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A 2020CTIVIDADES
O ano de 2020 foi marcado pelas medidas de confinamento, subsequentes à pandemia
covid19 que nos surpreendeu e limitou toda a atividade desportiva e social do clube. No
entanto, as limitações afetaram de forma diferente as várias modalidades do clube, pelo que
foi possível manter algumas das secções, que em diferentes velocidades não pararam
totalmente. Mais penalizadas foram as atividades sociais, que praticamente não existiram. Foi
nossa preocupação manter o contacto com os nossos atletas, pelo que fomos obrigados a
encontrar inúmeras soluções, nomeadamente uma grande aposta nos contactos via online,
não só através das nossas redes sociais, mas também através de inúmeras reuniões e treinos.

Pesca Desportiva
Em destaque na Pesca Desportiva, a equipa de pesca desportiva em barco fundeado do clube
renovou o título de campeões nacionais, mantendo-se ao longo do campeonato sempre no
primeiro lugar da tabela.
A nível individual, Manuel Neves foi vice-campeão nacional e Pedro Ferreira foi terceiro na
classificação final do campeonato nacional da segunda divisão individual. De salientar que
todos os quatro atletas que disputavam a segunda divisão subiram à primeira divisão.
Na primeira divisão individual da modalidade, Sílvio Santos foi campeão nacional e Miguel
Silva ocupou o terceiro lugar do pódio.
Um feito inédito foi conseguido por esta equipa a nível individual, isto porque todos os oito
atletas do mesmo clube conseguiram estar simultaneamente na primeira divisão individual
da modalidade. Um feito difícil, uma vez que na primeira divisão nacional só competem os
melhores 28 atletas nacionais.

Bodyboard
Em destaque no Bodyboard, O Bodyboard foi, em 2020, uma das primeiras modalidades a
regressar aos treinos, e deste modo todas as competições nacionais (com exceção da Taça de
Portugal) foram realizadas. Foi também possível organizarmos na nossa praia o campeonato
nacional de Esperanças e a 4ª e última etapa do Nacional Open, prova que foi visualizada
online por milhares de espectadores. Continuamos a utilizar a estrutura surfspot, na Praia da
Salgueira, mantendo em atividade os quase 50 atletas e 3 treinadores.
Tivemos como principais resultados: Em Esperanças Competição Nacional, Joel Rodrigues
(campeão nacional Sub16 e Sub18), Miguel Matos (3º Sub18), José David (3º Sub16), Tiago
Almeida e João Nunes (5º Sub 16). Em Esperanças Formação Nacional- Bernardo Marques
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(campeão nacional Sub12), João Barros (3º Sub14), Ricardo Silva (4º Sub12), Vicente Campos (5º
Sub12). No Open Nacional Masculino- Ricardo Rosmaninho (4º) e vice-campeão da etapa
organizada pelo CNP.

Vela
Em destaque na Vela, as regatas organizadas pelo clube em vela ligeira e cruzeiros foram todas
anuladas. As habituais deslocações a regatas foram muito reduzidas, no entanto, ainda
conseguimos com muitas restrições manter a atividade de treinos da nossa Escola de vela,
Vela Adaptada, Desporto Escolar e Escola no Mar, estando apenas totalmente encerrados de 13
Março a 8 Maio. Em todas estas atividades estiveram envolvidos 300 velejadores.
Ainda participaram em regatas Nuno Faria e Rodrigo Cunha em Snipe, Anastácia Kovalchuk e
André Bakhareve em Optimist, Elisiário Cunha em Windsurf e Serafim Gonçalves em laser em
várias regatas em Portugal e em Espanha. Em cruzeiros uma pequena participação de
tripulações do clube em muito poucas regatas realizadas. Aproveitamos o confinamento para
criar uma oficina para a classe IOM e montar uma frota de embarcações desta classe, de modo
a colocar ao serviço dos atletas do clube, em especial os jovens velejadores. Vários dos nossos
velejadores tiveram uma participação muito ativa em regatas virtuais.

Pólo aquático
Em destaque no Pólo aquático, esta modalidade foi também uma das mais penalizadas pelas
restrições da pandemia. No entanto, realizamos alguma actividade, por exemplo os treinos na
piscina, que só foram possíveis pela excelente colaboração e compreensão do Município
Poveiro e pela administração das piscinas da Varzim Lazer. Também organizamos alguns
eventos: até 13 de março, para além da atividade regular, com treinos e jogos nas várias
categorias etárias, fizemos a promoção de treinos e conferência de imprensa com o jogador
internacional espanhol, Victor Gutierrez, melhor marcador das últimas 3 épocas da Liga
Preemat da Divisão de Honor (2016-17, 2017-18, 2018-19), que conta com mais de 70
internacionalizações pela selecção absoluta espanhola. A partir dessa data, com o
cancelamento das actividades regulares, criámos e desenvolvemos os treinos on line e a
partir de 10 de Maio implementamos os treinos ao ar livre fora das piscinas, entretanto
encerradas. Retomamos os treinos na piscina exterior da Varzim Lazer, a partir de 2 de Julho,
com muitos condicionalismos e regras de segurança, apesar de terem sido canceladas todas
as competições da época 2019/20. Convidamos e apresentamos o novo coordenador da
secção, o ex-capitão de equipa Bruno Loureiro e renovamos o contrato com o treinador Javier
Cáceres, por mais uma época. A pensar na retoma das competições, durante o mês de Agosto
(mês tradicionalmente de férias) treinamos nas piscinas exteriores da Varzim Lazer e
reforçamos a equipa sénior com novos jogadores convidados, nomeadamente, Iuri Sousa,
João Serra e Pedro Stellet.
Com o início da nova época desportiva, 2020/21, regressamos aos treinos na piscina interior da2
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Varzim Lazer no dia 14 de Setembro, com muitos condicionalismos e regras de segurança, a
pensar na reabertura do campeonato o que aconteceu em Janeiro de 2021.

Natação
Em destaque na Natação, no ano de 2020, apesar da Pandemia, destacamos as presenças em
15 competições: Clube Natação Maia ABSOLUTOS, com 7 nadadores; T. Clube Natação Maia
MASTERS, com 4 nadadores; Torneio organizado pelo Clube Naval Povoense (19 clubes 180
nadadores, dos quais 55 do CNP); Torneio S. C. Braga CADETES com 3 nadadores; Meet
International Póvoa de Varzim, com 8 nadadores ABSOLUTOS; Torneiro Regional de Clubes
INFANTIS Penafiel, com 14 nadadores; Torneio Regional de Clubes CADETES Lousada, com 9
nadadores; Torneio de Guimarães CADETES, com 6 nadadores; Torneio Nacional Fundo
MASTERS P. Varzim, com 1 nadador; Campeonato Regional INFANTIS Penafiel, com 13
nadadores; Campeonatos Regionais Minho, Braga ABSOLUTOS, com 10 nadadores; Torneio
Clube Galitos, Aveiro, com 9 nadadores; Torneio Zonal JUN/SEN Mealhada, com 1 nadador;
Torneio Zonal JUVENIS Mealhada, com 2 nadadores e o Torneio CNP (interno, oficial) da Póvoa
de Varzim, com 52 nadadores.

Atividades Subaquáticas
Em destaque nas Atividades Subaquáticas, Reativamos a secção e demos inicio aos cursos de
apneia e aos treino de adaptação ao meio aquático tendo sido realizados dois cursos um em
Outubro e outro e Novembro com um novo e credenciado treinador, Raul Arenas, que passou
a integrar o quadro formativo da secção . No fim do ano conseguimos voltar apenas aos
treinos com a preciosa colaboração das piscinas da Varzim Lazer.

Marina
Apesar das limitações impostas e o seu encerramento por um grande período de tempo, a
Marina conseguiu manter alguma atividade, nomeadamente, no período do verão. Verificou-
se um aumento nos atrasos dos pagamentos por parte dos proprietários das embarcações
estacionadas e uma significativa redução de embarcações que regularmente nos visitam nos
meses de verão. Esta queda foi mais expressiva nas embarcações de nacionalidade inglesa,
que são uma grande percentagem dos nossos clientes, devido às restrições impostas no seu
país de origem. No entanto, apesar da redução na faturação, conseguimos manter uma
independência económica, sem recorrer a qualquer ajuda externa. No campo desportivo não
foi possível organizar nenhuma das regatas agendadas no nosso calendário, nem receber a
tradicional regata ARC Portugal proveniente de Inglaterra. A pandemia não foi, no entanto,
impeditiva da construção do novo polo norte, sendo que a obra está quase concluída.
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Clube
Resultado das medidas de confinamento, a nossa habitual e forte presença na Gala
Desportiva e nos Dias do Parque não aconteceu. Participamos e organizamos as provas atrás
descritas nas várias modalidades, reinventamos outras atividades, assim como a relação com
os nossos atletas, nomeadamente através de eventos via online.
Mantivemos ativo o nosso site (www.clubenavalpovoense.com), assim como todas as páginas
das redes sociais com uma permanente atualização das notícias e comunicações
consideradas relevantes – canais estes privilegiados de comunicação entre o nosso clube e os
atletas e associados.
A habitual representação do clube nos eventos desportivos, sociais e culturais de outras
entidades, infelizmente, também não foi possível este ano.

Como sempre, e em especial este ano, agradecemos:
-Aos comandantes da Brigada Fiscal da Guarda Nacional Republicana; Serviço de Estrangeiros
e Fronteiras; Serviços de Alfandega; à Doca Pesca e ao Sr. Capitão do Porto, pela cooperação
prestada neste ano complicado e repleto de alterações à lei.
-À imprensa e rádios locais; Mais Semanário; Povoa Semanário; Voz da Póvoa, e a rádio Onda
Viva, pelo constante apoio na divulgação dos nossos eventos e resultados.
-A todos os nossos colaboradores, treinadores e coordenadores das secções.
-À Varzim Lazer por todo o apoio prestado ao clube, nomeadamente, por ter autorizado a
continuidade da utilização das piscinas, apesar de as mesmas estarem encerradas.
-Aos vários patrocinadores, com destaque para a Casa Favais, o maior patrocinador do clube.
-Ao presidente do Município da Póvoa de Varzim, Sr. Engº Aires Pereira; ao vereador do
desporto, Dr. Luis Diamantino e restantes vereadores, agradecemos o constante apoio
prestado ao clube.
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