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1. NATAÇÃO ADAPTADA 

 
Recordes Nacionais em Piscinas de 25 metros 

 

Informamos que está publicado no site da FPN o registo provisório de recordes nacionais de 
natação adaptada em piscina de 25 metros. 

Link:  

http://www.fpnatacao.pt/federa%C3%A7%C3%A3o/documentos/recordes/1442935263-recordes-
nacionais-natacao-adaptada  

Os interessados deverão consultar o mesmo e no prazo de um mês a partir da data de 
publicação deste comunicado, informar a FPN de qualquer erro ou lacuna que exista, 
apresentando o respectivo comprovativo de resultado. Volvido este período provisório e se não 
existir qualquer alteração o registo passará a definitivo. 

 
2. FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE NATAÇÃO 

 

a) Agradecimento 

  
No âmbito da saída desta Federação, dos Técnicos David Ferro, Alexandre Dias e Duarte 
Marques e dos Colaboradores Jorge Lavinha e André Martinho, para abraçarem novos projetos 
profissionais a Direcção da Federação Portuguesa de Natação agradece publicamente a todos, 
a sua competência, disponibilidade e empenho, demonstrados no exercício das funções que 
exerceram. 

 

http://www.fpnatacao.pt/federa%C3%A7%C3%A3o/documentos/recordes/1442935263-recordes-nacionais-natacao-adaptada
http://www.fpnatacao.pt/federa%C3%A7%C3%A3o/documentos/recordes/1442935263-recordes-nacionais-natacao-adaptada
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b) Relatório Mensal de Atividade 
 
Estão disponíveis no site da FPN os Relatórios Mensais de Atividade e clipping dos meses de 
Julho e Agosto, em: 

http://www.fpnatacao.pt/sites/default/files/repository/content/files/31059/2016-09-07/julho.pdf  

http://www.fpnatacao.pt/sites/default/files/repository/content/files/31061/2016-09-07/agosto.pdf  

c) Livro de Recordes 

  
Informamos  que o Livro de Recordes já se encontra atualizado e disponível no  site da FPN 
para download no link: 
 
http://www.fpnatacao.pt/sites/default/files/imce/pdfs/1516/livrorecordes_ultimaversao.pdf 
 
Caso pretendam adquirir a versão impressa poderão fazê-lo através do email 
secretaria@fpnatacao.pt com um custo de 30€, portes incluídos. 
 
 

3. FORMAÇÂO 

 
Curso de Grau II de Treinador de Natação Pura, Natação Sincronizada e Polo Aquático 
 
No seguimento da realização do Curso de Treinador de Grau II, informamos que o prazo de 
inscrições foi alargado até dia 22 de Setembro.  
 
Mais informações em anexo e através do link http://www.fpnatacao.pt/formacao/1469805895-
curso-de-treinadores-de-grau-ii  
 

4. DIVERSOS 

 

a) Confederação do Desporto de Portugal 
 

A Confederação do Desporto de Portugal (CDP) vai realizar uma ação de formação com a 
temática “Análise estratégica e auditoria ao sistema de gestão de uma instalação 
desportiva”, no dia 24 de Setembro, em Setúbal. 

Mais informações através do endereço http://www.cdp.pt/formacao/programa-de-
formacao/formacao-cdp.html  
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http://www.fpnatacao.pt/sites/default/files/imce/pdfs/1516/livrorecordes_ultimaversao.pdf
mailto:secretaria@fpnatacao.pt
http://www.fpnatacao.pt/formacao/1469805895-curso-de-treinadores-de-grau-ii
http://www.fpnatacao.pt/formacao/1469805895-curso-de-treinadores-de-grau-ii
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b) 6ª Corrida HELPO 

A Associação HELPO, Organização Não Governamental para o Desenvolvimento, sem fins 
lucrativos, vai organizar a sua 6ª corrida solidária no próximo dia 16 de Outubro, pelas 10H00 
no Jamor. 

Mais informações através do site http://corridasolidaria.helpo.pt 

 
c) Simpósio Internacional “Formação de Treinadores – Desafios para um futuro 

melhor” 

 
O Instituto Lusófono do Treino Desportivo vai organizar um simpósio internacional com a 
temática “Formação de Treinadores – Desafios para um futuro melhor”, nos próximos dias 21 e 
22 de Outubro no auditório Agostinho da Silva no Campus da ULHT. 
 
Mais informações através do link  
https://secure.grupolusofona.pt/rol/f?p=126:1:::::P1_GRAU,P1_INSTITUICAO,P1_CURSO:9,10
3,694  
 
 
 
Pela FPN 
 
 
 
 
 
António José Silva 
Presidente 
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