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1. MEETING XIRA / TORNEIO NADADOR COMPLETO JUVENIS: 
TROCA DE DATAS 

Nos últimos anos a Associação de Natação de Lisboa tem procurado diligentemente desenvolver 

algumas competições, cujo seu principal objetivo seja em claramente mais em prol da natação 

portuguesa em geral do que apenas das instituições associadas da ANL. Daquelas competições, e para 

a modalidade da natação pura, destaca-se o Arena Lisbon International Meeting, mais orientado para 

os escalões de Juniores e Seniores, e o Meeting Xira, mais orientado para os escalões de formação de 

Infantis e Juvenis.  

No mesmo sentido, também a colocação dos mesmos naquele que é o calendário competitivo nacional 

procurou sempre, de forma preocupada e cuidadosa, respeitar a calendarização nacional e de alguma 

forma dar resposta às necessidades dos clubes em momentos relevantes da época, particularmente 

na ótica da preparação e avaliação para as principais competições nacionais. 

Neste contexto, o Meeting Xira tem por tradição ficar colocado no segundo fim de semana de maio 

em particular por se considerar como um momento oportuno para um primeiro contacto competitivo 

dos infantis em piscina de dimensão olímpica. 

Este ano, no entanto, a data estabelecida tem uma sobreposição com o Encontro Nacional de Infantis, 

encontro esse para o qual a ANL sempre procurou dar o seu maior contributo sendo mesmo a 

associação que maior representação tem vindo a levar. Desta sobreposição resultou um conjunto de 

diligências encetadas pela ANL, entre julho e outubro de 2019, no sentido de junto da Associação 

Territorial que acolhe este evento e junto do órgão regulador, procurar um ajuste da data o qual 

beneficiaria todos os clubes e Associações Territoriais participantes na competição e no Encontro 

Nacional de Infantis.  

Se dos contactos iniciais houve na verdade alguma abertura para um equilíbrio diferente, a conclusão 

deste processo não foi, no entanto, positiva para os intuitos da ANL, pese mesmo a posição de alguma 

intransigência inicial manifestada pela ANL, prevaleceu a posição da entidade reguladora, apesar de 

não sustentada em nenhum preceito regulamentar. 

Destes fatos vem a direção da ANL informar que, atendendo aos superiores interesses que devem 

pautar as opções da ANL e que visam em primeiro lugar o benefício dos nossos associados e dos seus 

praticantes, se irá proceder à alteração/troca de datas entre o Meeting Xira e o Torneio do Nadador 

Completo de Juvenis. Mais ainda, queremos salientar que a tomada desta posição não é feita de ânimo 

COMUNICADO Nº 03 - 19/20 
 

Lisboa, 22 de fevereiro de 2020 
 

 

SUMÁRIO 

1. Meeting Xira / Torneio Nadador Completo Juvenis: 
troca de datas 

mailto:geral@anlisboa.pt
http://www.anlisboa.pt/
http://www.anlisboa.pt/


 

 

   
 

                           

 

 

 

 

Sede: 
Campo Desportivo Carlos Queiroz  
Rua Gaspar Barreiros, Sala 6, 2790-212 Carnaxide 
NIF: 501 631 518  // Telefone: 917 950 382 

geral@anlisboa.pt // www.anlisboa.pt // anleventos.com 

 

 

Página 2 de 2 

Parceiros: 

leve, uma vez que a decisão tomada implica que o novo agendamento colida com competições de 

outras associações territoriais, podendo prejudicar os clubes dessas AT’s que em muito têm 

contribuído para o crescimento qualitativo deste evento.  

A estes solicitamos o melhor entendimento para o fato de as suas Associações Territoriais poderem 

não autorizar a sua deslocação ao Meeting Xira, o que lamentamos, mas tudo fizemos para conjugar 

da melhor forma o calendário competitivo, contudo sem sucesso. 

 

Pela Direcção 

 

Miguel Santos 
(Presidente da Direção) 
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