RD ÁGUEDA

recreiodeagueda.pt

O Recreio Desportivo de Águeda é um clube português localizado na cidade de Águeda, no
Distrito de Aveiro, que fica cerca de 60 km de Coimbra. A instituição foi fundada em 10 de
Abril de 1924 e ao longo da sua história já marcou presença nas principais competições
nacionais de Portugal, inclusive, a figurar na Primeira Liga, na temporada 1982/83.

As equipes de formação do RDA já produziram jogadores que se transferiram para grandes
clubes em Portugal como, por exemplo, Diogo Galhano para o Boavista; Miguel Motta para o
Belenenses; Zé Miguel para a União de Leiria; Stéphane Oliveira, David Emanuel, Ricardo
Pinto e Gustavo Miranda para o FC Porto; Vidal, Albano Soares e Fábio Cardoso para o
Benfica; bem como Zé Nuno Amaro que atuou no SC Braga, entre outros atletas.

Atualmente, o RDA disputa a Primeira
Divisão de Aveiro e realiza seus jogos no
Estádio Municipal de Águeda, que tem
capacidade para 10 mil espectadores e
dispõe de excelente infraestrutura para a
prática desportiva.

• Instalação desportiva, com dois grandes campos de jogos;
• 07 Balneá rios de apoio aos campos;
• Giná sio, sauna e 02 tanques de hidromassagem;
• Estacionamento para 1500 automó veis e 10 autocarros;
• Está dio utilizado pelo Recreio Desportivo de Águeda para treinos e competição;
• Campo principal, em relva natural, com as medidas de 105m x 68m;
• Iluminação nocturna de 1600 lux, permitindo jogos televisionados;
• Campo secundá rio, em relva sinté tica, com as medidas de 102m x 64m, com mini
bancada de apoio e com marcações para futebol de onze e para futebol de sete (02
campos de jogo). Utilizado para treinos e competição de futebol de formação.

Escola de idiomas
GINÁSIOS DA EDUCAÇÃO DA VINCI
www.ginasiosdavinci.com/agueda

A escola Ginásios da Educação Da Vinci, em Águeda, faz parte da rede
número um quando o assunto é apoio educativo em Portugal. Trata-se de
um franchising de serviços de educação e formação com mais de 40
unidades no país, que procura distinguir-se pela eficiência do ensino,
pelos conceitos e métodos utilizados, pela qualidade do espaço, dos
equipamentos e pela diversidade de serviços que oferece.

Para além de serviços de apoio escolar para
crianças e jovens, os Ginásios Da Vinci
dispõem

de

serviços

que

uma

oferta

visam

ao

diversificada

de

desenvolvimento

integrado do indivíduo ao longo da vida. Os
Ginásios da Educação Da Vinci oferecem vasto
leque de ações formativas na área das línguas,
de forma a responder à crescente necessidade
de aprendizagem de idiomas.

Cursos e Explicações de Inglês, Francês,
Espanhol, Alemão, Mandarim, etc.
Temos disponíveis cursos em diferentes
formatos: cursos-línguas.
• Livres;
• Certificados pela DGERT;
• Curta duração;
• À medida;
• Intensivo.
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