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 COMUNICADO 

N.º 08/2021 Data: 2021-05-13 
 
 

Tentativa de obtenção de mínimos 
 

Informam-se todos os clubes que na sequência de um pedido efetuado pelo CDEAP, 

CDBRG, CAFBPD e CNPD e do respetivo deferimento por esta Associação, vai ser 

realizada uma tentativa de obtenção de mínimos de acesso a provas nacionais, no dia 14 

de maio de 2021, na piscina do Complexo Desportivo das Laranjeiras, pelas 18H30, para 

as seguintes provas:  

− Masc., 200m Estilos 

− Femin., 200m Estilos 

− Masc., 100m Mariposa 

− Femin., 100m Mariposa 

− Masc., 100m Costas 

− Femin., 100m Costas 

− Masc., 50m Bruços 

− Femin., 50m Bruços 

− Femin., 100m Bruços 

− Femin., 50m Livres 

− Masc., 100m Livres 

− Femin., 100m Livres 

− Femin., 200m Bruços 

− Masc., 200m Costas 

− Masc., 200m Livres 

− Femin., 200m Livres 
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− Masc., 400m Livres 

− Femin., 400m Livres 

− Masc., 400m Estilos 

O pedido de tentativa de mínimos poderá ser feito até 24 horas antes da data fixada para 

a sua realização. 

Assim, informa-se que as inscrições devem ser recebidas até dia 13 de maio de 2021, e 

efetuadas como é habitual para qualquer prova, no ficheiro do programa de provas que 

será disponibilizado no sítio da ANARA na internet. 

As despesas referentes a uma tentativa de de obtenção de mínimos de acesso a provas 

nacionais são por conta dos Clubes que a tiver requerido. 

Face à situação pandémica atual de cóvid 19 que obrigou ao adiamento de algumas 

provas previstas no calendário desportivo, a ANARA decidiu, a titulo excecional, isentar 

os clubes do pagamento das despesas desta tentativa de de obtenção de mínimos de 

acesso a provas nacionais.  

 

Pela ANARA 

 

 
José Domingos Dias Vaz, 
Presidente da Direção 
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