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ESCOLINHA DE FUTEBOL 
 

 
Caros Pais:          
 

Depois de todo este tempo “atípico”, estamos a tentar entrar nas nossas 

rotinas. O que procuraremos e deveremos fazer da forma mais segura e 

adequada possível. Para o bem de todos. 

Entretanto os elementos da nossa equipa técnica mantiveram a sua 

disponibilidade e criaram formas para manter o contacto com os atletas e poder 

proporcionar-lhes, nas condições possíveis e atendendo aos constrangimentos 

e dificuldades de todos, o apoio e manutenção que julgaram adequados. 

 E mantiveram as famílias a sua disponibilidade para manterem as 

comparticipações estimadas. Contudo, estamos com algumas dificuldades no 

que se reporta ao nosso equilíbrio financeiro, por razões que possam presumir-

se, e também pela falta de regularização dessas prestações, nas  condições em 

curso. E tivemos perdas de rendimentos (desde logo os dos alugueres do Campo 

de Jogos), para além de mais gastos nas valências sócio-educativas. E não 

pudemos ficar indiferentes a famílias que têm passado por situações de carência, 

algumas mesmo dramáticas, e a quem demos apoio.  

 

 Por isso vimos solicitar a V/ atenção e compreensão para estas situações. 

 

1. Regualarização de pagamentos. 

A falta de rendimentos, desde logo de pagamentos previsionados, pode 

revelar-se verdadeiramente constrangedora para a instituição, que não pode 

desprimorar a sua vertente essencial de ação social e as valências nessa área 

específica que desenvolve. 

Nestas especiais condições, vimos solicitar aos pais da Escolinha de 

Futebol: 
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A. Que possam rever o histórico do pagamento das mensalidades que 

efetuaram; 

B. Que, na falta de algum pagamento, possam vir a efetuá-lo com a 

prestação do mês de junho,  

OU 

a comunicarem-nos, se possível via email para 

salgueiral.sarc@gmail.com, a sua disponibilidade de efetuarem 

pagamentos em falta em prazo que reputem possível; 

C. A, se efetuaram transferências sem uma identificação mais específica do 

atleta, comunicar-no-lo, indicando essa identificação e a da 

pessoa/entidade que efetuou a transferência. 

 

O atendimento na Secretaria durante o mês de junho será feito todos os dias 

da semana das 8.00 H às 13.00 H e das 18.00 H às 19.20 H. 

 

2. Nosso apoio a famílias carenciadas. 

De há muitos anos, como associação de caráter social e associação de 

moradores, mantemos organizado apoio alimentar a famílias carenciadas. Nos 

anos mais próximos, a cerca de 20 famílias. Neste especial período de 

pandemia, sobretudo a partir do final do ano transato, vimo-nos perante 

situações mais dramáticas, aparecendo novas famílias em situação de especial 

carência, algumas de crianças das nossas valências sócio-educativas. 

Trabalhámos com instituições públicas – desde logo a C.M.G. -, para se poder 

acorrer a essas situações, mas não pudemos ficar indiferentes a situações não 

resolvidas. Assim, viemos disponibilizando diariamente refeições diárias a 6 

famílias e outro apoio mais continuado e regular a cerca de mais 6. As situações 

mais problemáticas de duas dessas famílias vieram a ser resolvidas, uma delas 

parcialmente logo na 1ª fase do desconfinamento a meio de março, e melhor 

resolvida logo a seguir, no final desse mês, a de outra família durante o mês de 

abril. Em ambos os casos, acabamos mesmo por disponibilizar apoio financeiro 

para acorrer a pagamentos que todos sabemos que se impõem mensalmente a 

qualquer família. Como cremos dever ser aceitável, isentamos também essas 

famílias do pagamento das prestações mensais (o que já vinha de vários meses 

antes, por deterioração da sua situação financeira, sendo que só recorreram ao 

nosso apoio mais direto já em situação limite, como nos pudemos aperceber). 
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Disto queremos dar conta, porque, para além de melhor se poder 

percecionar a situação da instituição, o apoio regular que mantivemos a essas 

famílias só foi possível também com o apoio dos pais da ESCOLINHA DE 

FUTEBOL, que se mobilizaram para a recolha de produtos, todos entregues 

diretamente às famílias apoiadas. 

Assim, para além de vários produtos de higiene  (Papel WC, Pensos 

Higiene, Detergente Loiça, Detergente Multiserviços, Sabonetes, Champôs, 

Amaciador de Roupa, Pastas de Dentes, Escovas de Dentes, Embalagens 

Máscaras) – que reputamos, também como muito importantes –,   e de alguns 

outros apoios, como os que obtivemos junto da Cruz Vermelha ( e temos, ainda,  

a dádiva diária de pães  de estabelecimento de panificação circunvizinho, que é 

deixado, junto de nós, pessoalmente por senhora que nele trabalha, por iniciativa 

sua e que se ofereceu para prestar este apoio, o qual reforça as refeições que 

continuamos a prestar diariamente),  a recolha de bens alimentares junto das 

famílias da Escolinha de Futebol consta no quadro que segue. 

APOIO FAMÍLIAS 2021 – Produtos Alimentares 

        
15/03 

   
+ 

 
- 

 
SALDO 

Leite 1L 47      

Leite 120ml 6      

Arroz 29      

Massas 46      

Açúcar 2Kg 1      

Açúcar 1Kg 6      

Saquetas Chocolate Pó 6      

Latas Salsichas 26      

Feijão Lata/frasco 25      

Grão 6      

Cogumelos lata 2      

Milho Lata 2      

Cereais  7      

Bolachas (pacotes) 18      

Atum lata 26      

Fruta lata 2      

Polpa tomate 3      

Barra cereais 1      

Gomas 1      

Leite condensado 2      

Óleo 4      

Azeite 4      

Compota tomate 1      

Peras saco 1      

Maçãs saco 1      

Cenouras saco 1      

       

  

Data 

Produtos 
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3. Apoio à Salgueiral, S.A.R.C., via consignação de 0,5% do V/ IRS.  

Nesta particular situação, revela-se muito importante o valor que 

possamos conseguir através da dádiva do valor de 0,5% do IRS para a nossa 

instituição, que já solicitámos antes. 

O que pode fazer-se, sem qualquer custo para o próprio, na respetiva 

declaração de IRS relativa a 2020, até ao final do corrente mês de junho (se 

ainda a não fizeram). VER 11, na 2ª coluna – INSTITUIÇÕES PARTICULARES 

DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, registando o N.C. da SARC – 501 735 470. 

A instituição muito agradece. Como agradece que possam fazer esse 

pedido junto de familiares e amigos e indicar-nos – através do N/ email junto ao 

cabeçalho desta comunicação – contactos de técnicos ou de escritórios de 

contabilidade, bem como de empresas (algumas que até possam apoiar os seus 

funcionários na apresentação da declaração IRS), para que possamos solicitar-

lhes este apoio para a SARC. 
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Agradecemos encarecidamente toda a ajuda.  

 TODOS JUNTOS PODEREMOS FAZER TUDO PELO MELHOR DE TODOS. 

Votos de tudo pelo melhor para todos, 

 

D´O Presidente da Direção da S.A.R.C. 

José Leite de Oliveira 


