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Câmara Municipal de Sines congratula-se por resultados
internacionais do nadador Gustavo Santa
A Câmara Municipal de Sines apresenta a suas congratulações ao Clube de Natação do Litoral
Alentejano e, particularmente, ao seu atleta Gustavo Santa, pelos resultados excepcionais
obtidos ao serviço da selecção nacional no Multinations Youth Meet, realizado nos dias 4 e 5 de
Abril, no Chipre.
Individualmente, o atleta sineense classificou-se em 3.º lugar na prova de 1500m livres, em
segundo lugar na prova de 200m livres e em 4.º lugar na prova de 400m livres. Obteve ainda
duas medalhas de bronze e dois recordes nacionais juvenis - A integrado nas estafetas
portuguesas de 4x100m livres e 4x200m livres.
A participação no Multinations Youth Meet premiou os nadadores portugueses que mais se
destacaram na época de Inverno, onde, recorde-se, Gustavo Santa se sagrou tetra-campeão
nacional (400m estilos e 200, 400, e 1500m livres).
Também na comitiva portuguesa, mas na equipa técnica, seguiu João Mendes, treinador
principal do CNLA, cuja chamada a esta prova internacional significa o reconhecimento pelo
trabalho realizado ao serviço da natação nacional.
“A Câmara Municipal de Sines regozija-se com o desempenho dos atletas sineenses, que
representa também o resultado do esforço partilhado pela Câmara, o Clube de Natação do
Litoral Alentejano e os seus técnicos, assim como do empenho e talento dos atletas vitoriosos. A
todos, os nossos parabéns.” (presidente da Câmara Municipal de Sines, Manuel Coelho)
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