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1. POLO AQUÁTICO
a) Regulamentos Polo Aquático – Época 2020/2021
Encontra-se em anexo (no site) os documentos de suporte às provas nacionais de polo aquático.





Regulamento de provas nacionais de polo aquático 2020_2021 – versão atualizada (Nov
2020)
Regulamento para a retoma da prática e competições de polo aquático - COVID-19
Modelo de plano de contingência
Planeamento de provas nacionais 2020_2021

Informa-se ainda que a data limite para inscrição das equipas na PO1, PO2, PO5, PO8 e PO9
é o dia 18 de dezembro 2020.
b) Seleção Nacional Feminina Esperanças – Concentração Nacional – 12 e 13 dezembro
2020 – Complexo Piscinas Jamor - Atualização
No seguimento do Plano de Alto Rendimento e Seleções Nacionais de Pólo Aquático 2020, estão
selecionadas as seguintes jogadoras:

Nome

Ano

Alice Santos Rodrigues

2003

Benedita Santos Amorim
Carlota Bentes Milheiro
Carlota Bessone Pereira
Carolina Gomes Quinhentas
Carolina Magano Fernandes

2004
2002
2003
2005
2003

JOGADORAS
Clube
Nome
Margarida Clemencio
CNAC
Loureiro
CFP
Maria Alpoim Mendes
CFP
Maria Carolina Salgado
SAD
Maria Martins Machado
CAP
Maria Sande Sampaio
CFP
Matilde Martins Ribeiro
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Ano

Clube

2003 AAC
2003
2003
2004
2001
2004

SLB
SLB
SLB
SLB
SAD

Nome
Iara Beatriz Santos
Madalena Sofia Lousa

Nome
Miguel Pires
Antonio Machado
Inês Nunes

JOGADORAS
Ano
Clube
Nome
2003 SAD
Teresa Costa Santos
2003 SLB
Vera Lucia Santos
QUADRO TÉCNICO E STAFF
Instituição
FPN
SLB
SLB

Ano
Clube
2001 SAD
2001 CFP

Função
Diretor Técnico Nacional
Treinador
Treinadora

Concentração
As jogadoras devem comparecer na rua da beijoquinha, 47 – 2725-510 Sacotes Algueirão MemMartins, devidamente equipadas para treino em seco, às 11h50 no dia 12.
Viagem e estadia
A informação será comunicada oportunamente diretamente aos clubes das jogadoras envolvidas.
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-Covid-19.
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 entre
Concelhos 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.
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.
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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%.

2. NATAÇÃO ARTISTICA
a) Torneio Zonal de Figuras Zona Norte - Adiamento
Devido ao impedimento da realização do Torneio Zonal de Figuras Zona Norte no dia 13 de
dezembro, por estrito cumprimento das ordens da Delegação Regional de Saúde, informamos que
a Federação Portuguesa de Natação propõe, em articulação com a respetiva AT, o adiamento do
Torneio Zonal de Figuras - Natação Artística (Zona Norte) para o dia 17 de janeiro, na piscina do
Real Clube Fluvial Portuense.
Em caso de novo impedimento por parte da Delegação Regional de Saúde, da organização do
mesmo, proceder-se-á à sua realização em formato virtual no mesmo dia e no mesmo horário
conforme regulamento e programa estabelecido para a competição. Nessa situação, a participação
das atletas será através de vídeo, que deverá ser remetido até ao dia 10 de janeiro de 2021, para
email a designar em breve, conjuntamente com os restantes detalhes desta competição virtual.

b) Alteração do formato de acesso à Prova de Seleção, dia 27 de dezembro, Lagos
Na sequência do adiamento do Torneio Zonal de Figuras - Natação Artística da Zona Norte, e de
modo a manter a Prova de Seleção e o Estágio já agendado, torna-se necessário ajustar o acesso
a esta Prova de Seleção. Assim, para todos os atletas interessados em fazer parte da Prova de
Seleção (dia 27 de dezembro em Lagos), cada clube deverá enviar para o email
sylvia.hernandez@fpnatacao.pt:


um vídeo com os conteúdos e protocolo descritos no documento em anexo (no site), até ao
dia 18 de dezembro. O envio deste vídeo pressupõe a inscrição da atleta nesta Prova;
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uma listagem completa dos atletas com os seguintes dados: nome completo; ano de
nascimento; escalão a que se apresentam; clube.

No dia 22 de dezembro será divulgada, em circular, o nome das atletas que se podem apresentar
no dia 27 de dezembro em Lagos.
Datas a recordar:
18 de dezembro - Envio de vídeo e listagem para pré-seleção;
22 de dezembro - Divulgação listagem final de atletas participantes na Prova de seleção;
27 de dezembro - Prova de seleção;
28 a 30 de dezembro - Estágio para as atletas (JUN e JUV) selecionadas.

As ações acima mencionadas poderão sofrer alteração/cancelamento, face à situação de pandemia
COVID-19 e às imposições que daí decorrem ao nível das delegações de saúde, municípios ou por
determinação governamental.

3. NATAÇÃO ADAPTADA
Regulamento de Competições Nacionais - 2020/2021
Informamos que devido à situação pandémica que o país atravessa, procedemos a algumas
alterações (local e data) no CNINA 2021, que poderão ser consultadas no regulamento anexo (no
site), nas pág. 2 e 8.
Em anexo (no site), o Manual de Procedimentos FPN.

Pela FPN

António José Silva
Presidente

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

