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Estimados Associados, 

A Associação de Natação de Lisboa, em cooperação com a Escola Naval da Marinha Portuguesa, preparou e 
organizou o 3º Estágio de Capacitação de Infantis da ANL com realização no próximo fim-de-semana na Base Naval do 
Alfeite. 

No dia de hoje, 19 de Junho, e apesar dos esforços desenvolvidos por ambas as partes, foi a ANL informada que: 

1. Pela utilização do plano de água do Centro de Actividade Física da Armada (CEFA), existiria um custo 
adicional que não estava orçamentado ou previsto; 

2. O CEFA informou igualmente que não existiria disponibilidade de utilização do plano de água durante a 
tarde de sábado, e que as restantes sessões de trabalho teriam de ter duração de 2h30; 

Face à alteração das condições inicialmente previstas, aos custos associados a essa alteração e à necessidade de 
a ANL manter a sua recuperação e estabilidade financeira, foi decido em reunião de emergência da Direcção que o 
presente estágio seria suspenso e analisada em conjunto com o Departamento Técnico da ANL as alternativas e 
respectiva viabilidade para a realização desta actividade ainda durante a presente época desportiva. 

A Direcção da ANL aproveita para manifestar publicamente o contributo desenvolvido pela Escola Naval, 
estabelecimento com o qual irá desenvolver um protocolo de cooperação. 

Pretendemos dar as melhores condições possíveis para a realização dos estágios programados, contudo estamos 
certos da melhor compreensão de todos, que é igualmente necessário assegurarmos a viabilidade financeira da ANL e 
honrar da melhor forma os compromissos assumidos, sem os quais, nada fará sentido. 

  

 

Pela Direcção 

 

Carlos Fernandes 
(Presidente) 
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