
Recreio Desportivo de Águeda       Águeda, 15 de Março de 2021  

Época 2020 / 2021       Assunto: Contingência COVID19 – Parte VII 

 

Comunicado Geral VII 
Estimados Atletas, Treinadores, Colaboradores, Sócios, Parceiros e Diretores do RD Águeda, 

 

Apesar da conjuntura desfavorável, provocando a perda de 70% da receita habitual e a confirmar-se a descida de 

divisão dos Seniores, motivada pela incapacidade na gestão desportiva dos investidores, rescindindo acordo em 

Fevereiro, a atual direção mantém-se focada e motivada no exercício das suas funções, renovando mandato de 2 

anos para cumprir o projeto inicial de 2014 até ao Centenário em 2024. 

Vamos recuperar a competitividade do Futebol em 2021/22, com objetivo de subida rápida de todas as equipas de 

Futebol 11 aos Campeonatos Nacionais, inclusive na Academia, trabalhando para Certificação de 4* e 

licenciamento do Clube para Camp. Profissionais, mantendo o estatuto de Vice-Campeões Nacionais no Atletismo 

a partir do recomeço das competições a 21 de Março. 

 

Neste contexto, informamos a seguinte ordem de trabalhos, apelando á mobilização geral das pessoas que gostam 

do Clube para o apoiar na conjuntura mais difícil de sempre: 

 

1) Campanha 2.000 Sócios RDAGUEDA: veja as vantagens e inscreva-se ou atualize cotas no site RDA, 

deixando ao critério de cada Sócio atual o pagamento de 50% do valor transato devido ao confinamento. 

Agradecimento especial ao Sr. Fernando Fernandes que durante 30 anos cobrou cotas ao domicílio. 

 

2) Projeto De-Coração RDA – deixe a sua marca/nome no estádio para sempre, comprando espaço a 50€/m2. 

Mais info no site RDA https://www.recreiodeagueda.pt/projeto-de-coracao/  

 

3) 97º Aniversário RDA: dia 10 de Abril ás 11h será celebrado um ato simbólico no estádio com Missa, com 

homenagem aos falecidos no memorial RDA, sorteio de rifas e um agradecimento especial ao colaborador 

mais antigo no Clube, Artur Campos e sua esposa Lurdes Campos, ambos com mais de 30 anos no RDA. 

 

4) ACADEMIA RDA: De acordo com o Manual ABP aprovado por todos sobre mensalidades, informamos: 

a. Janeiro e Fevereiro foi faturado 50% do valor, lançando-se os treinos Online como compensação 

b. Março e Abril não se irá cobrar mensalidade, mantendo oferta dos treinos online 

c. Maio a Julho – retomamos treinos e a faturação a partir do dia 5/5 em função da DGS. 

d. AGUEDACUP – desejamos realizar competição em Julho ou Setembro mediante DGS e AFA. 

 

5) Assembleia Geral RDA - 27 de Maio ás 20h30 no Cinema de Águeda (ver convocatória no site) 

 

Serviços Admn disponíveis no site do clube: https://recreiodeagueda.pt/contactos/ , tlm_967 619 235 evitando o 
contato pessoal, indicando os NIBs para eventuais pagamentos por TB: contabilidade@recreiodeagueda.pt  
 

Clube: PT50001000005067363000193  Academia: PT50001000005067363000387 Atletismo: PT50001000005067363000290  
Linha de apoio RDA donativos CC Agricola: PT50004532404031890774321  
 

AMAMOS O PASSADO, AMBICIONAMOS UM FUTURO...!!!  
Recreio Desportivo de Águeda | Morada: Estádio Municipal de Águeda | Ap. 132, 3754-909 Águeda | E-mail: geral@recreiodeagueda.pt   

   Telefone e Fax: 234 625 258 | Horário de atendimento: 10h às 12h30m - 14h30m às 20h30  m na secretaria.   
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