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saudação
PRESIDENTE DA ANNP
É com grande satisfação que voltamos a
organizar o prestigiado Meeting Internacional
da Póvoa de Varzim que reúne centenas de
nadadores oriundos vários países, o que
demonstra o interesse das equipas em
quererem participar numa prova com esta
qualidade competitiva, aliada às excelentes
condições da piscina e à boa organização
patente em todas as edições, fruto da
parceria entre a Associação de Natação do
Norte de Portugal, Câmara Municipal da
Póvoa de Varzim e Varzim Lazer. Continua a
ser uma das provas de referência do
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calendário nacional de natação que marca o
arranque de competições em piscina longa da
época desportiva. Para esta edição, sem
dúvida que a presença da Seleção Nacional
sénior é um dos dados mais revelantes,
tratando-se de uma estreia absoluta na
competição poveira

• Aníbal Cabral Pires, presidente da ANNP
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saudação
Presidente Câmara Municipal
Póvoa de varzim
A aposta na cultura e no lazer como vetores estratégicos de
desenvolvimento conduziu à especialização da Póvoa de Varzim nos
vários segmentos daquela fileira de serviços – entre estes, o Desporto,
quer na vertente de recreação e manutenção, quer na vertente
competitiva. A Póvoa fez-se, de facto, Cidade do Desporto – e com
uma abrangência e uma intensidade tais que nos permitem afirmar que
a Póvoa É Desporto (assim, num singular-plural que a faz terra de
todos os desportos).
Sendo terra de mar, a ligação da Póvoa de Varzim aos desportos
náuticos e, especificamente, à Natação tem, desde remotas épocas,
presença destacada nos hábitos quotidianos do lazer da população e,
mais recentemente, na vertente competitiva, por impulso dos
equipamentos que o município construiu (entre estes a primeira piscina
olímpica coberta no norte do país, a par de outros que fazem da Póvoa
a cidade com o mais vasto e tecnicamente mais qualificado conjunto
de equipamentos para a competição desportiva no norte de Portugal).
O Meeting Internacional da Póvoa de Varzim, cuja 10ª edição tem
lugar nas Piscinas Municipais em 2 e 3 de Fevereiro, confirma o
reconhecimento da alta qualidade técnica dos equipamentos, da
infraestrutura logística e da capacidade organizativa que a Varzim Lazer
disponibiliza à Associação de Natação do Norte de Portugal para a
prova que assinala o início da época competitiva em piscina longa.
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O facto de, cada ano, o número de clubes e de atletas não
parar de crescer (serão, neste Meeeting, 440 nadadores,
mais 74 que no anterior, e 42 equipas, mais quatro que em
2018) é, pela quantidade e qualidade crescente dos
competidores, a demonstração inequívoca de que o nosso
Meeting

Internacional

é

uma

grande

referência

da

modalidade, projetando interna e externamente a imagem
da Póvoa de Varzim como cidade onde o Desporto é
identificador de um modelo de desenvolvimento que gera
bem-estar e qualidade de vida.
À Associação de Natação do Norte de Portugal agradeço a
colaboração e a parceria que garantem a qualidade global
do Meeting. Aos clubes, aos atletas (particularmente,
permitam-me a deferência, aos que vêm de Espanha, Itália e
Polónia, a quem dou especiais boas-vindas) desejo o
sucesso desportivo que ambicionam, com a garantia de que
a Póvoa de Varzim lhes proporcionará condições de bemestar que os farão, num futuro muito breve, querer voltar.
Cá os esperamos, já no próximo Meeting.

O Presidente da Câmara
Aires Henrique do Couto Pereira
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MEETING NATAÇÃO
PÓVOA DE VARZIM
A Póvoa de Varzim será novamente o epicentro da
Natação nacional e internacional. Nos dias 2 e 3 de
fevereiro vai decorrer, nas Piscinas Municipais, a
XX edição do Meeting Internacional de Natação da
Póvoa de Varzim, uma organização da Associação
de Natação do Norte de Portugal (ANNP) que
conta com o total apoio da Câmara Municipal e da
Varzim Lazer.
Durante dois dias os melhores atletas portugueses
vão competir na nossa cidade, assim como estrelas
em ascensão no panorama internacional. É uma
oportunidade imperdível para quem gosta de
assistir, ao vivo e a cores, a competições de grande
qualidade.
A entrada é livre e a Câmara Municipal convida
todos

os

poveiros

a

rumarem

às

Piscinas

Municipais para assistir àquela que é a grande
competição portuguesa de Natação.
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PROGRAMA

SÁBADO
02/02

07H15 Abertura Da Piscina
07H30 Aquecimento
08H50 Fim do Aquecimento
09H00 Open – Eliminatórias
BRIEF

14h45 Abertura Da Piscina
15H00 Aquecimento

SHOW 1

16H20 Fim do Aquecimento
16H30 Início da Competição - finais
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PRoGRAMA
Domingo
03/02
07H15 Abertura Da Piscina
07H30 Aquecimento
08H50 Fim do Aquecimento
09H00 Início da competição – Eliminatórias
SHOW 1

14h45 Abertura Da Piscina
15H00 Aquecimento
16H20 Fim do Aquecimento
16H30 Início da Competição - Finais

19H00

Cerimónia de Entrega de Prémios
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Equipas e Atletas
Em Destaque

O X Meeting Internacional da Póvoa de Varzim
conta com a participação de 440 atletas (244
masculinos e 196 femininos) em representação de
41 equipas oriundas de Espanha, Itália, Polónia e
Portugal.
Vencedor coletivo de três edições, a última das
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quais no ano anterior, o FC Porto, com 36 inscritos,
é a equipa com maior número de nadadores em
prova, seguido do Famalicão com 33 e do Sporting
de Braga com 25.
Pela primeira vez na história da competição, a
Seleção Nacional Absoluta, vinda de um estágio de
altitude em Serra Nevada (Espanha), marcará
presença, sendo constituída por Ana Catarina
Monteiro (Fluvial Vilacondense), inscrita nos 800
livres, 200 bruços, 50, 100 e 200 mariposa e 200
estilos, Diana Durães (Benfica), nos 400 e 800 livres,
100 costas e 200 estilos, Victoria Kaminskaya
(Benfica), nos 100 e 200 bruços e 200 mariposa,
Miguel Nascimento (Benfica), nos 200 e 400 livres e
100 e 200 mariposa, Diogo Carvalho (Galitos), nos
100 e 200 livres, 200 bruços, 50 e 200 mariposa e
200 estilos, Gabriel Lopes (Louzan Natação),
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nos 200 costas, 200 bruços, 50 e 200 mariposa e
400 estilos, Guilherme Pina (Sporting), nos 200,
400 e 1500 livres, João Vital (Sporting), nos 200 e
400 livres, 200 costas e 200 mariposa, Raquel
Gomes Pereira (Sport Algés e Dafundo), nos 100 e
200 bruços, José Paulo Lopes (Sporting de Braga),
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nos 400 e 1500 livres, 100 e 200 mariposa, e
Tomás Veloso (CNAc), 200 e 400 livres, 200
mariposa e 200 estilos.
Outra das principais figuras na Póvoa de Varzim é a
presença de Ana Rodrigues (Associação Desportiva
Sanjoanense). A atleta olímpica de Londres-2012
esteve em destaque na edição de 2018, tendo sido
a melhor nadadora da competição e registado dois
novos recordes do meeting (50 bruços e 50 livres).
Detentora dos máximos nacionais dos 50 livres, 50
e 100 bruços, a nadadora do clube de São João da
Madeira está inscrita este ano nessas distâncias e
ainda nos 100 livres.
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Restante lista de participantes
equipas
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Recordes Do meeting
Da Póvoa de varzim
O Meeting Internacional da
Póvoa de Varzim, integrado
desde a primeira edição no
calendário da Liga Europeia de
Natação (LEN), tem sido marcado
pela qualidade dos atletas
participantes
(portugueses
e
estrangeiros) e pelas marcas de
grande nível obtidas.
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PRÉMIOS
MEETING 2019

Medalhas
Aos 3ºs primeiros classificados
na FINAL A Absolutos

TROFÉUS
Para o melhor nadador FINA
Absoluto - Masculino
Para a melhor nadadora FINA
Absoluto – Feminino
Aos 3 melhores clubes Classificados
Pontuação Final Coletiva

Prémios COletivos
1º Classificado – 200,00 euros
2º Classificado – 150,00 euros
3º Classificado – 125,00 euros

Prémios individuais
Nadador FINA 2018 – Feminino - 75,00 euros
Nadador FINA 2018 – Masculino - 75,00 euros

Recordes Nacionais Absolutos
Recordes Batidos nas Finais – 100,00 euros
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o CoMPLEXO
DESPoRTIVo
A Varzim Lazer (VL) é uma empresa municipal
criada para gerir equipamentos desportivos e de

w

lazer, propriedade do município, a fim de os
colocar à disposição de toda a população, com o
objetivo de lhe proporcionar uma prática física
espontânea e/ou controlada.
A sua atividade desenvolve-se desde a Natação à
ginástica, passando por um conjunto vasto de
modalidades sócio-desportivas, sem

esquecer

eventos de natureza cultural e social.
A VL tem à sua disposição os seguintes
equipamentos:

Pavilhão

Municipal,

Praça

de

Touros e Piscinas Municipais, local anfitrião do
Meeting Internacional de Natação da Póvoa de
Varzim. Este espaço divide-se em duas zonas:
• Zona húmida – Piscinas cobertas de 50m e 16
m / piscina exterior;
• Zona Seca – Academia de ginástica (Crosstraing
, TRX, Pilates, …) e Musculação
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A Associação de Natação
do Norte de Portugal
A Associação de Natação do Norte de Portugal (ANNP),
com sede no Porto, é um organismo desportivo que
tutela as competições de natação pura, polo aquático,
natação artística, natação adaptada, águas abertas e
masters.
A ANNP tem filiados 30 clubes, 2500 atletas, 150

O

treinadores e 300 árbitros, numa área que abrange os
Distritos do Porto, Braga e Aveiro.
A fundação data de 1920 como Liga Portuguesa dos
Amadores de Natação – Delegação do Porto, sofrendo
várias mudanças de nome ao longo da sua história. Em
1925 passou a designar-se Liga Portuguesa dos Clubes
de Natação – Delegação do Porto, seguindo-se em 1930
como Associação Portuense de Natação. Em 1949, passa
a designar-se Associação de Natação do Porto. Face ao
aparecimento de um vasto número de clubes na Zona
Norte do País, passa a ter, a partir de 1996, a
denominação atual de Associação de Natação do Norte
de Portugal.
A ANNP é uma Instituição de Utilidade Pública sem fins
lucrativos desde 2003 e foi distinguida em 1984 com a
Medalha de Bons Serviços Desportivos, atribuída pelo
Ministério da Qualidade de Vida.
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FichA TÉCNICA
DO EVENTO

oRGANIZAÇÃO

apoios

Câmara Municipal da Póvoa de Varzim

Presidente da ANNP: Aníbal Cabral Pires

Transportes e Alojamento: José Correia

Associação de Natação do Norte de Portugal

Diretor da Competição: Nuno Recarei

Tesouraria: Fernando Vieira

Diretor Adjunto da Competição: Mário Cerqueira

Informática: Filipe Pereira

Secretariado: José Reis

Fotografia: José Ferreira

Técnico: Rodolfo Nunes

Apoio à Imprensa: Joaquim Sousa

apoios
Varzim Lazer
Federação Portuguesa de Natação

Cronometragem eletrónica: Armando Sousa

Liga Europeia de Natação
Instituto Português do Desporto e Juventude
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FICHA TÉCNICA

Dossiê de imprensa do meeting
internacional de natação
COORDENAÇÃO
Francisco Casanova

DESIGN
Ana Gomes

EDIÇÃO
Luciana Loureiro
Joaquim Sousa

FOTOGRAFIA
Ana Gomes
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