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É com bastante regozijo que anunciamos que a nova página de internet da Associação de Natação de Lisboa 

se encontra online. O endereço não mudou:  

https://anlisboa.pt 

No desenvolvimento da nova página pretendeu-se que o foco principal fosse a simplicidade da navegação e 

que esta fosse intuitiva, a obtenção fácil e rápida da informação relevante que se procura, e a adaptabilidade 

aos vários suportes existentes: PC, tablet ou telemóvel. 

Com este novo site esperamos colocar à disposição de todos os agentes desportivos e amantes da 

modalidade toda a informação relevante da natação de Lisboa, a informação institucional da ANL e elevar os 

feitos dos nossos atletas. Esperamos que seja um site de referência, condizente com o estatuto desta 

associação, a maior do país. 

Destacamos uma das ferramentas fundamentais da nova página: a agenda de eventos, acessível pelo menu 

“Competições”. Nela encontram-se todos os eventos regionais, nacionais e alguns internacionais das várias 

modalidades da natação. Esta agenda serve de suporte para as nossas competições regionais, possuindo em 

cada um dos eventos a informação relevante do mesmo. No caso dos eventos de natação pura, existirá o link 

(quando disponível) para a página de inscritos/resultados da competição, que todos bem conhecem e 

reformulada recentemente, onde os documentos importantes encontram-se disponíveis, como por exemplo, os 

regulamentos e os ficheiros informáticos para a elaboração de inscrições.  

O Polo Aquático, que mercê das limitações da anterior plataforma utilizada no antigo site, a manutenção dos 

resultados e tabelas classificativas atualizadas de forma célere e eficaz sempre foi um desafio quase 

intransponível, no novo site tem um espaço dedicado e de fácil operação, para que a atualização dos resultados 

seja fácil da nossa parte, e também de fácil leitura e consulta.  

Há sempre espaço para melhorar, o que pretendemos fazer sempre que se justifique e tal seja possível. 

Esperamos que os objetivos principais sejam satisfeitos. Temos mais algumas ideias para implementar, mas o 

fundamental fica já disponível.  

Lamentamos profundamente o tempo passado, privando a ANL de um local próprio para a sua informação 

institucional e desportiva. Mas viramos agora a página. 

Não esquecemos o quanto a plataforma do Facebook nos ajudou a manter ligados com a comunidade da 

natação. E iremos continuar a estar presentes nas redes sociais e talvez até ampliar essa presença. 

Estaremos sempre abertos à critica construtiva, por forma a corrigir, complementar e melhorar a página da 

ANL.  

Sejam bem-vindos a https://anlisboa.pt.  

Boa navegação!  
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COMUNICADO Nº 02 - 18/19 

Lisboa, 28 de dezembro de 2018 

Pela Direcção

Miguel Santos 
(Presidente da Direção)
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