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1. POLO AQUÁTICO 
 

a) Seleção Nacional A Feminina – II Torneio Internacional Matosinhos – POR – GBR 
– SVK – ESP - 14 a 16 dezembro 2018 – Piscina Senhora da Hora 

 
No seguimento do Plano de Alto Rendimento e Seleções Nacionais de Pólo Aquático 2018, estão 
selecionadas as seguintes jogadoras. 
 

JOGADORAS 

Nome Ano Clube  Nome Ano Clube 

Ana Beatriz Jardim 2000 SLB  Manuela Sofia Freitas 1999 ADDEG 

Ana Maria Sousa 2000 SSCMP  Maria Beatriz Ferreira 1995 CFP 

Beatriz Fernandes Pereira 2000 SSCMP  Maria Martins Machado 2004 SLB 

Inês Brito Nunes 1987 SLB  Maria Ramos Brandão 1997 CFP 

Inês Ribeiro Tavares 1999 ADDEG  Maria Sande Sampaio 2001 SLB 

Jéssica Joana Teixeira 1999 CAP  Rafaela Oriana Duarte 1996 SSCMP 

Joana Raquel Monteiro 2000 ADDEG  Tania Salomé Magalhaes 1993 SSCMP 

Madalena Sofia Lousa 2003 CWP     

 

QUADRO TÉCNICO E STAFF 

Nome Função 

Miguel Pires Selecionador Nacional 

Alexandra Chatillon Treinadora Assistente 

Ana Ferreira Fisioterapeuta 
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Calendário jogos 
Sexta-feira, 14 dezembro 2018 
18h00 – GBR x SVK 
19h30 – POR x ESP 
 
Sábado, 15 dezembro 2018 
18h00 – ESP x GBR 
19h30 – SVK x POR 
 
Domingo, 16 dezembro 2018 
09h00 – POR x GBR 
10h30 – SVK x ESP 
 
Concentração 
As atletas devem comparecer no Hotel Beta Porto às 17h15 do dia 14 de dezembro. 
 
Autorização 
A autorização em anexo deverá ser devidamente preenchida e assinada e entregue ao elemento 
responsável da equipa no dia da concentração. 
 
Material 
Todas as selecionadas deverão levar o equipamento oficial da marca ARENA que lhes foi 
distribuído. 
 
Importante 
Recorda-se a todas as convocadas que, segundo os Estatutos e Regulamentos da FPN, é um 
dever básico dos atletas comparecerem às convocatórias das seleções desportivas nacionais, 
para as participações em competições de carater internacional, ou para preparação das mesmas.  
 
Por isso informamos de que no caso de ter de renunciar à presente convocatória deverá 
justifica-lo devidamente por escrito ao departamento técnico (miguel.pires@fpnatacao.pt), 
enviando cópia de todos os documentos de suporte. Se pretender renunciar aos trabalhos 
de seleção nacional, temporária ou definitivamente, também o deverá justificar da mesma 
forma.  Cumpre também ao atleta ou ao seu clube, comunicar com a antecedência 
suficiente para que a FPN possa anular a viagem/estadia no caso de ser necessário. 
 
No caso de não cumprir este formalismo, a FPN reserva-se o direito de imputar os custos que 
não puderem ser recuperados. 
 
Cumpre também ao atleta ou respetivo clube informar atempadamente o departamento 
técnico, de qualquer lesão ou tratamento que esteja a fazer que seja impeditivo de 
corresponder a 100%. 
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b) Seleção Nacional S17 Masculina – Estágio Nacional – 19 a 22 dezembro 2018 – 
Complexo Desportivo do Colégio de Lamas 

 
No seguimento do Plano de Alto Rendimento e Seleções Nacionais de Pólo Aquático 2018, estão 
selecionados os seguintes jogadores. 
 

JOGADORES 

Nome Ano Clube  Nome Ano Clube 

Andre Alves Machado 2002 CWP  Luis Diogo Moreira 2002 CAP 

Andre Santos Coelho 2002 SSCMP  Manuel Moutinho Campos 2002 CWP 

Catalin Caus 2002 PORTIN  Miguel Fangueiro Costa 2002 CNPO 

Diogo Joao Fonte 2002 CNPO  Pedro Campos Coentrão 2002 CNPO 

Diogo Ricardo Santos 2002 CNA  Rodrigo Nogueira Santos 2002 CFP 

Diogo Torrão Morim 2002 CNPO  Salvador Veloso Santos 2002 SCP 

Gabriel Jose Meireles 2002 CAP  Samuel Rocha Veiga 2002 CFP 

Joao Pedro Monteiro 2002 ADDEG  Tiago Marques Mineiro 2002 CNPO 

Jorge Moreira Sousa 2002 SSCMP  Xavier Rocha Sousa 2002 SSCMP 

Jose Carlos Moreira 2002 CAP     

 

QUADRO TÉCNICO E STAFF 

Nome Função 

Fernando Leite Selecionador Nacional 

Ana Silva Treinadora Assistente 

Rui Ferraz Treinador Assistente 

 

Concentração 
Os jogadores devem comparecer na piscina às 10h00 do dia 19 de dezembro. 
 
Autorização 
A autorização em anexo deverá ser devidamente preenchida e assinada e entregue ao elemento 
responsável da equipa no dia da concentração. 
 
Material 
Todos os selecionados deverão levar o material necessário para treino em seco e na água. 
 
Importante 
Recorda-se a todos os convocados que, segundo os Estatutos e Regulamentos da FPN, é um 
dever básico dos jogadores comparecerem às convocatórias das seleções desportivas 
nacionais, para as participações em competições de carater internacional, ou para preparação 
das mesmas.  
 

mailto:secretaria@fpnatacao.pt


 

 
 

 
 

 

Moradia Complexo do Jamor, Estrada da Costa, 1495-688 Cruz Quebrada 

 +351 21 415 81 90/91    +351 21 419 17 39     secretaria@fpnatacao.pt 
 

Por isso informamos de que no caso de ter de renunciar à presente convocatória deverá 
justifica-lo devidamente por escrito ao departamento técnico (miguel.pires@fpnatacao.pt), 
enviando cópia de todos os documentos de suporte. Se pretender renunciar aos trabalhos 
de seleção nacional, temporária ou definitivamente, também o deverá justificar da mesma 
forma.  Cumpre também ao jogador ou ao seu clube, comunicar com a antecedência 
suficiente para que a FPN possa anular a viagem/estadia no caso de ser necessário. 
 
No caso de não cumprir este formalismo, a FPN reserva-se o direito de imputar os custos que 
não puderem ser recuperados. 
 
Cumpre também ao jogador ou respetivo clube informar atempadamente o departamento 
técnico, de qualquer lesão ou tratamento que esteja a fazer que seja impeditivo de 
corresponder a 100%. 

 
 

2. ÁGUAS ABERTAS 
 

Taça do Mundo Abu Dhabi (EAU), 9 de novembro 2018) 

Participaram 30 países 
 

Abu Dhabi 

09-11-2018 

PROVA CLASS. PRATICANTE Clube TEMPO 

10Km DNF (49) Angélica André POR …….. 

10km 31º (83) Rafael Gil POR 1:53:47.80 

 

Resultados completos e respetivo ficheiro podem ser consultados e descarregados no seguinte 
link: 
http://www.fina.org/competition-results/a21de514-2799-45ae-bbea-f9fecf21d25a/49/34660 

 
 

3. DIVERSOS 
 

a) Sessão de Esclarecimento Sobre Legionella 
 
A CIMAI e a Universidade de Lisboa, têm o prazer de convidar V. Exas. para participar no evento 
“Sessão de Esclarecimento Sobre Legionella”. 
  
Esta Sessão de Esclarecimento tem como objetivo apresentar e acima de tudo clarificar de forma 
detalhada e prática todos os aspetos que envolvem a temática da Legionella. 
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A recente publicação da Lei nº 52/2018 de 20 de Agosto, que estabelece o regime de prevenção 
e controlo da doença dos Legionários, associada aos mais recentes casos havidos de surto de 
Legionella no nosso país, justificam que da nossa parte surja esta iniciativa, que se encontra 
dirigida a diversos setores de atividade, tais como a hotelaria, indústria, complexos desportivos, 
ginásios e health clubs, e demais agentes relacionados com o tema, com especial ênfase para 
gestores e decisores de cada um dos setores. 
  
A Sessão de Esclarecimento, organizada pela CIMAI em parceria com a Universidade de Lisboa, 
terá a sua realização no próximo dia 17 de janeiro de 2019, das 14.00 às 18.00 horas. 
  
Este evento é gratuito e fechado a convidados, tendo, portanto, um número muito limitado de 
inscrições, pelo que solicitamos que façam as vossas inscrições com a maior antecedência 
possível. 
  
 
Local do Evento: 
ESTÁDIO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA 
Auditório do Centro Médico da Universidade de Lisboa 
Av. Professor Egas Moniz 
1600-190 Lisboa 
  
*Segue Programa do evento em anexo. 
  
Para confirmar a presença, por favor inscrições através do link:  
https://goo.gl/forms/R3ahQl1UXD8qFHS43  - (poderá inscrever mais do que um participante, no 
máximo de dois por entidade). 
 
 

b) Emprego / Oferta  
 
A Câmara Municipal de Almada procura professores(as) de Natação devidamente habilitados 
para trabalhar nas piscinas da autarquia, a partir de janeiro 2019. Os (As) interessados (as), por 
favor, contactar através de correio eletrónico alexdias@cma.m-almada.pt 
 
 
 
 
Pela FPN 
 
 
 
António José Silva 
Presidente 
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 Autorização  
 
 
Exmo. Senhores:  
 
 
 
Queremos começar por felicitá-lo pelo facto do seu educando/a ter sido selecionado/a para representar PORTUGAL 
na Equipa Nacional de Pólo Aquático.  
 
 
Para tal, pretendemos que autorize a sua deslocação e presença na AÇÃO DA SN SUB 17 MASCULINA, que se 
realizará em __________________, no dia _______ a _______ de 2018.  
 
 
 
O/A encarregado/a de educação (Pai, Mãe ou tutor legal) de___________________________________________ 
declara que tomou conhecimento da referida ação e autoriza que o/a seu educando/a se desloque para as atividades 
desportivas e recreativas organizadas pela FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE NATAÇÃO (FPN), para as quais tenha 
sido/a selecionado/a, acompanhado/a do dirigente, Chefe de equipa ou pessoal técnico, ilibando a esta FPN, e 
consequentemente ao seu staff de qualquer responsabilidade derivada de negligência ou desobediência do seu 
educando/a.  
 
 
 
______________de ____________de 20_________ 
 
 
 
 
O encarregado de educação (Pai, Mãe ou Tutor Legal)  
(riscar o que não interessa) 
 
 
 
Assinatura: _________________________________ 
 
 
 
Numero CC/BI: ______________ 
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Autorização 
 
 
Exmo. Senhores:  
 
 
 
Queremos começar por felicitá-lo pelo facto do seu educando/a ter sido selecionado/a para representar 
PORTUGAL na Equipa Nacional de Pólo Aquático.  
 
 
Para tal, pretendemos que autorize a sua deslocação e presença na AÇÃO DA SN A FEMININA que se 
realizará em __________________, no dia _______ a _______ de 2018.  
 
 
 
O/A encarregado/a de educação (Pai, Mãe ou tutor legal) 
de___________________________________________ declara que tomou conhecimento da referida 
ação e autoriza que o/a seu educando/a se desloque para as atividades desportivas e recreativas 
organizadas pela FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE NATAÇÃO (FPN), para as quais tenha sido/a 
selecionado/a, acompanhado/a do dirigente, Chefe de equipa ou pessoal técnico, ilibando a esta FPN, e 
consequentemente ao seu staff de qualquer responsabilidade derivada de negligência ou desobediência 
do seu educando/a.  
 
 
 
______________de ____________de 20_________ 
 
 
 
 
O encarregado de educação (Pai, Mãe ou Tutor Legal)  
(riscar o que não interessa) 
 
 
 
Assinatura: _________________________________ 
 
 
 
Numero CC/BI: ______________ 
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