COMUNICADO Nº 02 - 17/18
Lisboa, 21 de outubro de 2017

1. CAMPEONATOS ABSOLUTOS DE LISBOA - PC
Nos preparativos para a nova época 2017/2018, iniciados em junho de 2017, o Departamento Técnico da
Associação de Natação de Lisboa elaborou um calendário provisório após a publicação do calendário de
competições nacionais pela Federação Portuguesa de Natação. Como é do conhecimento geral, um
calendário regional depende fundamentalmente do calendário de provas nacionais, bem como das
competições internacionais, e onde se incluem os meetings internacionais que se disputam em território
nacional.
Foi realizada a 24 de julho de 2017 pela ANL, a habitual reunião com os departamentos técnicos dos
clubes seus filiados, onde foram apresentados e discutidos o calendário provisório e as propostas de
alterações ao regulamento regional.
A 5 de agosto, em reunião com as associações territoriais, a FPN apresentou a versão final dos
regulamentos de competições nacionais, e o calendário definitivo, não tendo sido apresentadas datas para os
meetings internacionais apoiados pela Federação Portuguesa de Natação, apesar de a data do Meeting
Internacional de Lisboa já estar comunicada ao departamento técnico da FPN há algum tempo.
Ainda que o regulamento de competições nacionais de natação pura tenha sido publicado a 11 de agosto,
nova reunião com as AT’s foi marcada para 23 de setembro para a apresentação e discussão final de vários
aspetos, bem como da Politica Desportiva Nacional de implementação regional. Como tal, e porque tal tem
implicações com os detalhes de muitas das competições, em especial nos escalões de formação, somente
após esta reunião seria possível fechar em definitivo o calendário e regulamento desportivo regional.
Na véspera desta reunião de 23 de setembro, fomos confrontados com a marcação do Meeting
Internacional da Póvoa para a mesma data do Meeting Internacional de Lisboa: 10 e 11 de fevereiro de 2018.
De imediato na reunião e após a mesma, os Presidentes de ambas as associações abordaram o problema,
porque não é do interesse de ninguém, e em particular da natação nacional, a sobreposição de datas de
provas tão importantes como estas. Um entendimento e acordo foi alcançado, não só para esta realização,
como para as seguintes até ao final do presente ciclo olímpico.
Reforçamos que mesmo nesta reunião de 23 de setembro no Porto, não foram mencionadas ou abordadas
as datas dos restantes meetings internacionais existentes no país, em especial os outros três que têm apoio
direto da FPN, para além do MIL. Reconhecemos que talvez esta Direção não foi diligente em saber tais datas
de forma a evitar conflitos de outras sobreposições, até porque existe uma diretiva desde 2013/2014 da FPN
que não pode haver estas sobreposições com provas nacionais e com meetings internacionais apoiados, e
referenciados no PAR.
Dias após a referida reunião, o regulamento regional foi finalizado e no dia 28 de setembro foi enviado para
aprovação da FPN. No dia 6 de outubro recebemos a resposta da FPN, informando da necessidade de
alteração da data dos nossos Campeonatos Absolutos de Lisboa de Piscina Curta, marcados para os dias 10,
11 e 12 de novembro, por se encontrar sobreposto à realização do Meeting Internacional do Algarve.
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Efetuámos de imediato diligências para solicitar exceção à diretiva existente, em virtude de o nosso
calendário regional e as respetivas reservas de planos de água já terem sido efetuadas, com todos os
constrangimentos que habitualmente existem, para além do quadro competitivo sobrecarregado neste primeiro
macro ciclo, em especial para as categorias de juvenis, sendo que as datas escolhidas acomodavam da
melhor forma a sua preparação para os grandes momentos competitivos. Igualmente informámo-nos que a
data do Meeting Internacional do Algarve já há muito tempo estava decidida pela A.N. Algarve e devidamente
comunicada à FPN.
Lamentamos profundamente a falta de comunicação existente, quer entre a FPN e as AT’s, mas mesmo
entre as próprias AT’s, lição que esta Direção aprendeu, e tudo fará no futuro para ser mais diligente, e ser
promotor de um canal comunicacional institucional entre todas as entidades, pois só assim poderá haver
trabalho concertado e planeado para a natação nacional.
Dado que a Federação Portuguesa de Natação não autorizou a abertura de exceção à diretiva existente, a
Direção da ANL vê-se forçada a alterar a data dos Campeonatos Absolutos de Lisboa P.C. para os dias 17, 18
e 19 de novembro de 2017.

2. V MEETING XIRA
A Federação Portuguesa de Natação estabeleceu um protocolo com a Federação Andaluza de Natação,
que de entre muitos outros aspetos, criou o circuito luso-andaluz, que inclui participações de seleções de
ambos os países em competições importantes, como campeonatos nacionais ou meetings internacionais.
Resultado de uma definição tardia da data do Meeting Mairena Aljarafe, incluído no circuito, que foi
marcado para os dias 26 e 27 de maio de 2018 pela FAN, e porque se encontra prevista a participação de
uma das seleções nacionais no referido meeting, a FPN coordenou com a Associação de Natação de Coimbra
a mudança da data do Meeting Internacional de Coimbra agendado inicialmente para as mesmas datas. A
mudança operou-se para os dias 19 e 20 de maio, passando a colidir com o V Meeting Xira.
Assim, a Federação Portuguesa de Natação solicitou à Associação e Natação de Lisboa a mudança de
datas por forma a acomodar da melhor forma as competições, dando as melhores condições a todos os
escalões que pudessem ficar afetados com a simultaneidade das competições.
Em sede de reunião de Direção, este pedido foi aceite, nos superiores interesses da natação regional e
nacional, lamentando mais uma vez ver-se forçada a concretizar mudanças no seu calendário desportivo
regional.
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3. CALENDÁRIO E REGULAMENTO DESPORTIVO REGIONAL NP
Encontra-se publicado na página de internet da ANL estas alterações no regulamento e calendário. Foram
igualmente introduzidas as seguintes alterações/correções no restante regulamento:
•
•
•
•

Festival de Natal de Cadetes: alteração do horário da segunda jornada
Festival de Janeiro de Infantis e Juvenis: correção do local de realização da prova
Torneio de Fundo de Infantis e Juvenis: correção da tabela de TACs
1º Estágio de Infantis: correção dos critérios de acesso

O link para os documentos é o seguinte: https://goo.gl/hXu1im
Pela Direcção

Miguel Santos

(Presidente da Direção)
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