Assunto: Reconstrução da Pista de Atletismo do Estádio Cidade de Coimbra

Caros Associados

A Direcção da ADAC reuniu ontem dia 04 de Setembro de 2019 com o Exmo. Sr. Vice-Presidente da
Câmara Municipal de Coimbra Dr. Carlos Cidade, tendo em vista a necessidade de conhecimento dos
prazos de realização das obras de reconstrução da Pista de Atletismo do Estádio Cidade de Coimbra
(ECC), bem como das alternativas para o treino diário no período de encerramento do ECC, para a
realização das obras referidas.
A. Da reunião de trabalho resultou as seguintes informações relativas a prazos das obras:
1. No presente a Câmara Municipal de Coimbra aguarda o Visto do Tribunal de Contas, que
deverá acontecer neste mês de Setembro;
2. Após o Visto do Tribunal de Contas as obras terão o seu início no prazo de 30 dias
(Outubro);
3. A execução das obras têm um prazo previsto de 90 dias, devendo estar concluídas em
Janeiro de 2020;
4. Após a conclusão das obras iniciar-se-á o processo de Certificação e Homologação da Pista.
B. Alternativas para o treino diário:
1. A prioridade será a elaboração de um protocolo entre a Câmara Municipal de Coimbra, a
Direção do Estádio Universitário de Coimbra (EUC) e a Direção da Faculdade de Ciências do
Desporto e Educação Física de Coimbra, para a utilização das infra - estruturas do EUC,
enquanto decorrerem as Obras no ECC;
2. Relativamente ao treino e competição das disciplinas de Lançamentos com especial
relevância para o Lançamento do Martelo e para o Lançamento do Disco, foi-nos
transmitido que a prioridade da CMCoimbra será a da utilização das instalações do EUC.

No entanto e para possibilitar uma maior opção para os treinos da nossa modalidade, a Direção da
ADAC vai solicitar à CM de Cantanhede e à CM de Montemor-o-Velho a utilização da Pista de Atletismo
do Complexo Desportivo de Febres e da Pista de Atletismo de Montemor-o-Velho.
Informamos ainda que enquanto não se iniciarem as obras, os treinos e a utilização das instalações do
ECC mantêm-se como habitualmente.
Na reunião de trabalho ficou ainda definido que a ADAC se vai candidatar a duas ou três competições
do Calendário nacional para a próxima época.

Coimbra 05 de Setembro de 2019
A Direção da ADAC

