COMUNICADO Nº 03 - 15/16
Lisboa, 2 de Fevereiro de 2016

1. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Por força da informação vinculada no Comunicado nº 02 – 15/16, a Direção da ANL expressa o seu
profundo agradecimento pelas mensagens de apoio enviadas à Associação de Natação de Lisboa e à família
da Dª. Alda Raposo.
Igualmente a sensibilidade e compreensão demonstrada por todos aqueles que sentiram dificuldades de
comunicação nos dias subsequentes foi evidente e não passou despercebida a esta Direção.
Os serviços administrativos da ANL encontram-se em fase de adaptação à nova realidade e a Direção
tomou algumas medidas com efeitos imediatos. Por força da utilização das novas tecnologias, a necessidade
de atendimento pessoal reduziu-se de forma drástica nos últimos anos, pela contínua implementação de
práticas da comunicação e informação digital, com particular incidência no uso do e-mail.
Os serviços irão ser assegurados de forma permanente pela via eletrónica, como já acontecia com alguns
serviços de apoio às competições, como por exemplo, as inscrições. Continuará a ser incentivada a prática do
uso da via eletrónica para todos os processos administrativos e sempre que seja prescindível o recurso ao
documento físico ou ao pagamento em dinheiro. O atendimento presencial na sede não estará disponível de
forma permanente e com horário fixo, mas sempre disponível mediante as necessidades e marcações que os
sócios julguem necessárias.
Os meios de comunicação preferenciais são:
•

assuntos de filiações: endereço de email filiacao@anlisboa.pt

•

todos os outros assuntos: endereço de e-mail geral@anlisboa.pt

•

telefone: 917 950 382

Na sede da ANL no Pavilhão Carlos Querioz e na ausência de qualquer funcionário ou elemento da
Direção, toda a correspondência ou documento pode ser deixado na portaria do pavilhão, ou ainda na caixa de
correio existente no exterior junto á porta de acesso do mesmo.
Pelos possíveis problemas causados por alguma perturbação ou tratamento menos célere de questões
administrativas, a Direção da ANL apresenta as mais sinceras desculpas e antecipadamente agradece a
compreensão pelas alterações/adaptações necessárias à nova realidade.
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2. NATAÇÃO PURA
A) Alteração de locais de provas
Informa-se que se procede às seguintes alterações de locais de provas do calendário regional de
natação pura:
•

Torregi 2 – dias 20 e 21 de Fevereiro de 2016 – Piscina do Sport Algés e Dafundo, Algés

•

Campeonatos Regionais de Infantis – de 4 a 6 de Março de 2016 – Piscina do AHBE,
Alapraia

Os horários previstos no regulamento para cada uma das competições permanecem inalterados.
B) Alteração de datas de provas
Informa-se que se procede à seguinte troca de datas de provas de natação pura do nosso calendário
regional:
•

Festival Regional Meio Fundo e Fundo de Cadetes – 21 e 22 de Maio de 2016

•

III Meeting Xira – 14 e 15 de Maio de 2016

Os horários previstos no regulamento para cada uma das competições permanecem inalterados. Os
prazos limite para a entrega das inscrições são igualmente trocados entre si.

3. POLO AQUÁTICO
A) Jogos disputados com a presença de apenas um árbitro
Na sequência da realização de jogos com a presença de apenas um árbitro, durante a presente época
desportiva, pela real dificuldade em evitá-lo devido ao extenso calendário e de modo a garantir a
correta aplicação das taxas de inscrição subjacentes à participação das equipas nos diversos
campeonatos, a ANL aprovou por unanimidade, em sede de reunião de Direção, que os clubes
envolvidos nesses jogos serão ressarcidos do respetivo valor monetário.
Ficou igualmente decidido que esse ressarcimento será efetuado no final da época 2015/2016 por
crédito ao clube nas taxas de inscrição da época desportiva 2016/2017 ou, na ausência de
participação do clube em campeonatos da próxima época, a devolução do valor será efetuada até 30
de Novembro de 2016.
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B) Organização de fases intermédias e finais
A Federação Portuguesa de Natação em reunião tida em Rio Maior no dia 10 de Junho de 2015, com
as Associações Territoriais e com os responsáveis dos clubes presentes, apresentou uma proposta de
alterações referentes à organização e às condições de apuramento das fases intermédias e finais dos
campeonatos das diversas categorias e géneros.
A referida proposta assentava em duas alterações fundamentais: a primeira referente à possibilidade
dos clubes se candidatarem à organização das fases intermédias e/ou finais; a segunda referente ao
automático apuramento de qualquer clube responsável por organizar uma fase final beneficiaria. Esta
segunda proposta, como é do conhecimento dos clubes, foi contestada pela direção técnica da ANL
que, apesar dos argumentos esgrimidos não conseguiu junto da maioria dos presentes alterar o
proposto pela FPN.
Com esta nova realidade organizativa, os próprios clubes têm a possibilidade de se candidatar à
organização das fases intermédias e/ou finais. Deste modo a Direção da Associação de Natação de
Lisboa deliberou por unanimidade não apresentar quaisquer candidaturas à organização das fases
intermédias e/ou finais, por não possuir ou gerir qualquer plano de água e estar sempre dependente
da cedência do plano de água dos seus sócios, que agora se podem candidatar diretamente.

Pela Direcção

Miguel Santos
(Vice-Presidente)
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