
NATAÇÃO 
 

A modalidade da Natação da Sociedade Columbófila deu as suas “primeiras braçadas” 

no ano de 1984, através de um trabalho desenvolvido numa piscina da extinta Direcção Geral de 

Desportos, em Condeixa; para que tal fosse possível, a Direcção desta Associação desenvolveu 

um projecto em parceria com a Câmara Municipal de Cantanhede e a DGD, já que se perspecti-

vava a construção, a curto prazo, de uma piscina municipal na Vila de Cantanhede. 

Deslocando para Condeixa cerca de 100 pessoas, duas vezes por semana, procurou-se 

criar um núcleo que, mais tarde e já nas novas instalações de Cantanhede, viesse a catapultar a 

criação de uma secção de natação na Sociedade Columbófila, o que veio a verificar-se; desse 

tempo de Condeixa, mérito para o trabalho desenvolvido pelo Jorge Abrantes, a Lurdes Silva e a 

Fernanda Abrantes. 

Com a inauguração da piscina de Cantanhede, toda a actividade passou para as novas 

instalações, verificando-se em 1987 o grande “boom” da natação na Associação; já com os 

sócios Joaquim Padilha e António José Martins na direcção da secção e o sector técnico super-

visionado pelo saudoso Prof. João Godinho, foi então encetado um trabalho notável de cresci-

mento da modalidade que tem dado tão bons resultados e que ainda hoje se mantém. 

Remonta à época desportiva 1986-1987 a filiação da Associação na Federação Portugue-

sa de Natação, com o licenciamento dos primeiros atletas: o Nuno Cruz, o Jorge Catarino, o 

Allan Carvalho, o Guilherme Martins, o João Nora, o Pedro Catarino, o Carlos Anjo, o Nuno 

Alegre, a Sara Espinhal, a Sandra Martins, a Joana Padilha e a Lara Faria foram os nossos pri-

meiros nadadores federados a competir nas provas da Associação de Natação de Coimbra e, 

posteriormente, nas da Federação Portuguesa de Natação, assim ficando ligados à história da 

Sociedade Columbófila Cantanhedense. 

Mantendo ininterruptamente a sua actividade até à presente data, nas vertentes da apren-

dizagem, aperfeiçoamento, manutenção e competição, são já muitas as centenas de pessoas que 

aprenderam a nadar ou praticaram natação na Columbófila; dessas, algumas dezenas foram atle-

tas federados, sendo inúmeros os títulos regionais e os lugares nos pódios nacionais por eles 

conquistados, empenhando-se presentemente toda a estrutura da secção na conquista do seu 

primeiro título nacional, objectivo que se prevê que se possa concretizar a curto prazo. 

 

 

 


