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Comunicado nº 02/2022 

 

18/05/2022 

 

Assunto: Participação da Selecção de Natação do Algarve de Infantis e Juvenis no VII Meeting de Xira 

 
 Examos Srs. 

 

A Analgarve fez-se representar no VII Meeting de Xira, no passado fim-de-semana de 14-15 de Maio, com 
a sua Selecção Regional de Infantis e Juvenis, com o apoio do Município de Lagoa da iSwim e da Laranja Tours. 
Numa prova de muito bom nível competitivo, que contou com a participação de 331 atletas de 30 equipas de todo 
o país, os jovens algarvios deram magnífica conta de si, quer no conjunto de resultados obtidos, quer em toda a 
postura exemplar que esteve a montante da obtenção destes resultados. 

A postura dos nossos atletas — necessariamente reflexo da sólida formação familiar e desportiva em que 
estão enquadrados, nas suas famílias e nos seus clubes — traduziu-se em dois dias de actividade intensa e 
organizada, na qual imperaram a disciplina, o foco, a generosidade na entrega, o espírito de equipa e o 
entrosamento entre todos os elementos da comitiva. Foi fácil liderar estes jovens: a dedicada representante da 
direção Elisabete Ganso e os Directores Técnicos Regionais, coadjuvados pelo sempre disponível “repórter 
fotográfico” da equipa, Marius Farcas (para além dos vários familiares dos nadadores que apoiaram, na bancada 
das piscinas), limitaram-se a supervisionar, logística e tecnicamente, uma armada afinadíssima nas suas práticas 
e protocolos. 

Nesta deslocação da Selecção do Algarve, o espírito e as práticas inerentes ao conceito de “escalões de 
formação” esteve bem vivo, com a sensação sempre presente de que estamos todos, adultos responsáveis na 
retaguarda, a ajudar a desenvolver excelentes seres humanos (empenhados, disciplinados, leais, solidários) sem 
os quais não pode haver excelentes desportistas. 

Numa competição à qual nos parece a todos os títulos aconselhável regressar em edições futuras, os 25 
nadadores algarvios presentes conquistaram 6 medalhas de ouro, 8 de prata, 13 de bronze (para um total de 10 
nadadores medalhados), nas provas individuais, a caminho de um fantástico 2º lugar na classificação colectiva, 
com um total de 759 pontos, 158 de avanço sobre a equipa terceira classificada. 

  Está de parabéns a família da natação algarvia, na pessoa de todos os seus agentes, em particular na 
dos seus jovens nadadores Juvenis e Infantis. 

  

Júlio Borja 

Diretor Técnico - Natação Pura 

 


