
 

Assuntos: 1 – Pagamentos de Filiações e Seguro Desportivo  

         2 – Protocolos de Colaboração 

         3 – Livro de Atividades 2014/2015 

                   4 – Participação de Atletas em provas em Associações Congéneres 

  

  

Comunicamos a todos os Clubes filiados e de mais interessados do seguinte: 

1 – Pagamentos de Filiações e Seguro Desportivo 2014/2015 

Comunicamos que, todas as filiações a entrar na A.A. de Aveiro terão que ser feitas com 9 dias 

anteriores a qualquer competição e só serão válidas com o respetivo pagamento de filiação, 

Seguro desportivo e de acordo com a tabela em vigor. 

2 - Os protocolos de colaboração assinados a 11 de Julho de 2012 com as Empresas 

abaixo indicadas continuam em vigor para 2014/2015, com os conteúdos 

protocolados como seguem. 

 – RUNLIMIT, LDA – Marcas LAP2GO e ATLETA-DIGITAL 

Oferta de condições preferenciais a favor de Clubes filiados na A.A. Aveiro em serviços de cronometragem, 

inscrições Online, Mini-publicidade no Atleta Digital. 

- Tabela de preços do LAP2GO 

- Pacote de cronometragem para provas de Clubes filiados na A.A. Aveiro. 

- Orçamento (no máximo para 300 atletas da prova principal). 

- Plataforma de inscrições Online (disponível com referencias mu7ltibanco). 

- Cronometragem eletrónica no dia do evento, somente na prova principal. 

Valor base 400, 00 € + Iva (como contrapartida em todo o material promocional do evento deverá constar a 

referência ao LAP2GO). 

Contactos: Filipe Oliveira, Telmo Rocha e Edgar Barreira 

Tlm.: 918 823 238 

C. Electrónico: comercial@lap2go.com - comercial@atleta-digital.com 

 

– FISIOMOZELOS e a VAMYGSPORT 

Aos Clubes filiados na A.A. Aveiro o protocolo de colaboração de serviços prestados é o seguinte: 

- Exames Médicos/Desportivos, com ECG ao preço de consulta Médica por 9,00 €/atleta. 

- Consultas de Medicina Desportiva, Clínica geral e ortopedia, em condições preferenciais (Tabela 

em anexo), a todos os atletas filiados na A.A. Aveiro que tenham realizado exame Médico-

desportivo na Fisiomozelense/Vamygsport, bem como a familiares de primeiro grau (Pais, Filhos, 

Irmãos e Cônjuge). 

- Tratamento de Fisioterapia, enfermagem e massagem desportiva em condições preferenciais, para 

atletas filiados na A.A. Aveiro. 
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- Pode ser contemplada a deslocação de uma viatura ao Clube para realização dos exames 

desportivos, num número mínimo de 20 atletas. 

- Trabalho em direto com Seguro Desportivo da F.P. Atletismo em caso de acidente desportivo. 

Tabela de preços em anexo. 

Contactos: Vitor Silva e Dr. Vasco Costa 

Morada: Rua Dr. Amorim, nº 292 / 4535-211 Mozelos VFR 

Telefone: 227454363                    Tlm: 919 297 970 

C. Electrónico: fisiomozelos@hotmail.com 

 

4 - Livro de Atividades 

 

Renovamos a todos os Clubes filiados na A.A. Aveiro e respetivos departamentos técnicos 
que, os pedidos para inclusão de provas nos programas/horária época 2013/2014, terão 
que dar entrada com 30 dias de antecedência. 
Após a saída do livro de atividades não podemos dar abertura a pedidos, reservando o 
direito a casos excecionais de tentativas de recordes nacionais ou marcas muito próximas 
de mínimos para competições internacionais. 
 
5 - Participação de atletas em provas noutras Associações 
 
A participação de atletas dos Clubes filiados na A.A. Aveiro em competições organizadas 
pelas nossas congéneres carece do seguinte: 
- Autorização via Associação a que pertencem. 
 
- Todos os pedidos terão que estar formalizados com: nome do Clube, nome do Atleta 

(primeiro e último), Ano de nascimento, prova que vai participar e melhor marca. 
 
Receção das inscrições até às 12H00 de quinta-feira que antecede a competição. 
 

 

A Direção 
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