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ANADIA RECEBE ETAPA DO CIRCUITO DE ESCOLAS DE NATAÇÃO 
 

 
As Piscinas Municipais de Anadia recebem no próximo dia 11 de janeiro, sábado, a partir das 

14h00, a segunda etapa do Circuito de Escolas de Natação 2019/2020, uma prova de cariz 

intermunicipal, promovida localmente pelo Município de Anadia. 

A competição conta com a prestação de cerca de duas centenas e meia de nadadores, em 

representação de dez escolas de natação do distrito de Aveiro, designadamente as escolas municipais 

de Anadia, Arouca, Estarreja, Oliveira de Azeméis, Oliveira do Bairro, Ovar, Castelo de Paiva, e Vale de 

Cambra, e, ainda, as escolas dos Bombeiros Voluntários de Esmoriz (Ovar) e do Colégio de Santa Maria 

de Lamas (Santa Maria da Feira).  

O circuito, que tem como objetivo fomentar a prática desportiva, aliada a um espírito 

competitivo e a um estilo de vida saudáveis, procura incentivar o convívio entre alunos de várias escolas 

de natação, seus professores e encarregados de educação, promovendo, assim, o seu desenvolvimento 

social e desportivo e contribuindo para a divulgação da modalidade de natação.  

Cada escola pode participar com 24 atletas, sendo o circuito disputado em quatro escalões. No 

escalão 1, para nadadores nascidos em 2010 e seguintes, e no escalão 2, para os nascidos em 2008 e 

2009, serão disputadas provas de 25m Livres, Costas, Bruços e Mariposa. No escalão 3, para os nascidos 

entre 2005 e 2007, haverá provas de 50m Livres, Costas e Bruços, 25m Mariposa e 100m Estilos, e no 

escalão 4, para os nascidos entre 2002 e 2004, serão realizadas provas de 50m Livres, Costas, Bruços e 

Mariposa e 100m Estilos. Estão ainda previstas provas de Estafetas 4x25m, de acordo com o escalão.  

No final da competição, todos os atletas receberam diplomas de participação e de classificação. 

As próximas etapas do Circuito de Escolas de Natação vão decorrer em Ovar, a 1 de fevereiro, 

Vale Cambra, a 14 de março, e Esmoriz, a 18 de abril, cabendo a Estarreja encerrar o evento, a 23 de 

maio.  
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