
 

 

 

ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO DE AVEIRO 

 

                                                                     Comunicado Oficial Nº. 02 – 2012/2013 
Data: 15/10/2012 

 

Assuntos: Francis Obikwelu em Aveiro 
        Prova de 5.000 M 
        Curso de Grau I 
        Entrega de Dorsais 
 
Comunicamos a todos os Clubes nossos filiados e demais interessados que, no próximo 
dia 27 de Outubro de 2012 estará em Aveiro um grupo de atletas Nacionais, entre eles o 
Francis Obikwelu. 
Neste sentido vimos convidar os atletas e seus Técnicos abaixo indicados para fazerem 
parte dos trabalhos a realizar na manhã de sábado/27 das 09H30 às 12H00. 
 
- António Brandão/C.Campismo     - Márcia Cardoso/ADREP 
- José Viegas/C.Campismo                 - Andreia Santos/ADREP 
- Luís Silva/C.Campismo      - Vera Lima/ADREP 
- Diogo Castro/C.Campismo                 - Daniela Urbano/ADREP 
- Sérgio Silva/GRECAS       - Catarina Silva/GRECAS 
- Micael Seixeiro/GRECAS                 - Sthephany Simões/GRECAS 
- Tiago Rodrigues/ACRDEscapães                - Cláudia Oliveira/GRECAS 
- Paulo Neto/ACRDEscapães     - Carolina Sarabando/GRECAS 
- Hugo Magano/ES-EB2,3 Escariz                - Ana Santos/ESSerafim Leite 
- Suleimane Barri/CDFeirense     - Diana Reis/JAMozelense 

 - Sandra Santos/ES-EB2,3 Escariz 
Nota: Agradecemos a confirmação dos atletas convidados e seus Técnicos até dia 25 no sentido da reserva dos almoços. 

 

Prova de 5.000 M 
A pedido de um Técnico da A.A. Aveiro, irá realizar-se no dia 27 (Sábado) às 10H30 uma 
prova de 5.000 M. 
Esta competição é para a realização de uma tese de Mestrado de Biocinética e terá como 
objectivo a avaliação da performance de um grupo de atletas, para comparação com 
testes laboratoriais. 
Assim todos os atletas filiados na A.A.A. interessados nesta competição terão que fazer a 
sua inscrição no secretariado até 30’ antes do início da prova. 
 

Curso de Grau I 
Estão abertas as inscrições até dia 31 de Outubro na A.A. Aveiro ao curso de Atletismo – 
nível I, tendo como base o novo modelo de formação.  
Este curso irá decorrer na A.A. do Porto e a idade mínima para a participação é de 18 
anos. 
Tem uma duração de 80 horas e terá início em Novembro, estando em fase de conclusão 
o programa/horário que, será divulgado a todos os interessados. 
Da avaliação constam um teste escrito e a lecionação de uma aula prática. O diploma do 
curso só será entregue após um estágio de um ano num Clube ou Instituição. 
Todos os candidatos também terão que fazer o pagamento da inscrição que, será de 
30,00 €. 
Em anexo segue o formulário de candidatura 

 

Entrega de Dorsais 
A Direção da A.A.Aveiro comunica a todos os nossos filiados que, irá alargar a entrega 
dos DORSAIS respeitantes à época 2011/2012 até 31 de Outubro. 
Posteriormente a esta data serão debitados aos respectivos Clubes/Associações. 
 

A Direção 


