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BREVE HISTORIAL

Fundado em 1915, o Clube Recreio e Instrução (CRI) é uma das coletividades desportivas e
culturais do século XX mais antigas do concelho da Moita, cuja origem remonta à 1ª
República.
Nos anos 50, não abandonando as principais referências dos fundadores de “propagar a
instrução literária e musical...”, o CRI iniciou-se numa atividade diferente e mais interventivo
no desporto, iniciando a prática do futebol. A necessidade de ter um campo próprio fez com
que várias gerações de dirigentes e sócios que de balde a balde, tijolo a tijolo, iam construindo
campos, como aconteceu, primeiro no “Campo da Forca” atual Bairro Gouveia e mais tarde
após o 25 de abril de 1974 no Vale Grou, onde foi construído o Parque Desportivo S. Lourenço
graças ao empenho e coragem de muitos sócios e dirigentes, que apesar de uma grande
entrega e de horas perdidas de seu próprio lazer, a recompensa foi uma vez mais uma “mão
cheia de nada”.
O sonho de construir o seu próprio complexo desportivo e o terreno para a instalação do
novo campo foi cedido, em direito de superfície, pela Câmara Municipal da Moita no final do
século XX. Foram 14000 metros quadrados, no Bairro Gouveia. Era para ser construída uma
estrutura com capacidade para 3.700 espectadores, 700 dos quais em lugares sentados. Sob
as bancadas ficariam os balneários e outras salas de apoio, como o posto médico, a
lavandaria, guarda-roupa, arrecadações, casas de banho e sala de massagens. Noutra zona,
estava prevista a sala da Direção e a sala polivalente para uso social. A fachada principal iria
dispor de uma zona comercial e, no exterior, haveria um parque de estacionamento para
cerca de 100 viaturas. O projeto do complexo desportivo foi feito pelo clube.
Este projeto inicial era ambicioso e de grande vantagem para a nossa Vila, mas foi
progressivamente alterado devido a falta de apoios e verbas.
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ATUALIDADE
Atualmente, estão construídos os balneários e o campo de futebol de 7, foram-no com o
esforço de dirigentes e amigos do clube, que trocaram o seu pouco tempo de lazer com vista à
concretização de um projeto muito ambicionado.
Hoje o CRI conta com vários escalões de formação e envolve mais de 100 atletas e técnicos na
prática de futebol.
Produtor de grandes talentos, o CRI perde, normalmente, os seus atletas de valor para clubes
de outras posses e de outra dimensão. Desde que o futebol foi dinamizado na coletividade, já
saíram jogadores para o Belenenses, Benfica ou Sporting entre outros. Com a proliferação de
escolas de futebol e de campos sintéticos em já ninguém quer jogar em campos de terra de
batida e para manter o sonho bem vivo, a direção atual está a tentar dar a volta à situação,
apresentando candidaturas e projetos de forma a obter financiamentos que permitam
construir um campo sintético de futebol de 11 e demais infraestruturas de apoio no espaço
ainda disponível.
Pretendemos dar continuidade a todo o futebol de formação e proporcionar aos jovens da
região, para além de exercício físico regular, a aquisição de noções e hábitos importantes de
espirito de equipa, ética e até de disciplina, que lhes ajudam a moldar o carácter e desviá-los
de caminhos menos adequados.
Com a campanha “ABRAÇAR O CRI “pretendemos voltar a unir os esforços e a coragem de
ALHOS VEDROS.

O Clube Recreio e Instrução resistiu a 100 anos de reviravoltas e agora precisa de ajuda. Pedir
ajuda não tem nada a ver com fracasso ou com inferioridade. É reconhecer as nossas próprias

limitações e ter humildade. No mundo competitivo em que vivemos atualmente, é
comum pensar que, se pedirmos ajuda, estaremos condenados a retribuir esse favor. O
CRI está a retribuir esse favor ao tornar crianças e jovens saudáveis e bem inseridos na
sociedade.
Contamos com o teu abraço para ajudares o Clube da tua terra a continuar ativo.

