
 
 
 

Comunicamos a todos os Clubes nossos filiados e de mais interessados o 
seguinte: 
 
1 – A partir de 1 de Junho a Associação de Atletismo de Aveiro reabriu os 
serviços administrativos com a presença da colaboradora Paula Carvalho. 
 
2 - A Direção da Associação de Atletismo de Aveiro em conjunto com o seu 
departamento técnico e seguindo as diretrizes da DGS/COVID 19 assim como 
da FP Atletismo decidiu dar continuidade ao cancelamento das atividades 
durante o mês de Junho de nível Distrital e provas de Clubes/Organizações, 
abaixo mencionadas: 
 
  Junho/2020 
 

Data Prova Local 

06 Milha Noturna de S. João de Ver S. João de Ver 

07 Grande Prémio de Atletismo Paulo Ferreira Pinheiro da Bemposta 

10/11 Campeonato Distrital de Sub/23 e Absoluto Vagos 

13/14 Campeonato Distrital de Master Vagos 

20 Grande Prémio de Águeda Águeda 

27/28 Campeonato Distrital sub/18 Vagos 

27 4º. Grande Prémio S. Pedro de Castelões Vale de Cambra 

 
3 – Regresso aos Treinos 
As pistas do distrito que são utilizadas para treino dos nossos 
Clubes/Associações/Atletas, neste momento temos o seguinte ponto da 
situação: 
a) - Pista de Atletismo de Aveiro, ainda se encontra encerrada; 
b) - Pista do Estádio Municipal de Vagos, ainda encerrada; 
c) - Pista do Centro de Estágios do Luso, continua encerrada pelo motivo de ter 

sido dada informação ao Clube da sua jurisdição e este ter prescindido da sua 
utilização neste período. 

d) – Pista de Atletismo Cidade de Lourosa, irá reabrir brevemente tendo os 
atletas, treinadores e dirigentes de cumprir as normas de segurança da 
entidade que superintende o espaço e da DGS, durante o treino. 
 

4 – Retorno à competição está sujeito a um manual de procedimentos que está 
em estudo e a seu tempo será divulgado por todos os nossos filiados. 
 
Aveiro, 02 de Junho de 2020 
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