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Ontem, num programa das nossas televisões, ouvi, pela voz de um conhecido fadista da nossa praça
que:



 
 “Antigamente os pais tinham muitos filhos; hoje os filhos têm muitos pais”
    
            Julgo que, na 20ª edição do Meeting Internacional do Porto, a vontade e a forma com que este
acontecimento desportivo nasceu dão razão de ser à citação atrás apresentada. Se nos lembrarmos que o pai
do Meeting é o Senhor Luiz António Ribas, também nos lembramos que antes do presente torneio tinha sido
dado corpo pelo Senhor Ribas a várias Taças da Cidade do Porto, ao Torneio Internacional do Porto e foi pai
espiritual do Torneio de São João do Clube Fluvial Portuense.
 

Se olharmos para trás, e se cada um de nós, mais velhos, vasculhar nas  lembranças todo o quanto
esses torneios, taças, encontros e meetings custaram a gerar e, consequentemente, custaram a dar à luz, com
certeza concluímos duas máximas que, como axiomáticas, são indiscutíveis:
 
            Tudo o que é vivo é penoso de dar à luz, embora dê sempre muito gozo e prazer em fabricar;
 
            A natação que esta Casa encerra tem a predisposição natural de, no seu meio, fazer colocar em
movimento, com os condicionalismos do tempo e as disponibilidades das pessoas, a sua natação de forma a
que a mesma contribua para o engrandecimento da natação portuguesa.
 
            E, minhas Senhoras e meus Senhores, não entendam as minhas afirmações, como meras palavras de
circunstância, como simples artefactos de retórica que Ministros, Políticos,  Gestores e Presidentes de
organismos desportivos têm de utilizar para justificar as suas acções e os seus empreendimentos. Assim falo
porque acho – todos nós achamos – que é esta a realidade dos factos.
 
            O Meeting Internacional do Porto existe porque já faz parte de nós próprios, pelo menos de todos
aqueles que estão na natação com prazer, disponibilidade e boa fé, sem pensarem no envolvimento da imagem
mediática que, eventualmente, outras modalidades e outros eventos possam, mais fácil e mais amplamente
propagandear.
 
            É preciso modernizar o Meeting, isto é, dar-lhe circunstância e estrutura de acordo com as exigências
de uma natação moderna? Naturalmente que sim; mas para isso, antes de tudo, é necessário e urgente que se
actualizem outras estruturas e, particularmente, as mentalidades e os comportamentos de todos nós.
 
            Por exemplo:
            Comecemos pelos organismos associativos: Federações, Associações, Clubes.
Até quando vamos viver com este figurino ultrapassado, castrador, subserviente, pseudo-agradecido?
           

Amanhã, amanhã é que é o dia.
           

Mas que dia?
           

É no dia de hoje que tem de existir o dia de amanhã e, se possível, o dia de depois de amanhã!
           

Gostaria que hoje a ANNP fosse já um organismo desportivo independente, autónomo – isto é,  sem
protectorismos e sem hierarquias restritivas – moderno, criativo, o mesmo quer dizer sem sentir a
obrigatoriedade de fazer cópia de cópia do que há muito está copiado. Uma Associação com instalações
próprias onde, a seu bel-prazer e de acordo com as necessidades do momento e da perspectiva futura, possa
fazer os seus campeonatos, desenvolver os seus estágios a qualquer nível, promover cursos e acções de
formação, organizar os seus meetings . Instalações nas quais a Natação, o Polo Aquático, a Sincronizada, os
Saltos fizessem parte de uma identidade comum em representação de uma área desportiva de gabarito
nacional e internacional.
           

Quando tal acontecer, estou certo que se fará um Meeting sem sobressaltos, sem esmolações, sem
conveniências de qualquer tipo.
 

Mas, voltando à realidade, estamos na apresentação do 20º Meeting Internacional do Porto para as
disciplinas de Natação Pura e de Pólo Aquático.
Um meeting com o envolvimento de 303 nadadores nacionais, 104 estrangeiros, distribuídos por 8 selecções e
clubes estrangeiros, 36 nacionais, sob o regime de Open de Absolutos em natação. Quanto ao Polo, contamos
com a presença de 7 equipas, sendo 3 estrangeiras e 4 portuguesas, na soma dos masculinos e femininos.
     

Devo realçar, e sem querer diminuir a satisfação que sinto ao acolhermos tantos participantes entre
nós, a presença de uma equipa italiana que, pela primeira vez nos visita.
     

È com todo o gosto que agradeço a comparticipação da Câmara Municipal do Porto mais uma vez neste



torneio internacional, quer através da intervenção directa da sua Vereação, quer pela disponibilidade do seu
Gabinete do Desporto, quer igualmente pela acção de algumas Divisões dos seus Serviços como Trânsito,
Plantas e Jardins, Oficinas Gerais, Urbanismo...
 
            Uma referência à Federação Portuguesa de Natação que pela primeira vez nos últimos anos
disponibilizou uma verba de apoio ao Meeting.
     

Naturalmente que me compete agradecer o apoio inestimável de todas as firmas e empresas que nos
ajudaram a erguer esta 20ª edição.
    

Aos clubes e selecções participantes, à Directoria da Prova nas pessoas do Senhor Aníbal Pires e Engº
José Freitas, ao Conselho Regional de Arbitragem, nomeadamente aos Juizes-Árbitros D.Paula Martins e Senhor
Paulo Ramos e toda as suas equipas, ainda aos “anónimos”, que do conhecimento de todos, têm sido o grande
suporte deste empreendimento, gostaria de manifestar a nossa sensibilizada manifestação de agradecimento
 
      Cumpre-me, finalmente, agradecer a presença de todos, particularmente a todas as pessoas que, ligadas
ou não, à Comunicação Social e que sintam este Meeting como algo de importante na vida, e na continuação
da vida, desta Associação de Natação do Norte de Portugal e, por isso, o divulguem e apoiem.

 
 
 
 
 

 
 
 

Programa Natação Pura
 

Data Hora Designação Local

 21H15 Reunião de Delegados Hotel Beta

15JUN02 07H00 Abertura da Piscina
(Aquecimento)

Campanhã

 08H30 Open Absolutos (Eliminatórias)  

 15H00 Aquecimento Absolutos  

 16H00 Finais Absolutas  

  Finais Directas 400 m Estilos F e 1500 m Livres
M

    

Data Hora Designação Local



16JUN02 07H00 Abertura da Piscina
(Aquecimento)

Campanhã

 08H30 Open Absolutos (Eliminatórias)  

 15H00 Aquecimento Absolutos  

 16H00 Finais Absolutas  

  Finais Directas 400 m Estilos M e 800 m Livres F

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa Pólo Aquático
 

 
DATA
DATE

HORA
TIME

PROGRAMA
MATCH SCHEDULE

JORNADA
JOURNEY

RESULTADOS
RESULTS

  Qualificação
Qualifying

  

22.JUNHO.02 10H15 SEL. ANNP   Vs
E.ESPANHA

1ª ___ / ___

 11H30 SEL. LISBOA Vs PENGUIN  ___ / ___
22.JUNHO.02 16H15 E. ESPANHA Vs PENGUIN 2ª ___ / ___

 17H30 SEL. PORTO Vs SEL.
LISBOA

 ___ / ___

23.JUNHO.02 10H15 SEL. LISBOAVs E.
ESPANHA

3ª ___ / ___

 11H30  PENGUIN Vs SEL. PORTO  ___ / ___
  Final   

23.JUNH0.02 15H45 3º. Place X 4º. Place - ___ / ___
 17H00 1º. Place X 2º. Place - ___ / ___
 18H00 Cerimónia de Prémios

Prize Giving Ceremony
  

   
DATA
DATE

HORA
TIME

PROGRAMA
MATCH SCHEDULE

JORNADA
JOURNEY

RESULTADOS
RESULTS

  Qualificação
Qualifying

  

22.JUNHO.02 O9H00 SEL. LISBOA   Vs
E.ESPANHA

1ª ___ / ___

     
22.JUNHO.02 15H00 SEL. PORTO Vs SEL.

LISBOA
2ª ___ / ___



     
23.JUNHO.02 09H00 E. ESPANHA Vs SEL.

PORTO
3ª ___ / ___

     
  Final   

23.JUNH0.02 14H30 1º. Place X 2º. Place - ___ / ___
     
 15H30 Cerimónia de Prémios

Prize Giving Ceremony
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