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RELATÓRIO, CONTAS
E ACTIVIDADES

2013

O Clube manteve a sua regular actividade social e desportiva, proporcionando aos seus sócios e
especialmente aos seus atletas a prática e a participação em competições nacionais e estrangeiras,
nas várias secções, como é o seu propósito.
Apresentamos a seguir o resumo de toda a actividade de 2013:

ACTIVIDADES SUBAQUÁTICAS

Esta secção está dependente da iniciativa da empresa Laminária, que está sediada nas nossas
instalações e possui uma embarcação pneumática, compressor e equipamento para formação e
aluguer, e que tem realizado saídas para mergulho, sempre que as condições o permitem.
Brevemente iremos formar uma equipa de caça submarina, para competição a nível nacional.
Pretende-se igualmente realizar uma prova local, cuja organização já está em andamento.

PESCA DESPORTIVA

O Clube esteve representado pelos seus atletas em diversas provas, em Portugal e no estrangeiro.
Em destaque:
• Maria Jesus venceu os regionais individuais em juniores sub21;
• Mercedes Costa foi 3ª classificada no camp. regional individual (senhoras)
• Sílvio Santos sagrou-se vice-campeão do mundo pela seleção nacional e ficou em 9º na
classificação individual. Ocupa a posição 15 no ranking mundial.

BODYBOARD

A secção participou nas 6 provas do Circuito Nacional e nas 4 provas do Circuito Open. Esteve
também na Taça de Portugal e no Luso-Galaico. 4 atletas do CNP fizeram parte da selecção norte
nos Jogos Náuticos (Viana do Castelo), onde conquistámos o bronze por equipas, a medalha de
prata nos sub16 e a de bronze nos sub18.
O CNP organizou o 1º Campeonato Regional, que teve a presença de +50 atletas em sub18, open
e master. Individualmente:
• Tiago Silva foi Campeão Nacional Universitário;
• Isaac Moreira ficou em 3º no Nacional sub16
• Ricardo Rosmaninho foi Vice-campeão Luso-Galaico
Tivemos ainda vários atletas no top 16 em Esperanças e Open. E vários atletas alcançaram vitórias
e pódios em provas regionais, nacionais e na Taça de Portugal.

VELA

Organizámos as seguintes provas: Regatas Primavera, S. Martinho e Natal e Campeonato Ibérico
para a classe IOM. A 2ª PAN Vaurien, Regatas S. Pedro e 6ª Prova do Ranking Nacional APCIO, bem
como as regatas para cruzeiros.
Participámos nas regatas: PAR de Aveiro e Leixões; Torneio de Carnaval de Vilamoura;
Campeonato de Portugal de Juvenis (Optimist); 4ª, 5ª e 6ª provas do Ranking APCIO em Leça,
Viana e na Póvoa; Campeonato Regional por Equipas (Viana) e Campeonato de Portugal de
Infantis (F. Foz); Troféu Cidade de Vila do Conde; Dia da Marinha; 1ª PCR (Costa Nova); Regata de
Natal LusitâniaMar (Cascais); I PAN Vaurien (Almada).
Em Espanha estivemos presentes nas Regatas Martin Barreiro; Copa dos Reis; Troféu Platu;
Campeonato do Mundo de Vaurien, Campeonato de Espanha de Laser/Master; Campeonato
Galego de Laser; Campeonato Ibérico de Snipe.
A escola de vela cresceu em número de atletas. A embarcação Raquero (barco-escola) foi muito
utilizado para acções de divulgação deste desporto, com vários grupos provenientes de
associações, e também particulares.
A vela adaptada (para pessoas com mobilidade reduzida) manteve a actividade regular, e a prevista
no protocolo celebrado com o Mapadi. Participou na 1ª e 2ª PAN da classe Access 2.3 (Portimão e
Aveiro), bem como no Campeonato Nacional (V. Castelo).

PÓLO AQUÁTICO

Este ano estiveram em competição as equipas de mini-pólo, cadetes, infantis, juvenis e seniores.
Na presente época há a destacar:
- nos seniores, o 8º lugar no Campeonato Nacional 1ª Divisão; 1/4 final da Taça de Portugal
- nos juniores, fomos Campeões Nacionais e vencedores do XXXV Torneio de Natal do CDUP.
Tivemos 5 altletas no estágio das selecções de formação, 4 nos estágios da selecção sénior, 2
cadetes convocados para a selecção regional e 2 atletas convocados para o 3º Torneio de
apuramento para o Campeonato da Europa 2014.

NATAÇÃO

Graças ao trabalho desenvolvido pelos responsáveis e treinadores, o contingente de nadadores
tem vindo a crescer naturalmente, atingindo 30 atletas federados, que cumprem 6 treinos
semanais. Os próprios pais muito colaboraram (e colaboram), tendo criado uma campanha para
angariação de fundos, que permitiu a aquisição de muito equipamento.
Os nossos nadadores participaram em 20 provas, e organizámos pela 1ª vez nas piscinas
municipais a apresentação pública das equipas de natação e pólo aquático, que perfazem agora
cerca de 130 atletas (número muito respeitável).
O nadador Ricardo Pires (atleta Mapadi/CNP) sagrou-se Campeão Europeu e Nacional, tendo
"arrasado" a concorrência no 2º Campeonato da Europa de Natação Open DSISO (Estarreja).
Arrecadou 6 medalhas de ouro, vencendo todas as provas onde estava inscrito (400L, 200L, 100L,
200B, 100B e 200E), conseguindo ainda o recorde europeu em piscina curta nos 400L), e sendo
um dos nadadores mais medalhados destes campeonatos e da selecção portuguesa!

MARINA

A Marina esteve em actividade normal. No campo desportivo recebeu todas as regatas de
cruzeiros organizadas pelo clube, assim como a ARC Portugal 2013.
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