
Época 2019 / 2020

Águeda, 30 de Março de 2020
Assunto: Contingência COVID19 – Final da Época Formação pela FPF e AFA

Comunicado Pais_Mensalidades 

Estimados Pais, Atletas, Treinadores, Colaboradores, Sócios, Parceiros e Diretores do RDAgueda,

Na sequência do cancelamento dos Campeonatos de Formação pela FPF e AFA, a direção do
RDAgueda, está solidária com todas as pessoas que se dedicaram á causa desportiva, e como
vivemos tempos muito difíceis e excecionais, informamos que no sentido de cumprirmos os
compromissos anuais diluídos 10 meses de orçamento, com colaboradores, fornecedores e estado,
relativos á corrente época desportiva da Academia, onde já pagaram 6 meses, e procurando minimizar
o impacto nos orçamentos familiares, decidimos aplicar 50% de desconto nas 4 mensalidades de
Março até Junho 2020, dando todas as facilidades de pagamento através do NIB em baixo,
estendendo no limite até final da próxima época (Junho 2021).
 
Incluímos no valor apurado (cerca de 54€) os 10 dias de Março e caso seja viável e aprovado pela
DGS, a organização e participação gratuita de todos os atletas numa semana de ATL Verão2020
RDA, valorizada habitualmente entre 80€ e 120€, que só por si justifica o nosso pedido, tudo isto no
sentido de retomarmos alguma normalidade e convívio salutar entre pais, atletas, treinadores e
diretores até Julho. 
Estamos a tratar também da Certificação da Academia e os técnicos a carregar avaliação dos atletas
no novo software para apresentação final aos pais e preparação da próxima época. A Academia RDA
nunca pára!!!
 
Caso justifiquem incapacidade de pagamento por email até 30 de Abril, aplicaremos medida moratória
de suspensão do pagamento, diluindo valor apurado nas 10 prestações da próxima época.  

No caso de já terem pago a época completa, descontaremos nas 10 prestações da época seguinte o
valor proporcional aos 50% de desconto dos 4 meses. E se o jogador não pretender renovar a
inscrição, devolvemos valor em Junho através do NIB que indicarem.
 
Adiamos também a realização do AguedaCupAB para Setembro em data a indicar.
 
Transferência bancária:
IBAN: PT50 0010 0000 506736300038 7
Devendo informar: Nome Atleta + mês a que se refere o pagamento.
geral@recreiodeagueda.pt 
academiafut7@recreiodeagueda.pt 
academiafut11@recreiodeagueda.pt 
 
Muita saúde e sejam felizes!

Cumprimentos,
Rui Anjos
Presidente direção RDÁgueda
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