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1. NATAÇÃO PURA - ÉPOCA DESPORTIVA 2021/2022 

Decorrente dos trabalhos da reunião realizada a 25 de Setembro entre a ANL e os clubes filiados em 

Natação Pura – na qual estiveram presentes 15 dos 27 clubes filiados com atividade – e dos esforços 

complementares envidados pela Direção da ANL  por forma a recolher informações sobre 

disponibilidades para cedência de equipamentos desportivos por parte dos clubes que não se fizeram 

representar na reunião, deliberou a Direção da ANL que, e fruto das limitações ao acesso a planos de 

água que permitam realizar um programa competitivo regional em moldes idênticos aos observados em 

período pré pandemia COVID-19,  a presente época desportiva deverá ser estruturada de modo a que: 

1. A Associação de Natação de Lisboa prepare e organize na integra os principais momentos 

competitivos regionais: 

• Campeonatos Regionais das categorias de Infantis, Juvenis, Juniores e Seniores; 

• Torneios de Fundo de Infantis e Juvenis; 

• Meeting Internacional de Lisboa e Meeting XIRA; 

• Torregris, Torneio Nadador Completo Cadetes, Torneio de Verão de Cadetes; 

• Manter as provas desportivas de sua organização sem a presença de publico até serem 
levantadas todas as restrições resultantes das orientações relativas à ocupação nos 
equipamentos desportivos, por forma a garantir a presença do maior número possível de 
nadadores. 

2. A ANL, no sentido de garantir a maior atividade competitiva possível, colabora com a criação e 

organização de torneios propostos por clubes, e procura calendarizar os mesmos em modelo 

similar ao realizado no final da época 2020/2021, com realização de eventos de menor duração 

e menor concentração de atletas, mas que ocorram nas mesmas datas e com programas 

competitivos similares. 

Encarrega-se a ANL, através do seu Departamento Técnico, de agendar uma reunião técnica com os 

clubes filiados em Natação Pura a ter lugar com a maior brevidade possível. Esta reunião deverá procurar 

estabelecer o planeamento da calendarização competitiva que deve complementar o calendário ANL. 

Os desafios persistem, para os clubes da ANL e para a ANL em si, e continua a ser necessário a presente 

Direção ter de optar por estratégias que maximize não só os poucos equipamentos desportivos aos quais 

se pode aceder, mas respeite as limitações que neles ainda se evidenciam.  

COMUNICADO Nº 02 - 21/22 
 

Lisboa, 15 de outubro de 2021 
 

 

SUMÁRIO 

1. Natação Pura - Época Desportiva 2021/2022 

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 

 

 

Parceiros: 

Página 2 de 2 

Ao longo da presente época desportiva estaremos sempre a reavaliar as medidas tomadas e as alterações 

promovidas pelo Governo e pela DGS no quadro da pandemia COVID-19 e, logo que nos seja possível, 

tomaremos novas decisões para que voltemos à maior normalidade em termos de calendário 

competitivo.  

 

Pela Direcção 

Miguel Santos 
(Presidente da Direção) 
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