
 

 

   
 

                           

 

 

 

 

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 

 

 

Parceiros: 

Página 1 de 1 

 

 

 

1. COMPETIÇÕES REGIONAIS DE POLO AQUÁTICO 2020/2021 

Dentro do enquadramento pandémico que se vive desde o mês de março de 2020 no nosso país, e todas 

as condicionantes restritivas em volta da organização de competições das várias disciplinas da natação, 

ainda mais penalizante no que toca ao Polo Aquático dado o seu enquadramento até recentemente 

enquanto modalidade de alto risco, na atual fase de desconfinamento e reclassificação da modalidade 

como de médio risco, importava perceber o que poderia ser feito a nível regional relativamente a 

competições regionais ainda na presente época. 

Não é por demais de salientar que a organização de competições regionais (em qualquer formato) depende 

fundamentalmente da vontade dos clubes, pois a disponibilização dos seus planos de água e os custos 

atuais inerentes a qualquer disponibilização dos mesmos, só aos clubes diz respeito, dado que a ANL não 

gere ou possui qualquer infraestrutura aquática. 

No passado dia 4 de maio a Direção Técnica de Polo Aquático da ANL entrou em contacto com os clubes da 

modalidade com o objetivo de perceber do interesse em participar em Torneios da ANL, por género e 

escalão, até ao final da presente época, tendo em conta todas as condicionantes impostas pela DGS e 

respetivos custos, estando naturalmente também implícito a cedência do plano de água, quando o clube o 

dispõe.  

Foi pedida uma resposta a todos os Clubes até ao final do dia 10 de maio, sendo que a mesma nunca seria 

vinculativa à participação futura, no caso de quererem participar. Passado o tempo previsto, só dois clubes 

responderam, sendo que os restantes não manifestaram qualquer opinião. 

Face á situação exposta, não existem condições nem interesse por parte da maioria dos clubes associados 

em participar em competições regionais da Associação de Natação de Lisboa. 

A Direção e a Direção Técnica da ANL estarão sempre disponíveis para promover, discutir e organizar 

competições da modalidade, desde que exista interesse por parte dos Clubes. 

 

Pela Direcção 

Miguel Santos 
(Presidente da Direção) 

 

COMUNICADO Nº 04 - 20/21 
 

Lisboa, 21 de maio de 2021 
 

 

SUMÁRIO 

1. Competições Regionais de Polo Aquático 2020/2021 

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

