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Relatório da actividade do Clube Naval Povoense no ano 2014

O Clube participou em competições de caça submarina, com uma equipa composta por 3
elementos. Os atletas da secção, Pedro Domingues e Carlos Lourenço, integraram a seleção
portuguesa no campeonato mundial de caça submarina, que decorreu em Novembro no Perú.
Sagraram-se vice-campeões do Mundo, ficando Pedro Domingues em 5º, individualmente. Em
Outubro, o Clube Naval Povoense foi considerado " pela Federação Portuguesa de
Actividades Subaquáticas, destacando-se dos restantes clubes candidatos com modalidades sob
égide desta federação (pesca submarina; apneia; fotografia e video subaquáticos; hóquei
subaquatico). A empresa Laminária, sediada nas nossas instalações, proporcionou aos sócios e
atletas vários mergulhos na nossa costa. Uma vez mais disponibilizamos as nossas instalações
desportivas e da Marina para a organização de um concurso nacional de caça desportiva, de forma
a divulgar e despertar o interesse aos nossos associados nesta modalidade.

A secção reorganizou-se após a ausência do Sr Antonio da Conceição (responsável pela secção nas
últimas décadas), e apesar da actividade ter sido afectada, referimos alguns resultados de
destaque: integrou a selecção nacional no campeonato do mundo de juniores de
pesca desportiva de mar em França, tendo obtido o 2º lugar por equipas e 25º individual.

venceu o 2º "Boa Nova" de pesca desportiva do alto, torneio organizado pelo Clube Naval
de Matosinhos. obtiveram o 2º e 4º lugares no campeonato
nacional da 1ª divisão de pesca desportiva do alto e ficaram apurados para o campeonato do
mundo de 2015, a decorrer na Irlanda.

Participámos em todas as 6 provas do Circuito Nacional de Bodyboard Esperanças do circuito
Open, nos Campeonatos Regionais, Campeonato Luso-Galaico e no Mundial em Sintra.
Organizámos a 1ª etapa do Circuito Regional de Bodyboard do Norte, que contou com mais de 80
participantes nas categorias de Sub16, Sub18, Open, Feminino e Master (+35 anos). Em destaque
estiveram os atletas: – Vice-campeão Nacional Sub20, Campeão Regional
Sub18, Vice-campeão Luso-galaico, 9º no Mundial Sintra / – Vice- campeão Regional
Sub18 / – Campeão Regional Sub16 / – Vice-campeão Regional
Sub16. David Rosmaninho, Fábio Pereira, Isaac Moreira e Ricardo Rosmaninho estiveram também
nos estágios da seleção nacional. A secção conta com 2 treinadores: Rui Campos e Tiago Silva.

:

Clube do Ano"

ACTIVIDADES SUBAQUÁTICAS

PESCA DESPORTIVA

BODYBOARD

Patrício Novais
Sílvio

Santos
Sílvio Santos e Manuel Neves

Ricardo Rosmaninho
Octávio Silva

Isaac Moreira Jacinto Pascoal

VELA

PÓLO AQUÁTICO

Participámos em inúmeras regatas em Portugal e Espanha em várias classes.
Organizámos as seguintes regatas: 1ª PAN Vaurien,
Solitários (Cruzeiros), S. Pedro, Marina da Póvoa (Cruzeiros), Praia de Aguçadoura (Cruzeiros),
Troféu Cidade da Póvoa/Leixões-Póvoa (Cruzeiros), S. Martinho (Cruzeiros), 1ª PAR Optimist, e
regata Natal (Cruzeiros).
Na classe Optimst, a escola de vela foi reorganizada com a admissão do novo treinador Miguel
Pinho. Participámos em todas as provas de apuramento para o Ranking APCIO, Campeonato
Regional por equipas 2ª, 3ª e 4ª PAR Norte assim como nas Regatas Martin Barreiro em Espanha.
Todos os velejadores desta classe foram qualificados para o campeonato de Portugal de juvenis a
realizar nos Açores.
Estivemos representados nas classes Laser e Snipe em várias regatas em Portugal e no estrangeiro.

(Laser) participou em 23 regatas, sendo de destaque o 2º lugar em masters no
Campeonato Ibérico, 3º no campeonato galego, 1º na semana náutica da Corunha, e a presença
no mundial masters em França.
Na classe Access participámos na 1ª e 2ª PAN (Sesimbra e Leixões) com a equipa composta por

, destacando-se o 2º lugar na 2ª PAN. Esta dupla classificou-
se em 3º lugar no campeonato nacional, que decorreu nos Açores. A escola de vela adaptada
manteve com regularidade as aulas para velejadores com diminuição física ou mental, ao abrigo do
protocolo celebrado com a CMPV e MAPADI, tendo como treinadora Joana Marli. No período de
férias escolares, o clube recebeu de novo os jovens da cidade e várias organizações,
disponibilizando actividade de aprendizagem na vela.

Os conquistaram a Taça de Portugal, ao vencer o Sporting por 15-11 (com o treinador
Tiago Mogadouro). Os ( sagraram-se bi-campeões
nacionais e regionais, vencendo todos os jogos . A equipa de sagrou-se vice-campeã
nacional e também vice-campeã regional (com o treinador Silvério Liberal). No VII Torneio
Internacional "Victor Martelo" conquistámos 2º lugar. Para a disputar a qualificação nacional para o
campeonato Europeu foram convocados Rui Ramos, Ricardo Ferreira, e Tiago Mogadouro. A

Primavera IOM, Primavera (Cruzeiros),

com o treinador Miguel Mariani)

Serafim Gonçalves

Sofia Machado e Benjamim Machado

seniores
juniores

juvenis



seleção da Associação de Natação do Norte de Portugal venceu a 1ª edição do Torneio Inter-
Regional Sub-17 (Porto). Jorge Figueiredo (jogador CNP e capitão da Seleção) foi eleito o MVP do
torneio. 4 atletas CNP: Gonçalo Santos Ribeiro, Manuel Fernandes Arnaud, Rui Manuel Ramos e
Rui Pedro Pinheiro representaram Portugal na seleção nacional sub-19.

Com 6 treinos semanais e cerca de 50 nadadores, a secção tem evoluído consideravelmente. Com
o protocolo MAPADI/CNP, o nadador Ricardo Pires participa em provas de natação adaptada na
categoria de Síndrome de Down, destacando-se até ao momento os bons resultados nacionais e
internacionais (campeão europeu nas 6 provas em que participou).
Os nadadores (nomeadamente nos escalões de formação) têm obtido resultados bastante
interessantes ao nível regional, sendo a destacar a presença do nadador (infantil) no
Torneio Zonal da categoria nas provas de 100 e 200 bruços e a participação em estágio da ANNP
da nadadora (cadete B). foi Campeão Regional 100m livres, bruços
e 50 mariposa, Campeão Nacional de Inverno de Natação Adaptada, Campeão Nacional de verão
em piscina curta na prova de 100 estilos e participou no Campeonato do Mundo DSISO (México).
Estivemos presentes nas seguintes provas: Torneio de Ano Novo da ANNP, Torneio de Preparação
2 (P. Ferreira), Campeonato Nacional de Inverno de Natação Adaptada 2014, Torneio "Nadador
Completo" (CF Portuense), Campeonato Distrital, Campeonato Regional da ANNP (P. Varzim),
Torneio Zonal (piscina curta) em Cantanhede, XXVII edição do Torneio de Técnicas Simultâneas
(CFV), Torneio "Nadador Completo", Torneio ANNP/Turbo, Campeonatos Regionais de Infantis,
Campeonatos Regionais de Absolutos e Juvenis de Verão, Torregri 3, Triatlo e Aquatlo VL, Provas
de Preparação para Juvenis, Juniores e Seniores (P. Ferreira), Provas de Preparação de Infantis da
ANNP, fase de qualificação para o campeonato nacional de clubes de 4ª divisão, Prova de
Preparação do escalão (Paredes), Torneio Regional de Fundo, Prova de Técnicas Alternadas,
Torregri 1 (P. Ferreira), I Estágio ANNP/FPN.
Organizámos o 2º Torneio Interno, a I Gala CNP Natação Pura e o Estágio de Natal.
Estêvão Liberal, Joana Fonseca, Miguel Pacheco e João Pereira são os professores e treinadores.

A Marina manteve a actividade normal, sem especial quebra devido à actual conjuntura económica
nacional. No campo desportivo recebeu todas as regatas atrás referidas, e ainda a etapa da regata
inglesa "Rally de Portugal 2014", assim como a prova de caça submarina também já referida. Com
o apoio da Câmara Municipal foi efectuada uma operação de remoção da areia acumulada na
rampa e acesso ao pórtico. Recebemos o veleiro da Marinha Portuguesa, em viagem de
formação de cadetes, assim como 4 veleiros da Armada Espanhola, também de formação.
A Direção do CNP, enquanto gestora da Marina, foi convidada pelo Sr. Presidente da Câmara Engº
Aires Pereira para gerir o novo núcleo de recreio que se localizará frente ao casino, estando o
estudo de implantação já em curso.

Foi homenageado o ex-presidente da autarquia Dr Macedo Vieira, pelo apoio que sempre prestou
enquanto presidente (1993 a 2013).
Foi adquirida e renovada uma embarcação cabinada, essencialmente para apoio técnico a regatas
(ou outras funções que sejam necessárias), e que foi batizada "Centoedez", em referência aos 110
anos deste Clube, cumpridos em 2014.
O CNP e a Marina foram agraciados pelo Capitão-de-mar-e-guerra Vitor Martins, chefe do
departamento marítimo do norte, em reconhecimento pelos bons serviços à náutica de recreio.
Foi também finalmente concretizada em 2014 a ambicionada remodelação do bar/restaurante da
sede social, com a abertura do Sailorman&Friends, mediante um protocolo de exploração. O CNP
pretende que este seja um local de convívio para todos os associados, atletas, treinadores e
amigos, assim como meio de divulgação pública de todas as actividades do clube.
Mantemos o site (www.clubenavalpovoense.com) em permanente actualização com notícias e
factos mais relevantes e genéricos, sendo feita através das páginas Facebook de cada secção a
divulgação relativa a cada modalidade.
O Clube esteve representado, pelo presidente ou por outro elemento da direção, em todos os
eventos desportivos, sociais e culturais para os quais foi convidado.

Aproveitamos esta cerimónia, também para efectuar alguns agradecimentos:
Aos Comandantes da Capitania da Póvoa de Varzim, da Brigada Fiscal da Guarda Nacional
Republicana, ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, e Serviços de Alfândega pela cooperação.
À imprensa e rádios locais: Mais Semanário, Povoa Semanário e Voz da Povoa e Rádio Onda Viva,
pelo constante apoio na divulgação dos nossos eventos e seus resultados.
Ao Sr. Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, Engº Aires Pereira e restantes
Vereadores pelo constante apoio prestado. Ao Dr Afonso Oliveira, deputado na Assembleia da
República, pelo empenho na resolução das dragagens no porto e Marina da Povoa.

NATAÇÃO

MARINA

CLUBE

Hugo Vieira

Ana Rita Oliveira Ricardo Pires

Blaus








