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3º Aniversário FEPONS 

A FEPONS cumpriu no dia 17 

de Dezembro de 2011 o seu 3º 

aniversário, tendo-se 

comemorado com um jantar 

convívio no restaurante Kalux, 

na praia de São Torpes – 

Sines. Participaram vários 

representantes de associações 

de nadadores salvadores, a 

Capitania do Porto de Sines, o 

Instituto de Socorros a 

Náufragos, o Núcleo de 

Formação da Escola de 

Autoridade Marítima, os órgãos 

sociais da FEPONS e vários 

amigos da Federação. Não 

faltou o tradicional bolo de 

aniversário e muito convívio. 

Centro de Formação FEPONS 
 O centro de formação da FEPONS foi lançado online durante o mês de 

outubro de 2011, no site da federação em www.fepons.org, contando 

inicialmente com 3 formações: “Curso de Suporte Básico de Vida”, 

“Curso de Nadador Salvador em Piscina” e o “Curso de Nadador 

Salvador Coordenador”. Enquanto o primeiro é aberto a toda a 

população os restantes são apenas direcionados para nadadores 

salvadores, com a certificação válida. O centro de formação permite a 

inscrição individual através do envio por email da ficha de inscrição 

preenchida e também o pedido de organização de um curso, para 

instituições que os pretendam organizar. Nesta segunda modalidade 

parte do lucro do curso será distribuído pela instituição organizadora, 

caso esta seja federada. Neste momento já foi também integrado no 

centro a formação de “Segurança e Prevenção no Meio Aquático para 

Técnicos de Natação”, estando-se a trabalhar para a rápida integração de 

outras formações. O centro tem como diretor o Dr. Alexandre Tadeia e 

como objetivo, complementar a formação dos nadadores salvadores e do 

Instituto de Socorros a Náufragos, sempre em grande colaboração com 

esta entidade. 

 

Campeonato Nacional de Salvamento 

Aquático – Póvoa de Varzim 2011 

Decorreu no dia 13 de Novembro de 2011, num ambiente 

de grande convívio e desportivismo, na Póvoa de Varzim, 

o 4º campeonato nacional de salvamento aquático, etapa 

de piscina. Este foi o campeonato onde se registou a maior 

taxa de participação desde 2009, com 62 atletas e 8 

associações de nadadores salvadores participantes. 

Realizaram-se quatro provas: 100m nado com obstáculos, 

100m reboque do manequim com barbatanas e cinto, 50m 

reboque do manequim e estafeta 4x25m reboque do 

manequim. Os campeões foram nos 100m nado com 

obstáculos: Vasco Lopes (Delfins) e Inês Margarido 

(Resgate), nos 100m reboque do manequim com 

barbatanas e cinto: Vasco Lopes (Delfins) e Susana Mateus 

(Resgate), nos 

50m reboque 

do manequim: 

João Viola 

(ANSA 

Albufeira) e Joana Ferreira (BÚZIOS) e na estafeta 4x25m 

reboque do manequim: a estafeta da Delfins em 

masculinos e a estafeta da Resgate em Femininos. O 

campeonato teve a colaboração na organização da Delfins 

– Associação de Nadadores Salvadores da Póvoa de 

Varzim e Vila do Conde e o apoio do Município da Póvoa 

de Varzim, da Varzim Lazer e do Instituto de Socorros a 

Náufragos. Parabéns a todos os envolvidos! 
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“NÃO INTERESSA QUEM 

SALVA! INTERESSA É 

SALVAR!” 

Congresso Nacional de Salvamento Aquático 

Sines 2011 

No dia 17 de Novembro de 2011, decorreu no 

SinesTecnopolo de Sines, o 2º Congresso Nacional 

de Salvamento Aquático. Para um auditório cheio de 

representantes de associações de nadadores 

salvadores de todo o país, foram realizadas 8 

palestras: O Exercício da Autoridade no Âmbito da 

Implementação da Assistência a Banhistas (Cap. Do 

Porto de Sines Cte: Félix Marques), Constituição e 

Gestão de uma Associação de Nadadores Salvadores 

(António Mestre), Cursos de Formação do Centro de 

Formação da FEPONS (Alexandre Tadeia), Liderança 

de uma Equipa de Nadadores Salvadores (Cte. Gouveia 

e Melo), Estatuto de Utilidade Pública (António 

Mestre), Salvamento Aquático Desportivo (António 

Silva), Projeto DAE (Dr. Nelson Olim - MedFirst), 

Sistemas Integrados de Salvamento (Cte: Nuno Leitão) 

e apresentado um 

estudo: “Estudo sobre o 

nível de correção do 

nadador salvador” 

(Alexandre Tadeia). Foi 

um espaço privilegiado 

de partilha de informação entre todos com várias 

questões e conversas informais. Paralelamente decorreu 

uma feira de artigos, com algumas empresas de 

material da área do salvamento aquático. O congresso 

foi um sucesso, tendo contado com o apoio da 

RESGATE - Associação de Nadadores Salvadores do 

Litoral Alentejano, Município de Sines, Instituto de 

Socorros a Náufragos, Capitania do Porto de Sines, 

EcoAlga, Porto de Sines, Restaurante Kalux, Costa 

Azul, MedFirst e Sinestecnopolo. 

 

 

Estudo em Anexo 

“In-water resuscitation—is it 

worthwhile?” 
David Szpilman, Márcio Soares 

Sessão de Abertura Plateia Feira de Artigos 


