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1. CONVOCATÓRIA DE REUNIÃO COM AS DIREÇÕES E DIREÇÕES
TÉCNICAS DOS CLUBES ASSOCIADOS
O “novo normal” decorrente da pandemia causada pelo vírus SARS-COV-2, lançou novos desafios à
sociedade em geral – novas formas de aprender, trabalhar, socializar trabalhar, ou fazer desporto.
Enquanto a comunidade científica trabalha arduamente para a solução, as sociedades em geral tentam
de diversas formas adaptarem-se a esta nova realidade, por forma a tentarem manter uma
normalidade possível nas mais diversas atividades do dia a dia de cada um.
Ainda que a prática da atividade física e desportiva procuram recuperar a sua atividade e a sua
competitividade (elemento essencial da prática desportiva), regressar ao ativo, na observância das
normativas emanadas pelas entidades oficiais, e fazê-lo com equidade lança muitos novos desafios, e
exigem ter-se em conta muitos novos fatores para a programação de uma época desportiva, em tudo
diferente do que anteriormente foi observado ou realizado.

Assim sendo, vimos convocar todas as Direções e Direções Técnicas de todos os clubes com atividade
desportiva federada em natação, para reunião a ter lugar no próximo sábado dia 19 de setembro, a
partir das 16:00, no pavilhão multiusos do Campo Desportivo Carlos Queirós em Carnaxide, onde se
situa a nossa sede.
A ordem de trabalhos da reunião é a seguinte:
I.

Levantamento do início da atividade nos clubes e infraestruturas camarárias

II.

Levantamento das disponibilidades de planos de água para a atividade competitiva
promovida pela ANL

III.

Abordagem das linhas técnicas orientadoras para a prática da atividade competitiva da
presente época desportiva, incluindo modelos de competições ajustados à nova
realidade

IV.

Discussão de medidas a implementar nos equipamentos para a realização dos momentos
competitivos
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A reunião decorrerá obedecendo as medidas emanadas pelas entidades de saúde oficiais, como sejam
a utilização de máscara, o distanciamento social e a higienização das mãos.
No sentido de habilitarmos o espaço do pavilhão das condições mínimas para a realização da reunião,
solicitamos a todos os clubes que confirmem a sua presença, para o email geral@anlisboa.pt,
indicando as pessoas a estarem presentes e em que qualidade (dirigente, diretor-técnico, treinador,
etc).
Reforçamos a importância deste encontro para a programação das atividades regionais a serem
implementadas pela Associação de Natação de Lisboa, sempre em justa colaboração com os seus
sócios, e por isso apelamos a todos os clubes que se façam representar.

Pela Direcção

Miguel Santos
(Presidente da Direção)
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