
  

 
 
 
 
 
 

Comunicado 
 
 
A Federação Portuguesa de Atletismo procura, sempre, criar as melhores condições de 
treino e competição, para os nossos atletas obterem os melhores resultados. 
 
A Federação Portuguesa de Atletismo procura distribuir as competições nacionais pelas 
várias regiões do país e pelas (poucas) pistas que têm as condições mínimas para acolher 
competições nacionais. 
 
A Federação Portuguesa de Atletismo tem, igualmente, desenvolvido esforços para 
compatibilizar a escolha dos locais com a comparticipação financeira por parte das 
autarquias. Sem este contributo não teria sido possível alcançar a densidade atual no 
quadro competitivo. Sem este suporte financeiro não será possível manter este mesmo 
quadro competitivo. 
 
Quando a Federação Portuguesa de Atletismo toma decisões no processo de escolha de 
um local para uma competição nacional, entram em jogo diversas variáveis que, por 
motivos óbvios, não são tornadas públicas. Quem observa o mesmo processo de fora, 
naturalmente, apenas leva em linha de conta o seu próprio critério. 
 
Ao contrário de outros tempos, em que predominou o centralismo de Lisboa, o 
atletismo tem vindo, progressivamente, ao longo das últimas décadas, a diversificar o 
seu quadro competitivo e a alargar a cobertura territorial com os seus eventos. Esta 
tendência tem, sem dúvida, contribuído para o progresso da modalidade. 
 
De todas as opiniões que, nestas ocasiões, fluem pelas várias plataformas de 
comunicação, têm eco em nós as mais moderadas, as mais construtivas, aquelas que 
vão mais além do que o simples intuito de entrar no coro formado pela vozearia 
habitual.  
 
Estamos convictos que os melhores resultados são obtidos na parcimónia das palavras 
e dos comportamentos, na opinião educada, discreta e assertiva. Essas opiniões são 
ouvidas e têm impacto nas decisões. As outras são apenas toleradas dentro do conceito 
de liberdade de expressão. 
 
Não gostaríamos que as opiniões mais negativas pudessem influenciar negativamente o 
desempenho dos nossos atletas. Queremos que todas as condições contribuam para a 
obtenção dos resultados para os quais se prepararam e foram apoiados. 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
Tendo em atenção todos os aspetos referidos anteriormente, a Federação Portuguesa 
de Atletismo reviu a sua decisão. 
 
Os Campeonatos de Portugal, organizados pela Federação Portuguesa de Atletismo, 
realizar-se-ão no Estádio Universitário de Lisboa, nos dias 20 e 21 de julho. 
 
Aproveitamos este comunicado para agradecer a disponibilidade da Câmara Municipal 
de Setúbal para, mais uma vez, colaborar com o atletismo português. Quer na 
disponibilização da pista para o treino diário dos nossos filiados, quer para a realização 
de competições, sempre contámos e, estamos certos, continuaremos a contar com a 
cooperação desta autarquia. 
 
Uma palavra de agradecimento, também, para a Associação de Atletismo de Setúbal 
pela sua disponibilidade permanente para acolher os desafios federativos. 
 
 
A Direção da Federação Portuguesa de Atletismo 
 
 
 


