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Parceiros: 

 

1. FESTIVAIS DE MAIO EM COORGANIZAÇÃO 

Na continuação dos esforços envidados pela ANL e com o apoio e solidariedade institucional 

preconizado pelos seus associados, e em seguimento das propostas discutidas na reunião do passado 

dia 28 de abril, irá realizar-se no próximo fim-de-semana de 15 e 16 de Maio de 2021, em regime de 

coorganização com o Sporting Clube de Portugal e a Fundação Salesianos, dois festivais de natação 

pura que integram duas jornadas de competição: uma para as categorias de Infantis e outra para as de 

Juvenis, Juniores e Séniores.  

Os programas serão idênticos para ambos os locais, mas por razões organizativas, as jornadas 

encontrarem-se em dias diferentes para as mesmas categorias.  

Não obstante, todo o processo de participação será feito como se apenas de uma competição se 

tratasse. Como tal, as inscrições serão feitas através de um único ficheiro informático. Caberá à ANL, 

proceder à distribuição das equipas participantes, cumprindo os critérios definidos nos regulamentos 

específicos e procurando rentabilizar ao máximo os espaços viabilizados de ambos os locais.  

Após processadas as inscrições, será divulgada a distribuição das equipas e os nadadores participantes 

por local, procedendo-se de seguida ao ajustamento previsto no regulamento e no qual possibilita o 

preenchimento de pistas vagas segundo os critérios estabelecidos e apenas para os nadadores já 

participantes naquele local por forma a nunca ultrapassar o limite da capacidade ocupacional 

permitida, e aprovada pela instituição acolhedora e pela delegação de saúde na qual ela se sita. 

Em ambos os locais não haverá lugar ou acesso a público, e a entrada nas instalações será exclusiva 

aos atletas inscritos e ao treinador (ou treinadores em função do número de nadadores da equipa). 

Numa altura em que se procura reabilitar a atividade desportiva, pedimos antes de mais a colaboração 

todos os clubes, mas pedimos de igual modo tolerância e responsabilidade institucional para que se 

possam dar oportunidades a todos os nadadores pertencentes à ANL.  

Adicionalmente apelamos ainda a todos os agentes envolvidos (atletas, treinadores e pais) que, de 

forma muito responsável, cumpram, e promovam a que sejam cumpridas, todas as normas de 

segurança, higienização, e distanciamento, por forma a não colocar em causa o esforço até agora 

promovido. 

Pela Direcção 

 

Miguel Santos 
(Presidente) 
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