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ASSOCIAÇÃO DE NATAÇÃO DO ALGARVE 
 
 

 

 

 

CIRCULAR Nº  DATA  ÉPOCA 

     
09/2022  20/09/2022  2022/2023 

   

 

DISTRIBUIÇÃO: Clubes 

ASSUNTO: Pedidos de validação de Atletas com Potencial Talento Desportivo no âmbito 
da UAARE. 
 
  

 Exmos. Srs.  

  

Tendo em conta a melhoria da eficácia e eficiência administrativa, a ANALGARVE 

informa que os pedidos de validação de Atletas com Potencial Talento Desportivo, no âmbito 

das Unidades de Apoio ao Alto Rendimento na Escola (UAARE) deverão conter a seguinte 

informação: 

•         Identificação do candidato(a) 

o   Nome do candidato(a) 

o   Nome da instituição desportiva que representa 

o   Modalidade que pratica 

o   Número de filiação 

o   Categoria desportiva 

o   Nome do estabelecimento de ensino escolar que frequenta ou pretende 

frequentar 

o   Ano escolar do candidato(a) 

  

•         Percurso desportivo 

o   Na modalidade de Natação 

▪  Deverá mencionar a nome, data e local da competição (regional, 

nacional ou internacional) onde obteve resultados relevantes. 

▪  Deverá mencionar o estilo de nado e a distância de prova onde obteve 

resultados relevantes. 
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▪  Deverá mencionar os datas e locais de estágios (regionais, nacionais ou 

internacionais) realizados pelo(a) atleta. 

▪  Deverá mencionar se os resultados relevantes obtidos pelo(a) atleta 

foram em representação individual; do clube ou da seleção. 

  

o   Nas modalidades de Águas Abertas, Natação Artística e Pólo Aquático. 

▪  Deverá mencionar a nome, data e local da competição (regional, 

nacional ou internacional) onde obteve resultados relevantes. 

▪  Deverá mencionar os datas e locais de estágios (regionais, nacionais ou 

internacionais) realizados pelo(a) atleta. 

▪  Deverá mencionar se os resultados relevantes obtidos pelo(a) atleta 

foram em representação individual; do clube ou da seleção. 

 

CRITÉRIOS DE VALIDAÇÃO DE ATLETAS COM POTENCIAL TALENTO 

DESPORTIVO PARA INTEGRAÇÃO DAS UAARE (ANEXO). 

 

José Perdigão 

Presidente da ANALGARVE 
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