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COMUNICADO N.º 007/09-10 
 
Distribuição: CLUBES da ANNP, Nacionais, Associações Regionais e FPN 
 
1. 28º Meeting Internacional do Porto – 05 e 06JUN10 

  
 
Se não fosse invocado o nome da Associação de Natação do Norte de 
Portugal (ANNP), culpando-a de uma situação à qual é alheia, não 
estaríamos a fazer o que nunca foi nosso hábito: promover eventos 
organizados por outros. É de lamentar que pessoas ditas (ir) responsáveis 
escrevam tantas inverdades no comunicado da «pseuda» Direcção do 
Meeting de Loulé. 
 
Por vezes dá jeito fazer de conta que se desconhece para encobrir 
incapacidade organizativa ou outras razões e levar ao delírio os mesmos 
do costume. Não é preciso muito para desmontar – nem estamos 
preocupados – e pôr em evidência a falta de rigor e despudor do mentor 
do comunicado.  
 
Para dialogar é preciso, no mínimo, duas pessoas. Quando aconteceu esse 
contacto? Como? Quem tentou essa aproximação com a ANNP? Que 
responda quem souber. 
 
Há muito que o Meeting Internacional do Porto atingiu a maioridade, já 
não usa cueiros e nunca precisou de se pôr em bicos de pés para ter os 
melhores entre si. 
 
Não temos complexos quando nos apelidam de bairristas – sempre –, 
sentimos orgulho no que fazemos pela natação nacional ao organizarmos 
o segundo meeting mais antigo da Europa que honra a cidade do Porto. 
 
Quais virgens ofendidas, mas com asas de barro cirurgicamente dão à 
estampa, nas vésperas da pré-inscrição das equipas para o Meeting 
Internacional do Porto, o comunicado datado de 21 de Abril de 2010, mas 
que só dia 6 de Maio foi divulgado publicamente. Para quem tanto 
reclama, esta atitude é uma ode à hipocrisia. 
 
Para terminar com os tabus, damos a conhecer, não a nossa verdade, mas 
a verdade dos factos.  
 
O Meeting de Loulé, segundo o comunicado do clube algarvio, foi marcado 
a 22 de Junho de 2009. Relativamente ao Meeting Internacional do Porto 
atrasou-se 20 dias! 
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Senão vejamos a cronologia dos documentos trocados entre a ANNP/FPN: 
 
- 4 de Fevereiro de 2009 (quarta-feira, 16h32) - ANNP/FPN 
 
Marcação das datas do XXVIII Meeting Internacional do Porto de 2010: 
5/6 Junho  
 
- 2 de Junho de 2009 (terça-feira, 13h45) - FPN/ANNP 
Formulário da LEN até 19 de Junho de 2009 
 
- 2 de Junho de 2009 (terça-feira, 18h53) - ANNP/FPN 
Envio do formulário da LEN 
 
- 10 de Julho de 2009 (sexta-feira, 17h28) - ANNP/FPN 
 
Datas do Meeting Internacional do Porto de 2011: 4/5 Junho 
Datas do Meeting Internacional do Porto de 2012: 2/3 Junho  
 
Curiosamente ao comunicar no dia 22 de Junho de 2009 a realização do 
Meeting de Loulé de 2010, a organização dessa competição agendou fora 
do prazo indicado pela FPN (19 de Junho de 2009). 
 

 
Porto, 07 de Maio de 2010 

 
Pela Direcção da ANNP 
O Presidente 

 
 

(Aníbal Cabral Pires) 
 


