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COMUNICADO Nº 5  
Tomar, 16 de Novembro de 2020 

 

ASSUNTO: CANCELAMENTO DO 1º TORREGRI e 1º TORNEIO DO CIRCUITO DE 
CADETES- JA DE INF e JUV 

 

Na sequência do cancelamento do Torneio de Abertura de Inf, Juv e Cadetes A que estava agendado 
para 7 e 8 de Novembro de 2020 em Coruche e tendo em conta a preocupação em permitir que as 
categorias  de Infantil e Juvenil pudessem realizar novas provas, O director Técnico Distrital 
auscultou os técnicos dos clubes e propôs um novo programa de provas em que estas categorias 
fossem também incluídas a par dos Cadetes. 
Como também é do vosso conhecimento esta prova estava marcada para Torres Novas no dia 22 de 
Novembro de 2020. 
Em 13 de Novembro a ANDS e o seu presidente foram informados que por decisão da 
Câmara Municipal de Torres Novas iriam ser encerradas  todas as atividades desportivas praticadas 
nas Piscinas Municipais Fernando Cunha desde do dia 12 de Novembro, sendo que decisão será 
objeto de revisão em função da evolução da avaliação que, em cada momento, for feita da adequação 
das medidas agora adotadas com vista à prevenção e controlo da COVID-19. 
De imediato foram tomadas novas diligências junto de outras autarquias na possibilidade de 
transferência da prova pudesse ser possível. Face à reavalição feita pelo Conselho de Ministros sobre 
os novos concelhos de risco elevado- COVID 19, o pedido efectuado não obteve resposta afirmativa. 
Nesse sentido e considerando o respeito das decisões tomadas pelas autarquias e ainda pelas 
directivas emanadas superiormente pelo governo e DGS sobre a evolução da pandemia 
COVID19, a direcção da ANDS, entendeu cancelar a prova de 22 de Novembro ficando a 
reavalição do calendário e regulamento distrital a ser executada de acordo com a evolução da 
situação. 
Ciente de a decisão tomada é a possível dentro do contexto distrital e nacional apelamos à vossa 
compreensão,  aguardando que a situação possa vir a ser favorável para retomarmos as competições. 
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