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A Direção da Associação de Natação de Lisboa foi notificada no dia de hoje, 5 de março de 2018, pela 
Camara Municipal de Almada, e em resposta ao ofício enviado oportunamente solicitando a cedência do plano 
de água do Complexo Municipal dos Desportos “Cidade de Almada” para a realização do Torregri 2 Cadetes 
A, de que não era possível atender ao nosso pedido. As razões da recusa assentam no facto de decorrerem 
aulas de natação nas instalações durante todo o dia de sábado, e de ao domingo de tarde as instalações se 
encontrarem encerradas. 

 
Em face desta recusa, a Direção vê-se forçada a alterar o local da prova dirigida ao escalão de cadetes A 

para a Piscina Fernando Sacadura, em Algés, gentilmente cedida pelo Sport Algés e Dafundo, a quem a 
Direção da ANL expressa o profundo agradecimento de prontamente ser parte da solução do problema 
levantado. 

 
A mudança de local implica mudança de horário igualmente, por constrangimentos de anteriores 

marcações de calendário para aquela piscina. Assim, ambas as provas do Torregri 2 terão o seguinte horário: 
 

CADETES B (SFUAP) 

  Data  Aquecimento Início de Provas 
      1ª Jornada  10-Mar-18  14h30 15h30 

        2ª Jornada  11-Mar-18  08h00 09h00 
 

CADETES A (ALGÉS) 

  Data  Aquecimento Início de Provas 
      1ª Jornada  10-Mar-18  14h30 15h30 

        2ª Jornada  11-Mar-18  08h00 09h00 
 

 
Sabemos que a coincidência de horários nos dois locais levantam desafios acrescidos a alguns clubes, o 

que lamentamos, mas sobre o qual não temos alternativa dados os constrangimentos com que nos 
deparamos, seja a nível das disponibilidades dos planos de água, seja a nível de calendário. 

 

 
 
A Meia Maratona de Lisboa irá realizar-se no dia 11 de março pelas 10h, com partida como habitualmente 

na ponte 25 de Abril. Tal como em edições anteriores irão existir condicionalismos de trânsito a partir das 
8h00, e total encerramento do acesso à ponte cerca das 9h00.  

 

1. TORREGRI 2 
 

2. CONDICIONAMENTOS DE TRÂNSITO NA PONTE 25 ABRIL NO DIA 11 
 

COMUNICADO Nº 05 - 17/18 
 

Lisboa, 05 de março de 2018 
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Alertamos no entanto, que à semelhança de anos anteriores, é normal que os condicionalismos comecem 
a ocorrer mais cedo de que a hora indicada, pelo que apelamos aos clubes participantes, que necessitem de 
atravessar aquela via rodoviária, tome as devidas diligências para efetuarem a passagem antes da hora 
indicada, ou optem pela alternativa da Ponte Vasco da Gama. 

 
Para qualquer eventual dificuldade de acesso aos locais de prova no domingo, devem os clubes 

participantes tomar parte da reunião de delegados de sábado, onde será fornecido pelo respetivo Diretor de 
Prova do contacto telefónico para onde devem aquelas situações serem reportadas. O Diretor de cada uma 
das provas tomará as devidas decisões, mediante a informação disponível no dia e no local. 

 
 

Pela Direcção 

 

Miguel Santos 
(Presidente da Direção) 
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