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1. COVID 19 - LEGISLAÇÃO

1. Informa-se, para os devidos efeitos, que para efeitos de treino competitivo, de atletas/
clubes, integrado no âmbito da prática autorizada das atividades desportivas de treino e
competitivas ao abrigo do disposto no artigo 41.º n.º 1 do Decreto n.º 6/2021, de 3.4, não se
aplicam às instalações desportivas, nomeadamente às piscinas, ainda que municipais, os
horários de funcionamento/ encerramento constantes do artigo 18.º do mesmo Decreto n.º
6/2021, encontrando-se aquelas instalações desportivas, integrado na prática autorizada
das atividades desportivas de treino e competitivas, somente adstritas ao cumprimento das
regras de higiene enunciadas nas várias alíneas do artigo 17.º n.º 4 do Decreto n.º 6/2021,
das Orientações das competentes Autoridades de Saúde e dos respetivos planos de
contingência, se aplicável, e existentes, para responder à doença Covid-19".
2. Não obstante a natação estar inserida como modalidade de baixo risco, pela recente
classificação relativa à recomendação nº 36/2020 atualizada em 31 de março de 2021, a
FPN decidiu que os eventos zonais (norte e sul) de infantis e de juvenis/juniores e seniores,
e todos os eventos nacionais das diferentes disciplinas desportivas e escalões de formação,
até ao final da época de 2020/2021, serão alvo de testagem rápida, PCR, antes do evento,
por segurança de todos os intervenientes. As condições específicas de cada evento serão
oportunamente comunicadas;
2. CALENDARIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES NACIONAIS 2020-2021
Sobre os regulamentos das provas nacionais:
1. Os campeonatos Nacionais Juvenis e Absolutos e Open de Portugal, por restrições impostas
pelo complexo desportivo do Jamor, serão antecipados uma semana para 30 e 31 de julho
e 1 de agosto de 2021.
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2. O Treino Competitivo de Avaliação de Natação Artística previsto para o dia 5 de junho em
Abrantes verá a data da sua realização alterada para o dia 6 de junho devido a
constrangimentos de organização local.

3. ÁGUAS ABERTAS
Candidaturas Circuito Nacional de AA 2020-2021
Devem todos os interessados fazer chegar à FPN, com base no caderno de encargos do XIV
Circuito Nacional de AA (em anexo), as propostas a organização de provas.
O manifesto de interesse deve ser remetido até dia 30 de abril 2021 para secretaria@fpnatacao.pt,
sendo que o formulário de candidatura estará disponível junto das AT’s.
As candidaturas terão que dar entrada na FPN através das AT’s. Solicitamos também que as
Associações Territoriais distribuam esta informação pelos seus parceiros.
NOTA: o formulário de candidaturas será enviado via email para todas as AT´s

4. POLO AQUÁTICO
a) PO02 – Campeonato de Portugal A2 Masculinos – Época 2020/2021
Da reunião tida no decorrer do dia de ontem, com os Clubes inscritos num primeiro momento na
prova em referencia, e tendo presente que algumas das circunstancias se alteraram de janeiro para
o atual momento, ficou estabelecido que se define o dia 3 de maio, como data limite para
renuncia à participação na prova, na corrente época, sem qualquer sanção disciplinar.
Os Clubes que entenderem não ter condições de participar com a sua equipa na PO2, devem
manifestá-lo de forma oficial junto dos serviços desta federação.
b) PO04 – Taça de Portugal 2021 Masculinos
A data limite para os Clubes da PO02 inscreverem uma equipa na edição de 2021 da Taça de
Portugal, é o dia 23 de abril. Devem fazê-lo junto dos serviços desta federação de forma expressa.
c) Seleção Nacional Feminina – Capacitação Zona Norte (ANNP) S23 – 25 abril 2021 –
Piscina Municipal Paços de Ferreira
No seguimento do Plano de Alto Rendimento e Seleções Nacionais de Pólo Aquático 2021, estão
selecionadas as seguintes jogadoras:
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Nome
Ana Filipa Leal
Ana Leonor Ribeiro
Ana Maria Sousa
Barbara Vilar Ribeiro
Beatriz Fernandes Pereira
Beatriz Freitas Peixoto
Beatriz Jesus Cabral
Beatriz Lisboa Santiago
Beatriz Lopes Cavaleiro
Beatriz Rocha Sousa
Benedita Santos Amorim

Nome
Miguel Pires
Joao Pedro Santos
Antonio Machado
Nuno Marques

Ano
1998
2000
2000
2003
2000
2000
2001
2000
1998
2006
2004

JOGADORAS
Clube
Nome
CFP
Carlota Bentes Milheiro
CFP
Carolina Gomes Quinhentas
SSCMP
Carolina Magano Fernandes
SSCMP
Fabiana Ines Duarte
SSCMP
Ines Ribeiro Tavares
SSCMP
Jessica Joana Teixeira
SSCMP
Joana Raquel Monteiro
CAP
Manuela Sofia Freitas
CFP
Maria Ines Barbosa
SSCMP
Vera Lucia Santos
CFP

QUADRO TÉCNICO E STAFF
Instituição
FPN
ANNP
SLB
CFP

Ano
2002
2005
2003
2000
1999
1999
2000
1999
2006
2001

Clube
CFP
CAP
CFP
CAP
SSCMP
CAP
CFP
CFP
CAP
CFP

Função
Diretor Técnico Nacional
Diretor Técnico Regional
Treinador Assistente
Treinador Assistente

Concentração
As jogadoras devem comparecer na piscina, no dia 25 às 10h30.
O treino termina por volta das 13h30.
Material
Todas as selecionadas deverão levar o seu próprio material para treino em seco e na água
conforme as orientações da DGS
Importante
Nas datas indicadas devem os processos de filiação estar devidamente regularizados, com
especial atenção para o exame médico desportivo e o Termo de Responsabilidades DGS-Covid19.
Alertamos que esta ação poderá estar sujeita a ser cancelada ou adiada mediante as indicações
da DGS.
Os participantes que venham a necessitar de declaração da FPN para se deslocarem devem
solicitar o mesmo ao DTN atempadamente.
Recorda-se a todas as convocadas que, segundo os Estatutos e Regulamentos da FPN, é um
dever básico das atletas comparecerem às convocatórias das seleções desportivas nacionais, para
as participações em competições de carácter internacional, ou para preparação das mesmas.
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Por isso informamos de que no caso de ter de renunciar à presente convocatória deverá
justificá-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%.
d) Seleção Nacional Masculinos – Capacitação Zona Sul (ANL) 2003 - 25 abril –
Complexo de Piscinas Jamor
No seguimento do Plano de Alto Rendimento e Seleções Nacionais de Pólo Aquático 2021, estão
selecionados os seguintes jogadores:
JOGADORES
Clube
Nome
SCP
Miguel Alexandre Nunes
SAD
Pedro Hernandez Alves
SAD
Salvador Joao Carmona
SCP
Tiago Filipe Vaz
CWP
Tiago Levi Esteves
SCP
Tomas Montes Gomes
SAD
Tomas Pereira Cabecinha
SCP
Vasco Pereira Leite

Nome
Afonso Figueiredo Cunha
Afonso Mexia Madeira
Diogo Pereira Lourenco
Duarte Madeira Costa
Guilherme Santos Correia
Joao Monteiro Dias
Joao Pedro Botelho
Joaquim Manuel Kolmer

Ano
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003

Nome
Miguel Pires
Ivo Fernandes
Fernando Leite
Jairo Campos
Telmo Maranho
Nuno Pereira

QUADRO TÉCNICO E STAFF
Instituição
Função
FPN
Diretor Técnico Nacional
ANL
Diretor Técnico Regional
FPN
Selecionador Nacional
SAD
Treinador Assistente
SCP
Treinador Assistente
ANL
Treinador Assistente
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Ano
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003

Clube
SCP
SAD
SCP
CWP
SCP
SCP
SCP
SAD

Concentração
Todos os selecionados deverão concentrar-se às 12h30 do dia 25 de abril na entrada da Piscina.
O treino termina por volta das 15h00.
Material
Todos os selecionados deverão levar o seu próprio material para treino em seco e na água
conforme as orientações da DGS.
Importante
Nas datas indicadas devem os processos de filiação estar devidamente regularizados, com
especial atenção para o exame médico desportivo e o Termo de Responsabilidades DGS-Covid19.
Alertamos que esta ação poderá estar sujeita a ser cancelada ou adiada mediante as indicações
da DGS.
Os participantes que venham a necessitar de declaração da FPN para se deslocarem devem
solicitar o mesmo ao DTN atempadamente.
Recorda-se a todos os convocados 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 carácter internacional, ou para preparação das mesmas.
Por isso informamos de que no caso de ter de renunciar à presente convocatória deverá
justificá-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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5. RECORDES HOMOLOGADOS
Natação Pura
RECORDES NACIONAIS – Pisc. 25m
DATA

PROVA / CTG.

PRATICANTE

TEMPO

CLUBE

LOCAL

10/04/2021

100 M JUN-17

Mariana Pacheco Cunha

00:59:36

CNCE

Felgueiras

10/04/2021

200 E JUN-17

Mariana Pacheco Cunha

02:15.10

CNCE

Felgueiras

11/04/2021

50 M JUN-17

Mariana Pacheco Cunha

00:26.74

CNCE

Felgueiras

11/04/2021

200 L JUN-17

Diogo Matos Ribeiro

01:47.65

CUC

Felgueiras

6. DIVERSOS
Estudo cientifico - FADEUP - Dissertação de Mestrado
Por solicitação de Nuno Araujo, aluno da especialização em Desporto e Performance do 2º Ciclo
em Psicologia do Desporto e Desenvolvimento Humano, na Faculdade de Desporto Universidade
do Porto, e no âmbito da dissertação de seu mestrado, orientado pela Prof.ª Dr.ª Cláudia Dias e
pelo Prof. Dr. Rui Sofia, está a realizar um estudo sobre as caraterísticas psicológicas individuais
dos praticantes de várias modalidades desportivas em Portugal que se relacionaram com um
melhor desempenho desportivo.
Para participar no estudo, indicamos o link do formulário online:
https://forms.gle/kxMA35nGtZZAb4hx8
Para mais informações, através do email up201903845@edu.fade.up.pt
Em anexo (no site), a apresentação da dissertação e o projeto de investigação.

Pela FPN

António José Silva
Presidente
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