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Informa-se que se encontra em anexo o Calendário Desportivo da ANL para a época 2015/2016 – 
REVISTO em 24-11-2015. 

 

 

Apresenta-se em anexo à presente Circular, os Quadros Competitivos para a época 2015/2016 – 
REVISTOS em 24-11-2015. 

 

 

A direção técnica da ANL, vem por este meio, expor as suas considerações relativamente às situações que 
têm ocorrido, em paralelo e como consequência do Programa Nacional de Capacitação de Sub13 Mistos, da 
responsabilidade organizativa da FPN. 

É do entendimento do senso comum, e obviamente também da direção técnica da ANL, em reconhecer a 
importância que a formação profissional tem, quer como fator contributivo de valorização profissional e 
pessoal, quer na perspetiva de aquisição de novos conhecimentos e de reciclagem dos antigos, quer ainda na 
troca de experiências que inevitavelmente ocorre, com a consequente mais-valia para todos. 

Acresce a todos os benefícios suprarreferidos, a necessidade imperiosa e exigida legalmente, que todos os 
profissionais ligados ao desporto têm em obter créditos que lhes permitam renovar as suas Cédulas 
Profissionais e dessa forma poderem continuar a exercer as suas profissões. 

O Programa Nacional de Capacitação de Sub13 Mistos da FPN, veio por um lado conferir a quem nele 
participe na íntegra os créditos anteriormente referidos, por outro lado possibilitar aos jovens atletas a 
possibilidade de receberem formação continua, estruturada em função do objetivo de formar uma seleção 
nacional de raiz. 

A direção técnica da ANL teve obviamente conhecimento das datas previstas para a realização dos 
diversos estágios do referido programa da FPN, e teve o cuidado de inserir essas datas no seu primeiro 
esboço de Calendário Desportivo que publicou no ponto 4 – Calendário Desportivo ANL Provisório, na Circular 
nº 05 de 10 de Outubro de 2015, no entanto devido ao elevadíssimo número de jogos previstos para a 
corrente época desportiva, mais de 150, os fins de semana disponíveis para a marcação dos jogos foram 
sendo ocupados com as marcações da responsabilidade dos diversos clubes inscritos nos campeonatos, e em 
alguns casos foram marcadas jornadas em datas coincidentes com o PNC da FPN. 

 

1. CALENDÁRIO DESPORTIVO 2015/2016 - REVISTO 
 

2. QUADROS COMPETITIVOS 2015/2016 - REVISTOS 

3. PNC SUB13 MX – AÇÃO DE FORMAÇÃO 

CIRCULAR Nº 12 - 15/16 
 

Lisboa, 24 de Novembro de 2015 
 
 

DEPARTAMENTO: Polo Aquático 
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A direção técnica da ANL, em particular o seu DTR para o Polo Aquático, tem revelado uma enorme 
disponibilidade para efetuar alterações de datas, jornadas e/ou horários de jogos já agendados, por todos e 
quaisquer motivos apresentados pelos responsáveis dos clubes. 

Embora compreendendo, como pormenorizadamente foi referido acima, a importância da formação 
profissional, a mesma é uma opção estritamente pessoal e não pode por isso, suplantar os compromissos já 
definidos e agendados, nem sobrepor-se aos interesses desportivos dos clubes e da própria ANL. 

O Calendário Desportivo e os respetivos Quadros Competitivos não se encontram ainda fechados e 
apesar de continuar a haver da parte da direção técnica da ANL abertura para alterações, é importante 
que todos os intervenientes neste processo tenham consciência, que caso não seja possível efetuar 
alguma alteração por manifesta impossibilidade de calendário disponível, os jogos/jornadas previstas 
terão que ser realizados(as) nas datas inicialmente previstas. 

 

 

Informa-se que, por decisão da direção técnica da ANL, e por solicitação do SCP, a sua equipa B a 
competir em regime de extra-competição no Regional de Absolutos Masculino, deixa de ser considerada 
exclusivamente do escalão de Sub19 e passa a ser considerada como uma equipa de Absolutos, mantendo o 
regime suprarreferido. 

Mais se informa que, e de acordo com o ponto 3.3.7. do Regulamento Desportivo ANL – 2015/2016, “(…) 
As equipas que pretenderem inscrever mais do que uma equipa nos Campeonatos Regionais, 
organizados pela ANL, em regime de extra-competição, não poderão efetuar ao longo de toda a época 
desportiva de 2015/2016, por motivo algum, trocas de jogadores entre as suas equipas (…)” 

 
 
 

O Diretor Técnico Regional para o Pólo-Aquático da ANL 

 

Paulo Melo 

4. ALTERAÇÃO DE DENOMINAÇÃO DA EQUIPA B DO SCP 
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