
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleções Regionais – Águas Abertas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉPOCA 2021 - 2022 



Índice 

 

MENSAGEM DO PRESIDENTE – PEDRO CRUZ ................................................ 3 

1. Introdução ...................................................................................................................... 4 

2. Seleção Regional.......................................................................................................... 5 

2.1 Critérios de Acesso ...................................................................................................... 5 

2.2 Praticantes ..................................................................................................................... 6 

2.3 Plano de Atividade ......................................................................................................... 6 

2.4 Critérios de seleção ....................................................................................................... 6 

3. Divulgação da modalidade .......................................................................................... 7 

3.1 Introdução ...................................................................................................................... 7 

3.2 Acesso ............................................................................................................................ 7 

3.3 Apoio Institucional – MIUS, Funchal ......................................................................... 8 

 



MENSAGEM DO PRESIDENTE – PEDRO CRUZ 

 
 

Bem-vindos às Águas Abertas. 

 
A ANMinho pretende dinamizar e incentivar todos os escalões de nadadores de 

Águas Abertas filiados pela  nossa associação. 

Pretendemos aumentar a participação de cada vez mais atletas nas provas do 

calendário Nacional de Águas Abertas, em especial nas que são 

organizadas/apoiadas pela nossa Associação, o Meeting da Sra. D’Agonia e o 

Meeting Águas da Goma, e também alargar a participação nas provas de fundo 

realizadas em piscina. 

Será um momento de viragem, acredita e desafia-te.  

Contamos contigo!!! 



1. Introdução 

 

 
Este documento surge na necessidade de proporcionar aos nadadores de águas 

abertas, e a todos que mostrem interesse em ingressar na disciplina, as 

melhores condições e momentos de preparação específica. 

O objetivo passa por poder incluir o maior número possível de nadadores em 

competições de elevado nível e estágios de preparação. 

No presente documento estão definidos os critérios referenciais de seleção para 

as competições onde a ANMinho tenciona participar, com abrangência a todos 

os escalões, na corrente época desportiva. 

Será um trabalho a desenvolver durante os próximos 3 anos e esperamos que 

os ensinamentos recebidos em cada ano nos permitam ir melhorando 

gradualmente este plano de desenvolvimento da modalidade. 



2. Seleção Regional 
 

As seleções regionais de águas abertas da Associação de Natação do Minho 

serão constituídas por nadadores que revelem capacidade de obtenção de 

prestações desportivas de excelência, tratando-se de um sistema seletivo e 

restritivo. Desse modo, será caracterizado por objetivos ambiciosos e, como tal, 

os critérios de seleção serão rigorosos e claros. 

 

 
2.1 Critérios de Acesso 

 
Sendo as Águas Abertas uma disciplina com características muito singulares e 

distintas das restantes disciplinas, a elaboração de critérios de acesso a 

seleções regionais não é passível de ser limitada a fatores fechados, como 

tempos realizados. 

Tendo em consideração as características intrínsecas da disciplina, os critérios 

de seleção compreenderão os seguintes itens: 

 O nadador deve estar devidamente filiado na disciplina de Águas     

Abertas na ANMinho/FPNatação; 

 Rendimento dos nadadores nas competições realizadas no decorrer da 

época desportiva 2021/2022 

 Capacidade de compromisso dos nadadores; 

 Existência de objetivos claros e inequívocos, sem prejuízo da 

compatibilização com a participação noutras disciplinas; 

 Rendimento dos nadadores nas provas de Águas Abertas, destacando a 

sua capacidade de adaptação às diferentes condicionantes encontradas 

(temperatura da água, correntes, nº de participantes, etc.); 

 Compromisso com os objetivos da seleção regional; 

 Postura manifestada em todos os momentos, competições, treinos e 

deslocações. Bem como, espírito de grupo, companheirismo e respeito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2 Praticantes 
 

Os nadadores, para poderem integrar as seleções regionais, devem cumprir as 

seguintes exigências: 

 Realizar classificações e resultados que lhe permitam a integração; 

 Participação nas duas provas de referência do circuito nacional; 

 
 

2.3 Plano de Atividade 
 

 MIUS, Funchal (10 a 12 setembro 2022) – seleção regional ANMinho constituída 

por 5 nadadores, 3 masculinos e 2 femininos. 

 
 Estágio de Preparação I – Será realizado um estágio de preparação com o 

máximo de 15 nadadores (manhã com treino em piscina de 50m e tarde com 

treino em águas abertas) em local a definir na zona da ANMinho, de acordo 

com as possibilidades existentes, e em data a definir durante o mês de 

agosto, antes da realização do MIUS, suportado pela ANMinho. 

 Estágio de Preparação II – No Funchal, na semana precedente ao MIUS, 

será realizado outro estágio para os atletas da Seleção Regional 

 
 

2.4 Critérios de seleção 

 

 
Considerando o acima descrito, os critérios de acesso as Seleções Regionais de 

Águas Abertas são definidos por resultados e classificações obtidos nas 

seguintes competições: 

1.  Circuito Nacional de Águas Abertas 

a)  Meeting Internacional Sra. D’Agonia 

b)  Meeting Águas da Goma 

2.  Classificação no Circuito Nacional de Águas Abertas 

3. Outras provas disputadas em piscina ou na modalidade de Águas 

Abertas 

 
 
 
 
 
 



O primeiro critério de seleção será as classificações obtidas nas duas provas do 

circuito nacional de águas abertas: 

 Meeting Internacional Sra. D’Agonia (02/07/2022) 

 Meeting Águas da Goma (03/07/2022) 

 
 

Como segundo critério de seleção, na época de 2021/22, temos as classificações 

obtidas no Campeonato Nacional de Águas Abertas, isto é, nadadores com 

resultados de destaque em provas que constituem o circuito nacional ficam 

referenciados para uma possível entrada numa seleção regional. 

 Classificações obtidas nas provas do Circuito Nacional de Águas Abertas 

 

Na necessidade de desempate, utilizaremos um terceiro critério, o Campeonato 

Nacional de Longa Distância e o Torneio de Fundo de Masters. 

 Ranking de tempos das provas de 5000L, 3000L, 1500L 

 

 
 

3. Divulgação da modalidade 

 
 

3.1 Introdução 
 

É objetivo da ANMinho, para além da obtenção de resultados de excelência das 

suas seleções regionais, promover a prática da modalidade de Águas Abertas 

entre os atletas federados de todos os escalões como alternativa ou 

complemento à prática da natação pura.  

 

 

3.2 Acesso 
 

A exemplo do apuramento para a Seleção Regional, os apoios abrangerão 

apenas os atletas que possuam cumulativamente as seguintes condições: 

 Estejam devidamente filiados na modalidade de águas abertas na 

ANMinho/FPNatação 



 Participem nas duas provas na área geográfica da ação da ANMinho, o 

Meeting da Sra. D’Agonia, em Viana do Castelo e o Meeting Águas da 

Goma, na Póvoa do Lanhoso 

 Participem em mais duas provas, à escolha, do Circuito Nacional de 

Águas Abertas a realizar antes do MIUS Madeira Island Ultra Swim no 

Funchal 

 

3.3 Apoio Institucional – MIUS, Funchal 

 

Destinado aos 15 melhores classificados no Calendário Nacional da Águas 

Abertas após a conclusão da Travessia da Barragem de Montargil, o apoio 

institucional da ANMinho direciona-se à participação dos nadadores no MIUS 

2022, no Funchal, e prende-se com: 

 Colaborar na realização de protocolos de facilitação logística com a 

ANMadeira, nomeadamente no que respeita a criar condições favoráveis 

na estadia dos nadadores e na inscrição nas provas; 

 Permitir a participação destes nadadores no estágio de 1 dia da Seleção 

Regional a realizar no Funchal antes do MIUS, na véspera da competição 

em local e hora a definir, e sob orientação da Selecionadora Regional. 

 Oferta da t-shirt e da touca da Seleção Regional 


