram as grandes marcas para o exterior que foram deixadas.

Mas também internamente, o novo website, a automatização do processo de
angariação de novos sócios, do pagamento de quotas e até da venda de bilhetes,
permitiu aos sócios uma maior facilidade no relacionamento com a instituição. Prova
disso o numero crescente de socios e o aumento das visitas à nossa sede.

O processo das obras há muito anunciadas está finalmente perto do seu fim.

Muito há ainda para fazer,  mas com a ajuda de todos iremos certamente
tornar muito maior o nome do Solar do Norte e do Sporting Clube de Portugal.

Viva o Sporting



Missão:

 Contribuir para o constante engrandecimento do Sporting Clube de Portugal
 Ser  a  principal  referência  do  Sporting  a  norte,  servindo  de  elemento

aglutinador dos diversos nucleos.
 Transmitir os valores do Sporting aos mais novos
 Colaborar  com  o  Clube  a  todos  os  niveis,  contribuindo  para  uma

descentralização de competências. 

Responsabilidade: 

 Cumprir o programa eleitoral dentro do mandato.
 Potenciar o patrimonio existente
 Agir de forma responsavel e estruturada
 Agir de forma transparente, com respeito pelos principios éticos e objetivos

do Sporting Clube de Portugal

Objetivos:

 Angariação de sócios para o Sporting Clube de Portugal
 Apoio  administrativo  aos  sócios  e  simpatizantes  do  clube  nos  assuntos

relacionados com este.
 Dinamização de acções conjuntas com os nucleos da zona norte em prol do

Sporting Clube de Portugal.

Organização:

 Sócios: 

Para o engrandecimento do Sporting Clube de Portugal e da delegação, é
necessário aumentar a massa critica, sendo um dos grandes objetivos para
este mandato, a angariação de pelo menos 100 novos sócios para o Solar do
Norte e para o Sporting.

Estabelecimento de parcerias realmente vantajosas para os sócios.

Realizar  uma  renumeração  dos  sócios  e  atualização  da  base  de  dados
durante o primeiro ano do mandato.

 Bilhetes:

Inauguração de um ponto de venda direta de bilhetes na delegação Solar do
Norte para os jogos em Alvalade.

 Colaboração com o Clube:

Apoio administrativo, desportivo e logistico às equipas do Sporting Clube de
Portugal, de acordo com as directrizes da direcção do clube.



Angariar e promover observadores ligados à delegação, para colaborar com
a rede de observadores do departamento de Scouting do Sporting Clube de
Portugal.

 Atividades Culturais e Recreativas:

Continuação da realização do Torneio de Futebol Infantil.

Realização de um evento anual coincidente com o aniversário do Solar do
Norte, verdadeira festa do Sportinguismo Nortenho.

Realização  de  conversas  regulares  com  os  sócios,  para  discussão  do
Sporting com a presença de elementos ligados ao presente ou passado do
clube.

Organização de viagens regulares a Alvalade em conjunto com os nucleos da
zona norte.

 Comunicação:

Constante atualização do website existente com novos conteudos

Inclusão de uma agenda atualizada dos jogos das diversas equipas a norte
do Mondego para informação aos sócios e simpatizantes

Elaboração de um plano de atividades anual, calendarizado e orçamentado.

Aumentar o portfolio de artigos de Merchandising do Solar do Norte

 Patrimonio:

Como grande objetivo para o proximo mandato, a conclusao das obras de
reabilitação do edificio sede da Delegação, permitindo potenciar o mesmo
com a inclusão de um pequeno Museu, uma sala de reuniões e uma sala
para visualisação de jogos comverdadeiras condições para receber todos os
Sportinguistas.



LISTA CANDIDATA AOS ORGÃOS SOCIAIS DO SOLAR DO NORTE DO
SPORTING CLUBE DE PORTUGAL

Orgãos Sociais do Solar do Norte
Assembleia Geral

Presidente Gabriel Almeida
Vice-Presidente João Pacheco de Miranda

Secretário Mário Teixeira
Vice-Secretário Casimiro Seixas

Direcção
Presidente Filipe Carrasco Lima

Vice-Presidente Luis Pinho da Costa
Tesoureiro André Fernandes

1º Secretário Pedro Varela
2º Secretário Joao Castro

Vogal: Susana Fragoso
Vogal: Paulo Carrasco Lima

Conselho Fiscal
Presidente Carlos Vasconcelos Miguel

Vice-Presidente João Seixas
1º Secretário Jaime Andre de Sa
2º Secretário André Santos

Relator Bruno Lima
              


