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Exmo. Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Exmos. Senhores Membros da Mesa
Exmos. Senhores Delegados dos Clubes Associados,

Em primeiro lugar uma palavra de agradecimento a todos pela Vossa presença nesta Assembleia Geral Ordinária
de aprovação de contas.
É chegado o momento de se fazer um balanço e apresentar as contas do que ocorreu durante o ano de 2016.
Gostaria ainda de apresentar aqui uma palavra de agradecimento aos meus colegas de direcção, que apesar de
todas as dificuldades da sua vida particular, se disponibilizaram a colaborar comigo na gestão dos destinos da
Associação.
Apesar de todas as dificuldades de funcionamento de uma Associação praticamente amadora e dispersa pelos
vários Distritos, foi possível dar continuidade ao Plano de Actividades e Orçamento aprovados, pelo que me cabe
a tarefa de destacar algumas das acções levadas a cabo, a saber:
- A conclusão da época desportiva de 2015 / 2016, decorreu com a relativa e a possível normalidade.
- No seguimento do plano definido pela Federação Portuguesa de Natação, realizámos estágios de Cadetes nas
cidades de Castelo Branco e Fundão, em que participaram diversos técnicos dos nossos Clubes, e que contaram
ainda com a prestimosa colaboração dos Clubes anfitriões e dos Municípios dessas localidades que aproveito
para agradecer.
Ainda no seguimento deste plano, participaram os nossos atletas Infantis num estágio inter-regional, em Évora,
organizado pela Associação do Alentejo. Organizamos ainda um Estágio inter-regional em Ponte de Sôr, definido
na Politica Regional, com as Associações do Algarve e do Alentejo.
Como certamente compreenderão, todos estes estágios levados à prática, obrigaram a Associação a efectuar
um esforço financeiro considerável.
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- Participámos com três Selecções Regionais nos Meeting Internacional de Lisboa e do Porto, e na Taça Vale do
Tejo - Abrantes, tendo tido, os nadadores em representação da ANIC, resultados de bom nível, destacamos as
duas finais B do atleta João Duarte do EFC no Meeting do Porto e da excelente classificação absoluta obtida na
taça Vale do Tejo.
- Realizamos o Torneio Zonal de Juvenis Sul, em colaboração com o Município da Guarda, onde estiveram
presentes cerca de 300 nadadores em representação de 65 clubes.
- Ainda e como habitualmente, a ANIC organizou o Torneio do Futuro. Esta prova, organizada em rotatividade
pela ANAlentejo, ANDS e a ANIC, é uma prova de selecções distritais de cadetes e esta foi levada à prática,
novamente na Piscina Descoberta de Castelo de Vide, tendo sido acordado que futuramente a Associação de
Nordeste fará parte da organização.
- Como habitualmente e mantendo os mais cordiais laços de colaboração com a ANDS, foi decidido a cedência
da nossa cronometragem electrónica para o Torneio Regional de Fundo, em que os Clubes nossos Associados
participaram e que se realizou em Abrantes, assim como para a Taça Vale do Tejo, que se realizou em Abrantes.
- Continuamos a manter e a aprofundar as melhores relações com todas as Associações Territoriais do país,
nomeadamente com aquelas que nos são mais próximas, prova disso a realização de provas conjuntas, com a
ANAlentejo e ANDS.
- Realizamos na Piscina Municipal da Guarda a final de SUB 18 Feminino em Polo- Aquático, tendo sido um
enorme êxito desportivo.
- No Projecto Portugal a Nadar, tivemos a adesão de 6 Municípios e Clubes, num total de 1250 aderentes.
- Tentando dar resposta às propostas emanadas do nosso Conselho Regional de Arbitragem, quer numa
perspectiva de valorização dos nossos árbitros, quer numa perspectiva de progressão na carreira, foram várias
as formações, que diversos elementos frequentaram, nomeadamente na área de Natação Pura e Águas Abertas.
Foram ainda adquiridos diversos materiais para esta área específica, nomeadamente cronómetros.
- No plano da Formação, procedemos à organização de uma Acção de Formação, no Fundão, com o tema
“Observação e Análise das habilidades desportivas em Natação: da adaptação do meio aquático até ao ensino
das técnicas de nado”, que contou com 25 formandos provenientes de vários Distritos.
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- Ainda no que concerne à Formação, e conscientes de que esta é uma mais-valia para qualquer Pessoa e
Associação, a ANIC frequentou o Curso de Classificadores Desportivos de Natação, promovido pelo International
Paralympic Committee Swimming, com dois elementos da parte Técnica e um elemento da parte Médica.
- Foi ainda apresentado e aprovado o novo Calendário Regional, bem como o Regulamento de Provas e Tabela
de Taxas, para vigorar na Época Desportiva em curso, depois de devidamente debatido pelo Conselho Técnico e
por diversos Técnicos em representação dos Clubes Associados.
- Recebemos da Federação Portuguesa de Natação a informação da ratificação dos nossos Estatutos, pelo que
finalmente podemos considerar a situação normalizada, encontram-se neste momento em fase de publicação.
- Nas diversas Assembleias Gerais da Federação Portuguesa de Natação tem o Presidente participando, bem
como o Delegado eleito, e ambos têm procurado defender as posições de uma Associação com fracos recursos,
e com naturais dificuldades de interiorização.
- Em relação ao site da Anicentro, foram analisadas todas as propostas tendo a Direcção optado pela da
Yourplace.pt, estando neste momento quase concluída.
- Infelizmente, e apesar de todas as tentativas, não foi ainda possível, junto do município de Portalegre,
encontrar uma solução para a nossa sede social, o que muito lamentamos.
- E por último, a viatura da Associação vinha apresentado diversos problemas inerentes a um natural desgaste,
foi submetida ao arranjo do motor, tendo este sido substituído e com a garantida de um ano pela Opel de Castelo
Branco, no valor de 3.900 €.
- Não posso, neste documento, deixar de endereçar um agradecimento muito especial a todas as Câmaras
Municipais, que têm vindo a apoiar e colaborar com os Clubes das suas regiões, quer disponibilizando os seus
equipamentos, quer apoiando de qualquer outra forma directa ou indirecta, quer ainda colaborando
directamente com a ANIC, a forma como nos têm recebido e apoiado, pois sem esse apoio, nada ou quase nada
seria conseguido. O nosso muito obrigado.

Gostaria também de publicamente agradecer a todos os elementos que deixaram de fazer parte dos corpos
sociais da ANIC e em especial ao Conselho Regional de Arbitragem, na pessoa da Sua Presidente, toda a
colaboração e disponibilidade que transmitiram ao longo dos anos. O meu muito obrigado.
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- Uma palavra ainda de agradecimento à Blanca Nereu e aos meus colegas de Direcção, nomeadamente nos
momentos mais delicados, por todo o apoio e incentivo que me têm transmitido, incentivando-me a continuar
e a levar a “ bom porto” o mandato em curso.
Por fim, uma palavra de agradecimento aos Clubes, seus Dirigentes, Técnicos e Atletas, por toda a colaboração
e apoio, que senão todos, a grande maioria, desde sempre, tiveram a amabilidade de me transmitir, bem como
a melhor compreensão para as falhas que certamente ao longo do ano findo ocorreram, na certeza, que procurei
e procurarei desempenhar estas minhas funções o melhor que podia e sabia, tentando ir ao encontro do que
julguei ser o melhor para a Associação, tratando todos os Associados, com a máxima isenção, disponibilidade e
colaboração.
Em meu nome pessoal e da Direcção que tenho a honra e o privilégio de presidir, o nosso muito obrigado.
Exmos Senhores Delegados,
Aqui Vos apresentamos o Balanço e Contas referentes ao não de dois mil e dezasseis, na certeza que nem tudo
o que foi feito se encontra exposto nestas breves palavras. Procurámos sim, apresentar um documento não
demasiado extenso, mas que tocasse o que de mais relevante se passou.
Cabe agora a V. Exªs, fazer as considerações que julgarem mais pertinentes, estando o Presidente da Direcção
inteiramente disponível para esclarecer qualquer dúvida que se Vos coloque.
Gostaria ainda de informar, que todos os documentos se encontram nas respectivas pastas, aqui presentes, pelo
que poderão ser deviamente consultados.
Para qualquer falha apresentada, gostaríamos de nos penitenciar e ao mesmo tempo solicitar a melhor
compreensão.
Caros Amigos e representantes dos Clubes Associados, aqui presentes, fica na Vossa mão a aprovação deste
Relatório de Contas, que hoje aqui Vos trazemos e apresentamos. No final saberemos então, se devemos
continuar e concluir o mandato que por Vós nos foi confiado.
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Por fim agradecer toda a atenção que nos têm vindo a dispensar, na certeza que o nosso lugar se encontra
sempre ao dispor de todos os Clubes Associados.

Apresento os meus respeitosos cumprimentos,

Portalegre, 20 de Março de 2017

O Presidente da Direcção,

(João Augusto Serra Alexandre)
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