
 

 

Descrição das atividades por mês 

2020 

 

JANEIRO 

Pesca Desportiva 

 

Clube Naval Povoense / 

Casa Favais - 

Bicampeão Nacional de 

Pesca desportiva em 

barco fundeado - 2019 

A Equipa A do Clube 

Naval Povoense/ Casa 

Favais sagrou-se 

campeã Nacional de 

Pesca Desportiva em 

Barco Fundeado. A 3.ª e 

última mão do 

Campeonato realizou-

se ontem, 5 de Janeiro 

de 2020, em Peniche e 

contou com equipas 

representativas de 

clubes de todo o país que competiram no já habitual ambiente de camaradagem 

e salutar competição. 

 

A nossa equipa principal constituída por 

Sílvio Santos, Juan Pato, Manuel Neves e 

Miguel Silva, que já estava bem colocada 

fruto dos bons resultados das duas 

primeiras provas acabou por, mais uma 

vez, se sagrar campeã da modalidade 

somando um total de 6 pontos. A nossa 

outra equipa em competição, Clube Naval 

Povoense/ Casa Favais B, acabou num 

honroso 4.º lugar somando ao final 16 

pontos. 

Em segundo classificou-se o CCP Cavaquense, com 11 pontos, e em terceiro o 

CPND Albufeira também com 11 pontos.  

As cinco equipas classificadas nos cinco primeiros lugares poderão participar no 

Campeonato Mundial de Clubes que se irá realizar no corrente ano em Espanha. 

 

– A equipa de pesca manteve os treinos regulares 

 

 

 



 

 

Bodyboard 

 

A secção de Bodyboard manteve a sua actividade 

de formação e treino, na praia da Salgueira (Póvoa 

de Varzim), da Barranha (Aguçadoura) e Azurara 

(Vila do Conde). Manteve a gestão e dinamização 

da estrutura de apoio ao surf: "Surfspot" na Praia 

da Salgueira. 

 

 

 

 

 

Vela 

 

A Secção de Vela manteve a sua actividade nas duas vertentes de escola: 

Academia de vela - Actividade regular anual - Sábados entre as 14:30 e as 17:30 

e Domingos entre as 10:00 e as 13:00.  

Desporto Escolar - Vela - Formação de alunos das seguintes escolas do 

concelho da Póvoa de Varzim de acordo com protocolos celebrados com as 

escolas: 

Eça de Queirós, Rocha Peixoto, Flávio Gonçalves, Cego do Maio e Rates. 

Actividade regular: 

 Segunda e Terça-feira entre: 9:00 - 12:30 e 14:30 - 17:30 

- Mantiveram-se os Baptismos de Vela para turmas das escolas dos concelhos da 

Póvoa de Varzim e Vila do Conde 

- Continuidade na formação de professores 

- Actividades da Escola do Mar 

 

A actividade do Desporto Escolar é interrompida durante o período de férias 

escolares 

 

Fotos do processo de aprendizagem nas aulas de vela do Desporto Escolar e 

Escola do Mar 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Vela Adaptada 

 

Actividade regular da equipa de competição:  

 Sábados entre as 09:30 e as 12:30 

- Formação de alunos das seguintes escolas do concelho da Póvoa de Varzim de 

acordo com protocolos celebrados com as escolas para a prática da Vela 

Adaptada integrada no Desporto Escolar: 

  Mapadi, Escola Eça de Queirós e Escola Rocha Peixoto. 

Actividade Regular: 

 Segunda-Feira: 9:00 – 12:00 

 Quinta-feira entre: 9:00 – 12:00  

- Preparação para as Provas de Apuramento Nacional 

 

 

Polo Aquático 

 

A secção de polo aquático manteve os seus atletas distribuídos dos escalões 

etários sub-12, sub-14, sub-16, sub-18, sub-20 e seniores, desenvolvendo 

diariamente treinos nas piscinas municipais dos vários escalões. 

Na época desportiva de 2019/2020, a secção de Pólo Aquático do Clube Naval 

Povoense está a participar nas seguintes provas oficiais, organizadas pela ANNP 

(Associação de Natação do Norte de Portugal) – as provas regionais e pela FPN 

(Federação Portuguesa de Natação) – as provas nacionais e/ou as «fases 

nacionais»: 

 

Participação em provas: 

 

Piscinas da Varzim Lazer 

Sub 14 (CNP 9 – Lousada 2) 

 

Piscinas de Paços de Ferreira 

Sub 18 (Lousada 3 - CNP 27) 

 

Piscinas de Paredes 

 Sub 12 (Paredes 16 - CNP 27) 

 

Piscinas de Lousada 

Sub 18 (Paredes 10 - CNP 20) 

 

Piscinas de Paredes  

Sub 14 (Leixões 5 - CNP 13) 

 

Piscinas de Lousada  

Sub 18 (Fluvial 9 - CNP 8) 

 

Piscinas do Fluvial 

Sub 12 (CNP 8 – Foca 17) 

 

Piscinas de Guimarães 

Sub 16 / (Foca 5 - CNP 18) 

 

 



 

 

 

Treino com Víctor Gutierrez, melhor marcador nos últimos três anos da Liga 

Premaat de Division de Honor – Campeonato de Espanha 

 

O Clube Naval Povoense proporcionou aos seus 

atletas e técnicos treinos e uma conferência de 

imprensa com o Internacional Víctor Gutiérrez nos 

dias 24 e 25 de Janeiro. 

Foi um excelente momento de polo aquático para 

todos! 

Uma experiência inesquecível. 

Grande profissional e uma excelente pessoa. Será 

sempre muito bem-vindo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Natação 

 

Os atletas treinaram nas piscinas da Varzim Lazer como previsto, entre 3 e 9 

vezes por semana. 

 

Participação em Provas: 

Realizou-se no dia 11 deste mês o Torneio de masters do clube 

natação da Maia, onde estiveram presentes 4 nadadores do CNP, 

tendo obtido excelentes resultados:  

Ricardo Zamith venceu os 400 estilos; Marco Silva foi 3° nos 100 

bruços; Nuno Silva foi 16° nos 100 livres e Rosa Serra foi 5° nos 100 

livres.  

 VI Torneio natação do CNP 

Realizou-se no sábado, dia 18 de Janeiro 

de 2020, na piscina da Varzim Lazer 

(piscina olímpica), o VI torneio de 

natação do CNP, com a participação de 

14 clubes do norte do país (3 associação 

territoriais). A competição destinada aos 

vários escalões, teve como vencedor o 

FCP, registando-se uma elevada 

moldura humana nas bancadas, no 

apoio às várias provas do evento. 

A equipa de natação do CNP, esteve presente com cerca de 50 nadadores 

(cadetes, infantis, juvenis, juniores, seniores e masters), registando uma 

excelente evolução em todos os grupos, destacando-se o espírito de equipa e a 

atitude e postura de toda a equipa. 

Na cerimónia de entrega de prémios, estiveram presentes para além da diretora 

do CNP, Ana Cruz, o presidente da ANNP, Aníbal Pires, o vice-presidente da FPN, 

Rui Sardinha e o representante da CMPV, Marco Barbosa, vereador da Juventude. 

XXII Torneiro de natação do Sporting de Braga 

 

Realizou-se no dia 25 de janeiro, Sábado, o XXII Torneiro de natação do Sporting 

de Braga.  

Estiveram presentes os três magníficos nadadores: Leonor Craveiro, Francisco 

Passos e Miguel Fernandes. 

 

 

 



 

 

 

FEVEREIRO 

Pesca Desportiva 

 

Campeonato Nacional de Pesca em Barco Fundeado – Época de 2019 

2.ª Divisão - Primeira Mão 

Realizou-se ontem, Domingo 2 de Fevereiro de 2020, a 1.ª Mão do Campeonato 

Nacional de Pesca em Barco Fundeado – 2.ª Divisão individual que decorreu em 

Sesimbra. Os cinco atletas do Clube Naval Povoense/ Casa Favais que 

competiram classificaram-se, por embarcação, da seguinte forma: 

 

 

Pedro Ferreira – 1.º 

Abílio Dias – 1.º 

Pedro Silva – 2.º 

Manuel Neves – 3.º  

Joel Ribeiro – 4.º 

 

Mário Barradas da CPC 

Amorim e Dias foi o 1.º da 

classificação geral. Abílio Dias 

do CNP/ Casa Favais foi ao 

pódio em segundo lugar e 

Carlos Sousa do Grupo Naval 

de Olhão foi o terceiro. 

 

Os restantes atletas do Clube 

Naval Povoense/ Casa Favais 

classificaram-se da seguinte 

forma: 

 

Pedro Ferreira - 5.º  

Pedro Silva - 6.º 

Manuel Neves - 13.º 

Joel Ribeiro – 20.º 

 

 

 

 

 

Todos os atletas do Clube Naval Povoense/ Casa Favais estão em posição de 

subir à 1.ª Divisão Nacional. 

 

– A equipa de pesca manteve os treinos regulares 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bodyboard 

 

A secção de Bodyboard manteve a sua actividade 

de formação e treino, na praia da Salgueira (Póvoa 

de Varzim), da Barranha (Aguçadoura) e Azurara 

(Vila do Conde). Manteve a gestão e dinamização 

da estrutura de apoio ao surf: "Surfspot" na Praia 

da Salgueira. 

 

 

 

Joel Rodrigues patrocinado pela marca NMD 

 

O nosso supercampeão, Joel Rodrigues vai 

surfar em 2020 por uma das mais 

prestigiadas marcas de pranchas, a NMD. 

Em 2019 Joel foi bicampeão nacional 

(sub16 e sub18), vencedor da Taça de 

Portugal, vice-campeão europeu júnior, 5.º 

no Mundial Júnior e 8.º no nacional Open. 

 

 

 

 

 

 

Treino de Carnaval 

 

Os nossos atletas aproveitaram ao máximo as 

miniférias de Carnaval para surfarem em algumas das 

melhores ondas de Portugal. 

Alguns atletas deslocaram-se a Peniche e surfaram 

Supertubos clássico, enquanto outros usufruíram de 

excelentes condições, muito sol e vento offshore no 

Sul de Portugal. 

Pelo meio houve também boas sessões de treino na 

Póvoa e na Azurara e ainda uma deslocação ao Centro 

de alto rendimento em Viana do Castelo. 

A nossa época vai começar em casa. 

Estamos muito orgulhosos por receber e organizar a 

1.ª etapa do Circuito Nacional Open, nos dias 28 e 29 

de Março. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Vela 

 

A Secção de Vela manteve a sua actividade nas duas vertentes de escola: 

Academia de vela - Actividade regular anual - Sábados entre as 14:30 e as 17:30 

e Domingos entre as 10:00 e as 13:00. 

Desporto Escolar - Vela - Formação de alunos das seguintes escolas do 

concelho da Póvoa de Varzim de acordo com protocolos celebrados com as 

escolas: 

Eça de Queirós, Rocha Peixoto, Flávio Gonçalves, Cego do Maio e Rates. 

Actividade regular:  

 Segunda e Terça-feira entre: 9:00 - 12:30 e 14:30 - 17:30 

- Mantiveram-se os Baptismos de Vela para turmas das escolas dos concelhos da 

Póvoa de Varzim e Vila do Conde 

- Continuidade na formação de professores 

- Actividades da Escola do Mar 

 

A actividade do Desporto Escolar é interrompida durante o período de férias 

escolares 

 

2.ª PAR Optimist Norte 

 

Neste passado fim-de-semana, 1 e 2 de Fevereiro, o Sport Clube do Porto 

organizou a 2.ª Prova de Apuramento Regional Norte da classe Optimist. Apenas 

se realizaram as três regatas previstas para o primeiro dia que decorreram sob 

vento fraco de quadrante sul e que se negou a “entrar” no segundo dia de prova. 

Nestas condições os nossos atletas Anastacia Kovalchuk e Andrei Bakharev não 

conseguiram melhor que 22.º e 27.º respectivamente. 

Os três atletas que subiram ao pódio, por ordem 

crescente de lugar e todos do clube organizador, 

foram Diogo Padilha, Benedita Ribeiro e Luís Leite. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.ª Regata do Desporto Escolar de Vela do Norte 

 

Na Sexta-feira dia 14 de Fevereiro a Equipa de Vela do Centro de Formação 

Náutica Frei João/ Clube Naval Povoense deslocou-se a Viana do Castelo para a 

1.ª Regata do Desporto Escolar de Vela do Norte com excelente organização do 

Centro de Formação Desportiva Santa Maria Maior e do Clube de Vela de Viana 

do Castelo. 

A prova contou com um total de 19 embarcações das classes Laser Bahia e 

Optimist que competiram sob ventos fracos com duas regatas realizadas para a 

classe Optimist e três para a de Laser Bahia. As provas decorreram sob espírito 

de grande companheirismo e entreajuda num dia ensolarado que permitiu a 

muitos dos alunos o seu primeiro contacto com os procedimentos e ambiente 

de regata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Polo Aquático 

 

A secção de polo aquático manteve os seus atletas distribuídos dos escalões 

etários sub-12, sub-14, sub-16, sub-18, sub-20 e seniores, desenvolvendo 

diariamente treinos nas piscinas municipais dos vários escalões. 

Na época desportiva de 2019/2020, a secção de Pólo Aquático do Clube Naval 

Povoense está a participar nas seguintes provas oficiais, organizadas pela ANNP 

(Associação de Natação do Norte de Portugal)  

 

 

– as provas regionais e pela FPN (Federação Portuguesa de Natação) – as 

provas nacionais e/ou as «fases nacionais»: 

 

 

Piscinas de Paredes  

Seniores (Paredes 22 – CNP 11) 

 

Piscinas do Fluvial  

Sub 12 (CNP 10 – Fluvial 0) 

 

Piscinas da Senhora da Hora 

Seniores (CNP 7 - Fluvial 9) 

 

Piscinas de Seniores 

(CNP 13 - Académica 5) 

 

Piscinas de Lousada 

Regional Sub 16 8th Jornada  

(Povoense 15 - Lousada 3) 

 

Piscinas de Felgueiras 

Sub 14 (Foca 12 - CNP 2) 

 

Piscinas de Paços de Ferreira 

Seniores (Pacense 12 - CNP 11) 

 

Piscinas de Ermesinde 

Sub18 (Vitória 10 - CNP 16) 

 

Piscinas da Senhora da Hora 

Seniores (CNP 9 - Vitória SC 20) 

 

Piscinas de Recarei (Paredes) 

Sub 16 (Paredes 5 – CNP 17) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Natação 

 

Os atletas treinaram nas piscinas da Varzim Lazer, como previsto, entre 3 e 9 

vezes por semana. 

Participação em Provas: 

Meeting Internacional de Natação – Póvoa de Varzim 

Realizou-se nos dias 1 e 2 de fevereiro no 

complexo de piscinas da Varzim Lazer, o já 

tradicional meeting internacional de natação, 

competição com mais de 500 nadadores oriundos 

de 43 equipas de 6 países. 

O CNP esteve representado por 8 nadadores 

(Miguel Soares, Sérgio Araújo, Pedro Morim, Tiago 

Carvalho, João Fernandes, Marta Rodrigues, Léonie Ferreira e Maria Silva), 

alcançando vários recordes pessoais e absolutos do clube. 

Destaque para os 2 nadadores que chegaram às finais, neste caso, Miguel Soares 

nos 50 bruços e Léonie Ferreira nos 200 estilos. 

 

Os infantis do Clube Naval - 

representados por Afonso 

Liberal, Rodrigo Conceição, Dinis 

Pereira, Dinis Cambas, Diogo 

Barros, Luis Carvalho, André 

Flores, Nelson Oliveira, Matilde 

Casanova, Matilde Fontes, Filipa 

Rodrigues, Francisca Pimenta, 

Leonor Anjo e Leonor Oliveira - 

estiveram presentes, este fim de 

semana, no Torneio Regional de 

Clubes, realizado nas Piscinas de 

Vila Meã. 

 

 

Os atletas tiveram um percurso bastante positivo ao longo das provas, batendo 

vários recordes pessoais! O Clube Naval terminou a sua prestação na 13.ª 

posição. 

De realçar o esforço dos pais no apoio. 

 

 

 



 

 

Festival Regional de Clubes 

[CADETES A/B] 

 

Realizou-se no dia 15 e 16 de Fevereiro o Festival Regional de Clubes em 

Lousada. 

Participaram pelo CNP 9 nadadores: 

 

- Leonor Craveiro 

- Gonçalo Castanho 

- Tomás Ferreira 

- Miguel Fernandes 

- Rodrigo Castro 

- Gabriel Marques 

- Diogo Almeida 

- Francisco Passos 

- Afonso Rodrigues 

 

 

 

O Campeonato Nacional de Fundo para Masters 

 

Realizou-se hoje na piscina 

da VL na Póvoa de Varzim, o 

campeonato nacional de 

fundo para masters, 

competição onde esteve 

presente o nadador Nuno 

Silva do CNP, entre 211 

atletas de 41 equipas 

nacionais. 

O nadador poveiro na sua 

estreia nos 1500 metros 

livres, alcançou a excelente 

marca de 27.57.33, sendo 

esta competição um meio 

de preparação para a sua 

participação num ironman 

neste verão  

 

(foto: lfnunes). 

  

Parabéns ao Nuno Silva e um agradecimento pelo apoio de vários nadadores e 

pais do CNP. 

 

 

 



 

 

MARÇO 

Neste ano em que fomos confrontados com a pandemia associada ao Covid 19 

todas as actividades foram obrigadas a encerrar as suas actividades a partir de 

13 de Março. 

Num ano completamente atípico em que todos fomos confrontados com a 

possibilidade de infecção por Covid 19 todo o planeamento do CNP foi 

forçadamente alterado. 

O Clube teve de adaptar-se a estas circunstâncias. 

 

 

Comunicação da direcção do Clube Naval Povoense relativa à 

Pandemia: 

 

“Caros associados, atletas, pais e treinadores. 

Gradualmente fomos suspendendo todas as actividades das várias secções do 

nosso clube, provas que íamos organizar, deslocações a provas nas outras 

localidades e os nossos habituais treinos, seguindo as recomendações da 

Direcção Geral de Saúde e do nosso Município, para o combate ao Coronavírus-

covid19. 

Na data de hoje, todas as actividades de todas as secções estão suspensas, até 

termos garantias de que as poderemos retomar com toda a segurança. 

Agradecemos a todos a vossa colaboração e serenidade. Desejamos que 

aproveitem os próximos tempos para fazer uma pausa para descansar e 

dedicarem-se a outras coisas, que as actuais restrições excluam. Na certeza de 

que vamos todos vencer esta pandemia e de que em breve voltaremos ao que 

mais gostamos de fazer. 

 

Em nome da direção, Saudações Navalistas 

Paulo Neves 

Presidente da direção” 

 

 

 

Pesca Desportiva 

 

“No âmbito das medidas excecionais e 

temporárias relativas à situação epidemiológica 

do novo Coronavírus — COVID 19 e atento o 

disposto no Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de 

março, com o objetivo de salvaguardar a saúde 

de todos os cidadãos, a DGRM decidiu interditar 

todas as atividades de pesca lúdica.” 

 

 

A secção manteve os treinos e a actividade 

normal até 13 de Março, dia em que foram 

encerradas na sequência das medidas de 

confinamento. 

 

 



 

 

Bodyboard 

 

A secção manteve os treinos e a actividade normal até 13 de Março, dia em que 

foram encerradas presencialmente na sequência das medidas de confinamento. 

 

 

Vela 

 

A Secção de Vela manteve a sua actividade nas duas vertentes de escola: 

Academia de vela - Actividade regular anual - Sábados entre as 14:30 e as 17:30 

e Domingos entre as 10:00 e as 13:00. 

Desporto Escolar - Vela - Formação de alunos das seguintes escolas do 

concelho da Póvoa de Varzim de acordo com protocolos celebrados com as 

escolas: 

Eça de Queirós, Rocha Peixoto, Flávio Gonçalves, Cego do Maio e Rates. 

Actividade regular:  

 Segunda e Terça-feira entre: 9:00 - 12:30 e 14:30 - 17:30 

- Mantiveram-se os Baptismos de Vela para turmas das escolas dos concelhos da 

Póvoa de Varzim e Vila do Conde 

- Continuidade na formação de professores 

- Actividades da Escola do Mar 

 

A actividade do Desporto Escolar é interrompida durante o período de férias 

escolares 

 

 

Serafim Gonçalves, velejador da classe Laser do 

Clube Naval Povoense classificou-se no Troféu Ria 

de Vigo, no 3.º lugar da geral e 3.º em Masters as 

regatas foram organizadas pelo Real Club 

Náutico de Vigo. 

 

 

 

A nossa equipa de competição de Optimist deslocou-

se este fim-de-semana, 7 e 8 de Março, à Costa Nova, 

Aveiro, para participar na 3.ª Prova de Apuramento 

Regional organizada pelo Clube de Vela da Costa 

Nova. Anastácia Kovalchuk e Andrei Bakharev 

classificaram-se, respectivamente, em 21.º e 31.º 

lugares. 

 

Serafim Gonçalves, velejador da classe Laser do Clube 

Naval Povoense participou este fim de semana no 

troféu Grillete organizado pelo Real Clube Náutico da 

Corunha prova do ranking Galego, obtendo um 

excelente 3.º lugar. 

 

A secção manteve os treinos e a actividade normal até 13 de Março, dia em que 

foram encerradas presencialmente na sequência das medidas de confinamento. 

 

 

 



 

 

 

Polo Aquático 

 

A secção de polo aquático manteve os seus atletas distribuídos dos escalões 

etários sub-12, sub-14, sub-16, sub-18, sub-20 e seniores, desenvolvendo 

diariamente treinos nas piscinas municipais dos vários escalões. 

Na época desportiva de 2019/2020, a secção de Pólo Aquático do Clube Naval 

Povoense está a participar nas seguintes provas oficiais, organizadas pela ANNP 

(Associação de Natação do Norte de Portugal) – as provas regionais e pela FPN 

(Federação Portuguesa de Natação) – as provas nacionais e/ou as «fases 

nacionais»: 

 

Piscinas da Senhora da Hora 

Seniores (CNP 24 – Aminata 7) 

 

A secção manteve os treinos e a actividade normal até 13 de Março, dia em que 

foram encerradas presencialmente na sequência das medidas de confinamento. 

 

 

 

Natação 

 

Os atletas treinaram nas piscinas da Varzim Lazer como previsto, entre 3 e 9 

vezes por semana. 

Participação em Provas: 

Os Infantis do Clube Naval Povoense estiveram presentes no Campeonato 

Regional de Piscina Curta, realizado nas Piscinas Municipais de Penafiel. O clube 

esteve representado por 14 atletas:  

Matilde Casanova 

Matilde Fontes 

Francisca Pimenta 

Filipa Rodrigues 

Leonor Anjo 

Leonor Oliveira 

Rodrigo Conceição  

Luis Carvalho  



 

 

Afonso Liberal 

André Alves 

Diogo Barros 

Dinis Cambas 

Dinis Pereira 

Nelson Oliveira 

 

 

Destaque para todos os recordes pessoais alcançados bem como: 

- Matilde Fontes - TAC zonal 400E 

- Matilde Fontes - TAC nacional 100C 

- Matilde Casanova - 3.º lugar 200M 

- Estafeta feminina infantis A - 3.º lugar 4x100E. 

 

Os Infantis do Clube Naval Povoense estiveram presentes no Campeonato 

Regional de Piscina Curta, realizado nas Piscinas Municipais de Penafiel. O clube 

esteve representado por 14 atletas. 

O CNP esteve representado nos campeonatos 

regionais da associação de natação do Minho, 

em Braga nos dias 6 e 7 deste mês, através de 

10 nadadores juvenis e juniores (Pedro Morim, 

Sérgio Araújo, Tiago Carvalho, João Fernandes, 

Guilherme Andrade, Marco Antônio 

Hassenteufel, Ângela Gonçalves, Marta 

Rodrigues, Maria Silva e Alessia Pena). 

 

 

Este grupo alcançou 35 novos recordes pessoais e um ABS do clube, denotando 

uma excelente evolução neste momento da época. 

 

A secção manteve os treinos e a actividade normal até 13 de Março, dia em que 

foram encerradas na sequência das medidas de confinamento. Apesar disso 

houve continuidade nos treinos via online. 

Todos os nadadores CNP, mesmo sem água, continuam a treinar, mas em seco, 

segundo um plano enviado pelos treinadores de cada grupo. 

 



 

 

ABRIL 

Neste ano em que fomos confrontados com a pandemia associada ao Covid 19 

todas as actividades foram obrigadas a encerrar as suas actividades a partir de 

13 de Março. 

Este mês de Abril, com o país em Estado de Emergência, o CNP continuou com 

as secções encerradas à actividade presencial mantendo tanto quanto possível 

a ligação com os atletas 

através dos meios de comunicação digitais. 

Cada secção, à sua maneira, foi tentando colmatar a ausência de aulas 

presenciais. 

 

Pesca Desportiva 

 

A secção manteve os treinos e a actividade normal até 13 de Março, dia em que 

foram encerradas presencialmente na sequência das medidas de confinamento. 

 

 

Bodyboard 

 

A secção manteve os treinos e a actividade normal até 13 de Março, dia em que 

foram encerradas na sequência das medidas de confinamento. 

 

Actividade Online 

 

“Não podemos treinar no mar, mas estamos 

unidos, fortes e confiantes que brevemente vamos 

voltar ao que mais gostamos!” 

 

 

 

 

 

 

“Aqui ficam algumas fotografias das nossas últimas surfadas!” 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

A partir de segunda-feira, dia 4 de maio, passam a estar autorizadas as 

deslocações para efeitos de atividade física e prática desportiva individual e ao 

ar livre, incluindo náutica ou fluvial, bem como as deslocações para a prática da 

pesca de lazer. Quer vá praticar surf, vela, pesca lúdica ou outra atividade no 

mar ou na orla costeira, deverá respeitar as normas fixadas pela Direção-Geral 

da Saúde. 

 

 

 

Vela 

 

A Secção de Vela manteve a sua actividade nas duas vertentes de escola: 

Academia de vela - Actividade regular anual - Sábados entre as 14:30 e as 17:30 

e Domingos entre as 10:00 e as 13:00. 

Desporto Escolar - Vela - Formação de alunos das seguintes escolas do 

concelho da Póvoa de Varzim de acordo com protocolos celebrados com as 

escolas: 

Eça de Queirós, Rocha Peixoto, Flávio Gonçalves, Cego do Maio e Rates. 

Actividade regular:  

 Segunda e Terça-feira entre: 9:00 - 12:30 e 14:30 - 17:30 

- Mantiveram-se os Baptismos de Vela para turmas das escolas dos concelhos da 

Póvoa de Varzim e Vila do Conde 

- Continuidade na formação de professores 

- Actividades da Escola do Mar 

 

A actividade do Desporto Escolar é interrompida durante o período de férias 

escolares 

 

 

 

 

 

 



 

 

Felizmente é possível fazer vela virtual. 

A Secção de Vela participou diariamente em regatas virtuais que permitiram 

manter acesa a chama da vela e praticar regras e táticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Webinar - Táctica e Estratégia de Regata 1  

 

A Federação Portuguesa de Vela, 

em parceria com a Gnosies, 

anuncia a realização de um 

Webinar sobre Tática e Estratégia 

de Regata, a realizar-se no dia 27 

de Abril, pelas 18h00. 

Este Webinar, gratuito, terá 

duração de 1h15 e é destinado a 

velejadores, riders, treinadores, 

professores de CFD, dirigentes e a 

outros simpatizantes da 

modalidade. 

Esta iniciativa tem a 

particularidade de ser uma Ação 

de Formação de Componente 

Específica, com 0,1 UC de 

formação específica, para a 

revalidação do Título Profissional 

de Treinador de Desporto – Vela e 

Kiteboarding. 

O Webinar será conduzido por Luís 

Rocha, Director Técnico Nacional 

da Federação Portuguesa de Vela, 

que, enquanto treinador, conta no 

seu currículo com 7 participações 

em Jogos Olímpicos, com 

destaque para a medalha de bronze conquistada por Hugo Rocha e Nuno Barreto 

nos Jogos Olímpicos de Atlanta 1996. 

A inscrição pode ser efectuada no link abaixo até às 15:00 do próximo dia 25 

de abril.” 

 

 

 



 

 

 

Polo Aquático 

 

A secção de polo aquático manteve os seus atletas distribuídos dos escalões 

etários sub-12, sub-14, sub-16, sub-18, sub-20 e seniores, desenvolvendo 

diariamente treinos nas piscinas municipais dos vários escalões. 

Na época desportiva de 2019/2020, a secção de Pólo Aquático do Clube Naval 

Povoense está a participar nas seguintes provas oficiais, organizadas pela ANNP 

(Associação de Natação do Norte de Portugal) – as provas regionais e pela FPN 

(Federação Portuguesa de Natação) – as provas nacionais e/ou as «fases 

nacionais»: 

A Secção de Polo Aquático manteve o contacto com os atletas organizando 

treinos através de comunicação a partir de casa. 

O clube continua bem vivo. Nas nossas várias actividades ninguém baixou os 

braços. Estamos preparados para retomar o que mais gostamos de fazer assim 

que nos seja possível. 

A secção manteve os treinos e a actividade normal até 13 de Março, dia em que 

foram encerradas na sequência das medidas de confinamento. A partir desta 

data a secção organizou-se e treinou via online. 

 

 

Natação 

 

A secção manteve os 

treinos e a actividade 

normal até 13 de Março, 

dia em que foram 

encerradas na sequência 

das medidas de 

confinamento.  

 

 

Apesar disso houve continuidade nos treinos via online. 

Todos os nadadores CNP, mesmo sem água, continuam a treinar, embora em 

seco, segundo um plano enviado pelos treinadores de cada grupo. 

Reunião do Staff Técnico 

Neste sábado o staff técnico da natação CNP esteve reunido via zoom online, 

fazendo uma análise ao trabalho efectuado (neste mês de quarentena), com 

todos os grupos de treino, procurando arranjar mais estratégias de fidelização 

dos nossos nadadores. 

Já sentimos saudades de estar no cais da piscina junto da equipa, esperando 

que o regresso seja breve. 

 



 

 

MAIO 

Neste ano em que fomos confrontados com a pandemia associada ao Covid 19 

todas as secções foram obrigadas a encerrar as suas actividades a partir de 13 

de Março. 

Este mês de Maio, com o país em Estado de Emergência, o CNP continuou com 

algumas das secções ainda encerradas à actividade presencial mantendo tanto 

quanto possível a ligação com os atletas através dos meios de comunicação 

digitais.  

Para algumas houve pela primeira vez abertura para o reinício da actividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicado do senhor presidente do Clube Naval Povoense 

 

Caros associados, atletas e pais. Depois de termos suspendido todas as 

atividades das várias secções do nosso clube, por imposição legal e de forma a 

nos protegermos da pandemia causada pelo Coronavírus-covid19, temos agora 

a possibilidade de retomar lentamente algumas das nossas atividades 

desportivas. 

No presente, com o levantamento de algumas restrições, poderemos reativar 

alguns treinos, atendendo às diferentes realidades de cada secção. Se no 

bodyboard, na vela e na pesca desportiva já quase tudo é possível, 

estando limitados apenas ao número de praticantes e excluindo as 

competições, no polo aquático e na natação a abertura é ainda pequena. 

No entanto, vamos aproveitar para fazer o que nos é permitido. Devem os 

nossos atletas ou os pais dos atletas mais jovens contactar os seus treinadores 

de forma a retomar os novos programas de treino. Nos escalões etários mais 

baixos haverá para já ainda muitas restrições. E assim, gradualmente, iremos 

voltar a fazer o que mais gostamos. 

Em nome da direção, Saudações Navalistas. 

Paulo Neves 

Presidente da direção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pesca Desportiva 

 

De forma individual os atletas recomeçaram a treinar a partir de 4 de Maio. 

 

 

 

 

Bodyboard 

 

Com o anúncio de alguma abertura em relação a estas medidas a secção de 

Bodyboard pode retomar a actividade, apesar de condicionada. 

 

“Foi com muita alegria e entusiasmo que voltamos este fim de semana aos 

treinos! 

Respeitando as restrições e regras definidas pela Federação Portuguesa de Surf 

e pela DGS, foi possível proporcionar aos nossos atletas um fim de semana de 

altas ondas e muito bodyboard!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

“O nosso fim de semana foi fantástico, recheado de boas ondas e com momentos 

incríveis!!!  

Queríamos aproveitar também para agradecer aos pais do nosso atleta Vasco 

Faria, que nos ofereceram máscaras personalizadas! 

Adoramos! 

Obrigado!” 

 

 

 

Vela 

 

A secção manteve os treinos e a actividade normal até 13 de Março, dia em que 

foram encerradas na sequência das medidas de confinamento.  

Com o anúncio de alguma abertura em relação a estas medidas a secção pôde 

retomar a actividade, apesar de condicionada a partir de dia 4 deste mês. 

 

É com alegria que comunicamos o regresso da 

actividade da vela ao nosso clube, apesar de 

se manterem algumas restrições e regras que 

podem ser consultadas na publicação anterior 

com as directivas da Federação Portuguesa de 

Vela. 

A Academia de Vela do CNP começará no 

próximo fim-de-semana, 9 e 10 de Maio. 

Neste período de retoma teremos os seguintes 

horários disponíveis: 

Sábado: das 10:00 às 13:00 e das 14:30 às 

17:30 

Domingo: 10:00 às 13:00 

Uma vez que o número de atletas está limitado 

a 5 por treinador vimos solicitar a preferência 

de horário para os habituais contactos ou 

treinador. 

Dentro das limitações faremos o nosso melhor 

para satisfazer os horários por vós escolhidos. 

Lembramos que a vela, para já, só está aberta aos atletas autónomos, em 

embarcação individual, no âmbito da nossa secção e que possam cumprir com 

as restrições. A vela com tripulante e a vela adaptada ainda não está autorizada. 

 



 

 

Junto se envia comunicado interpretativo 

das medidas aplicáveis às atividades e aos 

usos dos espaços sob jurisdição da 

Autoridade Marítima Nacional, no 

seguimento da declaração da situação de 

calamidade publicada na Resolução de 

Conselho de Ministros nº 33-A/2020, de 30 

de abril. 

O comunicado agora enviado, cancela e substitui os Editais n.º 02/2020 e os 

Avisos n.º 04/2020 das Capitanias do Porto de Vila do Conde e Póvoa de Varzim 

relativos ao mesmo assunto, solicitando-se a V/ colaboração com vista à sua 

ampla divulgação. 

 

COMUNICADO 

 

O quadro legal definido pelo Governo no âmbito da situação de calamidade 

declarada para fazer face à situação epidemiológica da SARS-CoV-2 e à doença 

COVID-19, estabeleceu, nos artigos 3º, 11º, 16º e 18º do regime anexo à 

Resolução de Conselho de Ministros nº 33-A/2020, de 30 de abril, um conjunto 

de medidas aplicáveis às atividades e aos usos dos espaços sob jurisdição da 

Autoridade Marítima Nacional, em especial das praias marítimas e demais zonas 

nas quais se desenvolvam usos balneares, sendo importante, neste âmbito, 

informar o seguinte: 

 1. Devem ser sempre observadas as seguintes premissas: 

Cumprir o dever cívico de recolhimento domiciliário, exceto atividades 

autorizadas; Não existirem aglomerados superiores a 10 pessoas, salvo se 

pertencerem ao mesmo agregado familiar; Observar as normas de saúde 

pública, em termos de cumprimento do distanciamento social e demais regras 

sanitárias de proteção estabelecidas pela Autoridade de Saúde;  

 2. Nos termos estabelecidos na RCM supramencionada, é permitido: 

Efetuar deslocações para efeitos da atividade física e prática desportiva 

recreativa até dois praticantes, cumprida a distância definida de 2metros para 

as atividades que se realizem lado-a-lado, ou de 4metros para atividades em fila, 

incluindo a prática marítima e fluvial; A prática de desportos de deslize e de 

remo, cumpridas as regras sanitárias; Efetuar deslocações de curta duração para 

efeitos de fruição de momentos ao ar livre, para acompanhamento de menores; 

A realização de atividade formativa de desportos, designadamente de surf, até 

cinco alunos por treinador, cumpridas as regras sanitárias de limpeza e 

higienização dos equipamentos, objetos e superfícies utilizados, estando 

interdito o acesso e a utilização de balneários; A prática da pesca lúdica 

(embarcada e apeada); A prática da náutica de recreio; A prática de mergulho 

recreativo; A prática de venda ambulante licenciada, salvo eventuais restrições 

que, a nível local, sejam estabelecidas pelo respetivo Município ou, no que for 

aplicável, pela Capitania do Porto; A realização profissional de filmagens, 

cumpridas as regras sanitárias e desde que observados os requisitos para o seu 

licenciamento.  

 3. Até ser definida, em especial, a matéria relativa ao acesso e utilização das 

praias marítimas e demais espaços nos quais se desenvolvem usos balneares, 

os utilizadores destes espaços e banhistas não devem praticar qualquer outra 

atividade não incluída em 2, não sendo permitido: 

A permanência em praias ou espaços com aptidão de uso balnear, também como 

salvaguarda e proteção das pessoas, atendendo a que ainda não está vigente o 

dispositivo de assistência a banhistas através de nadador-salvador; A realização 

de qualquer tipo de provas ou exibições náuticas; A realização de eventos de 



 

 

cariz cultural, recreativo ou outro, que impliquem uma aglomeração de pessoas 

em número superior a 10.  

 4. A realização da atividade marítimo-turística será objeto de regulação pelas 

autoridades competentes, e o seu enquadramento nos termos do regime da 

declaração de calamidade será oportunamente definido e comunicado, 

designadamente também por esta via. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

José Manuel Marques Coelho 

Capitão-tenente 

Capitanias e Comando Local 

 

 

Vela - Regatas Virtuais 

 

“Nem em casa estamos quietos. Excelentes regatas internacionais aos 

domingos à noite. Parabéns ao José Malhão Mendes pela organização e 

pelo patrocínio. Parabéns ao João Neves pela excelente vitória de hoje.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Polo Aquático 

 

A secção de polo aquático manteve os seus atletas distribuídos dos escalões 

etários sub-12, sub-14, sub-16, sub-18, sub-20 e seniores, desenvolvendo 

diariamente treinos online e a partir de dia 10 de Maio alguns ao ar livre. Não 

foi ainda este mês que foi aberta a possibilidade dos treinos em piscina para 

esta secção. 

 

Exemplos: 

 

Reuniões e treinos da equipa Sénior. 

 

 

 

Treinos na Praia 

 

Sem podermos ter os habituais treinos de piscina fazemos o que as restrições 

nos permitem, treinos na praia da Póvoa. 

JORNAL DE NOTÍCIAS  

CNP Polo Aquático NEWS 

“O retorno aos treinos está a ser calmo, mas bastante importante para os nossos 

atletas. 

Muito obrigado ao Jornal de Notícias.” 

 

 

 

 

 



 

 

 

Natação 

 

Não havendo ainda autorização de abertura das piscinas, a secção manteve os 

treinos online. 

Todos os nadadores do CNP continuaram a treinar “em seco”, segundo um plano 

enviado pelos treinadores de cada grupo. 

 

Exemplos: 

Hoje, Dia do Trabalhador, a natação CNP esteve uma vez mais ativa, num full 

body (8x8x8), numa média de 3 minutos cada série! Para a próxima semana 

passamos para 4 sessões em conjunto. 

 

“Os infantis cumpriram mais um treino na plataforma “zoom”! É notável a adesão 

que tivemos por parte desta equipa! Em nome dos infantis e da treinadora Joana 

Fonseca queríamos aproveitar para agradecer à professora Ana Carvalhinho por 

ter conduzido o treino de hoje.” 

“Ao longo desta quarentena têm 

sido enviadas propostas de 

treino por vídeo aos nadadores 

Cadetes. Hoje, pela primeira 

vez, realizamos o nosso treino 

por videoconferência. 

Alegra-nos ver a adesão da 

nossa equipa de cadetes ao treino. Nadadores empenhados e focados em 

aprender, trabalhar e serem melhores.” 

“Fechamos esta semana com mais uma sessão de treino, com incidência na 

mobilidade corporal (animal flow), resultando numa maior definição do esquema 

corporal face à repetição sistemática (isto é treino!).” 

 

 

 



 

 

“Início de nova semana de treinos 

da natação ABS CNP, com a 

participação desde Paris da nossa 

nadadora Léonie, com os colegas 

habituais de treino (Sérgio, João, 

Marco, Marta, Ângela, Alecssia e 

Maria). O Hugo também se juntou 

ao grupo hoje, num treino animado 

e diversificado (funcional e 

mobility flow).” 

“Os infantis mantêm-se fiéis aos 

treinos pelo “zoom”! Hoje à tarde 

voltamos para mais um treino, Até já!” 

“4° treino semanal da natação ABS do CNP, com incidência no body weight e 

mobility flow. (5 rondas x 6 exercícios no stop) + (1'30", 2', 2'30", 3' elásticos 

específicos). Bom fds grupo.” 

 

“O treino dos infantis já começou! 

Sábado também é dia” 

“Início de mais uma semana de treinos 

online do grupo ABS da natação CNP, 

esperando por um regresso rápido às 

piscinas.” 

“Hoje nova dinâmica de exercícios, com 

situações de equilíbrio, força, agilidade e 

flow. Parabéns, grupo!” 

“Nova reunião (sábado 16 Maio) do staff 

da natação CNP, avaliando a dinâmica 

dos vários grupos de treino e preparando 

já o que poderá ser o final da época, bem como a nova 2020/21” 

“Mais uma sessão de treino dos ABS do CNP num trabalho com incidência de 

cardio, Core, strength, mobilidade e balance (primal fitness). Treino enérgico, 

com 5 rondas non stop + elásticos no final (8')” 

 

Finalmente: 

“Hoje, 1° treino presencial da natação CNP após a paragem pelo covid19. Corrida 

15', treino gym na areia 15' e mar-wave 15'. Que encontro saudoso do grupo 

após mais de 2 meses sem estarem juntos. Com o grupo, é outra vida! Desafio 

aceite pelo Hugo, Sérgio, João, Tiago, Maria, Alecssia, Ângela e Luís. Parabéns.” 

 



 

 

 

 

“Mais 3 sessões até ao momento nesta semana, com mais um contato presencial 

exterior (corrida, exercícios na praia e mar). Faltam outros 3 treinos similares e 

em grupo / equipa tudo é mais motivante. Parabéns, ABS da natação CNP.” 

 

 

“A natação ABS CNP acabou a semana com 6 sessões de treino (2 presenciais e 

4 online), neste sábado, contando com a participação de 6 novos juvenis para 

2020/21. Parabéns, grupo! Cada vez mais perto o retorno à piscina.” 

 

 

 



 

 

JUNHO 

Neste ano em que fomos confrontados com a pandemia associada ao Covid 19 

todas as secções foram obrigadas a encerrar as suas actividades a partir de 13 

de Março. 

Este mês de Junho, já com algum alívio nas restrições, o CNP ainda teve que 

continuar com algumas das secções encerradas à actividade presencial 

mantendo, no entanto, e tanto quanto possível, a ligação com os atletas através 

dos meios disponíveis.  

 

Pesca Desportiva 

 

De forma individual os atletas continuaram a treinar durante este mês. 

A nossa equipa Clube Naval Povoense / Casa 

Favais a caminho da última prova do campeonato 

nacional a realizar em Peniche. 

 

Campeonato Nacional de Pesca em Barco 

Fundeado - Época de 2019 

- 2.ª Divisão Nacional 

Realizou-se hoje em Peniche, a derradeira mão do 

Campeonato da 2.ª Divisão - Nacional que definiu 

os vencedores da mesma: 

Campeão: Mário Barradas -CPC Amorim e Dias; 

Vice: Manuel Neves - CN Povoense; 

3.º Lugar: Pedro Ferreira - CN Povoense 

Publicamos as Classificações provisórias da 3.ª 

mão da 2.ª Divisão Nacional e a Final, bem como a 

foto do Campeão Nacional e dos três primeiros 

classificados da 3.ª Mão. 

Parabéns a todos e em especial aos vencedores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Objetivo cumprido! 

 

“Todos os 5 atletas da Secção de pesca desportiva de alto mar a competir na 

segunda divisão, sobem à primeira divisão Nacional de seniores! Agora temos 

os 8 atletas da Secção na primeira Divisão Nacional de seniores onde competem 

no total de 28. Somos quase um terço do total de atletas a competir na mais alta 

divisão nacional da 

modalidade.  

Muitos Parabéns Clube Naval 

Povoense / Casa Favais. 

Juntos temos sido mais 

fortes! 

 

“Sílvio Santos Campeão 

Nacional.  

Depois de uma excelente 

época desportiva tanto da 

equipa Clube Naval Povoense 

/ Casa Favais como do atleta 

individualmente, Sílvio 

destaca-se e conquista o 

mais alto título nacional.  

Parabéns, também para o atleta do Clube Naval Povoense Miguel Silva que 

obteve o terceiro lugar do pódio.” 

 

 

Classificação: 

Campeonato Nacional da 1.ª Divisão de Pesca em Barco Fundeado 

 

 

 

 



 

 

 

Bodyboard 

 

Esta secção continuou a treinar, na sequência da abertura em relação às 

medidas relativas ao confinamento, ainda de forma condicionada. 

 

“Mais um treino com altas ondas e boa disposição” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vela 

 

A secção continuou os treinos e a actividade com o anúncio de alguma 

abertura em relação a estas medidas a secção pôde retomar a actividade, 

apesar de condicionada. A possibilidade de organização de regatas 

também foi alvo de alterações passando a ser considerada a sua 

realização, também condicionada. 

 

A oficina da classe IOM em franco progresso a consertar e fomentar a 

prática. 

 

Continuam as Regatas virtuais 

 

Grande Prémio TM com enorme disputa entre os melhores virtual 

velejadores. Parabéns aos vencedores de mais um torneio de domingo à 

noite. 

 

 

 

 

 



 

 

Desconfinamento: Competições de Vela e 

Orientações para a Prática Desportiva – 1 

a 14 de junho de 2020 #2 

 

A Federação Portuguesa de Vela tem 

trabalhado continuamente com a Secretaria 

de Estado da Juventude e do Desporto no 

sentido de virem a ser consideradas as 

especificidades da nossa modalidade 

(nomeadamente o facto de esta ser 

praticada no mar/rio/rias/barragens), nas 

orientações da Direção-Geral da Saúde, e 

assim, passar a ser possível uma prática 

menos condicionada à que é efetuada em 

recintos fechados. 

Os trabalhos estão a ser efetuados num 

espírito de franca parceria, sempre no 

superior respeito pela saúde dos 

praticantes, e estamos confiantes de que 

em breve poderemos vir a ter boas notícias, 

nomeadamente a possibilidade de os 

Clubes viabilizarem os seus cursos de verão e de voltarmos a poder fazer 

regatas. 

Todavia, e até a publicação da DGS para prática desportiva competitiva, 

publicamos, em resultado dos esclarecimentos que nos foram prestados pela 

Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto, as orientações da FPV para as 

Competições Vela (que ainda não podem ser realizadas) e para a prática 

desportiva, a qual já pode ser efetuada por praticantes principiantes. 

 

 

 

Oficina IOM 

 

A nossa Oficina-IOM está 

finalmente a funcionar em pleno. 

Depois de vários dias de instalação 

e montagem e já com vários barcos 

recuperados ganhou finalmente 

forma definitiva. 

 

«Se tens um barco radio-controlado 

ou queres iniciar-te na classe Um 

Metro, e não sabes como montá-lo 

ou repará-lo, aparece.  

 

 

 

O CNP tem a solução, todos os Domingos, durante a manhã, a Oficina-IOM está 

aberta. Contacta-nos.»  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Treinos da Academia de Vela  

“Umas vezes em prancha, outras nem por isso.” 

 

 

Ontem, finalmente, a frota da Academia de vela era grande e cada um dos atletas 

teve direito a um Calipo, obséquio do Náutico Bar, ao largo da praia da Salgueira 

num dia maravilhoso para velejar. 

 

Testes de Domingo - IOM 

 

E como é preciso testar os barcos 

consertados vai-se para o campo de 

regatas e afina-se.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ª Virtual Regata S Pedro 

 

 

 



 

 

Formação nas nossas instalações: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nova normalidade. 

 

Entrega de diplomas aos velejadores da academia do clube. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polo Aquático 

 

A secção de polo aquático manteve os seus atletas dos escalões etários sub-12, 

sub-14, sub-16, sub-18, sub-20 e seniores activos, desenvolvendo diariamente 

treinos online e alguns ao ar livre. Não foi ainda este mês que foi aberta a 

possibilidade dos treinos em piscina para esta secção. 

 

Exemplos: 

Treinos da equipa Sénior. 

 



 

 

 

Natação 

 

Não havendo ainda autorização de abertura das piscinas, a secção manteve os 

treinos online. 

Todos os nadadores do CNP continuaram a treinar “em seco”, segundo um plano 

enviado pelos treinadores de cada grupo. 

 

“Nova semana, nova dinâmica de treino. Hoje mais um "encontro" do grupo ABS 

da natação CNP, com a participação de novos juvenis A (Rodrigo, André, Kika, 

Filipa, Casanova e Leonor). Corrida, gym na areia e sea-fun. 

Começou bem a semana, com um final de tarde esplendoroso” 

Nesta semana, o grupo ABS da natação CNP (já 

integrando os próximos juv B), realizou 4 

sessões de treino no exterior, recorrendo à 

natureza e aproveitando as condições naturais 

da nossa cidade. Fizeram cardio, através de 

corrida aeróbica na marginal, seguido de treino 

físico geral na areia da praia e finalmente um 

contato com a água do mar. 

Início de nova semana, com mais um treino no exterior por parte da equipa ABS.  

Um treino diferente. Infantis 

 

Mais uma sessão de treino da nat ABS ainda no exterior, com corpo e mente 

esperando pelo seu meio específico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os infantis e os absolutos continuam os seus treinos no exterior. 



 

 

 

JULHO 

Neste ano em que fomos confrontados com a pandemia associada ao Covid 19 

todas as secções foram obrigadas a encerrar as suas actividades a partir de 13 

de Março. 

Este mês de Julho, já com algum alívio nas restrições, o CNP foi reabrindo as 

secções à actividade presencial respeitando as novas regras. 

 

Pesca Desportiva 

 

De forma individual, os atletas continuaram a treinar durante este mês. 

 

Bodyboard 

 

Esta secção continuou a treinar, na sequência da abertura em relação às medidas 

relativas ao confinamento, ainda de forma condicionada. 

 

“Uma manhã super divertida e animada, 

com os nossos meninos da iniciação.” 

 

“Mais uma bela manhã com a nossa 

equipa de iniciação que continua a 

crescer.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Hoje de manhã, para além de termos realizado 

um grande treino com a nossa classe de iniciação, 

festejámos o 30.º aniversário do nosso treinador 

Tiago 

Desses 30 anos, bem mais de metade estão 

ligados ao CNP, onde conquistou tudo o que havia 

para conquistar – cinco vezes campeão nacional 

esperanças, uma vez campeão Open, campeão 

europeu sub16, vice-campeão europeu sub18, 

três vezes campeão nacional universitário e 

quatro vezes vencedor da Taça de Portugal.” 

 

 

 



 

 

 

4.ª Etapa do Circuito Nacional de Bodyboard 

 

“É oficial! 

 

Vamos receber e 

organizar a 4.ª e última 

etapa do Circuito 

Nacional de Bodyboard. 

Numa altura tão difícil 

para a sociedade em geral 

e para o desporto em 

particular, o CNP volta a 

dar mostras de que é um clube de referência no Bodyboard em Portugal.” 

 

NACIONAL DE BODYBOARD CRÉDITO AGRÍCOLA 2020 ARRANCA COM 

MUITA SEGURANÇA E ENTUSIASMO 

 

http://vert-mag.com/noticias/nacional-de-bodyboard-credito-agricola-2020-arranca-com-muita-seguranca-e-
entusiasmo?fbclid=IwAR1diG0b0RhYDG9oe_nbyaCIkzdIfhsoU28WsL8zC8IGJjlAv65CZ6Ju9GA 

 

“Hoje, a manhã foi dedicada à nossa classe de iniciação” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O circuito nacional de bodyboard Crédito 

Agrícola 2020 tem morada nova no 

Instagram e no Facebook. Sigam para todas 

as informações, reportagens, fotos, vídeos, 

classificações e muito mais.” 

 

@cnbbca2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vert-mag.com/noticias/nacional-de-bodyboard-credito-agricola-2020-arranca-com-muita-seguranca-e-entusiasmo?fbclid=IwAR1diG0b0RhYDG9oe_nbyaCIkzdIfhsoU28WsL8zC8IGJjlAv65CZ6Ju9GA
http://vert-mag.com/noticias/nacional-de-bodyboard-credito-agricola-2020-arranca-com-muita-seguranca-e-entusiasmo?fbclid=IwAR1diG0b0RhYDG9oe_nbyaCIkzdIfhsoU28WsL8zC8IGJjlAv65CZ6Ju9GA


 

 

 

Vela 

 

A secção continuou os treinos e a actividade e, com o anúncio de alguma 

abertura em relação a estas medidas, a secção pôde retomar a actividade, 

apesar de condicionada. A possibilidade de organização de regatas 

também foi alvo de alterações passando a ser considerada a sua 

realização, também condicionada. 

Neste mês de Julho voltámos a organizar a nossa Escola de Vela de Verão. 

 

 

Escola de Vela de Verão 2020 

“A nossa Secção de Vela tem a sua Escola 

de Vela de Verão a funcionar desde o dia 1 

de Julho. Os alunos novos têm podido 

apreender a velejar e os mais experientes a 

desenvolver a sua técnica. Todo este 

processo decorre associado a uma forte 

componente lúdica e de formação cívica 

que valoriza tanto o espírito de grupo como 

a colaboração e a camaradagem assim 

como a vertente ecológica e de relação com os elementos.” 

 

 

 

As Regatas Online continuaram a realizar-se e com número crescente de 

participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

“Terminámos hoje a Escola de Vela 

de Verão e da melhor forma. De 

manhã, regatas e lavagem dos 

barcos que ficam guardados até à 

retoma da actividade em Setembro. 

De seguida o tradicional churrasco 

que saciou apetites vorazes fruto da 

actividade anterior.” 

 

 

 

Vela Adaptada 

 

Actividade regular da equipa de competição:  

  

Sábados entre as 09:30 e as 12:30 

 

Desta secção, apenas os autónomos estão autorizados a velejar. 

 

 

Polo Aquático 

 

A secção de polo aquático manteve os seus atletas dos escalões etários sub-12, 

sub-14, sub-16, sub-18, sub-20 e seniores activos, desenvolvendo diariamente 

treinos online e alguns ao ar livre. Finalmente, este mês, foi aberta a 

possibilidade dos treinos em piscina para esta secção. 

 

Regras de segurança - Piscina Varzim Lazer 

Condições de utilização: 

- A entrada nas piscinas exteriores será efetuada pelo portão exterior de acesso 

à piscina (Rua Varzim Sport Club); 

- A saída será efetuada pelo portão de acesso ao exterior (zona de praia) 

- Os atletas deverão entrar nas instalações acompanhados por um responsável 

do clube; 

- É obrigatório utilizar máscara no acesso às Piscinas Exteriores; 

- A lotação máxima da piscina exterior (plano de água) é de 50 pessoas; 

- A lotação máxima permitida no espaço exterior é de 150 pessoas; 

- É obrigatório proceder à desinfeção das mãos no acesso às Piscinas (existirá 

um dispensador junto à piscina); 

- É obrigatório cumprir as regras de etiqueta respiratória definidas pelas 

autoridades competentes; 

- Deve ser assegurado o distanciamento físico de segurança na utilização das 

Piscinas e do Relvado; 

- É obrigatório o uso de calçado nos chuveiros exteriores, instalações sanitárias 

e áreas de circulação; 

- Devem colocar os resíduos gerados nos locais indicados para esse efeito; 

- É permitido a utilização das instalações sanitárias assinaladas para esse efeito 

(WC STAFF); 

- É obrigatório o uso de máscaras no acesso aos sanitários; 

- Não é permitido a utilização de espreguiçadeiras;  

- É obrigatório respeitar as indicações transmitidas pelo nadador-salvador e 

funcionários da VL; 

 



 

 

 

 

A secção de Polo Aquático do Clube Naval Povoense está de volta aos treinos 

na piscina 

 

“Foi a partir a passada Quinta-

feira, 2 de Julho, que a secção do 

Pólo Aquático pôde voltar a 

treinar nas instalações de Varzim 

Lazer. 

Demorou bastante tempo chegar 

a esta nova normalidade. O 

contacto com o cloro foi uma 

alegria e uma injeção de energia 

e motivação para nossos atletas. 

Pouco a pouco, e estando tudo a correr bem, poderá eventualmente ser possível 

ajustar os horários para tentar obter maior tempo de treino.” 

 

 

“O CNP conta a partir de hoje com um reforço 

de peso para a próxima época. 

O ex-capitão da equipa sénior, Bruno Loureiro 

assume a coordenação da secção de Pólo 

Aquático do Clube Naval Povoense.  

No clube desde 2002, Bruno Loureiro inicia 

agora, fora de água, uma nova etapa naquela 

que foi a sua casa nos últimos 18 anos. 

A seriedade, dedicação e empenho com que 

sempre pautou a sua relação com o clube 

permitiu-nos hoje selar esta união que temos a 

certeza será duradoura e uma mais-valia para o 

CNP. 

Agradecemos a pronta disponibilidade e 

desejamos a melhor sorte!” 

 

 

 

Esta semana, a secção de 

Pólo Aquático do Clube 

Naval Povoense realizou 

treinos com todos os seus 

escalões etários, 

ajustando os treinos aos 

horários disponíveis, na 

piscina exterior da 

Varzim Lazer. 

Assim, enquanto os 

escalões de formação 

treinam maioritariamente 

pela manhã, das 08:00 às 10:00, os absolutos treinam ao final do dia, entre as 

19:00 e as 21:00, duas vezes por semana. 

A novidade desta semana foi a possibilidade de treinar os com as balizas, o que 

já não acontecia desde que os treinos pararam, devido à pandemia, no mês de 

Março. 

 



 

 

 

Estando em preparação a próxima época 

desportiva, no que respeita ao escalão sénior, 

estão já assegurados 3 reforços para a equipa. 

Manuel Arnauld, atleta formado no CNP, com 

vários títulos nos diversos escalões etários, 

vencedor da taça de Portugal na época 2013/14 e 

vice-campeão nacional nas épocas 2017/18 e 

2018/19, regressa à equipa, após 1 época de 

interrupção.  

Ricardo Santos, guarda-redes, ex-CPN, vem 

reforçar e ser mais uma opção para a baliza da 

equipa. 

Iuri Sousa, pivot, ex-CFP, jogador da selecção 

nacional SUB 20, é outro reforço que, para além de 

ajudar a equipa a atingir os objectivos para a 

próxima época, vai ainda apoiar a equipa técnica 

do clube, nos seus escalões de formação.  

Ainda sem certezas sobre como irá decorrer a 

próxima desportiva, o clube prepara-se, assim, 

para a encarar da melhor forma e o mais forte possível. 

 

 

Natação 

 

Finalmente a secção pôde voltar à piscina com a reabertura no início deste mês.  

Até lá, ainda houve treinos a “seco”. 

CADETES 

“Ao longo deste período de Covid-19, para combater o sedentarismo e 

continuarmos ativos, temos vindo a treinar na praia. Treinos que têm sido bem 

divertidos e dinâmicos. 

 

 

 

 

 

“Regressamos aos treinos na água!” 

 

 

 



 

 

 

Reunião de treinadores 

 

 

 

 

 

 

Treino de todos os grupos da natação CNP hoje.  

Equipa ABS vai participar na 1.ª competição continental pós-covid este sábado 

em Aveiro. 

Estafetas infantis e cadetes 

 

 

 

“Ao longo deste período de 

covid-19 não parámos de treinar. 

Tivemos, sim, que adaptar os 

nossos treinos à situação vivida.  

Numa primeira fase, de maior 

restrição, treinámos através da 

plataforma Zoom; numa segunda 

fase, treinámos na praia e 

recentemente voltámos à piscina 

(com os cuidados necessários).” 

 

 

 

 



 

 

 

AGOSTO 

Neste ano em que fomos confrontados com a pandemia associada ao Covid 19 

todas as secções foram obrigadas a encerrar as suas actividades a partir de 13 

de Março. 

Este mês de Agosto, com menos restrições, o CNP continuou com o máximo de 

actividade possível dentro das secções depois de retornado à actividade 

presencial dentro das normas vigentes. 

 

 

Pesca Desportiva 

 

De forma individual, os atletas continuaram a treinar durante este mês. 

 

 

Bodyboard 

 

Esta secção continuou a treinar, na sequência da abertura em relação às medidas 

relativas ao confinamento, ainda de forma condicionada. 

 

 

Final do Esperanças de competição na Póvoa de Varzim 

 

O Clube Naval Povoense 

volta a afirmar-se como 

referência no Bodyboard 

em Portugal! 

E com muito orgulho e 

satisfação que vamos 

organizar a finalíssima 

do Campeonato Nacional 

Esperanças 2020. Este 

ano, os títulos nacionais 

serão atribuídos em 

provas únicas, e a Póvoa 

de Varzim vai coroar os 

campeões de Sub 16, Sub 

18 e Sub18 feminino! 

Somos o único clube que vai organizar 2 provas este ano. Sem dúvida uma 

grande alegria para toda a nossa estrutura. Estamos ansiosos por outubro! 

 

Fotografia: “Rider” David Rosmaninho 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.ª etapa do Circuito Nacional Open 

“Estamos de partida para Santa Cruz, onde vamos disputar a 1.ª etapa do 

Circuito Nacional Open! 

Estamos confiantes e bem preparados, para enfrentar este primeiro desafio 

competitivo, numa praia onde já fomos muito felizes! 

Na Categoria masculina vamos ter em ação: Ricardo Rosmaninho (Top 3 

nacional), Fábio Ferreira (Campeão em título desta etapa e top 6 nacional), Joel 

Rodrigues (Top 8 nacional), Eduardo Macedo, José Silva e Ricardo Marques. 

No feminino vamos estar representados pela Miriam Caires (Top 7 nacional).” 

 

 

 

Joel Rodrigues é Vice-campeão em Santa Cruz 

 

“O nosso atleta, Joel Rodrigues, esteve ao 

mais alto nível, no regresso das competições 

nacionais de Bodyboard. Depois de algumas 

meias-finais em que falhou por pouco o 

acesso à final, Joel teve um desempenho 

notável nesta etapa, obtendo o 2.º lugar, 

numa final disputadíssima e ganha pelo 

atual campeão nacional, Daniel Fonseca. Em 

3.º ficou Miguel Adão e em 4.º Manuel 

Centeno. Mais um resultado impressionante 

para o seu currículo e que abre excelentes 

perspectivas para o resto do ano 

competitivo. Apesar de ainda ter 16 anos, 

Joel, vai lutar pelo título nacional sénior até 

ao final. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ricardo Rosmaninho, outro dos candidatos ao título 

nacional, foi eliminado prematuramente no 9° lugar. 

Apesar deste resultado menos positivo, nada está 

perdido e temos a certeza de que Riscas vai lutar até à 

última etapa pelo seu objetivo. 

De destacar também o 9.º lugar de Miriam Caires no 

feminino e o 17.º de Fábio Ferreira. Eduardo Macedo, 

Ricardo Marques e José Silva batalharam bastante, 

mas, infelizmente, não conseguiram avançar a 

primeira ronda. 

Numa altura em que as competições estão paradas em 

todo o Mundo, o Bodyboard Nacional mostrou que 

com segurança e profissionalismo podemos ser um 

bom exemplo a seguir. 

Parabéns a toda a organização da prova e do Circuito pelo trabalho e esforço 

desenvolvido.” 

 

 

 

 

 

 

Vela 

 

A secção continuou os treinos e a actividade e, com o anúncio de alguma 

abertura em relação a estas medidas, a secção continuou com a actividade, 

apesar de condicionada. A possibilidade de organização de regatas também foi 

alvo de alterações passando a ser considerada a sua realização, também 

condicionada.  

Agosto foi tempo de encerrar a actividade da Academia de Vela. Decorreram 

treinos apenas para os atletas da competição. A Classe Optimist preparou-se 

para o Campeonato de Portugal. 

 

Elisiário Cunha no Windsurf Slalom 

 

O nosso atleta Elisiário Cunha participou no 

campeonato nacional de Windsurf slalom que 

decorreu em Sagres este fim de semana 

classificando-se no excelente 9.º lugar da 

classificação geral. 

 

 

 



 

 

 

Polo Aquático 

 

A secção de polo aquático manteve os seus atletas dos escalões etários sub-12, 

sub-14, sub-16, sub-18, sub-20 e seniores activos, desenvolvendo diariamente 

treinos online e alguns ao ar livre. Finalmente, este mês, foi aberta a 

possibilidade dos treinos em piscina para esta secção. 

Javier Cáceres continua por mais uma época com o CNP. 

Notícia na Waterpolista.com: 

 

 

 

Natação 

 

Este mês de Agosto, esta secção pôde continuar a treinar na piscina 

exterior depois da sua reabertura no início do mês de Julho.  

 

O Clube Galitos de Aveiro organizou a 1.ª competição oficial de natação pós 

covid19 no território nacional continental, contando com a honrosa participação 

de 9 nadadores do CNP:  

Sérgio Araújo, Pedro Morim, Tiago Carvalho, João Fernandes, Marco Antônio, 

Guilherme Andrade, Marta Rodrigues, Ângela Gonçalves e Maria S. Silva. O CNP 

obteve 4 classificações de pódio e 5 recordes pessoais. 

 "Treinar bem para Competir melhor"! Agora mais 2 semanas de treinos, seguido 

de outras 2 de férias e entrada na época que se avizinha. 

 

 



 

 

 

SETEMBRO 

Neste ano em que fomos confrontados com a pandemia associada ao Covid 19 

todas as secções foram obrigadas a encerrar as suas actividades a partir de 13 

de Março. 

Este mês de Setembro, ainda sob restrições, o CNP envidou esforços para 

continuar com o máximo de actividade possível dentro das secções regressando 

à actividade presencial dentro das normas vigentes. 

 

Pesca Desportiva 

 

De forma individual, os atletas continuaram a treinar durante este mês. 

 

Actividades Subaquáticas 

 

Em Agosto a secção começou a promover um Curso de Mergulho em Apneia a 

realizar este mês de Setembro que se revelou um sucesso. 

 

Curso mergulho em apneia dupla certificação CMAS/AA. 

 

18, 19 e 20 de Setembro 2020, por Raul 

Arenas, 

Instrutor Apnea Acedem Internacional. 

Instructor CMAS - Nível II 

Treinador Técnico Desportivo do IPDJ - Grau II 

 

Com o apoio do Clube Naval Povoense e Marina 

da Póvoa. 

Brevemente serão disponibilizadas todas as 

informações sobre o curso. 

 

 

 

 

 

 

 

“O primeiro curso de apneia já atingiu o limite de 

inscrições.   

Estamos a preparar um novo em datas a 

anunciar.” 

 

Abertas inscrições para o segundo curso. 

 

 

 

 

 



 

 

 

“Tudo a postos para a primeira aula do curso de apneia vai decorrer este 

fim de semana no clube”. Sequência de início e desenvolvimento da 

formação. 

 

 

 

 



 

 

 

Bodyboard 

 

Esta secção continuou a treinar, na sequência da abertura em relação às medidas 

relativas ao confinamento, ainda de forma condicionada. 

 

 

“Estamos em Peniche para disputar a 2.ª etapa do Nacional Open de Bodyboard! 

Depois dos excelentes resultados obtidos em Santa Cruz, a nossa equipa está 

confiante e com vontade de repetir o feito! 

O nosso atleta Isaac Moreira foi convidado pela organização para um “Wildheat”, 

que lhe poderá dar acesso ao quadro principal da competição. Isaac esta com a 

motivação em alta pelo que vai dar tudo por tudo neste heat. 

Vamos ter em prova no quadro masculino: Ricardo Rosmaninho, Fábio Ferreira, 

Joel Rodrigues, Arnaldo Marques, Miguel Silva e Eduardo Macedo. No feminino 

estamos representados pela Constança Silva.” 

 

Mau tempo obriga a cancelamento da etapa do 

Nacional de Bodyboard em Peniche 

A organização do Circuito Nacional de Bodyboard 

Crédito Agrícola 2020 foi forçada a cancelar a etapa 

prevista para amanhã e domingo, no Molhe Leste de 

Peniche, devido às inesperadas e anormais condições 

atmosféricas que se abateram sobre a península hoje 

à tarde. 

Em anexo, reproduzimos comunicado do capitão do 

porto de Peniche, Vasco Cristo: 

 

 

 

 

“A nossa equipa de Bodyboard vai ter um fim-de-semana prolongado cheio de 

ação. 

Sábado e Domingo vamos estar em competição na Nazaré, onde se vai disputar 

a 2.ª Etapa do Campeonato Nacional Open. 

Na 2.ª feira rumamos a Carcavelos, para disputar o Campeonato Nacional de 

Esperanças Formação (sub12, sub14 e sub14 feminino).” 

 

 

Vela 

 

A secção continuou os treinos e a actividade desde o anúncio de alguma abertura 

em relação às medidas de condicionamento. A possibilidade de organização de 

regatas também foi alvo de alterações passando a ser considerada a sua 

realização, também condicionada.  

Este mês foi tempo de retomar a actividade da Academia de Vela. A Classe 

Optimist preparou-se para o Campeonato de Portugal. 

 

“O Campeonato de Juvenis de Optimist em Vilamoura começa hoje. 

Boa sorte para a Anastácia e para o André dignos representantes do nosso 

clube.” 

 

 



 

 

 

Campeonato de Portugal de Juvenis e Infantis 2020 

 

“Terminou o Campeonato de Portugal de Juvenis e 

Infantis 2020 que decorreu em Vilamoura entre 9 

e 13 de Setembro com organização da Federação 

Portuguesa de Vela, e coorganização do Capable 

Planet Clube Náutico (CPCN) e o Clube 

Internacional da Marina de Vilamoura (CIMAV), a 

colaboração do Vilamoura Sailing, Associação 

Regional de Vela do Sul, Associação Portuguesa da 

Classe Internacional Optimist (APCIO) e o 

patrocínio da Fidelidade.  

O Clube Naval Povoense esteve presente com dois 

atletas, Anastácia e André que, apesar de terem 

ficado aquém das suas reais capacidades enquanto 

iniciantes juvenis, voltaram enriquecidos pela 

experiência da sua primeira participação num 

campeonato deste calibre. Ficaram classificados 

em 88.º e 94.º respectivamente. A região Norte 

ficou em 3.º lugar. 

Rui Uva Sancho, velejador do Clube Naval de Cascais, foi o grande vencedor, e 

que também serviu de apuramento para o Campeonato da Europa da Classe 

Optimist. 

Rui Uva Sancho foi também o Campeão de Portugal 

de Juvenis, seguido de Augusto Castelo Branco, 

igualmente do Clube Naval de Cascais, e de Mick 

Dudek do Clube Naval de Portimão. 

Madalena Wanzeller, do Clube de Vela do Barreiro, 

sagrou-se Campeã de Portugal de Juvenis, seguida 

de Júlia Cardoso da Associação Náutica da 

Madeira, e de Teresa Quartim do Clube de Vela do 

Tejo. 

No escalão Infantil, o título de Campeão de 

Portugal foi para Tomás Pacheco do Sport Club do 

Porto, seguido de Miguel Nunes da Associação 

Naval do Guadiana e de Vicente Costa do Clube 

Naval de Portimão. 

Ainda no escalão Infantil, mas entre as velejadoras, 

o título de Campeã de Portugal foi para Leonor 

Lopes do Clube Naval de Tavira, seguida de Matilde 

Moules, do Clube Naval da Praia da Vitória, e de 

Beatriz Matias da Associação Naval do Guadiana. 

Os prémios dos velejadores mais jovens foram para Afonso Vital do Clube Naval 

de Portimão e Inês Broggi do Clube Náutico de Tavira. 

A prova foi pontuada por um fantástico ambiente de grande competitividade, 

mas pleno respeito mútuo e alegria entre os velejadores e deverá reconhecer-se 

o belíssimo trabalho dos treinadores neste âmbito contribuindo para o sucesso 

deste regresso às competições da classe Optimist.” 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Campeonato Nacional de Snipe 2020 

 

“Decorreu em Leixões este fim-de-

semana, 12 e 13 de Setembro, o 

Campeonato Nacional de Snipe com 

organização do Clube de Vela Atlântico. 

O Clube Naval Povoense esteve presente 

com uma equipa constituída por Nuno 

Faria (CNP) e Rodrigo Cunha (SCP) que se 

classificou-se em 24.º lugar. 

As quatro regatas realizadas decorreram 

sob ventos maioritariamente fracos e 

temperaturas elevadas. 

Os campeões nacionais foram, Pedro Barreto e Sofia Barreto do Clube Naval 

Cascais logo seguidos de Miguel Leite (CVA) e Nuno Coleta (SCP) e no terceiro 

lugar Guilherme Gomes (CNCascais) / Vasco Veras (SAD).” 

 

Regata do Infante 2020 

 

Aconteceu durante Sábado, dia 26 de Setembro, a Regata do Infante que 

decorreu na Zona costeira entre a Ribeira do Douro e Leixões com organização 

da ANR – Associação Náutica de Recreio, SCP – Sport Club do Porto e Clube We 

do Sailing powered by BBDouro com o patrocínio do Hospital Lusíadas Porto. 

Apesar da chuva e do frio que se fez sentir as tripulações portaram-se à altura 

comparecendo à chamada e convivendo dentro das regras de 2020.  

O Clube Naval Povoense esteve presente com três tripulações que se 

classificaram da seguinte forma: 

 

ANR1 

5.º Lugar - Kind Of Blue, do capitão Eduardo 

Viana 

ANR3 

7.º Lugar – Maximus, do capitão Jorge Leite da 

Cunha 

8.º Lugar – Infinito, do capitão Paulo Ferreira 

Braga   

 

Ao contrário dos outros anos e pela primeira vez na história da vela em Portugal, 

a distribuição dos prémios foi realizada on board, contando na mesma com a 

música e o brinde! 

 

 

 



 

 

 

Polo Aquático 

 

A secção de polo aquático manteve os seus atletas dos escalões etários sub-12, 

sub-14, sub-16, sub-18, sub-20 e seniores activos, desenvolvendo diariamente 

treinos online e alguns ao ar livre. Finalmente, este mês, foi aberta a 

possibilidade dos treinos em piscina para esta secção. 

 

“Os primeiros treinos da época 2020/21 iniciam-se já na próxima semana, na 

piscina interior da Varzim Lazer.  

Os absolutos começam na 2.ª feira, dia 14 de setembro e, os restantes escalões, 

na Terça--feira, dia 15. 

Em função das restrições existentes e das novas regras que nos são, a todos, 

exigidas, os horários dos treinos serão conforme apresentado em baixo. 

Serão efectuadas reuniões online, via zoom, para ser detalhada mais informação: 

- dia 13 de setembro - 11h30m: absolutos (atletas)  

- dia 14 de setembro - 19h: restantes categorias (pais/encarregados de 

educação)” 

 

Natação 

 

Este mês de Setembro, esta secção pôde continuar a treinar na piscina exterior 

depois da sua reabertura no início do mês de Julho. Passou a ser possível treinar 

na piscina habitual, a interior, da Varzim Lazer. 

 

 1.° treino ABS e CAD natação CNP 

 

 

 

 

 

 

 

Começámos a nova época na piscina interior. 



 

 

 

Nada será como antes e para podermos ter as condições possíveis, vamos ter 

muitas limitações, as quais esperamos a melhor compreensão e aplicação das 

regras impostas. 

Nestes 6 meses os atletas foram briosos, aplicados e compreensivos face às 

limitações inerentes, acompanhados pelos seus familiares, os quais desde já 

agradecemos a confiança depositada em nós, CNP. 

Ainda conseguimos competir (meados de Março, em Braga) mesmo no limite do 

encerramento dos equipamentos, tendo voltado a competir (Agosto, Aveiro), no 

período de desconfinamento. 

Então será assim a nova época: 

Treinos: de 2f a 6f das 17H às 19H; Sábados 8h às 10h; 

Treinos de madrugada: 3f e 5f das 7h às 8h20 (a partir de 21 Setembro). 

Entramos na piscina pela porta de acesso ao público aquando das competições, 

passamos para o cais e bancada móvel (lado sul) para de seguida iniciarmos o 

treino. 

Lembramos que essa porta será aberta às 17h (devemos estar 5 a 10 minutos 

antes) e quem vier atrasado já não entrará; Conseguimos uma nova entrada no 

treino, às 18h para aqueles que não tiverem hipótese de entrar às 17h, 

Às 19h os atletas terão que sair pela referida porta e saem para o exterior pelo 

bar (rampa). 

Temos 2 sanitários na zona onde nos concentramos (bancada móvel sul), 

podendo eventualmente equiparem-se aí. Não podemos utilizar os balneários 

(banhos só em casa). 

Temos de usar máscara até a entrada na água e usar (chinelos/calçado). 

As horas de início dos treinos (17H, 18H, 7H e 8H), terão que ser 

escrupulosamente seguidas. Quem chegar atrasado, não poderá entrar. 

As saídas também terão que ser as mesmas para todos (19H, 10H, 8H20) 

 Aos Sábados será o dia onde à partida todos os nadadores poderão treinar em 

conjunto, bem como nas madrugadas. 

Para os nadadores que não possam treinar nem às 17h nem às 18h (durante a 

semana), poderão treinar com os Infantis (Joana Fonseca) das 19h20 às 20h30. 

Tonas (treinador).” 



 

 

 

“Caros/as amigos  

Em nome da Direção do CNP, venho saudar todos os treinadores, atletas e pais 

neste momento particularmente difícil que, atendendo às medidas tomadas para 

evitar o alastrar desta nova estirpe viral designada por COVID 19, que exige de 

todos nós a adaptação a uma nova realidade.  

O CNP, na sequência das orientações emanadas pela DGS, com o propósito de 

salvaguardar a segurança dos seus trabalhadores e atletas, tomou um conjunto 

de medidas que agora mais do que nunca importa reforçar.  

Como é do conhecimento de todos, estamos desde ontem à meia-noite em 

estado de Calamidade e, nesse sentido, não podemos deixar de trabalhar em 

conformidade com as regras impostas por este novo estado, de forma a 

salvaguardar a saúde de todos os nossos atletas e treinadores.  

Informo que, a partir da presente data, é OBRIGATÓRIO o uso de máscara no 

exterior da VL no período que antecede o treino, bem como o cumprimento das 

medidas de distanciamento físico obrigatório e o limite de 5 pessoas por grupo 

(de preferência evitar formar grupos) e a continuação do cumprimento rigoroso 

de todas as medidas impostas até agora. 

Mais se informa que o não cumprimento destas condições obrigatórias para a 

segurança de todos os atletas poderá implicar sansões disciplinares e põe em 

causa a saúde de todos.  

É fundamental, nesta fase, não dar tréguas a este inimigo invisível e cumprir 

todas as regras, como até agora, para que possa haver TODAS as condições 

necessárias à prática da modalidade.  

Uma palavra em especial aos nossos atletas que, mesmo nestas condições 

adversas, mostram de que fibra é feita a família CNP.  

  



 

 

OUTUBRO 

Neste ano em que fomos confrontados com a pandemia associada ao Covid 19 

todas as secções foram obrigadas a encerrar as suas actividades a partir de 13 

de Março. 

Este mês de Outubro, ainda sob restrições, o CNP continuou os esforços para 

manter as secções com o máximo de actividade possível mantendo tanto quanto 

possível os treinos presenciais dentro das normas. 

 

 

Actividades Subaquáticas 

 

“Na próxima 3.ª feira iniciaremos os primeiros 

treinos de adaptação ao meio subaquático e, por 

forma a não ficarmos parados até termos as 

condições adequadas em piscina, o treinador do 

CNP Raul Arenas e o clube oferecem de forma 

gratuita treinos a seco (corrida + treino funcional) 

aos mergulhadores inscritos nos cursos de apneia.  

O ponto de encontro será nas instalações do posto 

náutico do clube/Marina da Póvoa junto ao 

restaurante Anastácia pelas 18:00. 

Material: Roupa desportiva para corrida e tapete.  

Queres melhorar?  

Então tens de treinar!” 

A partir de agora a secção de Atividades Subaquáticas passa a contar como 

treinador principal do CNP o consagrado Raul Arenas. 

Em breve iremos anunciar não só os próximos cursos de apneia, assim como 

muitas outras atividades; Treinos, formações, mergulhos e até tertúlias. 

Na foto (da esquerda para a direita); Paulo Neves presidente da direção, Raul 

Arenas treinador principal e Paulo Sarmento diretor das atividades subaquáticas. 

 

 

Cartaz do 3.º Curso de Apneia 

Último curso temporada 2020. 

Mergulho em apneia dupla certificação 

CMAS/AA. 

Datas oficiais: 20, 21 e 22 Novembro. 

Inscrições abertas! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bodyboard 

Esta secção continuou a treinar, na sequência da abertura em relação às medidas 

relativas ao confinamento, ainda de forma condicionada. 

 

2.ª etapa do Nacional Open de Bodyboard 

 

“Terminou hoje a 2.ª etapa do Nacional Open de Bodyboard. 

A nossa prestação teve momentos 

excelentes com ótimas prestações e 

atitude dos nossos atletas. 

Ricardo Rosmaninho, colheu os frutos 

do seu árduo treino, especialmente 

para as direitas, fazendo boas ondas e 

bons scores! Terminou a sua 

prestação nos 1/4 de final, na 13.ª 

posição. 

Eduardo Macedo viveu um sonho, 

disputando a sua bateria com o 

campeão mundial Pierre Louis Costes. Edu surfou bastante bem e por pouco não 

avançou para a ronda seguinte. 

Miguel Silva e Miguel Matos, nas suas primeiras presenças da época, tiveram 

uma brilhante postura competitiva, mas infelizmente não avançaram os seus 

heats. 

 

Ricardo Marques disputou a sua bateria até ao final e por 

pouco não avançou para a ronda 2. 

Joel Rodrigues e Fábio Ferreira arrasaram no primeiro 

heat, mostrando que estavam em grande forma. 

Infelizmente nos 1/8 de final as coisas não nos correram 

de feição e os nossos atletas foram prematuramente 

eliminados.  

Um abraço especial a todos os que se deslocaram à 

Nazaré para nos apoiar nesta prova “. 

A próxima etapa é nos dias 17/18 de outubro em 

Peniche. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

“Já estamos em Carcavelos para disputar o Campeonato Nacional de Esperanças. 

Antes de rumarmos a Carcavelos parámos na Nazaré onde fizemos uma grande 

sessão de “freesurf” e ainda conseguimos assistir às grandes finais do Nacional 

Open. 

Amanhã vamos ter em prova os seguintes atletas: 

 

Sub12 

Ricardo Silva 

Vicente Campos 

Bernardo Marques 

Sub14 

João Barros 

Eduardo Macedo 

Sub14 feminino 

Constança Silva 

Margarida Cunha 

“Boa sorte a todos e acima de tudo divirtam-se muito!” 

 

Bernardo Marques é campeão nacional Sub12! 

Três Pódios para o CNP 

“Foi um dia muito intenso na Praia de Carcavelos, com 

muitos heats disputados e com muita emoção à mistura. 

Nos sub12, Bernardo Marques, de apenas 9 anos, consegui 

um feito incrível e sagrou-se campeão nacional. Foi um 

percurso imaculado até à final, com boas prestações e 

grandes scores!!  Com ainda mais 3 anos de Sub12 pela 

frente o futuro não podia ser mais risonho.  

Parabéns, brilhante! 

Ricardo Silva surfou muito e se não fossem as Interferências 

cometidas na final, tinha disputado o título nacional. Leva 

para casa um espetacular 4.º lugar! 

Vicente Campos, também de 9 anos, fez uma prova 

espetacular, obtendo o 5.º lugar, falhando por muito pouco 

o acesso à final. Com essa atitude, estamos certos de que 

vais longe. 

Nos Sub14, João Barros voltou a fazer uma prova enorme e 

conseguiu um estupendo 3.º lugar. Mais um pódio para o 

nosso atleta João.  

Muitos parabéns! 

Eduardo Macedo, que está em grande forma, ficou pelos 

quartos de final. Um resultado que sabe a pouco, mas que 

não muda nada o esforço e a dedicação do nosso atleta ao 

Bodyboard. 

Nos Sub14 feminino, Margarida Cunha, no seu primeiro 

campeonato de sempre, chegou às meias-finais e obteve o 

7.º lugar. Incrível Margarida! 

Constança Silva, esteve fortíssima todo o campeonato, e 

apenas um pequeno erro a tirou da grande final. Não era o 

resultado que queríamos, mas a nossa atleta tem uma 

postura excelente e vai dar a volta a este resultado da 

melhor maneira possível. 

 

 

 



 

 

 

Os nossos atletas estão sem dúvida de parabéns. Para além de excelentes 

competidores, demonstraram que sabem estar, sempre com educação. O futuro 

está sem dúvida assegurado 

 

Obrigado a todos os pais que nos apoiaram e nos ajudaram neste campeonato.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campeonato Nacional de BB Esperanças organizado pelo CNP 

 

“Amanhã vamos ter o prazer de receber os melhores atletas nacionais de sub16, 

sub 18 e sub18 feminino! 

Check in na Praia da Salgueira, às 8:00. 

Boa sorte e boas ondas para todos 

Organização: Clube Naval Povoense e Federação Portuguesa de Surf” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8 atletas do CNP disputam as meias-finais do Campeonato Nacional. 

 

Foi um longo dia de prova, marcado por ondas pequenas e muito heats 

emotivos. 

Amanhã vão ser disputadas as 1/2 finais e finais de todas as categorias. O CNP 

tem 8 atletas em prova e com hipóteses de se sagrarem campeões nacionais! 

 

Nos Sub16 estamos representados pelo Joel Rodrigues, Tiago Almeida, João 

Nunes e José Mano. Nos Sub18 por Miguel Silva, Miguel Matos e Joel Rodrigues.  

Nos Sub18 feminino por Constança Silva!! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Joel Rodrigues é heptacampeão nacional! 

 

“O último dia de prova teve de ser 

realizado na Praia da Barranha, 

Aguçadoura, uma vez que não havia 

ondas surfáveis na Praia da Salgueira. 

Nos Sub16, Tiago Almeida e João 

Nunes obtiveram o 5.º lugar e estão 

de parabéns pelo brilhante 

campeonato que fizeram! 

Na grande final, Joel voltou a não dar 

hipótese e obteve mais um título 

nacional, nesta altura o 6.º da sua 

carreira.  

José Mano, que esteve impecável durante toda a competição, classificou-se num 

excelente 3.º lugar. Parabéns, Zé! 

 

Nos Sub18 feminino, Constança Silva fez um heat muito 

consistente e apenas um erro nos minutos finais a 

impediu de aceder à final. A nossa atleta, ainda Sub 14, 

está de parabéns por tudo o que fez 

ao longo deste ano. Com calma e 

persistência, o futuro só pode ser 

risonho. Siga! 

 

Nos Sub18, Miguel Silva, apesar de 

ter feito um bom heat, não conseguiu 

chegar à final, ficando com a 7.ª 

posição.  

Miguel Matos e Joel avançaram em conjunto para a final, 

num heat memorável e muito bem surfado pelos nossos 

atletas. 

Na final, Joel dominou novamente e sagrou-se HEPTACAMPEÃO nacional. Um 

feito verdadeiramente incrível e com ainda mais 2 anos para competir no Circuito 

Esperanças.  

Parabéns, Joel! 

 

Miguel Matos esteve em altíssimo nível e por pouco não 

se sagrou vice-campeão nacional. Miguel, atleta ainda 

sub16, levou para casa um brilhante 3.º lugar. 

Concluído assim o Circuito Esperanças (formação e 

competição), o CNP está bastante orgulhoso da prestação 

dos seus atletas e treinadores. 

Conseguimos apresentar bom 

surf e boa atitude, dentro e fora 

de água. Obtivemos 3 títulos 

nacionais, 3 terceiros lugares, 1 

quarto lugar e várias presenças 

nas 1/2 finais! 

Esta prova só foi possível com o apoio da Câmara Municipal da Povoa de Varzim 

e do restaurante D' gostar. “ 

 

Galeria de fotografias:  

https://www.facebook.com/Bboardtv-215850882498733  

https://www.facebook.com/Bboardtv-215850882498733


 

 

 

3.ª etapa do Nacional de Bodyboard Open 

Decorreu este fim 

de semana a 3.ª 

etapa do Nacional 

de Bodyboard 

Open. A prova teve 

lugar no Pico da 

Mota em Peniche, e 

contou com ondas 

de meio metro e 

vento offshore. 

No primeiro dia de prova de destacar a performance do nosso atleta Isaac 

Moreira, que competiu num heat de convidados da organização e conseguiu o 

apuramento para o quatro principal. 

 

Na 1.ª ronda masculina as coisas não 

nos correram como queríamos, e 

apenas Joel e Ricardo avançaram para 

os 1/8 de final.  

Nos 1/4 femininos, de realçar a estreia 

de Constança Silva, de apenas 13 anos, 

nas provas Open. Constança e Miriam 

estiveram bastante bem, falhando por 

pouco o acesso às 1/2 de final. 

Parabéns! 

 

No domingo Joel viria a ser eliminado precocemente nos 1/8 de final, num heat 

com poucas ondas pontuáveis. 

Ricardo Rosmaninho esteve imparável, passando os 1/8 e 1/4 em 1.º lugar. Nas 

meias, e depois de estar a realizar um heat excelente, cometeu uma interferência 

que o tirou da grande final, terminando assim na 7.ª posição. 

Vamos terminar o Circuito deste ano em casa!! 

É já no próximo fim de semana que vamos receber a derradeira etapa deste ano!” 

No próximo fim de semana vamos ter o prazer de receber e organizar a última 

prova do ano! 20 anos depois o Circuito Nacional Open volta à Póvoa de Varzim! 

 

 

Póvoa de Varzim decide 

título nacional feminino. 

“Aqui estão os heats para a 

prova decisiva do Circuito 

Nacional 2020! 

O nosso clube vai ter 13 

atletas em prova. Onze na 

categoria masculina e 2 na 

feminina! 

Vamos com tudo CNP.” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 atletas do CNP recebem Wildcards (convites) para a nossa etapa! 

O nosso wildcard vai para o Flávio Rego, um dos atletas do nosso clube que mais 

se tem destacado, dentro e fora de água! 

O wildcard da Bboardtv foi atribuído ao também nosso atleta, José Mano, que 

recentemente se classificou em 3.º lugar no Nacional Sub16! 

Parabéns aos dois e boas ondas! 

 

O Campeonato pode ser seguido em directo! 

Toda a acção disponível em directo. 

 

Ricardo Rosmaninho é vice-campeão da última etapa do Circuito Nacional! 

 

“Foi um fim-de-semana intenso na Praia da Salgueira, 

com condições desafiantes para os atletas e para a 

organização da prova. Os nossos atletas, 15 em 

prova, deixaram uma imagem bastante positiva e 

mostraram que estão no bom caminho! 

Ricardo Rosmaninho foi até à grande final e por muito 

pouco não conseguiu o 1.º lugar. O 2.º lugar foi um 

excelente resultado e catapultou o nosso atleta para 

o 4.º lugar do ranking final. 

Isaac Moreia e Joel Rodrigues obtiveram ambos a 9.ª 

posição. João Nunes foi 13.º e Miguel Silva, Fábio 

Ferreira e Ricardo Marques 17.º. No round 1 ficaram 

pelo caminho João Barros, Miguel Matos, Eduardo 

Macedo, Flávio Peixoto, José Silva e José Mano.  

No feminino, Constança disputou a meia-final, e esteve em grande destaque, 

falhando o acesso à final apenas no minuto final. Miriam Caires ficou em 9.º 

lugar. 

 

Ranking Final dos nossos atletas: 

Masculino 

Ricardo Rosmaninho 4.ª 

Joel Rodrigues 7.º 

Fábio Ferreira 21.º 

Ricardo Marques 29.º 

Miguel Matos 32.º 

Miguel Silva 34.º 

Eduardo Macedo 37.º 

Isaac Moreira 45.º 

José Silva 50.º 

João Nunes 59.º 

João Barros, José Mano e Flávio Peixoto 66.º 

Tiago Almeida 71.º 

 



 

 

 

Feminino 

Miriam Caires 10.º 

Constança Silva 14.º 

Parabéns a todos os atletas, organizações e também 

à Federação Portuguesa de Surf e Bboardtv, por 

conseguirem realizar um Circuito incrível, num ano 

tao atípico e difícil.” 

 

Alguns dos melhores momentos da quarta e última etapa do Circuito Nacional 

de Bodyboard Crédito Agrícola 2020.  

 

Fotografias de Hélio 

António Photography 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Vert Magazine reconhece 

a qualidade do grande 

atleta e campeão do CNP, 

Joel Rodrigues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vela 

A secção continuou os treinos e a actividade nos mesmos moldes.  

Iniciou-se a preparação para mais um ano de vela no Desporto Escolar com a 

introdução do projecto Escola do Mar. 

Primeira reunião preparatória do programa "Escola Do Mar" com os professores 

e técnicos responsáveis por este projeto inovador e único em Portugal em prática 

no nosso clube. 

 

 

 

Oficina IOM CNP 

 

Este fim-de-semana, mais dois barcos vindos do 

esquecimento regressaram à água e cumpriram a sua 

função de navegar. A nossa oficina IOM esteve muito 

activa e com resultados à vista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A nossa Oficina IOM ganhou um armário para guardar 

material. Num dia menos bom para navegar e com o 

precioso trabalho do João Carlos Braga Neves, aconteceu!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

“Campeonato Europeu da Classe Laser 2020 

Andera, Itália 16 a 22 de Outubro 

 

Semana Del Atlântico – Troféu Martim Barreiro 

Vigo,24 e 25 de Outubro 

O nosso atleta, Serafim Gonçalves, deslocou-se a 

Andora, Itália, para disputar o Campeonato 

Europeu de Laser Masters que decorreu entre 16 

e 22 de Outubro com organização simpática do 

Circolo Nautico Andora e da Associação Italiana 

da Classe Laser. A prova contou com 87 

velejadores que competiram num ambiente 

agradável, seguindo todos os protocolos 

sanitários, e estiveram sujeitos às mais variadas condições de vento e mar 

resultando num grande campeonato com muito calor humano. 

Adonis Bougiouris, sem grandes surpresas, foi o primeiro e Master do 

Campeonato somando 8 pontos. O Espanhol Carlos Martinez foi segundo e 

Grand Master somando mais 15 pontos que Adonis. Finalmente em terceiro, e 

Vice-campeão Master, ficou o velejador Austríaco Christoph Marsano com 40 

pontos. 

O nosso Serafim acabaria num belíssimo 27 da Geral e 14.º Masters. 

No regresso de Itália Serafim Gonçalves fez um pequeno desvio e uma paragem 

em Vigo para participar na Semana Del Atlântico – Troféu Martim Barreiro 

organizado pelo Real Club Náutico de Vigo. Só foi possível disputar uma única 

regata, fruto das condições meteorológicas pouco favoráveis apresentando 

ventos acima dos 25/30 nós, mas Serafim, apesar da falta de sono e do cansaço, 

acabou por conquistar o primeiro lugar.” 

Fotografia de Marta Rovatti Studihrad 

 

 

“Decorre hoje formação aos nossos monitores da 

escola de vela de Suporte Básico de Vida assim como 

DAE Desfibrilhação Automática Externa. Mais um 

passo para a segurança dos nossos atletas.”  

 

 

 

 

Vela Adaptada 

 

Actividade regular da equipa de 

competição:  

 Sábados entre as 09:30 e as 12:30 

A secção continuou em actividade na 

sequência da retoma em Setembro. 

Participou também no Campeonato 

Nacional de Juniores e Absolutos. 

“Chegou o dia que muitos esperavam. 

Após um grande período de paragem devido à pandemia COVID-19, a classe 

Hansa volta à competição. 

Entre 1 e 5 de outubro realiza-se em Leixões o campeonato de Portugal, com 4 

dias de provas. 

A previsão aponta para dias de chuva e ventos fortes.” 

 



 

 

Campeonato de Portugal de Juniores e 

Absolutos 

Decorreu em Leixões, este fim-de-semana 

prolongado, entre 1 e 5 de Outubro, o 

Campeonato de Portugal de Juniores e 

Absolutos com organização da Federação 

Portuguesa de Vela, o Clube de Vela Atlântico, 

o Sport Club do Porto e o Clube Naval de Leça. 

A prova decorreu sob ventos inconstantes e 

alguma chuva. O Clube Naval Povoense esteve 

representado por três atletas, Fernando Pinto, André Bento e Manuel Araújo, que 

se classificaram respectivamente em 6.º 8.º e 9.º.  

O pódio foi constituído por João Pinto, do Clube Naval de Portimão em primeiro 

lugar, seguindo-se Pedro Reis do Clube Naval de Cascais em segundo, e 

Guilherme Ribeiro do ICMPortimão em terceiro.   

 

 

 

Polo Aquático 

 

A secção de polo aquático manteve os seus atletas dos escalões etários sub-12, 

sub-14, sub-16, sub-18, sub-20 e seniores, activos. 

 

Comunicado da Secção 

“Caros/as amigos  

Em nome da Direção do CNP e, enquanto coordenador da Secção de Pólo 

Aquático, venho saudar todos os treinadores, atletas e pais neste momento 

particularmente difícil que, atendendo às medidas tomadas para evitar o alastrar 

desta nova estirpe viral designada por COVID 19, que exige de todos nós a 

adaptação a uma nova realidade.  

O CNP, na sequência das orientações emanadas pela DGS, com o propósito de 

salvaguardar a segurança dos seus trabalhadores e atletas, tomou um conjunto 

de medidas que agora mais do que nunca importa reforçar.  

Como é do conhecimento de todos, estamos desde ontem à meia-noite em 

estado de Calamidade e, nesse sentido, não podemos deixar de trabalhar em 

conformidade com as regras impostas por este novo estado, de forma a 

salvaguardar a saúde de todos os nossos atletas e treinadores.  

Informo que, a partir da presente data, é OBRIGATÓRIO o uso de máscara no 

exterior da VL no período que antecede o treino, bem como o cumprimento das 

medidas de distanciamento físico obrigatório e o limite de 5 pessoas por grupo 

(de preferência evitar formar grupos) e a continuação do cumprimento rigoroso 

de todas as medidas impostas até agora. 



 

 

Mais se informa que, o não cumprimento destas condições obrigatórias para a 

segurança de todos os atletas poderá implicar sansões disciplinares e põe em 

causa a saúde de todos.  

É fundamental, nesta fase, não dar tréguas e este inimigo invisível e cumprir 

todas as regras como até agora para que possa haver TODAS as condições 

necessárias à prática da modalidade.  

Uma palavra em especial aos nossos atletas que, mesmo nestas condições 

adversas, mostram de que fibra é feita a família CNP.  

Juntos e seguros seremos cada vez mais fortes! 

Bruno Loureiro 

Coordenador Pólo Aquático CNP 2020/21” 

 

Comunicado da Secção 

“Caros pais e atletas,  

foi publicada a resolução do Conselho de Ministros que enquadra a proibição de 

deslocações entre concelhos, medida que vigorará entre as 0h de 30 de outubro 

(próxima sexta-feira) e as 6h de 3 de novembro (terça-feira). Dada a situação 

epidemiológica no país, a decisão visa “evitar que a circulação de cidadãos para 

fora do concelho de residência habitual” - atendendo ao feriado de todos os 

Santos e ao dia-de-finados - “contribua como foco de transmissão” da covid-19. 

Neste contexto e no sentido de evitar constrangimentos nas deslocações, visto 

que temos atletas que residem fora do conselho, a direção, corpo técnico e 

coordenação decidiram suspender os treinos durante este período, ou seja, em 

termos práticos, o último treino desta semana será esta quinta-feira, dia 29, e 

regressamos ao trabalho apenas na próxima terça-feira, dia 3 de Novembro.  

Bruno Loureiro 

Coordenador Pólo Aquático CNP 2020/21” 

 

 

Natação 

 

A secção continuou os treinos na piscina habitual, a interior da Varzim Lazer. 

 

 

Comunicado 

 

“Caros/as amigos  

Em nome da Direção do CNP, venho saudar todos os treinadores, atletas e pais 

neste momento particularmente difícil que, atendendo às medidas tomadas para 

evitar o alastrar desta nova estirpe viral designada por COVID 19, que exige de 

todos nós a adaptação a uma nova realidade.  



 

 

O CNP, na sequência das orientações emanadas pela DGS, com o propósito de 

salvaguardar a segurança dos seus trabalhadores e atletas, tomou um conjunto 

de medidas que agora mais do que nunca importa reforçar.  

Como é do conhecimento de todos, estamos desde ontem à meia-noite em 

estado de Calamidade e, nesse sentido, não podemos deixar de trabalhar em 

conformidade com as regras impostas por este novo estado, de forma a 

salvaguardar a saúde de todos os nossos atletas e treinadores.  

Informo que, a partir da presente data, é OBRIGATÓRIO o uso de máscara no 

exterior da VL no período que antecede o treino, bem como o cumprimento das 

medidas de distanciamento físico obrigatório e o limite de 5 pessoas por grupo 

(de preferência evitar formar grupos) e a continuação do cumprimento rigoroso 

de todas as medidas impostas até agora. 

Mais se informa que o não cumprimento destas condições obrigatórias para a 

segurança de todos os atletas poderá implicar sansões disciplinares e põe em 

causa a saúde de todos.  

É fundamental, nesta fase, não dar tréguas a este inimigo invisível e cumprir 

todas as regras, como até agora, para que possa haver TODAS as condições 

necessárias à prática da modalidade.  

Uma palavra em especial aos nossos atletas que, mesmo nestas condições 

adversas, mostram de que fibra é feita a família CNP.  

Juntos e seguros seremos cada vez mais fortes! 

Ana Cruz 

Directora para a Natação CNP” 

  



 

 

 

 

NOVEMBRO 

Neste ano em que fomos confrontados com a pandemia associada ao Covid 19 

todas as secções foram obrigadas a encerrar as suas actividades a partir de 13 

de Março. 

Este mês de Novembro, ainda sob restrições, o CNP continuou a mobilizar 

esforços para manter as secções com o máximo de actividade, mantendo, tanto 

quanto possível, os treinos presenciais dentro das normas. 

 

Pesca Desportiva 

De forma individual, os atletas continuaram a treinar durante este mês. 

 

Informação da FPPDAM 

 

Actividades Subaquáticas 

“Imagens do 1.º Curso de mergulho em apneia CNP 

Queres participar no próximo? 

Dias 20, 21 e 22 Novembro 

Inscrições abertas!” 

 

 

 

“Ontem foi dia de início de um novo curso assim 

como de apresentação a estes novos alunos dos 

objetivos da secção e das actividades previstas. 

Para o efeito esteve connosco o presidente da 

direção do clube, Paulo Neves. Contamos também 

com o apoio neste curso de Élio Veiga bombeiro 

voluntário da Aguda.  

Agradecemos a colaboração de todos os que nos 

tem ajudado neste novo projeto.” 

 

2.° Curso mergulho em apneia - Área Atividades 

Subaquáticas CNP. 

“Continuamos a crescer. 

Obrigado a todos os formandos: 

Jorge Queiroga, André Coutada, João lima, Bruno 

oliveira, Ivo batista, Antonio Roxo, Victor silva, 

Jorge Alves e Rogério Pereira. 

Obrigado aos meus assistentes por estarem 

sempre presentes, o João Cláudio Jesus, o Nuno 

Miguel Barbosa, o Élio Veiga e o Rui Dias. 

Um grande obrigado a todos por fazerem parte deste projeto em crescimento.” 

 



 

 

Momentos do 2.º Curso de Apneia 

 

 

 

 

 

 

“Um especial obrigado ao António Roxo, pela sua disponibilidade em mostrar 

equipamento específico para caça submarina grossa e por contar algumas 

vivências/histórias que fizeram brilhar os olhos dos formandos.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Começámos! 

Treinos de adaptação ao meio subaquático. 

Queres melhorar?  

Então tens de treinar.” 

 



 

 

 

 

 

“Treino específico da área das atividades 

subaquáticas. 

Já neste próximo Domingo. 

Este treino inclui: 

Entrada Piscina + Treino: 

1.ª parte —> Técnicas de respiração como 

aquecimento para o desempenho na apneia. 

2.ª parte —> Treino em apneia modalidade DYN - 

trabalho físico/técnico 

3.ª parte —> Treino em apneia modalidade EST - trabalho técnico/psicológico 

 

Duração aproximada: 3 horas (das 9:00h as 12:00h) 

Local: Piscinas Varzim Lazer 

+ info: okeanomail@gmail.com  

N.º de vagas disponíveis: 10 

Vem treinar connosco!” 

 

“Hoje realizámos o nosso primeiro treino técnico. 

Os treinos técnicos, são treinos pontuais, criados para atletas que não podem 

assistir aos nossos treinos regulares ou para aqueles que mesmo realizando os 

treinos regulares desejam um trabalho mais específico. 

Estes decorreram em meio controlado (piscina) ou águas abertas, por forma a 

trabalharmos diferentes factores de rendimento básicos para nossa evolução 

(compensação, técnica com bipala, mental training...).” 

 

Estejam atentos! 

Em breve, mais e melhor!” 

 

 

No Próximo Sábado dia 27 

Aula sob técnicas de respiração e Ioga aplicado ao 

mergulho em apneia.  

Objetivos: Melhorar os tempos de apneia, o 

relaxamento e a consciência respiratória. 

Grupos reduzido = 4 pessoas por aula. 

Quórum mínimo 4 pessoas. 

N.º de vagas: 8 

Hora de início: 10:00h 

Ponto de encontro: Marina da povoa junto 

restaurante Anastacia. 

+ info e inscrições: okeanomail@gmail.com 

 

Promoção do 3.º Curso de Apneia 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:okeanomail@gmail.com


 

 

 

 

Bodyboard 

 

Esta secção continuou a treinar, na sequência da abertura em relação às medidas 

relativas ao confinamento, ainda de forma algo condicionada. 

 

 

“Nos nossos últimos treinos, as condições não têm estado nada fáceis, mas nada 

demove os nossos atletas de evoluírem e de se divertirem a 100%.” 

Parabéns, equipa!” 

 

 

 

 

Treino na Lourinhã – Joel Rodrigues 

 

“O nosso atleta Joel Rodrigues, aproveitou as 

excelentes condições previstas para este fim de 

semana, e deslocou-se até à zona Oeste de Portugal, 

onde surfou condições clássicas e muito pesadas, na 

companhia do Campeão Nacional, Daniel Fonseca e do 

ex-campeão Mundial, Pierre Louis Costes! 

Parabéns, Joel, pela tua atitude e dedicação ao 

Bodyboard! 

Este é sem dúvida o caminho certo para te tornares 

ainda melhor atleta!” 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

“Mais uma manhã maravilhosa! 

É tão bom surfar no CNP!”  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Hoje os nossos atletas, João Nunes, Flávio Peixoto 

e Constança Silva, aproveitaram a pausa nos 

treinos e acompanharam o treinador Tiago Silva 

numa sessão bastante pesada e intensa. A onda 

em questão é poucas vezes surfada e quebra com 

muita força, sobre um fundo de pedra pouco 

profundo, o que a torna bastante difícil e 

imprevisível. 

Parabéns a todos pela grande atitude 

demonstrada.” 

 

 

 

 

Vela 

 

A secção continuou os treinos e a actividade nos mesmos moldes. 

Deu-se início a mais um ano de vela no Desporto Escolar com a introdução do 

projecto Escola do Mar. A actividade da vela, enquanto escola, no CNP, tornou-

se diária. Sábado e Domingo incluídos. 

 

“Na aula de hoje da Escola do Mar. Quando não se pode ir para o mar aprende-

se em terra.” 

 

“Hoje comemoramos o dia do Mar com o agrupamento de escolas Frei João. A 

porta que mantemos diariamente aberta para o mar.…” 

 

Em tempo de confinamento apetece recordar. 

 

“Para ocupação em período de confinamento 

enviem-nos as vossas fotos antigas da vela no 

CNP para criarmos um álbum tanto para 

recordações dos mais velhos como para que os 

mais novos vejam como era.” 

“Aqui vão algumas das fotos que os nossos 

mais antigos velejadores nos têm enviado. 

Enviem mais e façam os vossos comentários de 

memórias.” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Polo Aquático 

 

A secção de polo aquático manteve os seus atletas dos escalões etários sub-12, 

sub-14, sub-16, sub-18, sub-20 e seniores, activos. 

Comunicado da secção 

“Caros pais e atletas,  

“Por decisão da direção, coordenação e equipa técnica da secção de Pólo 

Aquático do CNP e em função da limitação de circulação imposta pelo governo 

nos próximos 2 fins de semana, entre as 13h de sábado e as 05h de domingo, 

no sentido de evitar constrangimentos às famílias e a colaborar no esforço 

colectivo no combate à pandemia e no cumprimento do dever de confinamento, 

estão cancelados os treinos de sábado 14 e 21 de novembro. 

Bruno Loureiro 

Coordenador Pólo Aquático CNP 2020/21” 

 

“Caros pais e atletas,  

Por decisão da direção, coordenação e equipa 

técnica da secção de Pólo Aquático do CNP, em 

função da manutenção do estado de emergência, 

considerando que o concelho da Póvoa de Varzim 

está classificado como sendo de risco 

extremamente elevado e as medidas daí 

emergentes, mais uma vez, no sentido de evitar 

constrangimentos às famílias e a colaborar no 

esforço colectivo no combate à pandemia e no 

cumprimento do dever de confinamento, estão 

cancelados os treinos de sábado 28 de Novembro 

e 5 de Dezembro.  

Mais, informamos que a Varzim Lazer estará 

encerrada nos dias 30 de Novembro e nos dias 1, 

7 e 8 de Dezembro, pelo que nas próximas duas semanas apenas treinaremos a 

partir de 4a feira. 

Bruno Loureiro 

Coordenador Pólo Aquático CNP 2020/21” 

 

 

Natação 

 

A secção continuou os treinos na piscina habitual, a interior da Varzim Lazer. 

 

 

 



 

 

 

Angariação de novos atletas 

“Vem nadar connosco! 

Treinos cadetes 

Segunda a Sexta – 19:10 às 20:30 

Sábado – 10:10 às 11:30 

Apareçam!  

Estão todos convidados!” 

 

Decorreu no fim de semana de 14 e 15 deste mês, na Mealhada, o Torneio Zonal 

norte de juniores e seniores, onde o CNP esteve representado pelo seu nadador 

Sérgio Araújo apurado com mínimos nas 3 distâncias da técnica de bruços. 

Esta competição é tipo um campeonato nacional, dividido em 2 zonas (norte e 

sul) face às restrições atuais. 

Em 5 e 6 de Dezembro na mesma competição para o escalão de juvenis, o CNP 

terá a participação do nadador Rodrigo Conceição. 

“Hoje, último treino desta semana entre CAD, INF, ABS e masters. Agora só 

Quarta-feira. Bom confinamento, entre fim-de-semana, ponte e feriado.” 

 



 

 

 

DEZEMBRO 

Neste ano em que fomos confrontados com a pandemia associada ao 

Covid 19 todas as secções foram obrigadas a encerrar as suas actividades 

a partir de 13 de Março. 

Este mês de Dezembro, com novas restrições, o CNP continuou a 

mobilizar esforços para manter as secções com o máximo de actividade, 

mantendo, tanto quanto possível, os treinos presenciais dentro das 

normas. 

 

Mensagem de Natal 

“A direção do clube, deseja a todos os 

seus associados, atletas, treinadores, 

colaboradores assim como a todos os 

amigos do clube um Feliz Natal e um 

Excelente Ano Novo” 

 

 

 

 

Pesca Desportiva 

 

De forma individual, os atletas continuaram a treinar durante este mês. 

 

 

Actividades Subaquáticas 

 

“Paulo Moreira, atleta e sócio do nosso clube é o 

recente diretor técnico da FPAS eleito pelos clubes 

federados. Aproveitamos para lhe desejar os maiores 

sucessos nesta nova missão.” 

 

 

 

 

 

 

 

“Domingo dia 06 Dezembro. 

Das 10:00 as 12:00h treino técnico na piscina Varzim 

Lazer. 

Gratuito para os inscritos/atletas na secção do CNP-

Atividades Subaquáticas. 

Inscreve-te. Vem fazer parte desta equipa e de todas as 

suas vantagens.” 

 



 

 

 

“Para 2021 mais e melhor! 

Curso de Mergulho em Apneia ministrado por Raul Arenas.  
Uma excelente oportunidade de aprendizagem e 

convívio. 

Nunca é tarde para iniciar esta modalidade bem como a 

pesca submarina. 

Se és pescador submarino, aqui tens a possibilidade de 

melhorar o que já sabes, adquirir ainda mais competências e sobretudo fazê-lo 

com mais segurança. 

Além do curso ainda tens a possibilidade 

de integrar num grupo de amigos, que 

não para de crescer e poderás treinar 

semanalmente connosco. “ 

 

Apnea discovery – Inscreve-te. 

 

 

 

 

 

 

Apnea Discovery 

Venha a conhecer nossa modalidade! 

Para 2021 mais e melhor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bodyboard 

 

Esta secção continuou a treinar, na sequência da abertura em relação às medidas 

relativas ao confinamento, de acordo com as novas regras. 

 

“Hoje finalmente o sol voltou a brilhar e aproveitamos para realizar dois treinos 

muito animados! 

Foi mais uma manhã fantástica com belas ondas e muita diversão! 

Bom Natal para todos!” 

 

 

 

Vela 

 

A secção continuou os treinos e a actividade nos mesmos moldes. 

A Academia de Vela continuou a funcionar em horários consentâneos com a 

alteração das regras relativas à pandemia. 

Durante o período de Férias Escolares as actividades do Desporto Escolar são 

interrompidas. 

 

Aula de Vela de hoje. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

"Exmos. Senhores, 

A FPV partilha, com todos os 

associados, mais um 

momento formativo, desta 

vez sobre Tática e Estratégia 

de Regata, num período em 

que, por força do estado de 

emergência e respetivas 

restrições à mobilidade, a 

nossa atividade encontra-se 

fortemente condicionada. 

Desta vez, a FPV partilha o Webinar sobre Tática e Estratégia de Regata, que foi 

ministrado por Luís Rocha, atual Diretor Técnico Nacional, presente em 7 Jogos 

Olímpicos enquanto treinador e chefe de equipa, incluindo Atlanta 1996 como 

treinador de Hugo Rocha e Nuno Barreto que conquistaram a medalha de bronze 

na classe 470." 

 

Nota: Formação inicialmente proferida online durante o primeiro confinamento. 

 

“Hoje fizemos a nossa aula de Natal. O dia esteve de feição e foi sempre a abrir 

caminho. No fim ainda houve tempo para entrega de diplomas.” 

Mais fotografias no álbum, Aula de Natal: 

https://www.facebook.com/media/set?vanity=clubenavalpovoensevela&set=a.3711448985580996  

 

 

“Aula de vela 

Nem o frio nem o vento forte nos pararam!” 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/media/set?vanity=clubenavalpovoensevela&set=a.3711448985580996


 

 

 

Polo Aquático 

 

A secção de polo aquático manteve os seus atletas dos escalões etários sub-12, 

sub-14, sub-16, sub-18, sub-20 e seniores, activos. 

Comunicado da secção 

Caros pais e atletas,  

Por decisão da direção, coordenação e equipa técnica da secção de Pólo Aquático 

do CNP, em função da manutenção do estado de emergência, considerando que 

o concelho da Póvoa de Varzim está classificado como sendo de risco 

extremamente elevado e as medidas daí emergentes, mais uma vez, no sentido 

de evitar constrangimentos às famílias  colaborando no esforço colectivo de 

combate à pandemia e no cumprimento do dever de confinamento, estão 

cancelados os treinos ao sábado durante o mês de Dezembro e de 2 de Janeiro. 

Poderá ser criada uma excepção, caso o atleta integre a equipa principal, sendo 

que, neste caso, o respectivo treinador informará quem de direito. 

Mais, informamos que não haverá treinos nos dias 24, 25 e 31 de Dezembro e 

dia 1 de Janeiro.  

Bruno Loureiro 

Coordenador Pólo Aquático CNP 2020/21 

 

O Polo aquático do CNP regressa à competição já em Janeiro de 2021.  

Foi apresentado pela 

Federação Portuguesa de 

Natação, no passado dia 7 

de Dezembro, via zoom, o 

plano de retoma das provas 

de Polo Aquático.  

Na reunião com o 

presidente, António José 

Silva, e restante estrutura da 

FPN, o Clube Naval Povoense 

fez-se representar pelo 

coordenador da secção do clube, o ex-capitão, Bruno Loureiro.  

O Regulamento de Provas Nacionais de Pólo Aquático 2020/21 foi publicado e 

está disponível, desde o passado dia 11, no site da federação e resulta do 

esforço concertado entre todos os intervenientes e a FPN, garantindo que a 

retoma das competições é feita com todas as condições de segurança, em 

contexto de pandemia. 

Está, então, dado o apito inicial para o regresso tão desejado à competição, a 9 

de Janeiro, data em que os vice-campeões nacionais regressam às águas do 

campeonato. 

 



 

 

O CNP convidou guarda-redes campeão nacional João Serra para integrar a 

sua equipa sénior. 

Com os olhos postos no início do 

campeonato nacional da primeira 

divisão, previsto para o próximo 

dia 9 de Janeiro, o Clube Naval 

Povoense assegurou um novo 

reforço de peso para a baliza da 

equipa sénior. 

João Serra, que integra agora os 

quadros da equipa poveira, tem 

no currículo o título de campeão 

nacional, que conquistou pelo Vitória Sport Clube na época 2018/19, bem como 

a supertaça na época 2019/20, que conquistou pela mesma equipa. 

O natural de Guimarães, com 27 anos de idade e 18 anos de carreira desportiva 

nesta modalidade, tinha decidido colocar um ponto final na carreira, no final da 

passada época, no entanto, a situação pandémica que atualmente vivemos veio 

alterar tudo.  

“Antes deste ano atípico tinha tomado a decisão que esta seria a minha última 

época. Contudo, parece-me que o maior ensinamento desta experiência global 

foi o de que os limites são voláteis e que só ganhamos ao testá-los. É por isso 

que com muito entusiasmo que aceitei este convite do Clube Naval Povoense”, 

refere o atleta. 

A equipa fica assim mais forte e mais preparada para atingir os seus objetivos 

nesta época desportiva incomum. 

“in Mais/Semanário”  

 

 

Natação 

 

A secção continuou os treinos na piscina habitual, a 

interior da Varzim Lazer. 

 

Realizou-se em 12 e 13 dezembro o Torneio Zonal norte 

de juvenis na piscina municipal da Mealhada, com a 

presença de mais de duas centenas de nadadores de 40 

clubes do centro e norte do país, competição essa onde 

o CNP esteve representado por 7 nadadores: Rodrigo 

Conceição, André Flores, Maria Silva, Filipa Rodrigues, 

Francisca Pimenta, Leonor Anjo e Matilde Silva. 

Destaque para os 19 recordes pessoais, as 8 classificações entre o top 10 e o 

excelente pódio (3° lugar) por Matilde Silva nos 200 mariposa. 

Parabéns ao grupo pela excelente participação e evolução, depois de terem 

estado muitos meses sem competir devido à pandemia. 

 

 



 

 

 

 

“O CNP realizou hoje o V torneio de natação (desta vez apenas interno), de 

acordo com as recomendações da DGS, bem como com as determinações da VL 

relativamente à utilização de espaços de treino CNP e ainda referenciado pela 

circular FPN 23/20, que permitiu uma "tiragem de tempos oficiais" à equipa de 

natação CNP. 

Assim participaram cerca de 40 nadadores CNP de todos os escalões (cadetes, 

infantis, juvenis, juniores, seniores e masters), num ambiente fantástico, com a 

excelente colaboração de uma equipa de arbitragem (5 elementos) do CRA da 

ANNP. 

Este torneio foi composto pelas provas de 100m de cada estilo, dos 200 estilos 

e dos 400 livres. No total foram batidos muitos recordes pessoais, com novos 

mínimos para os campeonatos nacionais. Sem dúvida uma excelente fonte de 

aprendizagem e de participação coletiva da natação Poveira. 

Parabéns a todos os nadadores e pais, bem como ao staff técnico e direção do 

CNP.” 

Cadetes 

“Os cadetes participaram no V 

Torneio de natação do CNP. 

De louvar o espírito de grupo, 

a evolução técnica e a 

dedicação dos nossos 

nadadores mais novos. 

Não desistiram, mantêm o 

foco, a vontade de melhorar, a determinação e souberam adaptar-se às 

necessidades de um ano tão peculiar. 

Um agradecimento especial aos pais por estarem sempre disponíveis. 

Parabéns ao grupo dos cadetes!” 



 

 

 

Infantis 

“Os Infantis participaram no V 

Torneio de natação do CNP. 

Desde já os parabéns pela atitude 

demonstrada nas provas. Num ano 

tão atípico como o que estamos a 

viver, com condições de treino 

adversas e praticamente sem 

momentos competitivos é de 

louvar o esforço, o empenho e a 

dedicação destes atletas, tanto na 

assiduidade aos treinos como na 

postura dos mesmos. Também é de dar os parabéns pelo espírito de grupo e o 

companheirismo que todos estes atletas refletem em todos os momentos juntos!  

Por último um agradecimento muito especial aos pais por estarem sempre 

disponíveis e por manterem os nossos atletas neste caminho incrível que 

continuam a percorrer. 

Parabéns ao grupo de Infantis!” 

 


