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Informamos que, na sequência do pedido efetuado pelo Sport Lisboa e Benfica (SLB), aos clubes 
participantes (Clube de Natação da Amadora – CNA; Grupo Dramático Sportivo de Cascais – GDSC; Sport 
Algés e Dafundo – SAD e Sporting Clube de Portugal – SCP) nos Campeonatos de Apuramento Regional e 
Regionais de Sub 15 masculinos, visando a alteração do escalão etário da sua equipa de Sub 18 Feminina, 
que participa extra-competição nos referidos Campeonatos, para o escalão de Sub 20 Feminina e tendo obtido 
de todos os clubes, respostas de concordância ao proposto, vem por este meio a direção técnica da ANL, 
deferir a troca de escalões solicitada pela equipa do SLB. 

 

 

Informa-se que se encontra em anexo o Calendário Desportivo da ANL para a época 2015/2016. 
Chamamos à atenção para o início dos campeonatos no dia 8 de Novembro de 2015, e aproveitamos para 
desejar a todos os clubes os votos de sucesso durante toda a época desportiva. 

 

 

Apresenta-se em anexo à presente Circular, os Quadros Competitivos para a época 2015/2016, 
referentes às competições de Apuramento Regionais e Regionais dos campeonatos de Absolutos masculinos, 
Absolutos femininos, Sub 19 masculinos, Sub 17 masculinos, Sub 16 femininos, Sub 15 masculinos e Sub 13 
mistos. 

Caso se verifique a necessidade de se proceder a eventuais alterações, quer por solicitação da direção 
técnica da ANL, quer por parte dos responsáveis dos clubes, as mesmas deverão ter em conta as dificuldades 
de disponibilidade de datas para o efeito. 

 

 

A ANL renova a informação de que criou uma conta de Twitter (@ANL_POLO) onde se pretende continuar 
a efetuar uma divulgação regular dos resultados dos jogos, imediatamente após o final dos mesmos. 

Para que tal aconteça, a Direção Técnica da ANL solicita aos responsáveis/delegados dos clubes, que no 
final dos jogos enviem uma mensagem de texto (SMS) para o DTR PA (Paulo Melo), com a indicação do 
resultado final por forma a ser imediatamente publicado. 

Informamos também que, paralelamente, no site da ANL (www.anlisboa.pt) e na sua página do Google +, 
serão também disponibilizados, com a maior brevidade possível, os resultados dos diversos jogos integrantes 
dos diversos Campeonatos organizados pela ANL. 

1. ALTERAÇÃO DE EQUIPA – CAMPEONATOS SUB 15 MASCULINOS 
 

2. CALENDÁRIO DESPORTIVO 2015/2016 

3. QUADROS COMPETITIVOS 2015/2016 

4. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DESPORTIVOS 

CIRCULAR Nº 09 - 15/16 
 

Lisboa, 29 de Outubro de 2015 
 
 

DEPARTAMENTO: Polo Aquático 
 

mailto:geral@anlisboa.pt
http://www.anlisboa.pt/
http://www.anlisboa.pt/


   
 
 

 
                           

 
 
 
 

 
 

Campo Desportivo Carlos Queiroz, Rua Gaspar Barreiros, Sala 6, 2790-212 Carnaxide 
NIF: 501 631 518  //  Telefone: 213523256  //  geral@anlisboa.pt  //  www.anlisboa.pt  

 

 

Página 2 de 2 

 

 

Informa-se que se encontra em anexo à presente Circular, a Agenda do Mês, prevista para o mês de 
Novembro de 2015. 

 

 

Informa-se que se envia em anexo, a Tabela Resumo das Taxas de Participação nos campeonatos 
organizados pela ANL para a época 2015/2016. 

Os clubes que manifestarem intenção de efetuarem planos de pagamento faseados, deverão contactar os 
serviços administrativos da ANL, por correio electrónico (geral@anlisboa.pt) para dessa forma estabelecerem 
junto dos referidos serviços, as datas para efetuarem esses pagamentos. 

Mais informamos que, os pagamentos terão que ser saldados impreterivelmente até um mês de antes 
do final dos Campeonatos em que os clubes estejam inscritos e a participar. 

 

 

Informa-se, na sequência da informação solicitada no ponto 3 da Circular PA nº 05 de 10 de Outubro de 
2016 e depois de termos recebido da parte do Sport Algés e Dafundo (SAD) e do Sporting Clube de Portugal 
(SCP), disponibilidade para cedência dos seus planos de água com o objetivo da realização dos Estágios 
Regionais das Seleções, que irão ocorrer os seguintes Estágios Regionais de Observação e Preparação: 

 
 Sub 15 masculinos:  

17 de Janeiro de 2016 – Piscina do SAD (horário a divulgar posteriormente); 
 

 Sub 17 masculinos e femininos: 
5 de Março de 2016 – Piscina do SCP (horário a divulgar posteriormente). 

 
 
 

O Diretor Técnico Regional para o Pólo-Aquático da ANL 

 

Paulo Melo 

5. AGENDA PARA O MÊS DE NOVEMBRO 

6. TAXAS DE PARTICIPAÇÃO 2015/2016 

7. ESTÁGIOS REGIONAIS 
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