
ASSOCIAÇÃO DE NATAÇÃO DA MADEIRA 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADE 
 

FESTIVAL DE ABERTURA DA ANM – Funchal, 4 de Novembro de 2017 (tarde) 
    

NOME DO CLUBE PISCINA DE 25 METROS  

ORDEM ALFABÉTICA - DESFILE 6 e 7 Anos 8 Anos 9 Anos 
10 e 12 

Anos 
TOTAL POR 

CLUBE 
PRESENÇAS 

1. Associação Desportiva do CAMPANÁRIO 3 1 2 0 6 5 (-1) 

2. Associação Desportiva de GALOMAR 0 3 2 7 12 11 (-1) 

3. Clube Desportivo NACIONAL 6 0 1 0 7 7 (=) 

4. Clube Desportivo SÃO ROQUE 0 1 2 0 3 4 (+1) 

5. Clube Desportivo UNIDOS DA CAMACHA 4 1 1 1 7 6 (-1) 

6. Clube Desportivo WOS TEAM 3 2 1 2 8 5 (-3) 

7. Clube Escola O LICEU 11 2 7 5 25 18 (-7) 

8. Clube Futebol ANDORINHA 3 6 4 0 13 12 (-1) 

9. Clube NAVAL do Funchal 16 3 2 3 24 18 (-6) 

10. JUVENTUDE Atlântico Clube 0 5 2 0 7 8 (+1) 

TOTAIS 46 24 24 18 112 94 (83,9%) 
 

OBSERVAÇÕES: INSCREVERAM-SE 112 NADADORES E PARTICIPARAM 94 NADADORES (16,1% faltas). 
 

 

NOTAS POSITIVAS:  

 1. Número elevado de participantes e de clubes (10 clubes) para o primeiro festival. Houve reduzidas 

faltas de comparência para o primeiro festival, comparativamente com as do ano passado. Começa-se a 

criar um ciclo de festivais que proporciona rotinas positivas e consistentes na organização dos clubes e no 

papel dos professores e treinadores; 

2. Nível técnico bastante aceitável para a maioria das crianças dos 7 aos 9 anos dominando a técnica 

de crol e de costas com padrões muito promissores. Se os clubes derem continuidade a estes talentos 

temos um futuro promissor; 

3. Programa foi bastante fluído e totalmente cumprido, de acordo com o programa horário previsto, 

tendo contribuído a excelente ajuda dos voluntários e dos professores; 

4. Foi anunciado o festival de 25 de novembro de 2017, entre as 10h00 e as 12h30, tendo-se chamado 

a atenção para as duas sessões e para o programa das crianças dos 3 aos 6 anos, no tanque de 

aprendizagem. Comprometeu-se os clubes presentes e informou-se do programa complementar para os 

pais uma vez que a piscina da Ribeira Brava não tem condições de para acolher os pais nas bancadas. 

5. O excelente contributo dos oito voluntários, incluindo duas novas voluntárias (vide a lista de 

participação do contributo dos voluntários); 

6. As professoras do Futebol Clube Andorinha emprestaram a aparelhagem do clube o que permitiu 

colocar música ambiente e tornar a atividade mais agradável. Esta ajuda não retira a necessidade da 



Associação de Natação da Madeira ter uma aparelhagem adequada com microfone e som para toda a nave 

ou ter uma empresa que faça o serviço; 

7. Elevada adesão dos pais e familiares o que fez encher preencher quase todas as bancadas da 

piscina de 25 metros; 

8. A entrega do lanche no final foi feita de forma fluída e rápida o que contribuiu a ajuda da Fátima 

Balau, Associação de Natação da Madeira, na coordenação. 

 

ASPETOS A MELHORAR:  

1. A aparelhagem não foi providenciada devido a um desentendimento com a empresa que iria 

prestar o serviço. O desfile foi feito sem música. Será necessário providenciar uma aparelhagem com som 

mas que seja adequada ao espaço. A Associação de Natação da Madeira deverá suportar o custo deste 

serviço; 

2. Envolver todos os treinadores e professores em tarefas de apoio à organização. Esta distribuição de 

tarefas deve ser feita à priori ou então na reunião prévia da prova; 

3. Não foi possível, por ausência justificada de elementos da Direção, haver representação desta na 

abertura para dar as boas vindas e a consequente abertura do festival. Sendo a organização anfitriã, é 

necessário ter algum elemento da Direção; 

4. A temperatura da água não foi a desejável, nos próximos festivais, procurar assegurar 28ºc; 

5. Fazer uma t-shirt identificadora do voluntário. Já temos dois logos feitos pelos voluntários que 

ilustram um tipo de ajuda da atividade de natação; 

6. Melhorar a preparação dos voluntários, dando-lhes a informação antecipada sobre a atividade e 

sobre o seu papel nos festivais / tarefa; 

7. Incentivar os voluntários e desenvolverem tarefas de forma autónoma que se enquadrem no 

programa de atividades dos festivais, por exemplo, uma das voluntárias irá preparar uma atividade de 8 

minutos para aquecimento fora da piscina através da dança adaptada à natação; 

8. A necessidade de articular e clarificar o papel dos voluntários no apoio às atividades e tarefas da 

organização e não no apoio à atividade específica das crianças do clube A ou B. 

 

PRÓXIMOS EVENTOS / FESTIVAIS:  

 

1. 25 DE NOVEMBRO – Sábado de MANHÃ (10h00 – 12h30): 

– II Festival de Natação – Festival da Associação Desportiva do Campanário. 

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

– III Festival de Natação – Festival de Natal da Associação de Natação da Madeira. 

3. 13 DE JANEIRO – Sábado de TARDE (16h00 às 18h00): A confirmar… 

– IV Festival de Natação – Festival do Clube Desportivo Nacional. 

 

 

Funchal, 06 de Novembro de 2017    Jorge Soares (ANM) / Vítor Pereira (ANM) 


