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C N PLUBE AVAL OVOENSE
RELATÓRIO ASD
A 2021CTIVIDADES
Manteve o clube a sua atividade social e desportiva, proporcionando aos seus sócios e em
especial aos seus atletas, a prática e a participação em competições nacionais e no
estrangeiro nas suas distintas secções. Neste ano pudemos gradualmente levantar as
restrições impostas pela pandemia às nossas atividades desportivas. Abaixo passamos a
referir os destaques nas várias secções.

Pesca Desportiva
Em destaque na Pesca Desportiva, a equipa A do clube, constituída pelos atletas Sílvio Santos,
Mário Barradas, Juan Pato e Pedro Ferreira, patrocinada pela Casa Favais, foi mais uma vez
campeã nacional de pesca desportiva em barco fundeado. Juan Pato foi ainda campeão
nacional a título individual da modalidade. O Clube participou com dois atletas na seleção
nacional - Sílvio Santos e Juan Pato- que obtiveram um honroso 5º lugar no campeonato do
mundo em Montenegro.

Bodyboard
Em destaque no Bodyboard, este ano ainda condicionado pelas limitações impostas pela
COVID-19 houve um regresso lento à normalidade nas competições. Estivemos presentes em
todos os circuitos nacionais que foram realizados, assim como em algumas provas no
estrangeiro. Organizámos na praia da Aguçadora o Campeonato Nacional de Esperanças, que
contou com cerca de 100 atletas de todo o país. A secção conta com 35 atletas e 3 treinadores.
Em destaque, Joel Rodrigues foi vice-campeão Mundial júnior e Constança Silva 3ª no Mundial
em Sintra.

Vela
Em destaque na Vela, a Academia de Vela, o Verão Desportivo, o Desporto Escolar e a Escola no
Mar continuam em plena atividade e crescimento envolvendo, no geral, cerca de 400 alunos
por ano e 6 treinadores. Foram várias as regatas organizadas pelo clube em vela ligeira,
modelos, cruzeiros e vela adaptada. Assinamos com o Real Clube Náutico Port de Pollença um
protocolo de cooperação para estágios de treinadores e velejadores no ambito do programa
ERASMUS Plus. Fernando Pinto participou no campeontao do mundo de vela adaptada em
Itália e Paulo Gomes conquistou o titulo de campeão nacional na classe IOM.
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Pólo aquático
Em destaque no Pólo aquático, a modalidade sofreu, pelo segundo ano consecutivo, um
grande impacto derivado da pandemia. As restrições em vigor fizeram com que, relativamente
à época desportiva 2020/21, na primeira parte do ano apenas a equipa absoluta entrasse em
competição e pudesse treinar nas piscinas municipais da Póvoa de Varzim/Varzim Lazer. Com o
progressivo desconfinamento, os escalões de formação puderam regressar aos treinos e às
competições, em formato de torneios concentrados. Tivemos 8 atletas convocados para
representar a seleção nacional nos respetivos escalões de formação, incluindo um atleta que
representou Portugal no Europeu de Sub15, realizado em Loulé. Na equipa absoluta, a
realização de um acordo com a Federação Mexicana de Natação para cedência de jogadores,
que trouxe a Portugal 2 atletas desta Federação de Pólo Aquático ao abrigo de bolsas
desportivas. A secção conta com cerca de 70 atletas nos vários escalões e 3 treinadores. A
maior dificuldade para a secção continua a ser o facto de não poder efectuar os jogos em casa
devido ao facto de a piscina da Varzim Lazer não ter as dimensões para a realização de jogos
oficiais.

Natação
Em destaque na Natação, a secção continua a investir na formação nos escalões pré, cadetes,
infantis, juvenis, juniores, seniores e masters, bem como na competição.
De janeiro a março, devido ao confinamento, não houve qualquer competição desportiva, e
mesmo nos treinos houve muitas restrições. No entanto, participamos em 27 competições
oficiais, desde torneios de clubes, campeonatos regionais, campeonatos nacionais e
meetings internacionais. A secção conta com 53 atletas e 3 treinadores.

Atividades Subaquáticas
Em destaque nas Atividades Subaquáticas, a secção, que esteve muito anos inativa, foi
reativada. Iniciou a atividade pela modalidade de Apneia. Organizou vários cursos e treinos
regulares, tanto em piscina como em águas abertas. Efetuamos deslocações em Portugal e em
Espanha para estágios, treinos e ações de limpeza subaquática. Organizamos também o
campeonato regional de pesca submarina, que contou com a participação de 77 atletas de
vários clubes nacionais. A secção conta com 30 atletas e 2 treinadores.

Marina
Manteve a sua regular atividade com o sempre crescente número de embarcações nacionais e
estrangeiras. Esteve presente com um stand na feira virtual Expo Fish Portugal, emitiu um

2

2
.0

3
. 2

0
2

/
A

S
S

E
M

B
L

E
I A

G
E

R
A

L
O

R
D

IN
Á

R
IA

5
2



vídeo promocional, iniciou o processo de assinalamento marítimo das novas bóias de
sinalização no porto e requalificou as suas instalações com obras, nomeadamente nos
balneários e nos sanitários. Assistimos à inauguração do novo polo da Marina Norte, frente à
nova zona ribeirinha da Póvoa de Varzim. Vimos, assim, tornado realidade uma das aspirações
do Clube, dos últimos vinte anos, de aproximar a Marina e o Clube à nossa cidade. No campo
desportivo recebeu a tradicional regata inglesa ARC Portugal, assim como as regatas
organizadas pelo próprio clube. Iniciou as atividades com o novo barco solar, nomeadamente
passeios com turistas de organizações públicas e privadas locais.

Clube
Fomos recebidos pelo presidente do Município, no seu salão nobre, com os nossos atletas que
conquistaram títulos de destaque a nível nacional e internacional no ano de 2021: Paulo
Gomes foi campeão nacional classe de vela (IOM); Sílvio Santos, Mário Barradas, Juan Pato e
Manuel Neves venceram, como equipa, o Campeonato Nacional de pesca desportiva de barco
fundeado; Juan Pato foi campeão nacional a título individual nessa mesma modalidade e Joel
Rodrigues consagrou-se vice-campeão mundial júnior em bodyboard. Foram substituídos os
telhados dos hangars do posto náutico. Fomos convidados para várias entrevistas na
imprensa escrita e na rádio local de divulgação das nossas atividades e resultados
desportivos.
O Clube, que pretende manter a histórica ligação social à nossa cidade, realizou dois eventos
solidários. A campanha de recolha de alimentos, material escolar e produtos de higiene a
favor do Instituto Maria da Paz Varzim, instituição de apoio a crianças desprotegidas; em
parceria com a Associação Humanitária dos Dadores de Sangue da Póvoa de Varzim promoveu
uma recolha de sangue nas suas instalações, com enorme contributo dos nossos atletas e
seus familiares.
Mantém o site (www.clubenavalpovoense.com) e as várias páginas por secção do Facebook e
Instragam em permanente atualização, com notícias e factos considerados relevantes. São os
canais privilegiados de divulgação do nosso clube, junto dos associados e de todos os que se
interessam pelas atividades do nosso Clube, quer em Portugal como no estrangeiro.
O Clube esteve representado pelo presidente ou por outro membro da direcção em todos os
eventos desportivos, sociais e culturais para os quais foi convidado.
Agradecemos a cooperação da Brigada Fiscal da Guarda Nacional Republicana, do Serviço de
Estrangeiros e Fronteiras, dos Serviços de Alfandega, da Doca Pesca e do Capitão do Porto.
À imprensa e rádios locais: Mais Semanário, Póvoa Semanário, Voz da Póvoa, Rádio Onda Viva,
pelo constante apoio na divulgação dos nossos eventos e seus resultados.
A todos os nossos patrocinadores e colaboradores agradecemos o seu contributo.
Ao presidente do Município da Póvoa de Varzim, Sr. Engº Aires Pereira, ao vereador do
desporto, Dr. Luis Diamantino, ao Presidente da junta de freguesia, Dr. Ricardo Silva e
restantes vereadores, agradecemos o constante apoio prestado ao clube.
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