ISABEL BARRUÉ

Isabel Maria Sequeira Barrué nasceu em Lisboa a 16 de Fevereiro de 1944, filha de Edmundo Heder Barrué e
de Palmira Ribeiro Sequeira Barrué, ambos antigos nadadores do Clube Nacional de Natação.

Veio com os pais residir na Figueira da Foz, onde Edmundo Barrué, para além da sua actividade profissional,
dava aulas de natação na Piscina Praia, durante o verão, tendo-se disponibilizado desde1954 para treinador,
não remunerado, do Ginásio.

Isabel iniciou-se na natação de competição em 1956 (infantil), passando a iniciada em 1958 e sucessivamente
a aspirante, júnior e sénior no ano seguinte, encerrando o seu percurso desportivo em 1963.

Nadadores do Ginásio que conquistaram títulos regionais em 1957

Campeã Nacional de 100 metros livres
Aveiro – 1958

Durante a sua carreira, foi 33 vezes campeã regional da Associação de Natação de Coimbra, e conquistou 8
títulos de campeã nacional – dois em Aveiro (1958 e 59), dois em Tomar (1961), dois na Figueira da Foz
(1962) e dois em Braga (1963) – nas provas de 100 metros livres (4), 200 livres (3) e 100 mariposa (1).

Jogos luso-brasileiros – Figueira da Foz – 1960

Atingiu a internacionalização em 1959, num Portugal–Espanha em Aveiro, participou nos Jogos Luso–
Brasileiros em 1960 (Figueira da Foz e Algés) e 1963 (Brasil), e nos Jogos da FISEC (Federação
Internacional de Desporto Escolar) em 1961, 62 e 63, na França, Portugal e Luxemburgo.

Bateu 23 records regionais de categorias, 19 absolutos, 4 dos Campeonatos nacionais, 3 nacionais de
categorias e 2 nacionais absolutos.

Os records nacionais de categorias foram obtidos nas provas de 200 metros costas, aspirantes
(Coimbra, 1959), 100 metros livres, aspirantes (Aveiro, 1959), 100 metros mariposa, seniores (Tomar,
1961), e os records absolutos foram um individual, nos 200 metros mariposa (Figueira da Foz, 1961), e
outro na estafeta 4x100 metros livres, com a equipa nacional (Algés, 1960).

500 metros do Mondego (inter-clubes) – 3ª - 1957

A exemplo do que todos os nadadores desse tempo eram “obrigados” a fazer no início de cada época,
participou em inúmeras provas de rio (hoje designadas de águas abertas), nas quais, entre 1956 e 63, foi
vencedora absoluta de 6 competições inter-sócios do Ginásio e de 5 inter-clubes, com relevo para a 6ª e
7ª Meia Milha da Figueira da Foz, em 1961 e 62.

Em 1963, neste caso no final da época (Setembro), foi 13ª classificada e 1ª senhora na Meia Milha da
Federação Portuguesa de Natação, no rio Tejo.

Em 1965, ainda dirigiu aulas especiais para Senhoras no minúsculo (7x2 m) tanque da sede, construído
por seu pai em 1960, exactamente com a finalidade dos nadadores poderem ter algum contacto com a
água entre Setembro e Junho.

O jornal Record considerou-a NADADORA DO ANO em 1957, e em 1963 foi louvada pela Federação
Portuguesa de Natação.

É Sócia de Mérito do Ginásio desde 1994.

Profissionalmente, é Tesoureira da Fazenda Pública.
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A ficha da secção de natação, preenchida por seu Pai, Edmundo Barrué (Arquivo Histórico do Ginásio)

