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Para quem quiser
praticar a modalidade, há
uma regra: não tocar com
os pés no fundo da piscina
TM Por muito tempo chamou-se
natação sincronizada, mas o nome
foialteradoparanatação artística,
em 2017, um desporto híbrido que
funde técnicas e conceitos de na-
tação, ginástica e dança. Es ta alte-
ração do nome é uma medida que
AS ROTINAS ESTÃO DIVIDIDOS
EM CINCO CATEGORIAS: SOLOS,
DUETOS, EQUIPAS,
COMBINADOS E HICHLICHT

visapopularizar odesporto. Como
qualquer das designações adianta,
as equipas tremam uma rotina
sincronizada dentro de água,
composta por movimentos desa-
fiantes e elaborados, ao ritmo da
música. Todos os elementos têm
de estar coordenados para que a

coreografia seja cumprida à risca,
jáque as rotinas são cronometra-
dos. Por vezes, a modalidade é

mesmo comparada a um ballet
aquático por causa da flexibilida-
de, precisão e graciosidade que
exige aos seus atletas.

A modalidade foi notícia inter -
nacional quando o espanhol Pau
Ribes se tornou no primeiro ho-
mem a competir num Mundial,

em 2015. Até então, anatação ar-
tística era considerada uma mo -
dalidade exclusivamente femini-
na e , apesar de Pau ter quebrado
barreiras, ainda não lhe é per-
mitido competir nos Jogos
Olímpicos. Por ser um des-
porto olímpico, há uma sé-
rie de regras para as com-
petições, descritas no site
oficial da Federação Portu-
guesa de Natação.

Para quem se inicia na mo -
dalidade, há uma regra sim-
ples e que é determinante: não

se pode tocar com os pés no fundo
da piscina. As rotinas estão dividi-
dos em cinco categorias: solos,
duetos, equipas (toda a equipa faz



a rotina ao mesmo tempo) e com-
binados (quando a equipa está
toda dentro de água, mas a rotina é
feita à vez) e esquemas highlight
(apenas realizados em campeona-
tos e taças do mundo) . As equipas
têm oito a dez participantes, con-
soante a competição.

Saiba agora onde pode aprender
afazer natação artística.©

I LISBOA
No complexo de piscinas da
Univerdade de Lisboa, os estu-
dantes e antigos alunos têm
desconto na mensalidade.
Como a aula acontece na pisci-
na dos 50 metros, os novos pra-
ticantes têm de fazer um teste
de natação. As turmas de adul-
tos estão divididas entre inicia-
dos e avançados.

Estádio Universitário
de Lisboa
Av. Professor Gama Pinto, Lis-
boa 1 1 210 493 420 1 |www.esta-
dio.ulisboa.pt 1 1 3. a e 5. a

, 20h 1 1

€34 (mensalidade)

LISBOA
Nos anos 40j á se praticava
natação sincronizada no
Sport Algés e Dafundo, mas
sob a designação de ballet
aquático - foi, inclusive,
aqui que o desporto se ini-

ciou em Portugal. Actual-
mente continua a ser um dos

desportos fortes do clube. Aqui

treina-se também a flexibilida-
de, força e coordenação. Antes
de se começar a treinar é neces-
sário fazer uma aula de teste.

Sport Algés e Dafundo
Estádio Náutico Rodrigo Bes-
sone Basto, Av. Combatentes
da Grande Guerra 88, Algés 1 1

214 118 660 1 1 www.sportalgese-
dafundo.com || 4. a ,i9h3oesáb.,
nh3o l| €28 (íx/semana) e€3s
(2x/semana)

I ÉVORA
Nas piscinas do Aminata as
aulas de natação artística são
de nível avançado e desti-
nam-se a quem já tenha algu-
ma experiência nesta modali-
dade.

Aminata-Evora Clube
de Natação
Estação Correio Rossio, apar-
tado 375, Évora || 266 757 370 1|

www.aminata.pt 1 1 2.a a 6. a
, iBh

e sáb., I4h 1 1 €34,95 (mensalida-
de sócios) e €39,95 (mensalida-
de não sócios)


