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IINNFFOORRMMAAÇÇÃÃOO  

      
Prezados Consócios, 
 
O momento atual que deriva da pandemia do Covid19, que se tornou num 
flagelo para todo o mundo, levou a Organização Mundial de Saúde a qualificar 
o problema de emergência de saúde pública obrigando à tomada de medidas 
que suspenderam o exercício de diversos direitos a que todos estávamos 
habituados, entre outras ao confinamento, à restrição de circulação e à 
proibição de reuniões presenciais, medidas que condicionaram a realização da 
Assembleia Geral Ordinária para a apresentação das contas relativas ao ano 
de 2019 conforme determina os estatutos do Clube. 
 
O isolamento a que todos estamos sujeitos, motivado pelas referidas medidas 
de emergência sanitária, obrigou-nos a ser absolutamente comedidos pelo que, 
perante os riscos em presença, foi determinado o encerramento de todas as 
instalações do Clube e, consequentemente, de toda a sua atividade. 
 
A Gestão e os Serviços Administrativos do CRCQL continuam a desenvolver 
funções nas respetivas áreas, tendo optado por trabalhar a partir de casa. Esta 
situação permitiu a estes serviços, em conjunto com o TOC – Técnico Oficial 
de Contas, dar continuidade aos trabalhos para a compilação e controlo das 
contas com vista à elaboração do relatório do exercício do ano transato de 
forma a ser apresentado aos Associados.      
 
A realização da Assembleia Geral Ordinária para deliberar sobre o Relatório e 
Contas e o Parecer do Conselho Fiscal, referente ao exercício do ano de 2019, 
será realizada logo que venham a estar criadas as condições para o efeito.  
 
As contas, logo que concluídos os trabalhos, ficarão disponíveis no Site do 
CRCQL de forma a serem consultadas por todos os Associados. 
 
Abril de 2020 
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