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Estimados associados, 

Informamos que os Campeonatos de Inverno de Lisboa se irão realizar nos dias 21, 22 e 23 de Março 
de 2014, no Complexo de Piscinas do Jamor. 

O Departamento Técnico irá emitir em Circular a adaptação do programa de provas para os atletas 
que irão realizar o exame nacional intermédio no dia 21 de manhã, com a criação de séries específicas das 
provas dessa sessão nas restantes sessões dos Campeonatos. Para além disso será definido novo período 
de alterações às inscrições. 

A Associação de Natação de Lisboa está sensível aos problemas que foram provocados na 
preparação técnica dos atletas pelo adiamento da competição, contudo tudo fez para garantir a sua 
realização em plano de água olímpico. Apesar de termos conseguido essa pretensão, não foi nas condições 
desejadas, pois esta utilização implicará custos avultados para a Associação de Natação de Lisboa. Contudo 
os prejuízos para os atletas se estes fossem organizados em piscina curta, em nosso entender ainda seriam 
maiores. 

O poder negocial da ANL junto dos gestores dos planos de água olímpicos tem-se revelado nulo. Não 
nos queremos ilibar das nossas culpas, pois por ventura muito mais podia ter sido feito, contudo até agora os 
decisores não se encontram minimamente sensíveis às necessidades reais a nível regional para o 
desenvolvimento da natação enquanto modalidade desportiva. Esse desenvolvimento nunca poderá ser 
garantido somente com provas nacionais ou internacionais. Asseguramos que continuaremos a trabalhar 
para encontrar soluções a médio-longo prazo com ambos os espaços, contudo é fundamental trabalhar na 
mudança de consciências, e essas são sempre as mais difíceis. 

 

Pela Direcção 

 

Miguel Santos 
(Vice-Presidente Executivo) 
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