Recreio Desportivo de Águeda

Época 2020/2021
Águeda,15 de Janeiro de 2020
Assunto: Contingência COVID-19 – Parte V

COMUNICADO GERAL V
Na sequência do confinamento geral decretado pelo Governo Português a partir do próximo dia 15 de
Janeiro de 2021, informamos a suspensão temporária dos treinos presenciais das equipas da Academia
do RD Águeda (Petizes a Juniores), apesar de até ao momento não registarmos nenhum caso com
origem nas nossas instalações, onde aplicamos rigorosamente o Plano de Contingência elaborado para
prevenção e segurança dos nossos jovens atletas, diretores e colaboradores.
Tendo em conta a situação grave que assola o país e o mundo, todo o cuidado é pouco, apelando a maior
rigor nos distanciamentos dentro das instalações do Estádio Municipal de Águeda e cumprimento do
nosso regulamento Covid19, e como se regista uma suspensão da atividade por 15 dias, descontamos
50% na mensalidade dos vários escalões, como previsto, inclusive, no Manual ABP da Academia.
Ambos os documentos podem ser consultados em https://recreiodeagueda.pt/comunicados/.
No sentido de prestar apoio desportivo e psicológico interativo aos nossos atletas, garantimos
serviços gratuitos, enviando links dedicados para as seguintes atividades:
- Treinos Online Academia Futebol 7: 3ª e 5ª feiras das 19h/20h, assistido p/ Coordenador: Sérgio Oliveira
- Treinos Online Academia Futebol 11: 2ª e 4ª feiras das 19h/20h, assistido p/ Gabinete Performance
Individual: Rui Silva
- Conferência equipa online: Sábados das 10h/11h com intervenção de treinadores e diretores de escalão.
Para evitar deslocações e contatos desnecessários na secretaria, aconselhamos envio de emails para os
endereços no site https://recreiodeagueda.pt/contactos/ ou geral@recreiodeagueda.pt apelando ao
pagamento por transferência bancária, enviando comprovativo contabilidade@recreiodeagueda.pt
Clube: PT50001000005067363000193 - cotas
Academia: PT50001000005067363000387 – mensalidades
Atletismo: PT50001000005067363000290 - mensalidades
Linha de apoio RDA Caixa Crédito Agrícola: PT50004532404031890774321 - donativos
Gratos pela compreensão e apoio, desejamos saúde e boa sorte a todos, considerando fundamental a
atividade desportiva para saúde física e mental dos nossos atletas.
Vamos vencer juntos o vírus, pois o Clube e o Mundo não podem parar!
O Presidente da Direção

_____________________________________
(Rui Anjos)
AMAMOS O PASSADO, AMBICIONAMOS UM FUTURO...!!!
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