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Na sequência de informação recebida pela Federação Portuguesa de Natação, vem a ANL dar 
conhecimento que na presente época desportiva, todos os Estágios de Capacitação de Cadetes III, e que 
conforme estabelecido na Política Desportiva de Enquadramento Regional são realizados por todas as 
Associações Territoriais, irão ser substituídos por um encontro/concentração nacional de Cadetes cuja 
organização estará a cabo da própria FPN.  

Este encontro decorrerá nos dias 8 e 9 de Julho de 2017 em Condeixa.  

Não obstante ainda não terem sido divulgados todos os parâmetros e critérios associados à participação e 
deslocação dos nadadores ao encontro supra mencionando, atendendo a que naquele fim-de-semana estava 
calendarizada a realização da última competição da época desportiva da ANL para a categoria de Cadetes, 
perante a sobreposição de data com um evento de caráter nacional, vem direção da ANL informar que a 
realização do Torneio Regional de Verão de Cadetes irá ser adiada para o fim de semana subsequente, ou 
seja, será realizado a 15 e 16 de Julho de 2017, em local e horário igual ao previamente estabelecido para a 
data inicialmente definida. 

Por consequência o prazo limite para o envio das inscrições deste evento é adiado para dia 06 de Julho. 

 

 

Numa organização conjunta da Câmara Municipal de Setúbal e da Associação de Natação de Lisboa, com 
o apoio da Federação Portuguesa de Natação e da SetúbalBay, vai realizar-se a primeira edição do TIM 
(Torneio Internacional de Masters) que será realizada a 25 de Junho de 2017 na Piscina Municipal das 
Manteigadas em Setúbal e cujo regulamento e ficheiro para inscrições encontra-se disponível na página de 
internet da ANL ou no seguinte link: goo.gl/Hoio2X 

 
 

Pela Direcção 

 

Miguel Alexandre Santos 
(Presidente da Direção) 

 

1. ALTERAÇÕES DE CALENDÁRIZAÇÃO DE CADETES – NATAÇÃO PURA 
• ESTÁGIO DE CAPACITAÇÃO DE CADETES III 

• TORNEIO REGIONAL DE VERÃO DE CADETES 

 
 

2. TIM 2017 - TORNEIO INTERNACIONAL DE MASTERS 2017 
 

COMUNICADO Nº 04 - 16/17 
 

Lisboa, 01 de Maio de 2017 
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