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RELATÓRIO ASD
A 2017CTIVIDADES
Actividades Subaquáticas
O Clube continua a disponibilizar meios para a prática da modalidade. Por falta de interessados, este
ano infelizmente não teve qualquer actividade. Esta secção deverá ter uma atenção especial no
futuro de forma a retomar a enorme actividade que teve no passado.

Pesca Desportiva
Participamos nos campeonatos nacionais e individuais da 1ª, 2º e 3ª divisão. A equipa composta por 8
atletas teve este ano o apoio da empresa "Casa Favais".

Bodyboard
Participámos em todas as etapas dos Circuitos Regional Norte, Nacional Esperanças e Open.
Competimos também em algumas etapas do Mundial, na Taça de Portugal, no Luso-Galaico e noutros
campeonatos locais.
Os atletas Ricardo Rosmaninho, Isaac Moreira, Miguel Matos, Joel Rodrigues e Jacinto Pascoal
integraram os trabalhos da seleção nacional junior e senior.
Organizámos, com grande sucesso, a 3ª etapa do Circuito Regional do Norte, onde competiram mais
de 90 bodyboarders. A secção tem 30 atletas federados, treinados pelo prof. Rui Campos e os
treinadores Tiago Silva e André Lopes.
A Câmara Municipal presenteou-nos com o "Surf Spot", uma estrutura localizada na praia da Salgueira
de apoio aos treinos e competições, sendo também uma "marca territorial" do Clube na praia.
Os resultados de destaque neste ano na secção foram:
Vice-campeões da taça de Portugal em Bodyboard
Jacinto Pascoal: vice-campeão nacional Sub18, 3º taça juniores, 3º no europeu em Zumaia, vice-
campeão regional sub18
Miguel Matos: vice-campeão nacional sub12, campeão regional sub12
Joel Rodrigues: campeão nacional de desporto escolar, vice-campeão nacional sub14; campeão
regional sub14, vice-campeão regional sub16, vencedor da taça de Portugal juvenis, 2º no europeu
junior, 5º no mundial junior
Ricardo Rosmaninho: campeão nacional universitário, vencedor do north award, 2º no europeu
(Santa Cruz), 17º no mundial (Sintra)
José Silva: vice-campeão nacional de desporto escolar
Miguel Silva: 3º taça de Portugal cadetes
Raquel Oliveira: 9ª no europeu (Madeira), vice-campeã regional
Daniela Castro: vice-campeã regional
Octávio Silva: 5º no Europeu senior
Ana Peres: campeã regional feminina; vencedora do north award
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Vela
A escola de vela - designada Academia de Vela - tem mantido a dinâmica dos últimos anos ao
proporcionar a todos a aprendizagem e o desenvolvimento dos conhecimentos da vela.
Os atletas do CNP participaram em regatas das diversas classes realizadas em Portugal e Espanha.
O "Verão Desportivo", organizado por nós nas férias escolares, continua com enorme afluência,
alcançando centenas de jovens.
O Desporto Escolar passou finalmente a ser uma realidade no Clube, pois integra o progama oficial
para os alunos da Escola EB 2/3 Flávio Gonçalves e Escola Cego do Maio na Póvoa de Varzim e Frei João
no concelho de Vila do Conde. Ao abrigo deste protocolo e também por iniciativa paralela do clube,
temos recebido, às terças- feiras durante o período lectivo, turmas de várias escolas de ambos os
concelhos para aulas de baptismo e iniciação à vela e contacto com o mar. Ainda neste âmbito, um
director e 3 velejadores participaram numa viagem Lisboa - Vila do Conde no Creoula, navio da
Armada Portuguesa. Em colaboração com várioas entidades, entre as quais a Formar, organizámos
acções/workshops de formação e sensibilização.
Organizámos as seguintes regatas:
Cruzeiros - Regata Primavera, Regata do Dia da Marinha (incluída nas celebrações do Dia da Marinha),
Troféu Costa Verde (2 mangas), Troféu Cidade da Póvoa/Troféu Luís F. Alves, Regata de S. Martinho e
Regata de Natal.
Vela ligeira - Regata de S. Pedro
IOM - 1ª Prova de Apuramento Nacional, Regata Primavera, Campeonato Regional Norte/Regata de S.
Pedro, Regata de S. Martinho, 3ª Prova de Apuramento Regional, Regata de Natal
Vela adaptada - 1ª e 4ª Prova do Campeonato Regional, 1ª Prova do Campeonato Regional (época
2017/18), 1ª Prova de Apuramento Nacional Hansa
Participações em destaque: Nuno Faria/Filipe Giesteira 1º lugar em Snipe na III Regata Porto de
Leixões. O veleiro Maximus de Jorge Leite da Cunha ficou em 3º lugar na sua categoria na "Mateus
Sailing CUP".
Serafim Gonçalves destaca-se mais uma vez ao participar em 24 provas em Portugal, Espanha e
França. Obteve o 3º lugar absoluto no campeonato galego, foi campeão galego em masters, 2º na
semana"A Banca", 2º na semana náutica da Corunha, 2º na copa Galicia, 22º no campeonato europeu
masters (França), 1º no troféu masters Galicia, 2º no troféu "Príncipe das Astúrias", 1º no troféu
General Gabeiras, e campeão de Portugal masters radial.

Vela Adaptada
O Clube proporcionou batismos de mar a várias instituições de apoio a pessoas com deficiência,
nomeadamente Nee'd For Dance de Braga e AIREV de Vizela. Foram renovados os protocolos
CNP/Câmara Municipal/Mapadi, CNP/Câmara Municipal/Esc. Sec. Eça de Queirós e CNP/Câmara
Municipal/Esc. Sec. Rocha Peixoto. O CNP colaborou ativamente na divulgação da Vela Adaptada em
eventos tais como o Dia da Marinha, Festas da Cidade e Troféu Cidade de Matosinhos. No plano
competitivo, o CNP participou no Campeonato Regional Hansa 2.3 Norte, com o velejador Luís Martins
a obter o 2º lugar. Participou também no Campeonato Nacional Hansa 2.3/303 e respetivas Provas de
Apuramento, classificando-se a dupla Luís Martins/Benjamim Machado no 3º lugar na classe Hansa
303 na 1ª PAN. Já no Ranking Nacional esta dupla classificou-se em 2º lugar. O CNP foi também
representado nos dois campeonatos, individualmente e como dupla por José Rui Terroso e Manuel
Araújo. Internacionalmente estivemos representados no Campeonato Europeu Hansa (Meze, França)
pelo seu velejador Luís Martins que fez equipa com José Cavalheiro do Clube de Vela de V. do Castelo.
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Pólo aquático
Esta secção é composta por mais de 60 atletas, nos escalões sub12, sub14, sub16, sub18, sub20 e
seniores, desenvolvendo diariamente treinos nas piscinas municipais.
Desenvolve, ainda, ações de captação de atletas junto das escolas do município e das escolas de
natação das piscinas municipais.
Na época 2016/2017, participámos nos campeonatos regionais e nacionais nos escalões sub13, sub15,
sub17, sub19 e seniores.
Os atletas sub15 sagraram-se campeões regionais e nacionais da modalidade.
Os atletas sub13 e sub17 competiram nas respetivas fases nacionais, tendo obtido o 4º e o 3º lugar.
A equipa sénior participou na fase final da 1ª divisão nacional, tendo obtido o 4º lugar na
classificação geral.
É de salientar a participação dos diversos escalões em torneios particulares, nacionais e
internacionais, com destaque para a presença nos torneios de Sevilha e de Barcelona, bem como a
presença frequente dos nossos atletas nas seleções nacionais de polo aquático.
Por fim, é de realçar o trabalho desenvolvido pelos treinadores, Silvério Liberal e Ana Silva, do
responsável/seccionista, Gonçalo Pereira, nas classes de formação e competição, bem como o apoio
e incentivo prestado pelos nossos patrocinadores e a colaboração dos pais dos atletas.

Natação
A secção de natação continua a dar primazia aos escalões de formação, apostando na qualidade do
trabalho desenvolvido e contando com parcerias com as Escolas de Natação da Varzim Lazer e da
ESRP “O Aquário”.
Durante a época 2016/2017 começou a evidenciar-se o trabalho desenvolvido diariamente. O Clube
apresentou-se nas competições com uma equipa de perto de 50 atletas (de vários escalões) a
disputar as mais diversas competições.
À semelhança dos anos anteriores o CNP, com o imprescindível apoio dos pais e dos patrocinadores,
organizou o III Torneio CNP nas Piscinas Municipais.
Terminamos a época 2016/2017 (primeiro semestre de 2017) da melhor forma em todos os escalões.
Assim sendo, refiro 4 das mais importantes competições em que participamos:
- Campeonatos Regionais Infantis tendo o(Famalicão) - Competiram 243 nadadores de 20 Clubes,
CNP participado com 12 nadadores e arrecadando 7 pódios e muitos recordes pessoais! Destacamos
os excelentes resultados alcançados pelas nadadoras Ana Rita Oliveira - Tri-campeã Regional e
Marta Rodrigues - Campeã Regional.
- Excelentes resultados da equipa de 6 atletas InfantisCampeonatos Nacionais Infantis (Loulé) -
nos Campeonatos Nacionais da categoria. Destaque para a nadadora Ana Rita Oliveira que alcançou o
3º lugar na geral e sagrou-se Campeã Nacional dos 100 metros Costas!
- Campeonatos Regionais de Juvenis e Absolutos O CNP participou com 6 nadadores(Campanhã) -
e arrecadou 5 pódios. Destaque para Inês Alexandre - Campeã Regional.
- Campeonato Nacional de Juvenis e Open de Portugal (Jamor) - A equipa de juvenis de natação do
CNP esteve presente no Campeonato Nacional de Juvenis e Open de Portugal, com 5 atletas. Esta
jovem equipa dignificou o Clube e a cidade, batendo os seus records pessoais e demonstrando um
excelente espírito de equipa e de paixão pela modalidade.
Ainda durante a época 2016/2017, nos meses de Abril e Maio, deu-se a saída de dois treinadores, por
questões profissionais, o que tornou a vida da secção bastante difícil. A meio de uma época é muito
difícil arranjar treinadores e muito mais de um momento para o outro. Assim sendo, só com o esforço
da equipa que ficou, foi possível levar a bom porto a Equipa de Natação, com tudo o que isso implica.

3



As funções foram redistribuídas ficando Ana Cruz responsável pelo planeamento da equipa dea
Infantis e Absoluta (juvenis, juniores e seniores), coadjuvada pela treinadoras Joana Fonseca e Joana
Lopes. O treinador Estevão Liberal continuou com os cadetes e deu o seu apoio a todas as muitas
questões burocráticas necessárias.
O crescimento da secção vinha sendo evidente pelo que, havia que continuar a melhorar!
Na época 2017/2018, (segundo semestre de 2017) iniciámos um novo percurso, com um novo Diretor
Técnico e treinador da equipa principal, que tem vindo a provar-se uma aposta ganha.
Assim sendo, a secção de Natação do CNP é, desde Setembro, organizada da seguinte forma:
Seccionista (apoio ao Presidente do CNP para Natação) - Ana Sousa Cruz; Diretor Técnico e Treinador
Principal da Equipa Absoluta (Juvenis, Juniores e Seniores) – António Paulo Vasconcelos; Treinadora
Adjunta da Equipa Absoluta – Ana Sousa Cruz; Treinadora Equipa de Infantis – Joana Fonseca;
Treinador Equipa Cadetes – Estevão Liberal, apoiado pela Joana Lopes (ex-atleta do CNP).
Até ao final do ano de 2017 o CNP conseguiu superar todas as suas expectativas em termos de
resultados desportivos em todos os escalões.
CADETES
Em Cadetes, participamos em vários Torneios onde a evolução técnica do grupo e o espírito de equipa
demonstrado por todos, foram os aspectos dominantes.
A equipa de cadetes esteve presente no Torneio de Preparação da ANNP sendo a 5ª equipa com maior
presença da ANNP em 20 clubes presentes. No período de Férias Escolares de Natal a equipa de
cadetes realizou um Estágio que, para além de aprofundar aspectos técnicos, serviu para o salutar e
desejável convívio entre todos!
Destaque especial para .Filipa Rodrigues que participou no estágio da seleção de cadetes ANNP
INFANTIS
A equipa de Infantis esteve presente no TORNEIO REGIONAL DE CLUBES representada por 4 atletas. Os
nadadores conseguiram aproximaram-se dos Tac's que dão acesso ao Campeonato Zonal e ao
Campeonato Nacional. Os Infantis fecharam assim as 14 provas inscritas com 6 lugares no top 10.
ABSOLUTOS
Relativamente à equipa Absoluta, neste inicio de época de 2017/2018, destacamos:
- A nadadora esteve presente no Meeting Internacional do Algarve emAna Rita Oliveira
representação da Seleção Nacional da FPN, nas provas de 100 e 200 estilos.tendo alcançado 2 finais
- Campeonatos Regionais Juvenis, Júniores e Seniores Os nadadores do CNP alcançaram 23-
PÓDIOS (3ª equipa mais medalhada em juvenis A), 16 recordes absolutos do clube, mais de 100
recordes pessoais e mínimos para os Campeonatos Nacionais de juvenis e juniores e Campeonatos
Zonais.
- Campeonato Nacional de Clubes da 3ª Divisão – Foi a 1ª participação do CNP no Campeonato
Nacional. de Clubes da 3.ª Divisão. A competição contou com 465 de 32 equipas de cada género, tendo
o CNP sido representado por 12 jovens nadadores e alcançado um excelente 15º lugar em femininos e
17º nos masculinos, ficando assim na 1ª metade da classificação final.
- Campeonatos nacionais Juniores e Séniores - Inês Alexandre, júnior da natação do CNP foi a 1ª
nadadora do CNP a participar nuns campeonatos nacionais de juniores/seniores, tendo alcançado
dois excelentes 11º lugares nos 100 e 200 bruços.
- Torneio Zonal de Juvenis – O CNP esteve em Bragança durante 3 dias, com 8 nadadores, a participar
na competição que contou com 247 nadadores de 49 clubes do Centro e Norte do país. O CNP subiu ao
pódio por 7 vezes, sendo o 8º clube com mais medalhas.
MASTERS
A equipa de Masters tem crescido contando já com treze atletas. Ao mesmo tempo, está bastante
ativa e participativa nas diversas competições.
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Marina
Manteve a sua regular actividade, tendo beneficiado da dragagem interior e da entrada do porto. O
travel lift foi completamente reconstruído e pintado. No campo desportivo recebeu todas as regatas
já referidas e a habitual da regata inglesa "ARC Portugal". Recebeu a embarcação da Marinha NRP
Cisne, que proporcionou visitas à população. Colaborou no movimento das embarcações e
equipamentos da Marinha nas comemorações dos 700 anos da Marinha que decorreram este ano na
nossa cidade.

Clube
Estivemos presentes na Gala Desportiva 2017, organizada pela Câmara Municipal, onde foram
galadoardos 23 atletas. Participámos em vários eventos do programa das comemorações dos 700
anos da Marinha. Foi reaberto, com nova concessão, o restaurante no posto náutico, denominado
agora "Anastacia Marina".
Mantemos o site www.clubenavalpovoense.com em permanente atualização com notícias e factos
considerados relevantes, bem como as várias páginas no Facebook de cada secção, assegurando a
divulgação de todas as atividades do nosso clube, junto dos associados e de todos os interessados
em geral, em Portugal e no estrangeiro.
O Clube esteve representado pelo Presidente ou por outro elemento da Direcção em todos os eventos
desportivos, sociais e culturais para os quais foi convidado.

Agradecimentos
Aos comandantes da Brigada Fiscal da Guarda Nacional Republicana, Serviço de Estrangeiros e
Fronteiras, Serviços de Alfândega, à DocaPesca e ao Sr. Capitão do Porto, pela cooperação prestada.
À imprensa e rádios locais: Mais Semanário, Póvoa Semanário e Voz da Póvoa, e a Rádio Onda Viva ,
pelo constante apoio na divulgação dos nossos eventos e seus resultados.
Ao Presidente do Município da Póvoa de Varzim, Sr. Engº Aires Pereira e restantes Vereadores, pelo
constante apoio prestado.
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