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CIRCULAR Nº 11-19 
 

17/05/2019 
 
 
 

DISTRIBUIÇÃO: Associações Territoriais e Entidades Aderentes ao PAN. 

 

ASSUNTO:  Desafio Portugal a Nadar 2019 
 

 

Este desafio é lançado a todos os alunos, professores e coordenadores das Escolas de Natação 

do PAN. 

O objetivo é que cada Escola de Natação se faça representar com os seus alunos num evento 
nacional que constitua uma experiência única para os nadadores e uma oportunidade para cada 
Escola mostrar a competência do seu ensino. Basta mobilizar um grupo de nadadores e um 
técnico, solicitar um transporte ao Clube, Junta de Freguesia ou Município, e vir a Setúbal no dia 

8 de junho 2019. 

Aproveitando a realização da etapa em Setúbal da Taça do Mundo de Águas Abertas (FINA 
Marathon World Series), uma das mais prestigiadas provas do Circuito Mundial, a FPN criou com 
as distâncias de 200m, 600m e 2000m, em que, em absoluta segurança os nadadores partilharão 

o local do evento principal. 

Se as distâncias de 200m e 600m, realizadas perto da margem se destinam a todas as idades, 
avós, pais e filhos, onde o carater lúdico se sobrepõe ao espirito competitivo, a distância de 
2000m já se destina a nadadores confirmados e com um regulamento oficial (utilização de fato 

isotérmico será bastante provável). 

Da parte da tarde realiza-se a prova de 10km, em que os melhores nadadores do Mundo, 

masculinos e femininos, irão competir durante cerca de 2 horas. 

Conciliando um momento de prática desportiva, proximidade com a realidade do alto rendimento 
mundial e a possibilidade de convívio entre Escolas de Natação do PAN dos mais variados pontos 
do país, pretende a FPN criar uma maior motivação para nadadores, professores e treinadores, 

prosseguirem a sua evolução na modalidade.  

Para mais informações poderá consultar em: 

https://fpnatacao.pt/evento.php?codigo=539 
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Para realizar a inscrição da sua Escola de Natação basta clicar em https://lap2go.com/pt/event/fina-
marathon-swim-world-series-open-challenge-2019 

 

Qualquer informação: pedro.brandao@fpnatacao.pt  ou através: 917 072 680 

 

 

 

 

 

 

Pela FPN 
 
 
 
 
António José Silva 
Presidente 
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