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COMUNICADO N.º 006/13‐14 
 

Distribuição: CLUBES da ANNP, FPN 
 
 
A Direção da Associação de Natação do Norte de Portugal (ANNP), em reunião de 
07/04/2014, deliberou emitir em comunicado os acontecimentos ocorridos nas Piscinas 
Municipais de Paços de Ferreira. 
 
Recentemente, numa demonstração de puro vandalismo, em que a natação e a maioria dos 
nadadores não se reveem, foram provocados danos de enorme gravidade no equipamento 
desportivo acima citado. 
 
Ao tomar conhecimento dos factos, a ANNP entrou de imediato em contacto com a Empresa 
Municipal Gespaços, assumindo, esta Associação, as suas responsabilidades enquanto 
parceiros institucionais. 
 
Em comunicado (documentado) foram informados os clubes do acontecimento, pedindo a 
colaboração para a identificação dos prevaricadores. Este pedido foi reforçado na mais 
recente Assembleia Geral, tendo esta Direção da ANNP alertado que vai até às últimas 
consequências até se identificarem os culpados do sucedido. 
 
Perante o tácito pacto de silêncio dos agentes desportivos presentes na prova e a falta de 
solidariedade institucional dos clubes na procura da verdade, a Direção decidiu: 
 
- Dar como esgotado o prazo para os envolvidos se assumirem; 
- Repudiar os atos de diversão dos que procuram desviar as atenções do sucedido; 
- Lamentar a posição dos clubes quando está em causa a sua imagem; 
- Até ao apuramento da verdade dos factos o escalão em causa (infantis masculinos) não 
participará mais, até ao fim da época, nas provas regionais; 
- Não serão autorizados a participar em provas fora da ANNP; 
- No caso de participações à revelia da ANNP os resultados não serão homologados e será 
feita a respetiva participação ao Conselho de Disciplina; 
- Não serão convocados para estágios da responsabilidade da ANNP; 
- Dar conhecimento à FPN do decidido. 
 
Pelo respeito que nos merecem os parceiros institucionais, que sempre nos apoiaram, e os 
nadadores que engrandecem a natação e cumprem com civismo esse estatuto, a continuar 
por esclarecer esta ocorrência e ficar tudo na mesma, a Direção apresentará a sua demissão. 

 
Porto, 08 de Abril de 2014 
 
Pela Direcção da ANNP 
O Presidente 
 
  
(Aníbal Cabral Pires) 

 


