COMUNICADO Nº 02 - 14/15
Lisboa, 18 de Março de 2015

REUNIÃO GERAL DE CLUBES
Face aos recentes acontecimentos ocorridos na natação nacional e regional, a Direcção da
Associação de Natação de Lisboa entende que é o momento para auscultar os seus sócios, no sentido
de perceber das suas opiniões, preocupações e de ideias para o futuro, com vista a transmitir as
mesmas na próxima Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Natação no próximo dia 28 de
Março.
Com esse objectivo, convidamos todos os nossos sócios a comparecerem em reunião geral a
realizar no próximo dia 23 de Março de 2015, pelas 20h30m, no auditório do Complexo de Piscinas do
Jamor. Serão propostos à discussão os seguintes temas:
1. Decisão da FPN sobre a mudança de local do Open de Portugal, e as reais
consequências provocadas na vida dos clubes;
2. Decisão da FPN relativamente à descentralização das competições
nacionais, nomeadamente, fase de qualificação pra 4ª divisão em
(Bragança), campeonato da 3ª e 4ª divisão em Ponte da Barca, e ainda o
Zonal de Infantis em Campo Maior, bem como as adjudicações fora do
processo de candidaturas das Associações Territoriais;
3. Permanentes alterações do planeamento, calendarização e do
regulamento de competições e estágios no Polo Aquático, francamente
prejudiciais às AT’s do sul;
4. Decisão da FPN relativamente à gestão do Jamor, no que diz respeito à
atribuição de competições, relativo ao prejuízo do Meeting Internacional de
Lisboa;
5. Decisão da FPN relativamente ao pressuposto protocolo com o EUL, no
que diz respeito à utilização do plano de água olímpico para treinos em
geral e ao abrigo do PAR.
Convidamos igualmente para esta reunião os Delegados à Assembleia Geral, para os devidos
contributos à discussão.
Pela Direcção

Miguel Santos

(Vice-Presidente Executivo)
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