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Estimados associados, 

É do conhecimento público as dificuldades que todos os anos a ANL encontra para assegurar a 
realização das provas por si previstas de piscina olímpica, sejam Campeonatos Regionais, sejam provas de 
preparação. Na área de jurisdição da associação, três piscinas encontram-se activas, e uma quarta em 
processo de homologação. 

No início da presente época desportiva, a direcção da ANL efectuou reuniões e tentou estabelecer 
acordos duradouros com o Estádio Universitário e com o Complexo de Piscinas do Jamor. Contudo, a fim de 
garantir melhores condições de desenvolvimento competitivo, enquadrado no plano nacional do projecto 
Olímpico, a Federação Portuguesa de Natação tomou, e bem, a liderança do processo a fim de garantir as 
melhores condições possíveis.  

Em virtude desta iniciativa, a direcção da ANL efectuou as diligências necessárias junto da FPN, a fim 
de garantir no EUL a realização dos Campeonatos de Inverno de Lisboa. Fruto das questões processuais 
inerentes à prossecução do protocolo entre FPN e EUL, foi-nos comunicado que não seria possível garantir 
a cedência, acrescendo o facto de existirem algumas deficiências no equipamento que inviabilizava a 
realização da competição. 

Após a ANL tomar conhecimento de tais dificuldades, efectuou de imediato novas diligências junto da 
FPN procurando assegurar a possibilidade de utilização da piscina do Complexo do Jamor. De imediato a 
FPN acedeu, mas infelizmente até ao momento, ainda não foi possível obter qualquer resposta do IPDJ. 

A ANL apesar de considerar natural as especulações inerentes a situações similares a estas, entende 
que rumores e falsidades podem prejudicar o normal desenrolar das negociações, possibilitando em última 
instância colocar em causa a realização dos Campeonatos, pelo que, queremos assegurar que tudo está a 
ser feito ao nosso alcance para a sua realização em piscina olímpica.  

Salientamos ainda: 

• O outro plano de água disponível, Vila Franca de Xira, em virtude de todos os compromissos 
já definidos para a presente época, não é alternativa válida 

• Do ponto de vista organizativo, a ANL encontra-se com toda a logística preparada e em 
“standby” para avançar com a prova, em qualquer dos momentos 

 

 

CAMPEONATOS DE INVERNO DE LISBOA 

COMUNICADO Nº 5 - 13/14 
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Não podemos deixar de lamentar que, apesar dos nossos esforços, somos incapazes de garantir junto 
dos detentores de piscinas olímpicas da área da nossa jurisdição, as condições mínimas de treino ou 
competição para o nível desportivo da ANL, ou mesmo para a igualdade dos nossos nadadores perante os 
restantes atletas de outras associações, com acesso a planos de água de 50m francamente mais facilitados. 

 

Agradecemos antecipadamente a compreensão e colaboração de todos. 

 

Pela Direcção 

 

Miguel Santos 
(Vice-Presidente Executivo) 
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