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CIRCULAR PA Nº. 2 – 2011/12 

 

INCIDENTE NA PISCINA MUNICIPAL ROTA DOS MÓVEIS – PAREDES 
 
 
A seguir se transcreve documento enviado a esta ANNP, pelo Exmº. Sr. Vereador do Desporto Cândido Barbosa da 
Câmara Municipal de Paredes: 

 

“ Exmº. Sr. Presidente 

 

No dia 16.06.2012 a Piscina Municipal Rota dos Móveis recebeu as provas das Jornadas Concentradas de 

Polo Aquático, atribuídas pela ANNP à Secção de Polo Aquático dos Serviços Sociais da Câmara Municipal 

de Paredes. 

Deploravelmente os balneários masculinos foram vandalizados, tendo sido danificados 4 chuveiros, 4 

apoios de sabão, 1 saboneteira e tendo sido desarrumados os bancos do balneário. As equipas que deram 

entrada na piscina às 14H15 e saíram por volta das 17H00 foram o Salgueiros e Colégio de Lamas. 

Queria manifestar o meu completo desagrado face a este comportamento deplorável, informando que, desta 

vez, o Município de Paredes irá assumir os prejuízos causados, mas que será uma situação que não se irá 

repetir. 

Agradecíamos que tomassem as devidas providências para que situações destas não se voltem a repetir, 

sob pena de termos de equacionar a colaboração que sempre existiu entre as várias instituições envolvidas. 

Aguardando a vossa resposta a esta comunicação, com os melhores cumprimentos 

 

O Vereador 

Cândido Barbosa “ 

 

***__ *** 

 

De acordo com o acima transcrito, a ANNP renova a sua posição perante estes factos, junto dos Clubes 

filiados: 

 

1. A ANNP mostra-se solidária com o Exmº. Sr. Vereador e apresenta um pedido de desculpas 

público pelo sucedido à Edilidade de Paredes; 

2. Aquando dos sorteios das várias competições regionais, este assunto do comportamento social e 

desportivo é abordado, tendo os Clubes interiorizado e assumido o cumprimento de posturas que 

dignifiquem a modalidade; 

3. A ANNP quer acreditar que tratou-se de um caso isolado, que vem beliscar uma época desportiva, 

que tem engrandecido o Polo Regional; 

4. A ANNP, aguarda uma posição dos Clubes visados; 

5. A ANNP para o caso acima descrito e outros análogos, prevê: 

5.1 O pagamento dos prejuízos apurados por parte do Clube(s) infractores identificados; 

5.2 Admite a proibição do escalão e Clube identificado de voltar a utilizar o referido espaço; 

6. A ANNP sensibiliza as Secções de Polo Aquático dos Clubes para que incidentes deste tipo, 

possam trazer graves impedimentos à modalidade, lembrando que as Autarquias e Empresas 

Municipais são parceiros primordiais na cedência das instalações. 

     

*** _ *** 
 
Porto, 29 de Junho de 2012  

 
O Presidente da Direcção, 

 
                                                               Aníbal Cabral Pires 


