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ASSOCIAÇÃO DE NATAÇÃO DA MADEIRA 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADE 
 

FESTIVAL MADEIRA A NADAR – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DO CAMPANÁRIO 
 

Ribeira Brava, 9 de Março de 2019 
    

NOME DO CLUBE 
TANQUE A 

APRENDIZAGEM PISCINA DE P25 METROS 

ORDEM ALFABÉTICA - DESFILE 3 e 4 Anos 5 Anos 6 e 7 Anos 8 a 11 Anos 
TOTAL POR 

CLUBE 
ALMOÇOS 

PRESENÇAS 

P EE T 

1. ADD CAMPANÁRIO 7 4 13 3 11 + 16 = 27 - - - 29 (+2) 

2. AD GALOMAR - - 6 3 9 2 3 5 10 (+1) 

3. CEO LICEU 1 8 3 5 9 + 8 = 17 8 10 18 13 (-4) 

4. CD NACIONAL - - 4 3 7 - - - 6 (-1) 

5. CD WOS TEAM - - 8 8 16 - - - 17 (+1) 

6. NAVAL DO FUNCHAL - - 3 11 14 - - - 16 (+2) 

7. LUDENS CMachico - - 3 5 8 - - - 7 (-1) 

TOTAIS (7) 
8 12 40 38 

98 23 98 
20 78 

 

OBSERVAÇÕES: INSCREVERAM-SE 98 NADADORES E PARTICIPARAM 98 NADADORES (6,12% faltas). 

- Contagem efetiva do número de participantes no desfile. 
 

VOLUNTÁRIOS ANMAD (5): Osvaldo Mateus, Vitor Pereira, Vera Aguilar, Joni Pereira e Andreia Correia. 
 

P = Participantes | EE = Encarregados de Educação e acompanhantes | T = TOTAL 

 

 

 

NOTAS POSITIVAS:  

1. Foi o festival que apresentou o menor número de faltas (6%), apesar de alguns clubes apresentarem 

mais nadadores do que os inicialmente inscritos e confirmados; 

2. Apesar das adaptações de última hora (em resposta ao número de participantes inscritos), os programas 

A e B foram cumpridos na íntegra, ao mesmo tempo e sem comprometer a segurança dos envolvidos; 

3. A boa temperatura da nave e as duas piscinas disponíveis facilitou e promoveu a participação de crianças 

de vários níveis, ao mesmo tempo e no mesmo espaço de trabalho; 

4. As atividades do Programa A, tanque de aprendizagem, foram muito fluidas, com uma duração de 30 

minutos mais um período de lazer e brincadeira. Teve uma média de 7 criança por grupo, o que promoveu 

o tempo potencial de ação; 
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5. A piscina dispôs de quatro balneários, dois masculinos e dois femininos. Mais, uma vez que o Programa A 

terminou pelas 11h40 e o Programa B pelas 12h00, contribuiu para desanuviar o espaço dos balneários; 

6. Relativamente ao Programa B, piscina de 25 metros, as estafetas de pernas com dois nadadores por pista 

foi importante para os alunos não ficassem muito tempo à espera; 

7. Os encarregados de educação puderam assistir os seus filhos no deck da piscina, numa zona limitada e 

isolada, o que ajudou a combater, em parte, o problema da falta de bancadas; 

8. A Associação Desportiva do Campanário apresentou muitos voluntários e a sua a colaboração foi muito 

gratificante, tal como a ajuda de todos os treinadores presentes que foram muito pró-ativos; 

9. Uma vez que os programas terminaram em períodos diferentes, as crianças do Programa B tiveram 

igualmente a oportunidade de ir para o tanque de aprendizagem brincar, o que contribuiu também para 

aliviar o espaço dos balneários; 

10. Foi oferecido pela Associação Desportiva do Campanário uma credencial a todos os voluntários e um 

lanche bem composto para todos os participantes; 

11. O estacionamento interior existente e disponibilizado, dois parques, mais o espaço em redor do 

complexo foi suficiente para acolher todos os envolvidos. 

 

ASPETOS A MELHORAR:  

1. O almoço convívio cancelado do dia do evento não ficou bem visto para a organização. Os 23 

confirmados do Clube Escola O Liceu e da Associação Desportiva de Galomar, mais os interessados da 

Associação Desportiva do Campanário (participantes, encarregados de educação, voluntários e treinadores) 

justificava o convívio; 

2. O som ficou muito aquém das expetativas. Havia apenas uma coluna para um espaço tão grande e com a 

condicionante ainda maior, uma barreira de vidro entre a piscina e as bancadas (público). Uma vez que o 

espaço dispõe de um sistema próprio de som, justificada tê-lo utilizado; 

3. A maior dificuldade persiste em todos os festivais, organização e divisão dos grupos, sobretudo para a 

piscina de 25 metros que tinha uma número considerável de participantes; 

4. Apesar de a organização ter facilitado a entrada de encarregados de educação do deck da piscina, não 

ficou bem, até por motivos de higiene e segurança, ter pais e crianças no mesmo espaço de trabalho. Isso 

contribuiu também para que houvesse frequentemente pais junto das atividades e dos clubes; 

5. Relativamente ao Programa B, piscina de 25 metros, algumas equipas inscreveram crianças na prova de 

50L que não estavam preparadas. Isso compromete de início a fluidez e a segurança das atividades; 

6. Muito tempo de espera para a prova de 50m, 5 pistas disponíveis e foi uma criança por pista. Só era dada 

a partida depois de todos terminarem a série (como se fosse uma prova oficial). Porém, isso ajudou a que 

não fossem todos ao mesmo tempo brincar e para os balneários. 2x 25 metros seria a melhor opção; 

7. Os nadadores mais velhos ficaram muito tempo à espera para a prova de 50L. Devia haver uma estação 

complementar para o período de espera, como acontece em outros festivais. 
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PRÓXIMOS EVENTOS / FESTIVAIS:  
 

1. 23 DE MARÇO – Sábado de TARDE (16h00 às 18h00): Confirmado! 

– VI Festival de Natação Madeira a Nadar – Associação Desportiva de Machico 

– Piscina de Machico 

 

2. 6 DE ABRIL – Sábado de TARDE (16h00 às 18h00): A confirmar… 

– VII Festival de Natação Madeira a Nadar – Juventude / Salesianos do Funchal 

– Piscinas dos Salesianos do Funchal - Juventude Atlântico Clube 

 

3. 4 DE MAIO – Sábado de TARDE (16h00 às 18h00): Alterado e por confirmar… 

– VIII Festival de Natação Madeira a Nadar – Clube Desportivo São Roque 

– Piscina do Curral das Freiras 

 

4. 8 DE JUNHO – Sábado de TARDE (16h00 às 18h00): Alterado e por confirmar… 

– IX Festival de Natação Madeira a Nadar – Clube Naval do Funchal 

– Complexo Desportivo da Nazaré 

 

5. 22 DE JUNHO – Sábado de TARDE (16h00 às 18h00): A confirmar… 

– X Festival de Natação Madeira a Nadar – Associação Desportiva de Galomar 

– Piscina de Santa Cruz / Galo Resort - Hotel Galomar 

 

 

Funchal, 12 de Março de 2019     

Jorge Soares (ANMAD) 

Vítor Pereira (ANMAD) 

Mónica Góis (ADDC) 


