Recreio Desportivo de Águeda
Época 2019 / 2020

Águeda, 16 de Março de 2020
Assunto: Contingência COVID19

Comunicado Geral
Estimados Atletas, Treinadores, Colaboradores, Sócios, Parceiros e Diretores do RDAgueda,
A direção do RDAgueda está solidária com todas as iniciativas que contenham a propagação do Coronavírus,
impedindo a realização de treinos e jogos, mantendo apenas a secretaria e serviços Admn em funcionamento das
10h-12h e 14h-20h, sem contato pessoal, assegurando o expediente de gestão habitual do clube, impondo a
desinfeção das mãos na entrega de documentação, publicando-se nos comunicados do site as necessidades e
novidades essenciais para suplantarmos a situação: https://recreiodeagueda.pt/comunicados/
Aproveitaremos a paragem para efetuar revisão de equipamentos, luz, canalização, desinfeção dos filtros de
Ventilação e limpeza geral do Estádio.
Agradecemos o apoio de todos via internet para carregar o novo software de gestão desportiva “EMJOGO”, com
os dados desde o inicio da época e finalizarmos a certificação da FPF com 3 ou 4 estrelas em Março, enviando
dados e esclarecendo duvidas com João Vicente Tlm_915517548 email: certificacao@recreiodeagueda.pt.
Informamos o cancelamento do 96º Aniversário RDA no formato habitual, realizando se for possível no dia 11/4
ou 25/4 num evento/jogo de convívio geral no Estádio, reservando datas nas vossas agendas.
Marcaremos entre os dias 30/3 e 9/4 uma Assembleia Geral de sócios com seguinte ordem de trabalhos:
- Avaliação do impacto desportivo, social e financeiro do Coronavírus
- Eleições para próximo mandato da direção do clube.
- Analise das condições de eventual parceiro para SAD desportiva;
Estes 3 tópicos são determinantes para a continuidade, sustentabilidade e sucesso do clube.
Desejamos boa sorte a todos, ultrapassando se o mais breve possível este momento difícil para a melhor conclusão
da época desportiva até 30 de Junho, mantendo a expetativa de realizar nas datas anunciadas o ÁguedaCUP de 11
a 14/6 e Corrida 10Km Águeda no dia 20/6, acompanhando na AGENDA RDA: https://recreiodeagueda.pt/agenda/
Estamos solidários com a população Aguedense, disponibilizando em caso de extrema necessidade as nossas
instalações para centro hospitalar, caso parem as competições definitivamente, pois a saúde está sempre em 1
lugar. Força Portugal!!!
Cumprimentos,
Rui Anjos
Presidente direção RDÁgueda

AMAMOS O PASSADO, AMBICIONAMOS UM FUTURO...!!!
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