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C N PLUBE AVAL OVOENSE
RELATÓRIO ASD
A 2018CTIVIDADES
Manteve o clube a sua actividade social e desportiva, proporcionando aos seus sócios e em especial
aos seus atletas, a prática e a participação em competições nacionais e no estrangeiro nas suas
distintas secções, passando a referir os destaques;

Pesca Desportiva
A equipa do clube patrocinada pela Casa Favais foi campeã nacional de pesca desportiva de alto mar
tendo sido apurada para representar Portugal no Campeonato do Mundo de Clubes em Albufeira em
Outubro de 2019. Resultados em destaque: Individualmente, Sílvio Santos ficou em segundo lugar no
campeonato nacional de pesca desportiva de alto mar sagrando-se vice campeão nacional seguido
do Juan Pato em quarto lugar e Miguel Silva em sexto. Sílvio Santos e Juan Pato com esta classificação
representarão Portugal no Campeonato do Mundo a realizar em Gallipoli- Itália em Setembro de 2019.

Surf/ Bodyboard
Participamos em todas as etapas do Circuito Regional do Norte, Circuito Nacional Esperanças e
Circuito Open. Competimos também em algumas etapas do Mundial e Europeu, na Taça de Portugal,
no Luso-Galaico e noutros campeonatos locais. Continuamos a dinamizar o “Surfspot”, na praia da
Salgueira, tornando-o um ponto de referência e encontro para os surfistas poveiros. Utilizamos
também esta estrutura para o apoio para os nossos treinos e competições. Organizamos; A 3ª etapa
do Circuito Regional do Norte, onde competiram mais de 90 bodyboarders, duas provas de âmbito
nacional (Bodyboard Esperanças de formação e Bodyboard esperanças de competição), um
campeonato interno, destinado aos nossos atletas de iniciação, que se disputou no mês de agosto, na
praia da Barranha em Aguçadoura. A seção conta com o professor Rui Campos e com os treinadores
Tiago Silva e Raquel Oliveira e com cerca de 30 atletas inscritos, desde a categoria dos Sub12 até aos
Masters.
Resultados de destaque :
Joel Rodrigues, representou Portugal, no Campeonato Europeu junior que se disputou em Santa Cruz.
Ricardo Rosmaninho, Miguel Silva e Joel Rodrigues integraram os trabalhos da seleção nacional
junior e senior. Fomos Vice-campeões da taça de Portugal em Bodyboard. Joel Rodrigues – Campeão
Nacional Sub14 e Sub16; Camp. Regional Sub14; Vencedor da taça de Portugal(cadetes); 3º no Europeu
Junior. João Barros – Vice-campeão regional sub12; 3º Nacional sub12. Miguel Silva – Campeão
Nacional de Desporto Escolar; 5º Nacional sub16, José Silva – 3º Taça junior, 5º nacional Sub18, Ricardo
Rosmaninho – 4º Nacional Senior; 3º Taça senior; Camp Regional senior; 17º no Mundial em Viana e
20º no Mundial da Nazaré e Raquel Oliveira – Miss Simpatia do Campeonato Europeu (Aveiro)

Vela
A nossa escola de vela a que designamos Academia de Vela solidificou a sua estrutura e aumentou a
dinâmica aumentando o número de alunos. Contratamos um monitor a tempo inteiro para a escola.
Mais uma vez organizámos o Verão Desportivo com grande sucesso junto da comunidade tendo sido
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recebidas crianças de várias instituições e centros de férias. No Desporto escolar,permanece em fase
de crescimento. Este ano aderiram mais as escolas Rocha Peixoto, Eça de Queirós e Rates da Póvoa de
Varzim a juntar ás já existentes ; Escola EB 2,3 Flávio Gonçalves, Escola Cego do Maio, Frei João do
concelho de Vila do Conde. Ao abrigo deste protocolo, mas fora da Vela como Desporto Escolar, o CNP
tem recebido, à semelhança do ano transacto 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. Foram feitas
várias apresentações e exposições de Vela no Desporto Escolar em várias escolas incluídas ou não
nos protocolos estabelecidos.
Organizámos as seguintes regatas:
Vela ligeira; Regata de S. Pedro, 2.ª Prova de Apuramento Nacional da classe Vaurien; 1.ª e 2.ª Regata
Inter CLDE do Desporto Escolar, Campeonato Nacional IOM , Regata Primaveran IOM, Campeonato
Regional Norte IOM, Regatas de S. Pedro, Regata de S. Martinho IOM, 3.ª PAR , Regata de Natal IOM.
Cruzeiros - Troféu Costa Verde 1.ª e 2.ª Manga, Troféu Cidade da Póvoa/ Troféu Luís Ferreira Alves (em
colaboraçao com o CVA), Regata Marina da Póvoa, ARC Portugal.
Resultados de destaque:
Nuno Faria e Fábio Teixeira 5.ª lugar da classe Snipe na Regata 6.º Troféu Snipe Masters Conde Martins
Fernandes Bello organizado pelo CNOCA . Luís Martins 3.º Classificado no Campeonato Nacional de
Hansa 303 em Solitário . Serafim Gonçalves
Campeão nacional radial de Masters,3º no campeonato ibérico e campeão ibérico de Masters,2º na
semana gallega de vela,1 º na semana nautica da Corunha,18º na copa Masters brasileira,8º na
semana internacional do Rio de Janeiro,3 º no campeonato Niterói,17º no campeonato da Europa
Masters,2º campeonato gallego Masters.

Vela Adaptada
Renovados os protocolos com a Camara Municipal e MAPADI e Escola Secundária Eça de Queiroz. No
Desporto escolar, o CNP colabora na formação dos alunos das Escolas Secundárias Rocha Peixoto, Eça
de Queiroz e Escola Básica 2-3 de S. Pero de Rates.O clube organizou a 1ª Prova do Campeonato
Regional da Classe Hansa 2.3, tendo os seus velejadores Luís Martins, José Rui e Manuel Araújo
participado nas quatro provas deste campeonato bem como nas Provas de Apuramento Nacional e
Campeonato Nacional onde o velejador Luís Martins se classificou em 3º Lugar em Hansa 303.
Efectuamos batismos de Mar para os pais em Rede Núcleo de Braga e Agrupamento Escolar Abel
Salazar.

Pólo aquático
Esta secção é composta por mais de 70 atletas, nos escalões de sub 12, sub 14, sub 16, sub 18, sub 20 e
s e n i o r e s , d e s e n v o l v e n d o d i a r i a m e n t e t r e i n o s n a s p i s c i n a s m u n i c i p a i s .
A exemplos de anos anteriores realiza acções de captação de atletas junto das escolas de natação das
piscina municipais bem como das escolas do município.
Na época 2017/2018, participamos nos campeonatos regionais e nacionais nos escalões de sub 12, sub
14, sub 16, sub 18, sub 20 e seniores.
Os atletas sub 12 e sub 14 participaram no campeonato regional, sagrando-se ambas as equipas vice
campeãs regionais. De realçar que a equipa de sub 12 terminou o ano com bastantes jogadores, cerca
de 20 atletas dobrando o nº de atletas de início de época.
Realce para a participação dos diversos escalões em torneios particulares, nacionais e
internacionais, com destaque da participação de estígios competitivos em Barcelona e Pontevedra,
bem como a crescente presença dos nossos atletas e treinadores nas seleções nacionais e regionais 2



de polo aquático.
De realçar o trabalho desenvolvido pelos treinadores, Ana Silva, Miguel Rodrigues, Ricardo Sousa, Rui
Ramos e Silvério Liberal, 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.
Resultados de destaque:
Os sub 14 e sub 12 participaram no campeonato regional, sagrando-se ambas as equipas vice campeãs
regionais. De realçar que a equipa de sub 12 terminou o ano com bastantes jogadores, cerca de 18,
possibilitando-nos competir com 2 equipas neste escalão.
O escalão de sub 16 (infantis) participou no campeonato regional sagrando-se campeão regional da
ANNP e como tal apurou-se para o campeonato nacional onde conquistou o título de tricampeão
nacional deste escalão.
O escalão de sub 18 teve uma boa prestação no campeonato regional onde se qualificou para os play
offs de acesso ao campeonato nacional obtendo o 3º lugar do regional. A equipa Sénior participou na
fase fina da 1ª divisão nacional, tendo obtido o título de vice-campeão nacional na categoria,
participando ainda em Braga na Final 8 da Taça de Portugal, tendo sido eliminada na meia final pelo
vencedor do trofeu.

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”.
O Clube apresentou-se nas competições com uma equipa de cerca de 60 atletas (de vários escalões) a
disputar as mais diversas competições.
Terminamos a época 2017/2018 (primeiro semestre de 2018) da melhor forma em todos os escalões
sendo alguns dos pontos mais relevantes:
- IV TORNEIO de Natação do CNP - participaram 220 nadadores de 19 clubes. O CNP esteve
representado por 46 nadadores Destaque para a nadadora juvenil Ana Rita Oliveira que alcançou 2
pódios. Ana Rita Oliveira, esteve ao serviço da Seleção Regional da ANNP na Taça Vale do Tejo em
Abrantes tendo alcançado um 1º lugar nos 4x100 livres, com recorde do Meeting, e um 3º lugar nos 200
estilos com recorde pessoal e do clube. MEETING INTERNACIONAL DA PÓVOA - participaram 377
nadadores de 41 clubes. O CNP, esteve presente com 12 nadadores tendo alcançado 13 FINAIS (7A e 6B),
29 recordes pessoais, 8 recordes absolutos do clube e 17º lugar na classificação geral final. Torneio
Festival Regional de Clubes - Cadetes CNP natação, alcançaram o 6º lugar em 20 clubes participantes
no Regional Clubes – Fevereiro de 2018. 1° – Carnaval 2018Estágio da Equipa Absoluta do CNP - 8
nadadores absolutos do CNP, no complexo olímpico de Rio Maior. Campeonatos Regionais de Infantis
– Paços de Ferreira – CNP representado por 4 nadadores, destaque para o pódio alcançado por
Guilherme Andrade, 3º classificado, na distância dos 400m Livres. Campeonatos Regionais
Juv/Jun/Sen – Março - Um grupo composto por 15 nadadores subiu 25 vezes ao pódio, alcançando 9
títulos de CAMPEÃO REGIONAL! Campeonato Zonal de Infantis – Felgueiras - A equipa esteve
representada por dois atletas, Guilherme Andrade e Maria Santos. Torneio Nadador Completo - A
nadadora do CNP Ana Rita Oliveira, ficou em 4º lugar nacional sendo premiada por ter ficado no top 10
no escalão juvenil B. Coletivamente, o CNP ficou também em 4º lugar neste escalão.
- TORREGRI 2 - Março de 2018 - Filipa Rodrigues apurada para estágio da ANNP e Matilde Casanova,
Rodrigo Conceição e André Flores muito perto do apuramento e excelente participação. Campeonatos
Nacionais de Juv/Jun/Sen - Funchal - A equipa composta por 6 nadadores do CNP (Ana Rita, Ema,
Catarina, Marta, Inês e Sérgio) alcançou 6 finais, 14 recordes pessoais, 7 recordes absolutos CNP e 43



pódios. Open Vale do Sousa – Abril, Felgueiras - CNP com 13 nadadores alcançou 25 finais alcançadas,
tendo obtido 3 pódios, por intermédio de Ana Rita Oliveira e de Sérgio Araújo. Palestra com Professor
Doutor José Neto no Salão Nobre do CNP - DIA 25 DE ABRIL de 2018. Formação dirigida a atletas pais e
treinadores do CNP que foi sem dúvida um sucesso! Meeting Internacional - Trofeo Juan Varela, em
Ferrol, Galiza, Espanha – CNP participou com 4 nadadores e alcançou 3 pódios, nomeadamente por
Miguel Soares e Inês Alexandre. Torneio Nadador Completo – Maio de 2018 – O CNP participou com 22
nadadores cadetes A e B com resultado global bastante positivo. Destaque para Afonso Liberal e Luís
Carvalho que alcançaram o 2º e 4º lugares, respetivamente. Campeonatos Regionais de Juvenis e
Absolutos – Julho 2018 - O CNP esteve representado por 14 nadadores. Destacamos os 14 pódios
alcançados. TORREGRI 3 – Paços de Ferreira – O CNP participou com 20 nadadores cadetes A e B
obtendo excelentes resultados. Destaques vão para Filipa Rodrigues que alcançou a presença no
Estágio Nacional de cadetes, Luís Carvalho venceu a prova de 400 livres e Afonso Liberal venceu a
prova de 100 bruços. Campeonatos Nacionais de Infantis - A equipa foi representada por dois atletas:
Guilherme Andrade e Maria Silva, revelando-se uma participação bastante positiva uma vez que se
tratou de uma estreia para ambos. ESTÁGIO DE FIM DE ÉPOCA - Cadetes e infantis do CNP viveram um
dia militar! Aproveitando as férias escolares, a equipa de cadetes e infantis de natação do Clube Naval
Povoense realizou nos dias 17 e 18 de julho um estágio de verão. CAMPEONATOS NACIONAIS JUVENIS E
ABSOLUTOS / OPEN DE PORTUGAL 2018 - 26 a 29 de Julho, no complexo Olímpico do Jamor – Na última
competição da época desportiva o CNP esteve presente com 11 nadadores: Miguel Soares, Hugo
Vieira, Inês Alexandre, Sérgio Araújo, Pedro Morim, Ema Cambas, Tiago Carvalho, João Fernandes, Ana
Rita Oliveira, Marta Rodrigues e Catarina Lima. Destaque para as 10 FINAIS, 20 Recordes Pessoais e 10
Recordes Absolutos do Clube.
Os resultados refletiram a enorme evolução do grupo ao longo da época! Representam o trabalho
efetuado, a união da equipa e o apoio dos pais e do Clube.
Época 2018/2019 (últimos 4 meses de 2018)
CADETES: Encontro de Técnicas Alternadas - Cadetes C, 2 de Dezembro, Lousada - Pequenos Poveiros
do CNP participaram pela primeira vez numa competição oficial. Ana Liberal, a mais jovem do grupo e
da prova, venceu os 25 metros livres. Cadetes A/B - Prova de Preparação – 27 de Outubro de 2018, Vila
Meã. Torregri I - 8 e 9 de Dezembro de 2018 – Clube Fluvial Portuense. Destaque para os resultados
obtidos por Afonso Liberal 1º 200 Livres, Luís Carvalho 2º 100 Costas e Matilde Fontes 2º 100 Mariposa.
Estágio da ANNP (ranking top 20), em 28 de Dezembro de 2018 no Clube Fluvial Portuense: Luís
Carvalho 4º, Afonso Liberal 5º e Matilde Fontes 10º. Estágio de Natal dos Cadetes do CNP – O grupo de
cadetes do CNP realizou no dia 27 de dezembro o já tradicional estágio de Natal/Fim de Ano, um dia
dedicado à amizade, convívio e dedicação à natação.
INFANTIS: Torneio de Preparação (RECAREI) - 20 e 21 de Outubro –com participação de todo o grupo;
Torneio Nadador Completo (Portuense) - 24 e 25 de Novembro – excelente participação de todo o
grupo, melhorando substancialmente os resultados do ano anterior; Torneio Regional de Clubes (Vila
Meã) - 22 e 23 de Dezembro – 13º lugar entre 20 clubes, com Matilde Casanova – 2º 100 Mariposa e
aproximação de grande parte do grupo aos TAC'S nacionais.
ABSOLUTOS: 1º Estágio Pré-Época - Loulé 10 a 15/09/2018 - 12 nadadores (5 dias de treinos bi-diários),
participando no final nas “24h a nadar”. Torneio de Preparação - 13-14/10/18 - 12 nadadores: 6 pódios,
com 4 vitórias (Hugo 1º 200B jun; Marta 1ª 200B Juv; Carina 1ª 200L juv; Rita 1ª 400E juv). Torneio
Regional de Fundo para Juvenis (para Ranking Nacional), 24 e 25/11/2018 - 8 nadadores, com Rita 3ª no
pódio regional e top 8 nacional (fpn). Seleção Nacional Juvenis - Ana Rita Oliveira no Estágio da FPN
em Rio Maior de 11 a 13 de Outubro de 2018. Campeonatos Regionais JV-JN-SN, Felgueiras de 16-
18/11/2018 - 20 pódios, com 10 títulos de CAMPEÃO REGIONAL, por 6 nadadores: Tiago Carvalho,
Ângela Gonçalves, Marta Rodrigues, Hugo Vieira, Catarina Lima, Carina e Ana Rita Oliveira.
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Campeonatos Nacionais de Clubes 3ª divisão, Abrantes, 1/12/2018 - 5º lugar em Femininos (subida 10
lugares, a apenas 1 posição de subida à 2ª divisão e + 100 pontos que ano anterior) e 10º lugar em
Masculinos (subida 7 lugares e + 50 pontos que ano anterior). Campeonato Nacional Universitário -
2/12/2018 Srª Hora - participação de Miguel Soares (ISEP). Torneio Zonal Juvenis (Norte e Centro) -
Braga 14 a 16/12/2018 - 7 nadadores e 9 pódios (mais 2 pódios que ano anterior). Campeonato
Nacional Jun/Sen piscina curta - Felgueiras 21 a 23/12/2018 - Sérgio finalista Junior 100B (5º).
MASTERS: A equipa de Masters tem crescido e está bastante ativa e participativa nas diversas
competições. Destaque para Miguel Soares, nadador do CNP e estudante no Instituto Superior de
Engenharia do Porto, que se sagrou Vice-Campeão Nacional Universitário na prova de 50m bruços,
durante os Campeonatos Nacionais Universitários, na Piscina Olímpica de Coimbra.

Marina
Manteve a sua regular actividade tendo beneficiado da dragagem da Marina e da barra.
Recuperamos a grua fixa tendo sido completamente restaurada. Iniciaram os trabalhos do novo polo
da marina a norte com a construção do quebra mar de protecção assim como parte dos trabalhos em
terra. No campo desportivo recebeu todas as regatas atrás referidas e de novo a etapa deste ano da
regata inglesa “ ARC Portugal “ a Regata Cabaleiro das Cunchas IX Rota Maritima Jacobea 2018
.Recebeu a embarcação Duque da Ribeira embarcação salva-vidas de Leixões onde veio efectuar
manutenção . Foi o melhor ano desde a sua abertura no que respeitou à facturação.

Clube
Estivemos presentes na Gala Desportiva 2018 organizada pelo município poveiro com 26 atletas
galardoados em todas as modalidades que praticamos . Participamos nos dias do parque evento
promovido pela camara municipal no parque da cidade com a participação de todas as secções.
No âmbito das comemorações dos 200 anos do nascimento do Cego do Maio, promovidas pela

Câmara Municipal, foi efectuada a apresentação na nossa sede social a obra Memória a José
Rodrigues Maio (O Cego do Maio) Relato dos trabalhos, em reedição fac-similada.
Mantém o site ( www.clubenavalpovoense.com ) em permanente actualização com notícias e factos
considerados relevantes, sendo com as várias páginas no Facebook por secção o canal privilegiado
da divulgação do nosso clube, tanto junto dos associados como a todos os que se interessam pelas
actividades do Clube, quer em Portugal como 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 .
Agradecemos aos comandantes da Brigada Fiscal da Guarda Nacional Republicana , Serviço de
Estrangeiros e Fronteiras, Serviços de Alfandega e à Doca Pesca e ao Sr Capitão do Porto, pela
cooperação prestada.
À imprensa e rádios locais; Mais Semanário , Povoa Semanário e Voz da Povoa, e a rádio Onda Viva ,
pelo constante apoio na divulgação dos nossos eventos e seus resultados .
Ao presidente do Municipio da Póvoa de Varzim,Sr. Engº Aires Pereira e restantes vereadores pelo
constante apoio prestado.
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