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1. A ARENA É O NOVO PARCEIRO INSTITUCIONAL DA ANL 

A partir de janeiro de 2020 a Associação de Natação de Lisboa estabelece uma parceria com a marca 

arena, na procura de dar respostas às necessidades da ANL na realização das atividades regulares, 

mais em particular perante os momentos de excelência tal como a realização de competições 

internacionais ou a representação desportiva no âmbito de seleções regionais para as várias 

modalidades. 

Ao estabelecer esta pareceria com a arena, marca cuja credibilidade e qualidade é vastamente 

reconhecida, a Associação de Natação de Lisboa conseguiu não só assegurar a possibilidade de equipar 

condignamente as seleções regionais – no âmbito das várias modalidades – como também dar o 

“naming” ao Meeting Internacional de Lisboa, o que permitirá no futuro próximo projetar ainda mais 

este evento que, de  agora em diante, passará a ser o arena Lisbon International Meeting.  

A sinergia encetada por ambas as partes é ainda reforçada pela Aqualoja - Equipamentos de Natação, 

empresa que para além de principal representante da arena em Portugal, será também o interlocutor 

para dar respostas às necessidades da Associação de Natação de Lisboa.  

Também no que diz respeito aos nossos associados, em particular aqueles cujos equipamentos 

desportivos são cedidos à ANL para a realização da atividade competitiva regular, foi negociado para 

que possam beneficiar da parceria ANL/arena, que assegura, por exemplo, e por intermédio da 

Aqualoja, a existência de condições muito especiais e atrativas para a aquisição de um vasto leque de 

equipamentos desportivos. Esta vantagem poderá ser de primordial importância para os clubes, 

tirando todo o partido da sinergia agora criada. 

 

Pela Direcção 

 

Miguel Santos 
(Presidente da Direção) 
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