Caros Sócios e Encarregados de Educação,
Esperamos que se encontre de excelente saúde.
Sabemos que este período de confinamento obrigatório nos coloca perante desafios
nunca antes imaginados e que nos obriga a alterar profundamente os nossos hábitos e
rotinas.
Acreditamos que, com resiliência, iremos ultrapassar esta fase crítica, retirando daqui
boas aprendizagens que nos acompanharão ao longo da vida.
O Sport Algés e Dafundo continuará a dar todo o apoio necessário aos nossos atletas, às
nossas equipas de competição e a todos os sócios que queiram participar nas nossas
atividades e dinâmicas que mantemos, ainda que sujeitas aos constrangimentos
inerentes ao distanciamento imposto, mas reconvertendo e adaptando-se a outros
métodos de aproximação e trabalho com os todos os nossos pequenos e grandes atletas.
É intenção do Sport Algés e Dafundo tudo fazer para assegurar os postos de trabalho das
suas equipas técnicas e administrativas, ainda que com alguns constrangimentos
financeiros. Estamos empenhados em manter toda a estrutura pronta para voltar a
receber os nossos sócios e atletas, assim que terminar esta suspensão, mas para isto
teremos que continuar a cumprir as nossas responsabilidades e compromissos.
Iremos naturalmente recorrer aos apoios financeiros, estatais e bancários à nossa
disposição, ainda assim há uma parte substancial de despesas que estes apoios
não incluem.
Como não poderia deixar de acontecer iremos reverter o Vosso apoio para financiar os
pagamentos e compromissos para com as nossas equipas de trabalho e fornecedores
críticos para a operação.
Neste contexto, o valor de 20€ mensais, anteriormente sugeridos, reflete única e
exclusivamente o valor mínimo necessário para honrar os nossos compromissos, com
trabalhadores, professores, treinadores, fornecedores, seguradoras, serviços - Água, Luz,
Gás, Comunicações, entre outros. Teremos nos próximos meses de continuar a assegurar
algumas despesas, ainda avultadas, e que sem o contributo dos nossos sócios, pais e
atletas não teremos como garantir, correndo o sério risco de ter de fechar portas.
Por forma a garantir a manutenção do clube, nestes tempos muito difíceis, vem a
Direcção do Sport Algés e Dafundo solicitar a ajuda de TODOS.
Uma palavra de AGRADECIMENTO a todos os sócios que já contribuíram num montante
IMPORTANTE mas ainda INSUFICIENTE para fazer face às necessidades do clube.

Compreendendo todas as dificuldades existentes e antes de termos que tomar medidas
que poderão condicionar, interromper ou até cessar atividades, apelamos a TODOS o
pagamento do valor de 20€ mensais. Se TODOS ajudarmos vamos CONSEGUIR!!!
A TODOS os que se queiram associar a esta medida, a mesma poderá ser efetivada através
de transferência bancária para o IBAN PT50 0033 0000 0002 2022 0080 5
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