
 

 
ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO DE AVEIRO 

Comunicado Oficial N.º 11 / 2010-11 

Data: 19/11/2010 

 
  
 
Assunto: Nave Desportiva de Espinho 

  

 

Com a devida vénia, através da transcrição da informação da Federação Portuguesa de Atletismo a todas as 

Associações, comunicamos a todos os Clubes Filiados na A.A. Aveiro e demais interessados o seguinte:  

“Em reunião realizada a 16 de Novembro, em Espinho, com a participação dos Presidentes da 
Câmara Municipal, da Associação de Atletismo de Aveiro e da Federação Portuguesa de Atletismo, 
confirmou-se a impossibilidade da utilização da Nave de Espinho para a realização das 
competições de Atletismo nos primeiros dois meses de 2011 na Pista Coberta António Leitão. 

A realização de um mega julgamento em pavilhão desportivo da cidade de Espinho, obrigou à 
transferência dos jogos de diferentes modalidades que se realizavam nesse pavilhão para esta 
Nave. 

Pelo Presidente da Autarquia foi manifestado o maior interesse em se garantir a continuidade da 
utilização da pista coberta pelo Atletismo em 2012. Foi, igualmente, acordada a necessidade de se 
criar e executar um programa de promoção e prática da modalidade junto dos estabelecimentos 
de ensino do Concelho em cooperação com a Associação de Atletismo de Aveiro e apoio da FPA. 

Face àquela impossibilidade foram de imediato contactadas a Câmara Municipal de Pombal e a 
Associação Distrital de Atletismo de Leiria em ordem à superação desta situação. 

A FPA congratula-se com a total disponibilidade evidenciada pelas duas entidades quer para o 
esforço financeiro, logístico e de recursos humanos que este desafio implica, quer igualmente pela 
preocupação demonstrada na harmonização de calendários desportivos de forma a assegurar que 
todas as competições da FPA, anteriormente marcadas para Espinho possam ser organizadas na 
cidade de Pombal. 

Agradecemos a V/ compreensão para esta questão e solicitamos a informação aos V/ clubes 
filiados em conformidade. 

O calendário revisto será em breve publicado no site da FPA. 

Com os melhores cumprimentos, 

Federação Portuguesa de Atletismo” 

 

Na sequência desta situação, foram feitos pequenos ajustamentos ao calendário Distrital, pelo que se aconselha a 

actualização da informação através do ficheiro já disponível na página de internet da Associação de Atletismo de 

Aveiro. 

 

A Direcção 


