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Decorridos que foram os Campeonatos Nacionais da 1ª e 2ª divisão no passado fim-de-semana de 18 e 19 de 
Abril, e após deliberação em reunião de Direcção para o efeito, vimos pelo presente endereçar as merecidas 
felicitações a todos os nossos clubes pelas excelentes participações no referido evento. 

 

Assim, para além do bom resultado de forma global dos clubes da ANL, não podemos deixar de destacar: 

• A vitória do Sporting Clube de Portugal como campeão masculino na 1ª divisão pela terceira vez 
consecutiva. Ainda o destaque para a equipa feminina ao alcançar o título de vice-campeãs; 

• A vitória da Associação Naval Amorense como campeão masculino na 2ª divisão e a honrosa subida ao 
escalão superior da natação, a 1ª divisão; 

• Ao Estrelas São João de Brito o título de vice-campeões masculinos na 2ª divisão e a honrosa subida à 1ª 
divisão; 

• Ao Clube de Natação Colégio Vasco da Gama pelo honroso 3º lugar do pódio masculino na 1ª divisão; 

• Ao Sport Algés e Dafundo pelo honroso 3º lugar do pódio feminino na 1ª divisão; 

• Às restantes, o nosso profundo orgulho e satisfação pelos resultados obtidos que nos deixam satisfeitos 
pelo Vosso excelente trabalho desenvolvido em todos os escalões. 

 

A Direcção da ANL gostaria ainda, e sem qualquer falsa modéstia, realçar o facto de que na próxima época irão 
participar na 1ª divisão masculina nada mais do que 6 equipas da ANL, facto este que não podemos deixar de 
enaltecer. 

 

A todos, apresentamos as nossas saudações desportivas. 

 

Pela Direcção 

 

Carlos Fernandes 
(Presidente) 
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