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COMUNICADO OFICIAL 
 

Assunto: Mensalidades dos jogadores                            Data: 27 abril 2020 
 

Estes são tempos extraordinários nunca vividos anteriormente. A COVID-19 ameaça 
as nossas vidas e dos nossos familiares, mas ameaça mais do que isso. 

Como sabem fomos forçados à interrupção de toda a atividade desportiva e social 
do Clube na segunda semana de março e com isso a nossa capacidade de gerar 
receitas que permitam a satisfação dos nossos compromissos. 

Solicitamos a todos os encarregados de educação que ainda não tenham 
regularizado a mensalidade de março, que assim que possível regularizem metade 
do valor da mesma (correspondente ao período até à cessação de atividades). Quem 
a regularizou atempadamente ficará com crédito de 50% do seu valor para ser 
descontada em setembro (início da próxima época). 

Por fim, mas a mensagem principal que escolhemos passar, por entendermos ser de 
extrema importância para o futuro do CRI, tornamos facultativa a opção de cada um 
de vós, optar por efetuar o pagamento das mensalidades em pelo menos 50% dos 
restantes meses desta época desportiva, ainda que a mesma tenha sido cessada sem 
responsabilidade do Clube nem dos nossos jogadores. 

Durante este período temos continuado as obras, extremamente importantes para 
a melhoria das instalações e criação de melhores condições para a prática desportiva 
das nossas equipas.  
Uma vez que as nossas instalações se encontram encerradas, deverão efetuar esta 
regularização por transferência bancária para: 

Clube Recreio e Instrução - PT50 0036 014 09910008540040 
E posteriormente enviar o comprovativo por email, para cri.direcao@gmail.com 
indicando o nome completo do jogador e do seu escalão. 

São valores que poderão fazer a diferença, clara, em futuras decisões que teremos 
de tomar enquanto Direção, mas sempre tendo em conta o melhor para o C.R.I. e 
para a continuação de um trabalho baseado em valores, honestidade e respeito por 
esta Instituição.  

Alhos Vedros, 27 de abril de 2020 

A Direção 


