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1. NATAÇÃO PURA
a) Campeonatos Nacionais de Infantis 2020/2021
Em anexo a este comunicado, segue o regulamento atualizado da competição em epígrafe (no
site).
b) Estágio de preparação - Tenerife (ESP), 10 a 17 de junho de 2021
No seguimento dos Planos Individuais de Preparação, participam os seguintes nadadores:

Femininos

Clube

Diana Margarida Durães (1)

SLB

Tamila Hryhorivna Holub (2)

SCB

Masculinos

Clube

Gabriel José Lopes (2)

ALN

José Paulo Lopes (2)

SCB

O enquadramento técnico será assegurado pelos seguintes elementos:
FPN: Vítor Ferreira (CAR Coimbra) (2)
Treinadores Convidados: Luís Cameira (SCB) (2), Ricardo Santos (SLB) (1)
Hotel: Suite Villa Maria
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Plano de Viagem:
Grupo 1:
TP 1128
TP 1127
Grupo 2:

10 junho
17 junho

Lisboa/Tenerife
Tenerife/Lisboa

11:00 / 13:30
14:15 / 16:30

TP 1941
TP 1128
TP 1127
TP 1920

10 junho
10 junho
17 junho
17 junho

Porto/Lisboa
Lisboa/Tenerife
Tenerife/Lisboa
Lisboa/Porto

08:45 / 09:45
11:00 / 13:30
14:15 / 16:30
18:00 / 18:55

São permitidos, por pessoa, uma bagagem de porão de 23 Kg e uma bagagem de mão
(56x40x25cm). Qualquer excesso de peso que obrigue ao pagamento de taxas-extra, será da
exclusiva responsabilidade dos próprios.
Nota 1: Todos os intervenientes deverão fazer-se acompanhar do Cartão Europeu de Seguro de
Doença.
Nota 2: Os nadadores convocados deverão ser portadores de todo o equipamento necessário para
o estágio. Os nadadores deverão levar o equipamento FPN/Phelps recebido em anteriores
convocatórias.
Nota 3: Os pedidos de dispensa ao abrigo do Decreto-Lei nº 72/09, de 01 de outubro (Regime do
Alto Rendimento), por implicarem requisição ao Instituto Português do Desporto e Juventude, terão
que ser solicitados previamente à realização desta competição. Neste sentido, os interessados
deverão
enviar,
através
dos
respetivos
clubes,
informação
para
a
FPN
(mafalda.nobre@fpnatacao.pt), indicando o nome do nadador, o NIF, o CC/BI, bem como o ano,
turma e número de aluno e os contactos da Escola que o nadador frequenta.
2. RECORDES HOMOLOGADOS
a) Natação Pura
RECORDES NACIONAIS – Pisc. 50m
DATA

PROVA / CLASSE

PRATICANTE

TEMPO

CLUBE

LOCAL

01:53.35

VSC

COP Coimbra

João Nogueira Costa
30/05/2021

4x50-C E SEN
Mistos

Maria Freitas Castro
Filipa Viamonte Fernandes
Tomás Teixeira Lopes
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b) Natação Adaptada
RECORDES NACIONAIS – Pisc. 50m
DATA

PROVA / CLASSE

PRATICANTE

TEMPO

CLUBE

LOCAL

29/05/2021

50 B S15

Tiago Neves

33,31

CFB

Rio Maior

3. DIVERSOS
a) Candidaturas ao Programa Nacional de Desporto para Todos 2021+
O Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) abre dia 1 até ao dia 11 de junho, as
candidaturas à edição extra do Programa Nacional de Desporto para Todos - o PNDpT 2021+, para
clubes desportivos e associações desportivas.
No âmbito da aprovação, em Conselho de Ministros, do Fundo de Apoio para a Recuperação da
Atividade Física e Desportiva, o IPDJ reforçou o PNDpT 2021, numa aposta clara da promoção da
saúde e dos estilos de vida saudáveis entre todos os segmentos da população.
O PNDpT, que este ano envolve um montante global de 3 milhões de euros, apoia o desporto para
todos e a prática informal, recreativa, intergeracional, não competitiva federada, tendo já apoiado
mais de 1300 projetos, num investimento total que supera os 18 milhões de euros.
O Programa Nacional de Desporto para Todos foi elaborado de acordo com as orientações
internacionais do movimento “Desporto para Todos” e adota a definição consagrada na “Carta
Europeia do Desporto”, na qual se entende por Desporto, “todas as formas de atividades físicas
que, através de uma participação organizada ou não, têm por objetivo a expressão ou a melhoria
da condição física e psíquica, o desenvolvimento das relações sociais ou a obtenção de resultados
na competição a todos os níveis”.
Todas as informações sobre os programas e as formas de se candidatar, são disponibilizadas no
portal do Instituto Português do Desporto e Juventude: https://ipdj.gov.pt/programa-nacional-dedesporto-para-todos
As candidaturas podem ser efetuadas em: https://siec.ipdj.gov.pt/
Vídeo PNDpT:
https://www.youtube.com/watch?v=X5XqrqnjO54
Para mais informações:
https://ipdj.gov.pt/noticias/abertas-candidaturas-ao-programa-nacional-de-desporto-para-todos2021-ate-11-de-junho
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https://www.facebook.com/1093299997354954/posts/4402358993115688/
b) Congresso de Ciências do Desporto 2021, FMH-UL
Na sequência da organização do Congresso de Ciências do Desporto 2021, pela FMH-UL, entre
os dias 13 e 21 de julho, a mesma, estendeu o prazo de submissão da proposta escrita até dia 13
de junho, seguindo os moldes abaixo:
Os simpósios são compostos de 3 a 4 comunicações orais (com 60 min, até um máximo de 90min)
e devem ser submetidos num único ficheiro em formato pdf, contendo a seguinte informação:









título do simpósio
nome(s) do(s) organizador(es) do simpósio
afiliação do(s) organizador(es) do simpósio
endereço de e-mail do autor correspondente
resumo do simpósio
título de cada comunicação
nomes e afiliação de cada autor e co-autor
resumo de cada comunicação

Os resumos de cada comunicação devem ser submetidos em português ou inglês, com gramática
e ortografia precisas de qualidade adequada para publicação. Os resumos não podem exceder 250
palavras, com tamanho de letra 12 em Ariel. Referências e figuras não podem ser incluídas no
resumo.
O(s) vídeo(s) pré-gravado do seminário mantém 2 de julho como prazo de submissão. A produção
e gravação do vídeo é da responsabilidade da Entidade Desportiva.
Mais informações no link https://ssc2021.net/

Pela FPN

António José Silva
Presidente
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