
COMUNICADO 

A Direção do Recreio Desportivo de Águeda vem por este meio esclarecer a decisão da AFA que 

foi publicada relativamente ao jogo entre a LAAC e o RD Águeda dia 5/9 a contar para a 1ª 

Jornada do Campeonato SABSEG, da Associação de Futebol de Aveiro. 

A Associação de Futebol de Aveiro redigiu o comunicado nº 039, no dia 1/9, no qual determinava 

a inscrição dos agentes desportivos até 1/9 (quarta-feira) às 23h59 para serem utilizados na 

jornada seguinte. Tendo o nosso clube apenas sido notificado no dia 2 de Setembro, pelas 

18h19m, via e-mail, após esgotado o referido prazo para inscrições nessa jornada.  

Considerando que as comunicações só se tornam efetivas 3 dias após a sua publicação, produzia 

efeitos apenas a partir de 6/9, depois da 1ªJornada. Assim, perante a falta de conhecimento da 

informação em tempo útil e atempado, os nossos serviços já tinham inscrito o Treinador, no dia 

2 de Setembro pelas 9h00, ainda antes da notificação do comunicado e regendo-se pelas 

práticas normais de épocas transatas, em vigor no momento da inscrição do mesmo. 

Neste contexto, adiantamos desde já a nossa perplexidade por uma mudança súbita, provocada 

pela Associação de Futebol de Aveiro, numa semana em que arrancavam as competições, 

sabendo que é um período mais conturbado e complexo a nível de gestão de estruturas que 

funcionam ao nível de voluntariado e/ou com horários reduzidos.  

Era expectável que o Conselho de disciplina avaliasse com rigor os prazos de comunicação e 

aplicação do regulamento e a Associação de Futebol de Aveiro adotasse condutas mais 

compreensivas e solidárias com todos os clubes num período de grande trabalho e nesta fase 

de adaptação, reestruturação e recuperação, sobretudo depois de um período pandémico que 

nos prejudicou a todos a tantos níveis. Relembrando que em anos anteriores, na semana que 

antecedia o início das competições, as inscrições podiam ser feitas até sexta-feira (3/9 neste 

caso).  

Sabemos que estarão atentos, mas o RD Águeda também o estará aos acontecimentos em todos 

os campos do distrito. Iremos recorrer em todas as instâncias possíveis para reverter 

adequadamente a situação, pois inscrevemos o treinador em tempo útil, sabendo que nos 

regíamos por práticas de anos transatos e em vigor, incluímos o mesmo na ficha de jogo, agindo 

de boa-fé e convictos que o regulamento só teria efeito a partir do dia 6 de Setembro, após o 

jogo da 1ªJornada, adiantando ter sido também a interpretação de um elemento da direção da 

AFA por telefone. 

Asseguramos que todo o plantel sénior está motivado transformando este episódio num motivo 

de união e de perseverança da equipa para alcançar o seu objetivo, mostrando o seu valor e 

resiliência já na próxima jornada frente ao FC Pampilhosa.  

Estamos convictos que estes obstáculos e regras ardilosas funcionam como um aditivo para 

continuarmos o nosso trabalho, concentrados no objetivo, ainda mais unidos, na certeza que 

lutaremos sempre desportivamente.     

Águeda, 20 de outubro de 2021. 

 

A Direção do RD Águeda 


