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O Campeonato Nacional de Juvenis, Juniores e Absolutos de 
natação pura marcou o ponto alto do mês março, registando 
um recorde de 850 nadadores inscritos (416 masculinos e 434 
femininos) em representação de 110 clubes, superando os 
667 nadadores inscritos na última edição da prova. Durante os 
três dias, 11,12 e 13 de março, os melhores nadadores 
nacionais disputaram os títulos de Portugal no Complexo de 
Piscinas do Jamor, fixando um total de três recordes 
absolutos, dois seniores e quatro juniores. 
António José Silva 
 Presidente 

 

 
 

 
Natação Pura  

 

Open de Espanha: cinco medalhas para Portugal 

Portugal esteve representado por 22 nadadores (12 masculinos e 10 femininos) no 
Open de Espanha, que decorreu no Complexo de Piscinas de Sabadell em Barcelona, 
entre 19 e 22 de março. Portugal garantiu uma medalha de prata e quatro de bronze 
no Open de Espanha. 

Diogo Carvalho foi o nadador português com maior destaque na competição 
organizada em Sabadell, Barcelona, ao conquistar a medalha de prata na final A dos 
200 estilos e o bronze nos 200 mariposa.  

 

O nadador do Galitos garantiu a prata nos 200 estilos com 2.00,70, após o espanhol 
Eduardo Gomez (1.59,30). Na terceira posição ficou Guilhermo Benedicto (2.00,82). 
Diogo Carvalho foi ainda terceiro classificado nos 200 mariposa com 1.59,91 apenas 
batido pelo espanhol Carlos Peralta Galego (1.56,78) e Joan Pons Ramon (1.58,56). 

 

Ana Rodrigues (A. Estamos Juntos) foi terceira nos 50 bruços com a marca de 32.13, 
atrás da espanhola Jessica Montero (31,87) e da belga Fanny Lecluyse (31,90). 

 

Ana Catarina Monteiro conquistou também o bronze, na final A dos 100 mariposa. 

A nadadora do Clube Fluvial Vilacondense registou um recorde pessoal em 1.00,79, 
atrás de Judit Sorribes (59,25) e de Anne Mills (1.00,57). 

 

Victoria Kaminskaya foi bronze nos 200 bruços no derradeiro dia de competição. A 
portuguesa terminou com 2.32,56, atrás de Jessica Montero (2.25,53) e Marina 
Urzaikin (2.28,32). 

 

 

Campeonato Nacional Juvenis Juniores e Absolutos no Jamor. Um recorde de 850 
nadadores (416 masculinos e 434 femininos) em representação de 110 clubes 
competiram pelos títulos de Portugal no complexo de Piscinas do Jamor, nos dias 11,12 
e 13 de março, superando os 667 nadadores inscritos na última edição da prova. 
Campeonatos onde foram fixados um total de três recordes absolutos, dois seniores e 
quatro juniores. 
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Diana Durães esteve em destaque no decorrer do campeonato. A nadadora do FC 
Porto bateu o recorde nacional sénior e absoluto dos 800 livres (8.43,58) e dos 200 
livres (2.02,65) um dia depois de melhorar o máximo de Portugal dos 400 livres 
(4.13,34), confirmando ainda, na sexta-feira, os mínimos para os Europeus nos 400 
estilos com 4.49.45 e no sábado os 200 estilos (2.16,99). 

 

Nos 400 livres, a portista terminou a competição com 4.13,34 minutos retirando mais 
de quatro segundos ao anterior máximo de Portugal absoluto que estava na posse de 
Tamila Holub (4.17,92). O máximo de seniores pertencia já Diana Durães (4,19,09). 

 

Nos 200 livres concluiu com 2.02,65, superando o seu próprio recorde de Portugal 
(2.03,14) em Málaga (29/03/2015). Na segunda posição terminou Madalena Azevedo 
(Algés) com 2.07,23 e em terceiro Maria Amorim (FC Porto) com 2.07,71. 

 

Referência ainda, na primeira final do campeonato, para o recorde nacional absoluto e 
juniores dos 1500 metros de Tamila Holub. A nadadora do Sporting de Braga terminou 
com a marca de 16.40,54 minutos, superando o anterior máximo que já lhe pertencia 
(16.43,22) desde 29 de agosto de 2015 no Mundial de Juniores em Singapura. 

 

Destaque para o recorde nacional de juniores 18 dos 1500 metros livres para 
Guilherme Pina (15.31,96), marca que é mínimo para os Europeus de Londres, 
Absolutos. O anterior máximo de juniores estava na posse de Fernando Costa 
(15.34,51) desde 24 de janeiro de 2003 no Luxemburgo. O nadador do Benedita bateu 
a abrir os campeonatos o recorde nacional dos 800 livres (8.09,87). 

 

Uma nota especial para a juvenil Ana Guedes que venceu os 100 costas com 1.04,25, 
registo que é mínimos para os Europeus de juniores. A nadadora do Ginásio de Vila 
Real venceu à frente de Cátia Martinheira (Louletano) com 1.04,79. Em terceiro ficou 
Ana Leite (Ginásio Vila Real), 1.05,71. 
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Torneio Zonal de Infantis. Filipa Peixeira (100 costas) e estafeta 4x100 estilos do 
Sporting bateram os recordes de Portugal de Infantis-A no decorrer do Torneio Zonal 
de Infantis, Zona Sul, a 20 de março, na Piscina do Complexo Desportivo Municipal de 
Tomar (25 m). 

 

A sportinguista venceu os 100 costas com 1.04,85 melhorando o anterior máximo de 
Portugal de Infantis-A na posse de Inês Fernandes (Sporting), com 1.05,36, desde 5 de 
abril de 2010 em Tavira. 

 

A equipa Infantis-A do Sporting, constituída pelos nadadores Diogo Valente, Martim 
Malfeito, Vicente Gomes e Ruy Domigos, nadaram os 4X100 Estilos em 4.12,48 
minutos. O recorde anterior datava de 30 de março de 2014 e pertencia ao Grupo 
Desportivo de Natação de Vila Nova de Famalicão. 

 

Estágio Pré-Júnior e Multinations Youth Meet 2016 – 29-31 março e 1-3 abril 2016, 
Limassol (Chipre). Foram convocados os seguintes atletas: João Cruz Castro (CDSR), Ana 
Margarida Guedes (GCVR), José Paulo Lopes (SCB), Joana Costa Amador (CGA), Jorge 
Jesus Silva (SCB), Sara Sofia Alves (ASSSCC), Cláudio Alexandre Rodrigues (LDC), Inês 
Neto Rocha (CAP), Rafael Gomes Simões (AMAMB), Luísa Maria Machado (SFUAP). O 
enquadramento técnico é assegurado pelos seguintes elementos: FPN: Daniel Marinho. 
Treinadores Convidados: António Rocha, SCB (1), João Matos, GCVR (2). 

 

 
    
  Polo Aquático 
 

Seleções concentradas no Fluvial e Recarei 
As seleções de Polo Aquático masculina e feminina estiveram concentradas dia 25 de 
março, no seguimento do Plano de Alto Rendimento da FPN para 2016. 
 
A formação feminina, com o comando técnico de Miguel Pires, DTN para o Polo 
Aquático e selecionador nacional feminino, esteve reunida nas Piscinas do Clube Fluvial 
Portuense.  
 
Por seu lado, a equipa masculina, agora sob a responsabilidade do novo selecionador 
nacional, Fernando Leite, esteve concentrada na Piscina Municipal Rota dos Moveis – 
Recarei.  
 
Estas concentrações integram um plano de preparação a longo prazo que tem como 
objetivo o apuramento para o Europeu de Barcelona 2018. 
 
Concentração Seleção Nacional Júnior Feminina, 26 março 2016, Porto (CFP). 
18 jogadoras da Seleção Nacional de Pólo Aquático 2016 estiveram concentradas no 
Porto – Piscina do Clube Fluvial Portuense, no dia 26 de março. 
 
Quadro técnico e staff: Miguel Pires (Selecionador); Alexandra Chatillon (Treinadora); 
Paulo Marques (Preparador Físico); Ana Ferreira (Fisioterapeuta); Jorge Cruz (Team 
Manager). 
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1.ª Divisão masculinos. No dia 6 de março ficaram definidas as quatro equipas para a 
Série dos Primeiros do Campeonato Nacional da 1.ª Divisão: Paredes, Fluvial, Naval 
Povoense e CDUP.  Na 12.ª jornada, o Paredes venceu fora o Vitória SC, por 15-6, o 
Fluvial goleou o CNAc por 24-4 e o CDUP bateu fora o Sporting, por 13-7. 
 
1.ª Divisão femininos. O Benfica venceu o Gondomar por 13-11, em jogo da 12.ª 
jornada do Campeonato Nacional Feminino, a 19 de março, enquanto o Amarantus 
ganhou fora ao Sport Algés e Dafundo, por 15-14. 
 
Fluvial Portuense e Benfica venceram o Amarantus por 20-4 e Algés por 14-5, 
respetivamente, em jogos da 11.ª jornada do Campeonato Nacional Feminino a 6 de 
março. O Gondomar folgou. 
 

2.ª Divisão masculinos. O Coral venceu a 6 de março a Associação Desportiva de Oeiras 
por 11-9, em jogo da 9.ª jornada do Campeonato Nacional da 2.ª Divisão. Ainda na 
Zona Sul, o Oriental bateu a Amadora por 16-5. 
 
Na Zona Norte, o Foca derrotou fora o Fluvial B por 11-9 e o CDUP B venceu por 13-10 
o Lousada Séc. XXI e garantiu a qualificação para a fase final. A Académica ganhou por 
9-5 na deslocação ao reduto do Gondomar. 
 
Taça de Portugal. O Fluvial Portuense garantiu o apuramento para a “final 4” feminina 
da Taça de Portugal depois de vencer, este sábado, dia 13, em casa, o Gondomar 
Cultural por 13-9. 
 
Torneio Inter-Associações de Sub-17. A seleção da Associação de Natação do Norte de 
Portugal (ANNP) venceu a 20 de março a segunda edição do Torneio Inter-Associações 
de Sub-17 masculinos de polo aquático, que se realizou na Piscina Municipal de Vila 
Meã, em Amarante, onde esteve presente muito público ao longo de todo o fim de 
semana. 
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Fernando Leite novo selecionador nacional. O treinador foi apresentado pela 
Federação Portuguesa de Natação (FPN) como selecionador nacional de Polo Aquático 
para o sector masculino no dia 19 de março em Vila Meã. O antigo internacional será 
responsável por todos os escalões masculinos de Polo Aquático, assumindo como 
principal objetivo o apuramento da seleção sénior para a fase final do Europeu 
Barcelona 2018. 
 
“Fazer acontecer que o impossível se torne possível e levar a seleção masculina a uma 
fase final do Europeu de Polo Aquático”, assumiu Fernando Leite no início da sua 
apresentação no Auditório da Biblioteca de Vila Meã, disponibilizado pela Câmara 
Municipal de Amarante, perante uma plateia de adeptos e dirigentes da modalidade. 
 
Concentração Paredes-Recarei. A equipa Nacional S13 esteve concentrada no dia 12 de 
março onde foram realizados testes de avaliação com o acompanhamento técnico de 
Miguel Pires. 
 

 
 
 
 
Aguas Abertas 
 

 

Concentração IV Águas Abertas, Jamor, 24 e 25 de março de 2016. 
No seguimento do Plano de Alto Rendimento e Seleções Nacionais de Águas Abertas 
2016, realizou-se um estágio no Jamor com os seguintes nadadores: 
Alexandre Coutinho (ASSSCC), Angélica André (CFP), Diogo Marques (ASSSCC), Beatriz 
Ranito (SCP), Diogo Nunes (CFP) Vânia Neves (CFP), Hugo Ribeiro (ESJB), Mário Bonança 
(SCP), Rafael Gil (SFUAP), Vasco Gaspar (SFUAP), Tiago Campos (SCNS), Tiago Oliveira 
(CFP). O enquadramento técnico foi assegurado pelos seguintes elementos: 
DT- FPN: José Machado, David Ferro e Alexandre Dias. Treinadores Convidados: Slava 
Poliakov. 
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Natação Sincronizada 
 

 

O Campeonato Nacional de Inverno. As Piscinas Municipais da Mealhada receberam, 
entre os dias 18 e 20 de março, a competição marcada pelo maior número de sempre 
de nadadoras inscritas num Campeonato de Inverno. Participaram na competição 157 
nadadoras em representação de 13 clubes nacionais e foram realizadas cerca de 148 
coreografias ao longo dos 3 dias de provas. É de salientar a primeira participação em 
competições nacionais do Clube do Município de Odivelas com nove nadadoras, assim 
como do desenvolvimento técnico e quantitativo de vários clubes.  
 
Entre os destaques individuais, referência para as nadadoras Maria Lazutina na 
Categoria Infantil e para as nadadoras Ana Rita Santos e Alexandra Costa, empatadas 
com a mesma pontuação na Categoria Absoluta, todas da GESLOURES, que receberam 
o Troféu da nadadora mais pontuada da competição nas suas respetivas categorias. 
 
Na classificação coletiva por categorias, a GESLOURES venceu os escalões de Infantis e 
Absolutas com 86 e 84 pontos, respetivamente, o FOCA venceu o escalão Juvenil com 
82 pontos e o AMINATA venceu o escalão Júnior com 68 pontos. 
 

 
 
Estágio de Preparação da Seleção Nacional Juvenil – 24 e 25 de março de 2016, 
Murtosa. Para o III Estágio de Preparação da Equipa Nacional Juvenil para o Open de 
Madrid, a realizar nos dias 11 e 12 de junho, foram selecionadas as seguintes 
nadadoras: Ana Beatriz Fernandes (GESLOURES), Joana Oliveira Fonseca (OSCN), Beatriz 
Sá Cunha (OSCN), Lara Mónica Silva (FOCA), Carolina Silva Nogueira (GESLOURES), 
Laura Ribeiro Cunha (FOCA), Filipa Morgadinho Coelho (GESLOURES), Mafalda Sousa 
Mendes (AMINATA), Francisca Sena Fonseca (GESLOURES), Marta Margarida Costa 
(CRM), 
Inês Silva Valente (CRM), Telma Barros Teixeira (FOCA). 
O enquadramento técnico foi assegurado pelos seguintes elementos: 
DTN-NS: Mariana Marques; Treinadoras Convidadas: Treinadora Principal – Luísa Leite 
(FOCA); Treinadora Adjunta – Ana Salomé Leite (OSCN). 
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Estágio de Preparação da Seleção Nacional Absoluta – 29 de março a 1 de abril de 
2016, Murtosa. Para o III Estágio de Preparação da Equipa Nacional Absoluta para o LEN 
Campeonato Europeu Aquático, de 9 a 13 de Maio, estão selecionadas, as seguintes 
nadadoras: Ana Catarina Jesus (OSCN), Diana Sanches Gomes (FOCA), Ana Isabel 
Baptista (FOCA), Filipa Abreu Faria (OSCN), Bárbara Nogueira Costa (GESLOURES), 
Maria Beatriz Gonçalves (GESLOURES), Beatriz Cruz Gama (OSCN), Maria do Carmo 
Martins (AMINATA), Bruna Melo Garcia (SAD), Maria Margarida Gonçalves 
(GESLOURES), Cheila Morais Vieira (GESLOURES). 
O enquadramento técnico foi assegurado pelos seguintes elementos: 
DTN-NS: Mariana Marques; Treinadoras Convidadas: Treinadora Principal – Chilua 
Pegado (GESLOURES); Treinadora Adjunta – Ana Salomé Leite (OSCN). 
 
Inauguração piscinas do Lido, Madeira. Seleção de Portugal participou na inauguração 
das Piscinas do Lido no dia 22 de março com a presença do primeiro ministro António 
Costa. 
 

 
 

 
Natação Adaptada 

 
 

Campeonato de Inverno de Natação adaptada na Piscina Municipal de Vila Franca 

de Xira. Nas competições, que decorreram nos dias 5 e 6 de março, ficaram 

registados 29 recordes de Portugal. 

 

A primeira jornada ficou marcada por oito recordes de Portugal em masculinos e 

sete em femininos. Entre os quatro recordes de estafetas, destaque para os 4 x 

100m Livres, com a seleção feminina de Portugal (34 pontos) - Joana Calado (S9), 
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Simone Fragoso (S9), Renata Pinto (S5) e Teresa Neves (S10) - a terminarem com 

5:47.59. 

 

 

 
 

 

No plano individual referência para os recordes Sónia Resendes (Sporting de 

Aveiro) nos 400 livres e 200 bruços, Ana Barbosa (Porto) nos 50 livres, Diana Torres 

(ADADA Porto) nos 200 livres, Ana Carvalho (Sporting) nos 200 costas e Susana 

Lourenço (Sporting) nos 200 bruços. 

 

Enquanto em masculinos, João Pina (Gesloures) superou o máximo nos 200 livres, 

Tiago Neves (Belenenses) nos 400 livres e Filipe Santos (Ferreiras) nos 400 livres, 

200 Estilos e 50 Costas, Miguel Cruz (Belenenses) nos 100 bruços e Pedro Ribeiro 

(Maia) nos 100 mariposa. 

 

No segundo dia, um total de 14 recordes de Portugal foram batidos, com destaque 

para o máximo nacional dos 4x100 estilos femininos com Renata Pinto (S9), Teresa 

Neves (S10), Joana Calado (SB8) e Simone Fragoso (S5) com 6.09,82 minutos.  

 

Madeira e FPN juntos na candidatura ao Mundial. A Federação Portuguesa de 

Natação e a Madeira estão juntos na candidatura ao Mundial de natação adaptada 

2017. O presidente da FPN, em entrevista à RTP Madeira, anunciou que pretende 

aproveitar o “acumular de experiências” do Europeu de Natação Adaptada, que 

decorre no Complexo de Piscinas da Penteada, entre 30 de abril e 7 de maio, e 

transformar essa experiência numa organização “ainda mais forte” para o Mundial 

2017 cuja candidatura já foi formalizada junto do Comité Paralímpico 

Internacional. O presidente da FPN tem neste momento o apoio de todas as 

entidades madeirenses diretamente envolvidas na organização do Europeu: 

Secretaria Regional da Educação, Secretaria Regional do Turismo e a Câmara 

Municipal do Funchal. 
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Representação institucional 

 

 

Reuniões com Secretário de Estado da Juventude e Desporto. 30 de março, em Lisboa  
com a presença de António Silva e João Campos 
 
 

Inauguração das Piscinas Lido, Funchal. 20 a 23 de março, no Funchal, com a presença 
de Mariana Marques, DTN de NS. 
 

 
Estágio de seleções de Polo Aquático masculino e feminino, Paredes e Porto. 20 de 
fevereiro com a coordenação e orientação de Jorge Cruz, Miguel Pires e Fernando Leite. 
 
 
Torneio Inter Associações Polo Aquático.  20 de março, em Vila Meã, com a presença 
de Jorge Cruz e Miguel Pires.  
Reunião Presidente COP. 10 de março em Belém, com a presença de António Silva e 
João Campos. 
 
 
Reunião Atletas e Clubes Polo Aquático / sorteio TP. 18 de março, em Vila Meã, com a 
presença de António Silva, Jorge Cruz e Miguel Pires 
 
 
Reuniões Governo Regional, Turismo e Autarquia – IPC 2016. 15 e 16 de março, no 
Funchal, com a presença de António Silva e João Campos  
 
 
Reunião Conselho Estratégico Consultivo. 5 de março em Rio Maior, Atividades 2016, 
presente e futuro com a presença de António Silva. 
 
 
Torneio de Masters de Polo Aquático. 5 de março em Algés com a presença de Jorge 
Cruz e Miguel Pires. 
 
 
Reunião CAE Desporto Escolar Entre Douro. 1 de março em Vila Real, com a presença 
de António Silva. 
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Diversos 
 

Relatório de Contas de 2015 aprovado por maioria. O Relatório de Contas e de 
Atividades do ano de 2015 foi aprovado por maioria na Assembleia Geral ordinária da 
Federação Portuguesa de Natação, que se realizou no dia 12 de março no Auditório do 
Complexo de Piscinas do Jamor.  
 
O relatório de atividades foi aprovado por maioria com 18 votos a favor e 4 abstenções. 
O documento de prestação de contas, votado em separado, foi também aprovado por 
maioria com 21 votos a favor e um contra. 
 
Visita às Piscinas do Lido, Madeira. O presidente da Federação Portuguesa de Natação, 
António José Silva, reuniu com os dirigentes da Associação de Natação da Madeira para 
ultimar a organização do Europeu de Natação Adaptada European Open Championships 
IPC Swimming Funchal 2016 que decorre nas Piscinas da Penteada entre 30 de abril e 7 
de maio. Durante a presença no Funchal o presidente da FPN foi convidado pela Câmara 
Municipal do Funchal para visitar o Complexo de Piscinas do Lido. 
 
Inaugurado em 1932, as piscinas do Lido são um dos complexos balneares mais 
emblemáticos do Funchal. Aquela antiga infraestrutura sofreu várias remodelações ao 
longo da sua história. A mais recente intervenção, motivada pela destruição dos 
temporais de fevereiro de 2010, será inaugurada a 22 de março, pelo primeiro-ministro, 
António Costa. 
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Treino específico em Águas Abertas. Decorreu no auditório das piscinas do Jamor, 
sexta-feira, dia 11 de março a ação de formação “Estratégias para o enquadramento do 
treino específico em Águas Abertas”. Uma ação apresentada pelo formador José Manuel 
Borges, com uma elevada participação (75 formandos).   
 
 
 

 
 
 
 

 
 
FPN e ForPhysio assinam parceria no Jamor. O presidente da Federação Portuguesa de 
Natação, António José Silva, assinou a 13 de março uma parceria com o representante 
da ForPhysio, Nuno Pina no âmbito do projeto Mais Natação com Futuro do qual fazem 
parte Hugo Pinto, Renata Amaral. 
 
A empresa portuguesa ForPhysio, atua na área dos serviços de saúde, com 
especialização em fisioterapia desportiva, prestando serviços de saúde personalizados. 
A sua missão passa por assegurar a prevenção da lesão, reabilitação terapêutica e 
otimização da função recorrendo à mais recente evidência científica aliada à experiência 
prática. 
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FPN assina parceria com ARENA. O contrato entre as duas entidades foi tornado público 
em conferência de imprensa que decorreu nas Piscinas Oceânicas de Oeiras, no dia 10 
de março, com a presença dos nadadores de seleção Nacional, Olímpica e Paralímpica 
para o Rio 2016.  
 
A ARENA será o patrocinador oficial da FPN para todas as disciplinas aquáticas nos 
próximos dois anos, incluindo a natação, águas abertas, natação adaptada, natação 
sincronizada, polo aquático e masters. 
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Clipping  
 

Tamila espera ser fonte de motivação 
vencedora na natação Tamila espera ser fonte de motivação Prestes a completar 17 
anos, Tamila Holub tem-se destacado no panorama nacional e na noite de segunda-
feira recebeu o troféu "O Minhoto – 2015" na categoria Natação 
In Diário do Minho- 02-03-2016 

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0f78185c-3172-46b9-96eb-
8aebaddc700c&analises=1 

 
Natação sincronizada - Competir pela entrada no Olímpo - Desporto 
O Centro Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro, é o palco do Torneio de Qualificação 
para as provas de Natação Sincronizada nos Jogos Olímpicos de 2016. A Espanha, com 
a dupla de Ona Carbonel e Gemma Mengual, conseguiu a melhor pontuação do 
primeiro dia, com 89 
In TSF Online - 03-03-2016 
 
http://www.tsf.pt/desporto/interior/natacao-sincronizada---competir-pela-entrada-no-
olimpo-5059365.html 

 
Campeonato Nacional de Inverno decide Seleção para Europeu 
Natação Campeonato Nacional de Inverno decide Selecção para Europeu A elite da 
natação adaptada compete este fim-de-semana no Campeonato Nacional de Inverno 
na Piscina Municipal de Vila Franca de Xira, na última oportunidade para garantir um 
lugar na seleção de Portugal que irá participar no Campeonato da Europa Open IPC 
Funchal 2016 
In Correio do Minho- 05-03-2016 

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e820e370-2d57-416e-855b-
f1d80f03a254&analises=1 

 
Mais sete recordes nacionais em Natação Adaptada - WUP Sports 
Ontem, sete máximos haviam sido batidos pelas nadadoras, no primeiro dia dos 
Campeonatos de Inverno de Natação adaptada. Hoje, no segundo e último dia da 
prova, estabeleceram-se outros sete novos recordes nacionais 
In WUP Sports Online - 06-03-2016 

http://wup.pt/mais-sete-recordes-nacionais-em-natacao-adaptada/ 
 
João Vaz, Ana Barbosa e estafeta 4x100 estilos em destaque no Nacional de Inverno 
João Vaz (50 bruços e 100 costas) e Ana Barbosa (100 livres e 100 costas) estiveram 
em destaque no decorrer da segunda jornada do Campeonato de Inverno de Natação 
adaptada na Piscina Municipal de Vila Franca de Xira marcada pela obtenção de 14 
recordes de Portugal 
In Atletismo Magazine Online - 06-03-2016 

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=73239b81-71e8-4a79-b366-
11d2840f1a1d 

 
Comité Olímpico distinguiu dezoito mulheres 
DR / COP Prestígio ao Mérito No dia em que as mulheres estiveram presentes, em 
maioria - o que se verificou pela primeira vez, sendo um facto histórico - na cerimónia 
comemorativa do Dia Internacional da Mulher, o Comité Olímpico de Portugal 
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homenageou dezoitos das mulheres que se destacaram no dirigismo desportivo 
português 
In Jogada do Mês Online - 09-03-2016 

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8ef980e6-6723-4fee-a24f-
f273c0fab802 

 
Recorde regional com 25 anos "caiu" no Interdistrital de Infantis 
A piscina municipal de Leiria foi palco do Campeonato interdistrital para a categoria 
de infantis, que contou com a presença de 39 clubes e 316 nadadores das Associações 
de Leiria, Coimbra e Aveiro. Da Associação de Natação de Coimbra estiveram 
presentes 101 nadadores em representação de 12 clubes: FBSC (19), CNAC (16), ALN 
(11), CIM (10), SCC (8), JFP (7), CAqC (6), AAC (6), CPSPA (5), CNMC (5), GCF (5) e 
CASPAE (3) 
In Diário de Coimbra- 09-03-2016 

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d5562fe2-1a43-4fff-a549-
6813796bb888&analises=1 
 
Carvalho ´vs.´ Santos 
In Bola (A)- 11-03-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6a441d58-0f5a-4a24-a2d9-
211b2f0bb4eb&analises=1 

 
"Elite" da natação distrital busca medalhas no Jamor 
O Complexo Olímpico de Piscinas do Jamor recebe hoje, amanhã e domingo os 
"Nacionais" de Juvenis, Juniores e Absolutos, um momento alto da época para a 
natação pura e uma prova de referência na obtenção de mínimos para competições 
In Diário de Coimbra- 11-03-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1e92c5bd-8c46-483a-
8295-e1142bee5624&analises=1 
 

 Elite nacional vai ao Jamor 
In Jogo (O)- 11-03-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=80aef399-d35b-4b58-
84ce-7398f8d88ea9&analises=1 
 

 Alexis e Carvalho vão ter companhia 
Portugal deverá apresentar cinco a sete nadadores nos próximos Jogos Olímpicos do 
Rio'2016, segundo vaticinou o diretor-técnico nacional, José Machado. Para além dos 
dois atletas já apurados, Alexis Santos e Diogo Carvalho, Nuno Quintanilha, Ana 
Monteiro e Victoria Kaminskaya também já alcançaram os mínimos B 
In Record Online - 11-03-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=def7ee8c-e2a3-466b-
a1da-38e35ffc82c2 
 

 Alexis e Carvalho vão ter companhia 
Alexis e Diogo já têm passaporte para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro Por 
Record Portugal deverá apresentar cinco a sete nadadores nos próximos Jogos 
Olímpicos do Rio'2016, segundo vaticinou o diretor-técnico nacional, José Machado 
In Sábado Online - 11-03-2016 
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http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=def7ee8c-e2a3-466b-
a1da-38e35ffc82c2 
 

 FPN assina parceria com ARENA e define objectivos para o futuro 
A ARENA será o patrocinador oficial da FPN para todas as disciplinas aquáticas nos 
próximos dois anos, incluindo a natação, águas abertas, natação adaptada, natação 
sincronizada, polo aquático e masters 
In Atletismo Magazine Online - 10-03-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=fffc2323-eb08-40bb-bde9-
d42661aaa96b 
 

 Torneio Regional de Cadetes juntou 12 equipas e mais de 200 atletas 
Mais de 400 pessoas estiveram presentes no passado dia 5 de Março no Torneio 
Regional de Cadetes, nas Piscinas Municipais Cobertas de Torre de Moncorvo. 
[embedded content] PUB Anuncie no Notícias do Nordeste! Contacte-nos! Consulte a 
tabela de preços Neste encontro de escolas de natação participaram 12 equipas, 
entre elas a escola de natação de Torre de Moncorvo, num total de 200 atletas 
In Notícias do Nordeste Online - 10-03-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3711a2f5-76b9-4ebd-
a92e-a90ba9ae5081 
 

 Diretor técnico confiante que Portugal vai levar sete nadadores 
O Diretor Técnico Nacional (DTN) de natação admitiu esta quinta-feira que conta que 
Portugal consiga apurar sete nadadores para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. 
"Penso que a representação da natação poderá andar perto dos sete atletas 
In Record Online - 10-03-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9ef1491b-f6db-41ef-acac-
667e46285868 
 

 Diretor técnico confiante que Portugal vai levar sete nadadores 
O responsável pela natação acredita ainda que Portugal tem aspirações legítimas 
quanto à classificação de nadadores da disciplina de águas abertas Por Record O 
Diretor Técnico Nacional (DTN) de natação admitiu esta quinta-feira que conta que 
Portugal consiga apurar sete nadadores para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro 
In Sábado Online - 10-03-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=63b45c16-3774-4abb-
a9b2-2b62ea9389cb 
 

 Diretor técnico confiante que vai ter sete nadadores nos Jogos Olímpicos 
10-03-2016 20:39 O Diretor Técnico Nacional (DTN) de natação admitiu hoje que 
conta que Portugal consiga apurar sete nadadores para os Jogos Olímpicos do Rio de 
Janeiro. Diretor técnico confiante que vai ter sete nadadores nos Jogos Olímpicos Por 
SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 10-03-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3aa53b1a-f8d0-4c15-
b202-81acd534e932 
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Diogo Carvalho e Alexis Santos vão lutar pela meia-final 
10-03-2016 19:04 Diogo Carvalho e Alexis Santos, os dois nadadores portugueses já 
apurados para os Jogos Olímpicos, ambos nos 200 metros estilos, assumiram hoje que 
o objetivo no Rio2016 será estabelecer recordes nacionais e lutar pela presença nas 
meias-finais 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 10-03-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3aa53b1a-f8d0-4c15-
b202-81acd534e932 
 
Lusos ambiciosos 
In Correio da Manhã- 11-03-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=474e26d1-5418-4b0a-
b4d9-98681ad95587&analises=1 

 
 "Adivinhem o que vou nadar" 
In Jogo (O)- 11-03-2016 

 Director técnico prevê sete atletas nos Jogos Olímpicos 
Natação Director técnico prevê sete atletas nos Jogos Olímpicos O director técnico 
nacional (DTN) de natação admitiu ontem que conta que Portugal apure sete 
nadadores para os Jogos Olímpicos do Rio. "Penso que a representação da natação 
poderá andar perto dos sete atletas 
In Público- 11-03-2016 

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ee634215-477d-4dfd-9f3c-
566440aa6ad4&analises=1 
O tempo de Diana 
In Bola (A)- 13-03-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f0d01eee-4358-478c-b3bf-
d5162cecdb08&analises=1 

 
Rio de Janeiro aqui tão perto 
In Jogo (O)- 13-03-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=23ef9a55-a40f-4724-
9556-877bf325e6ba&analises=1 
 

 Diana Durães bate recorde dos 400 m livres 
In Jornal de Notícias- 13-03-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=63d56fa5-9aac-41e2-
8706-43bf2558ce7d&analises=1 
 

 Recorde nacional para Diana Durães nos 400 metros livres 
12 DE MARÇO DE 201621:31 Nadadora do FC Porto superou Tamila Holub, do SC 
Braga, e foi a figura do segundo dia dos Nacionais A nadadora Diana Durães destacou-
se este sábado ao bater um novo recorde nacional dos 400 metros livres, no segundo 
dia dos Campeonatos de natação, onde ainda conseguiu um segundo lugar nos 200 
estilos 
In Diário de Notícias Online - 12-03-2016 

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c632f5e1-1031-4f78-9046-
94b164e9202b 
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Diana Durães destaca-se no segundo dia dos Nacionais de natação ao bater novo 
recorde 
HOJE às 20:15 A nadadora Diana Durães destacou-se hoje ao bater um novo recorde 
nacional dos 400 metros livres, no segundo dia dos Campeonatos de natação, onde 
ainda conseguiu um segundo lugar nos 200 estilos 
In Diário Digital Online - 12-03-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=461aeb31-1210-4c03-
a4e1-8df9b48a6c70 
 

 Nadadora Diana Durães bate recorde nacional dos 400 metros livres 
HOJE às 18:12 Diana Durães, do FC Porto, alcançou hoje um novo recorde de Portugal 
absoluto dos 400 metros livres, ao nadar em 4.13,34 minutos, nos Campeonatos 
Nacionais de natação, em Lisboa. No segundo dia dos Nacionais, a nadadora de 20 
anos, visivelmente emocionada, afirmou que o resultado conquistado é fruto do 
trabalho realizado aos longos dos anos, lembrando as dificuldades de estar longe de 
casa 
In Diário Digital Online - 12-03-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=08be8663-3407-454c-
a5d3-a9e15f7e1563 
 

 Portista Diana Durães bate recorde dos 400m livres 
Publicado Diana Durães, do FC Porto, alcançou este sábado um novo recorde de Portugal 
absoluto dos 400 metros livres, ao nadar em 4.13,34 minutos, nos Campeonatos Nacionais 
de natação, na piscina do Jamor, em Oeiras 
In Jogo Online (O) - 12-03-2016 
http://www.ojogo.pt/Modalidades/outras_modalidades/interior.aspx?content_id=50741
08 

 Diana Durães bate recorde nacional dos 400 metros livres 
A nadadora Diana Durães destacou-se este sábado ao bater um novo recorde 
nacional dos 400 metros livres, no segundo dia dos Campeonatos de natação, onde 
ainda conseguiu um segundo lugar nos 200 estilos 
In Record Online - 12-03-2016 
http://www.record.xl.pt/modalidades/natacao/detalhe/diana-duraes-bate-recorde-
nacional-dos-400-metros-livres.html 

 Diana Durães bate recorde nacional dos 400 metros livres 
A atleta do FC Porto, de 20 anos, nadou a distância em 4.13,34 minutos, destroçando a 
melhor marca nacional, que pertencia a Tamila Holub desde 21 de janeiro, com 4.17,92. 
Por Record A nadadora Diana Durães destacou-se este sábado ao bater um novo recorde 
nacional dos 400 metros livres, no segundo dia dos Campeonatos de natação, onde ainda 
conseguiu um segundo lugar nos 200 estilos 
In Sábado Online - 12-03-2016 
http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/diana_duraes_bate_recorde_nacional_dos_4
00_metros_livres.html 

 Diana Durães bate recorde nacional dos 400 metros livres 
12-03-2016 18:12 Diana Durães, do FC Porto, alcançou hoje um novo recorde de 
Portugal absoluto dos 400 metros livres, ao nadar em 4.13,34 minutos, nos 
Campeonatos Nacionais de natação, em Lisboa. Diana Durães bate recorde nacional 
dos 400 metros livres Por SAPO Desporto/Lusasapodesporto@sapo 
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In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 12-03-2016 

 http://desporto.sapo.pt/mais_modalidades/artigo/2016/03/12/diana-duraes-bate-
recorde-nacional-dos-400-metros-livres 

 
Tamila Holub bate recorde dos 1500 metros livres 
NATAÇÃO | Redacção | A nadadora Tamila Holub bateu o recorde nacional absoluto e 
juniores dos 1500 metros na primeira final do Campeonato Nacional de Juvenis, 
Juniores, e Absolutos que decorre até este domingo no Complexo de Piscinas do 
Jamor 
In Correio do Minho- 13-03-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8fb776ee-df2c-4077-827f-
38460be5f476&analises=1 
 

 Quatro medalhas nos Nacionais de natação 
In Diário de Notícias da Madeira- 13-03-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=24258dd5-86c2-4d42-
944c-42d45a603656&analises=1 
 

 
 
 
Diana Durães fixa novo recorde nos 400 livres 
In Record- 13-03-2016 
 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b95441f1-8036-4616-
88b7-7f35df92d832&analises=1 
 

 Tamila Holub (Braga) bateu recorde 1.500 m 
nacionais de natação Tamila Holub (Braga) bateu recorde 1.500 m O recorde de 
Portugal absoluto de Tamila Holub nos 1.500 metros livres marcou, ontem, o primeiro 
dia dos Campeonatos Nacionais de Juvenis, Juniores, e Absolutos 
In Diário do Minho- 12-03-2016 

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b648bd91-e7e5-4236-9e86-
3930b497c94f&analises=1 

 
A única Mulher 
In Bola (A)- 14-03-201 

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f65a45b6-30cd-4b7f-9df1-
4550bc46a8f5&analises=1 

 
Atleta do FC Porto bate recordes 
In Destak- 14-03-2016 

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1fdf7056-64c2-4e15-95fa-
f6969de57ef9&analises=1 

 
Mário Pereira fechou Nacional com "prata" 
No derradeiro dia do Campeonato Nacional de Juvenis, Juniores e Absolutos que 
decorreram no Complexo de Piscinas do Jamor foi a vez de Mário Pereira, nadador do 
Clube Náutico Académico de Coimbra, se evidenciar ao ser vice-campeão nacional dos 
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200 metros livres, com o tempo de 1:51 
In Diário de Coimbra- 14-03-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=574ea776-7f74-4e9e-
80e6-c042bac0a5c6&analises=1 
 

 João Castro sagra-se campeão de Portugal 
In Diário de Notícias da Madeira- 14-03-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f1be1730-54cc-47f1-b2cf-
3949a614dd55&analises=1 
 

 Diana Durães bate mais dois recordes nacionais 
13 DE MARÇO DE 201623:39 Portista foi a grande figura dos campeonatos nacionais 
de natação, ao somar recordes em três provas A nadadora portuguesa Diana Durães, 
que sábado alcançou o recorde dos 400 livres nos campeonatos nacionais, voltou este 
domingo a bater mais dois, agora de 200 e 800, ao nadar em 2 
In Diário de Notícias Online - 14-03-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=153a0598-4b8b-456f-
9f6d-f81ae26aee97 
 

 Diana Durães volta a bater recorde nos nacionais 
In i- 14-03-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2e99d0fc-33ec-48de-
9f17-ab86bc3d739f&analises=1 
 

 João Castro do CDSR é campeão nacional 
In JM- 14-03-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6948fffd-fa34-4340-
91d2-29229870e38f&analises=1 
 

 Diana Durães olha para o rio 
In Jogo (O)- 14-03-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=41a05b4a-a28a-4376-
a897-3ea3df2bbe2a&analises=1 
 

 Diana Durães e Diogo Carvalho destacam-se nos Nacionais 
Publicado Dois recordes nacionais de Diana Durães (FC Porto) e triunfo de Diogo 
Carvalho (Galitos/Bresimar) nos 50 mariposa e bruços destacaram-se no último dia 
dos Nacionais de natação. A nadadora portuguesa Diana Durães, que sábado alcançou 
o recorde dos 400 livres nos campeonatos nacionais, voltou este domingo a bater 
mais dois, agora de 200 e 800, ao nadar em 8 
In Jogo Online (O) - 14-03-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2d5cb730-5882-47bb-
8172-bebb02f676f5 

 Terceiro recorde nacional para Diana Durães 
In Jornal de Notícias- 14-03-2016 
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 Diana Durães bate mais dois recordes nacionais 
In Record- 14-03-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=208b116c-e7cf-4a8c-
8fd1-017793cbbbf4&analises=1 
 

 Imparável Diana Durães soma terceiro recorde nos nacionais de natação, nos 200 
A atleta FC Porto Diana Durães conseguiu hoje o terceiro recorde nos nacionais de natação, agora nos 200 livres, ao nadar em 2.02.65 minutos, 
mostrando-se imparável perante a concorrência. No terceiro e último dia de campeonato, Diana bateu o recorde que já lhe pertencia (2 
In Correio da Manhã Online - 13-03-2016 
 
http://www.cmjornal.xl.pt/cm_ao_minuto/detalhe/imparavel_diana_duraes_soma_terceiro_recorde_nos_nacionais_de_natacao_nos_200.html 

 Imparável Diana Durães soma terceiro recorde nos nacionais de natação, nos 200 
Actualidade 13 | 03 | 2016 19.39H A atleta FC Porto Diana Durães conseguiu hoje o 
terceiro recorde nos nacionais de natação, agora nos 200 livres, ao nadar em 2.02.65 
minutos, mostrando-se imparável perante a concorrência 
In Destak Online - 13-03-2016 
http://www.destak.pt/artigo/260079-imparavel-diana-duraes-soma-terceiro-recorde-
nos-nacionais-de-natacao-nos-200 

 Imparável Diana Durães soma terceiro recorde nos nacionais de natação, nos 200 
HOJE às 19:39 A atleta FC Porto Diana Durães conseguiu hoje o terceiro recorde nos 
nacionais de natação, agora nos 200 livres, ao nadar em 2.02.65 minutos, mostrando-
se imparável perante a concorrência 
In Diário Digital Online - 13-03-2016 
http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=816172 

 Diana Durães volta a destacar-se no terceiro dia dos campeonatos de natação 
HOJE às 22:20 A nadadora portuguesa Diana Durães, que sábado alcançou o recorde 
dos 400 livres nos campeonatos nacionais, voltou hoje a bater mais dois, agora de 200 
e 800, ao nadar em 8.43,58 e 2.02,65 minutos, respetivamente 
In Diário Digital Online - 13-03-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d3bf4509-6a7b-43cd-
827a-c38259dd9928 
 

 Diana Dourães com novo recorde nos nacionais de natação 
HOJE às 19:33 A nadadora Diana Dourães voltou a bater um recorde nos nacionais de 
natação, desta vez nos 800 livres, ao nadar em 8.43,58 minutos, depois de sábado ter 
conseguido a melhor marca nos 400 

 Diana Durães bate recorde nacional dos 800 livres 
Publicado A nadadora Diana Durães voltou este domingo a bater um recorde nos 
nacionais de natação, desta vez nos 800 livres, ao nadar em 8.43,58 minutos, depois de 
sábado ter conseguido a melhor marca nos 400 
In Jogo Online (O) - 13-03-2016 
http://www.ojogo.pt/Modalidades/outras_modalidades/interior.aspx?content_id=50752
98 

 Diana Durães brilha nos Nacionais ao bater três recordes em dois dias 
Nadadora do FC Porto mostrou estar em grande forma ao estabelecer novas marcas, 
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num fim de semana dominado por si. Diana Durães, atleta da equipa de natação do 
FC Porto, brilhou a grande nível no Campeonato Nacional de Juvenis, Juniores e 
Absolutos ao estabelecer um novo recorde nos 800 metros livres 
In Notícias ao Minuto Online - 13-03-2016 
http://www.noticiasaominuto.com/desporto/554425/diana-duraes-brilha-nos-
nacionais-ao-bater-tres-recordes-em-dois-dias 

 Imparável Diana Durães soma terceiro recorde nos nacionais 
A atleta FC Porto Diana Durães conseguiu hoje o terceiro recorde nos nacionais de 
natação, agora nos 200 livres, ao nadar em 2.02.65 minutos, mostrando-se imparável 
perante a concorrência. No terceiro e último dia de campeonato, Diana bateu o 
recorde que já lhe pertencia (2 
In Record Online - 13-03-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=73fe38ee-be77-496c-
bf5b-272a7e7207cb 
 

 Diana Durães bate recorde nacional dos 800 metros livres 
A nadadora Diana Dourães voltou este domingo a bater um recorde nos nacionais de 
natação, desta vez nos 800 livres, ao nadar em 8.43,58 minutos, depois de sábado ter 
conseguido a melhor marca nos 400. A atleta do FC Porto, que levou a melhor e bateu 
o recorde da favorita e anterior detentora Tamila Holub (8 
In Record Online - 13-03-2016 
http://www.record.xl.pt/modalidades/natacao/detalhe/diana-duraes-bate-recorde-
nacional-dos-800-metros-livres.html 

 E vão três! Diana Durães soma novo recorde nacional nos 200 livres 
13-03-2016 20:33 Diana Durães bateu sábado o recorde nacional dos 400 metros 
livres, com 4.13,24 minutos, e hoje já havia superado o dos 800 livres, com 8.43,58. 
Foto: PHILIPPE LEWICKI E vão três! Diana Durães soma novo recorde nacional nos 200 
livres Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 13-03-2016 
http://desporto.sapo.pt/mais_modalidades/artigo/2016/03/13/imparavel-diana-
duraes-soma-terceiro-recorde-nos-nacionais-de-natacao-nos-200 

 Diana Dourães volta a bater agora nos 800 metros 
13-03-2016 19:15 Por fim, a nadadora de 20 anos, agradeceu o "apoio e motivação 
fundamental" que recebe por parte do treinador, que "acredita" em todo o seu 
potencial. Diana Dourães volta a bater agora nos 800 metros Por SAPO Desporto 
c/Lusasapodesporto@sapo 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 13-03-2016 

 http://desporto.sapo.pt/mais_modalidades/artigo/2016/03/13/diana-douraes-volta-a-
bater-recorde-nos-nacionais-de-natacao-agora-nos-800 

 
Natação Holub com recorde nacional 
DR / FPN Tamila Holub bateu hoje o recorde português absoluto na prova dos 1.500 
metros livres, com o tempo de 16.40,54 minutos, no primeiro dia de competição dos 
Campeonatos nacionais, que decorrem no Complexo Desportivo do Jamor 
In Jogada do Mês Online - 13-03-2016 

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=57172fb9-1505-4b26-a500-
648fbc381c47 
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Tamila Holub bate recorde nacional absoluto dos 1.500 metros livres 
A nadadora do Sporting de Braga, que ainda tem idade júnior (17 anos), já era a 
detentora do recorde nacional absoluto dos 1.500 metros Por Record Tamila Holub 
bateu esta sexta-feira o recorde português absoluto na prova dos 1 
In Sábado Online - 11-03-2016 

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ce77a6da-3099-4e4a-b037-
0ff60682a156 

 
Guilherme no Euro de Londres 
In Bola (A)- 15-03-2016 

 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=809a7402-4ace-4234-977a-
5caa7f307338&analises=1 

 
Polo aquático 
In Jogo (O)- 15-03-2016 

 "É o sonho Olímpico que nos comanda a cabeça" 
In Jogo (O)- 15-03-2016 

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=685fba48-28a3-4a87-82e1-
ab70aaf87265&analises=1 
Provas de polo aquático 
In Jornal de Notícias- 16-03-2016 

 
Rafael Simões vice-campeão nacional de juvenis 
In Diário do Minho- 15-03-2016 

 
O Campeonato Nacional de Inverno de natação sincronizada... 
6 O Campeonato Nacional de Inverno de natação sincronizada de corre, entre sexta-
feira e domingo, nas Piscinas Municipais da Mealhada. Na sexta-feira, a primeira 
sessão arranca a partir das 15H00. Sábado, há provas entre as 09H30 e as 19H00 e, no 
domingo, entre as 09H00 e as 18H30 
In Diário As Beiras- 17-03-2016 

 
Ana Margarida Guedes conquista mínimo para o Europeu de Juniores na Hungria 
A atleta Ana Margaria Guedes do Ginásio Clube Vila Real teve uma prestação notável 
nos Campeonatos Nacionais de Juvenis, Juniores e Seniores ao conquistar um total de 
doze títulos de Campeã Nacional, culminando com um mínimo para o Campeonato 
Europeu de Juniores 
In Notícias de Vila Real- 16-03-2016 

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b4d0749c-8223-4bd3-918f-
5381749bb89b&analises=1 

 
Apresentação do novo seleccionador nacional de Polo Aquático 
Fernando Leite é o novo selecionador Nacional masculino "Queremos levar a seleção 
masculina à fase final do Europeu em 2018" Fernando Leite foi ontem apresentado 
pela Federação Portuguesa de Natação (FPN) como selecionador nacional de Polo 
Aquático para o sector masculino 
In Atletismo Magazine Online - 20-03-2016 
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Polo-aquático 
In Bola (A)- 20-03-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=49ba5012-bb83-40f7-92dd-
9287fb1fbda6&analises=1 

 
Kaminskaya 3ª nos 200 bruços 
In Bola (A)- 23-03-2016 

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=fc30e263-6dbc-4625-a162-
40b9521b888c&analises=1 

 
Victoria Kaminskaya de bronze no Open de Espanha 
In Jogo (O)- 23-03-2016 
 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a27dfb2e-af5c-4882-8147-
fd528d718129&analises=1 

 
Kaminskaya bronze no Open de Espanha 
In Record- 23-03-2016 

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4968537f-6e8f-4204-b4fe-
df9eb33d8de6&analises=1 

 
15 eleitos para o Euro de Londres 
In Bola (A)- 24-03-2016 

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0e52aef5-2bb0-42bf-be19-
5b1bf1ccedb7&analises=1 

 
Natação sincronizada Maior "Nacional" de sempre na Mealhada 
Natação sincronizada Maior "Nacional" de sempre na Mealhada coreografias ao longo 
dos três dias de prova. Foram escolhidos os esquemas de solo e dueto absolutos que 
vão representar Portugal no Campeonato da Europa de Absolutos, agendado para 
maio, em Londres 
In Diário As Beiras- 25-03-2016 

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=054b6efa-b72c-4cc3-81a8-
fdded87e835a&analises=1 

 
Pólo aquático da UMinho conquistou a prata no CNU 
EM MATOSINHOS, a equipa de pólo aquático da Associação Académica da 
Universidade do Minho conquistou a medalha de prata no Campeonato Nacional 
Universitário. UPorto venceu a competição. A equipa masculina de Pólo Aquático da 
Associação Académica da Universidade do Minho conquistou a medalha de prata no 
Campeonato Nacional Universitário (CNU) da modalidade que se realizou em 
Matosinhos 
In Correio do Minho- 26-03-2016 
 
Seleção começa preparação para Euro´18 - WUP Sports 
Foi esta sexta-feira no Porto, mais precisamente nas Piscinas do Clube Fluvial 
Portuense, que a Seleção Nacional de polo aquático iniciou um novo ciclo e fez o 
primeiro treino de concentração com o intuito de se apurar para o Europeu de 
Barcelona de 2018 
In WUP Sports Online - 26-03-2016 
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Seleção júnior reúne-se pela primeira vez - WUP Sports 
Depois de ontem a seleção principal de polo aquático se ter concentrado com o 
intuito de começar a preparação para a Fase de Apuramento do Campeonato da 
Europa, este domingo foi a seleção júnior que se reuniu pela primeira vez desde o 
Europeu de 2015 em Baku, nas piscinas do Clube Fluvial Portuense 
In WUP Sports Online - 27-03-2016 

 
Piscinas da Murtosa acolhem torneio de Natação 
COMPETIÇÃO As Piscinas Mu nicipais da Murtosa acolheram, recentemente, o II 
TORRE GRI - Torneio Regional de Cadetes de Natação Pura, organizado pela 
Associação de Natação do Centro e Norte de Portugal (ANCNP), com o apoio da 
Câmara Municipal da Murtosa 
In Diário de Aveiro- 29-03-2016 

 
Campeonato Nacional de Inverno de Natação Sincronizada decorreu na 
Mealhada 
29 Mar 2016, 17:00 As Piscinas Municipais da Mealhada foram palco do 
Campeonato Nacional de Inverno de Natação Sincronizada, de 18 a 20 de março. 
"Vieram pessoas de todo o país. Foi extraordinário", declarou, na última reunião 
camarária, Guilherme Duarte, vice-presidente da Câmara Municipal da Mealhada 
e responsável pelo pelouro do Desporto 
In Jornal da Mealhada Online - 29-03-2016 

 
Diana Durães foi a estrela maior 
In Notícias de Fafe- 18-03-2016 
NataçãoIn Jogo (O)- 01-04-2016 

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=25d74589-7cab-4744-
86f6-0487388c509a&analises=1 
 
Setúbal 2016 promove festival noturno de natação sincronizada 
Evento, organizado pela Câmara Municipal de Setúbal e pelo Clube Naval 
Setubalense, conta com o apoio da Federação Portuguesa de Natação Setúbal 
2016 recebe, amanhã, sábado, 2 de abril, o Sincroshow - Festival Noturno de 
Natação Sincronizada 
In Atletismo Magazine Online - 01-04-2016 

 Festival noturno na estreia da seleção em Setúbal 
Publicado O evento insere-se no âmbito da Cidade Europeia do Desporto. Setúbal 
2016 recebe, este sábado, o Sincroshow - Festival Noturno de Natação 
Sincronizada. A iniciativa, organizada pela Câmara Municipal de Setúbal e pelo 
Clube Naval Setubalense, conta com o apoio da Federação Portuguesa de 
Natação, no âmbito da Cidade Europeia do Desporto 2016 
In Jogo Online (O) - 01-04-2016 

  

 
Setúbal 2016 promove festival noturno de natação sincronizada 
Abril 01, 2016 Evento, organizado pela Câmara Municipal de Setúbal e pelo Clube 
Naval Setubalense, conta com o apoio da Federação Portuguesa de Natação Setúbal 
2016 recebe, amanhã, sábado, 2 de abril, o Sincroshow - Festival Noturno de 
Natação Sincronizada 
In Distrito Online - 01-04-2016 
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Setúbal 2016 promove festival noturno de natação sincronizada Primeira vez que 
Setúbal recebe a Seleção Nacional Absoluta de Natação Sincronizada 
Setúbal 2016 recebe, amanhã, sábado, 2 de abril, o Sincroshow - Festival Noturno 
de Natação Sincronizada. A iniciativa, organizada pela Câmara Municipal de Setúbal 
e pelo Clube Naval Setubalense, conta com o apoio da Federação Portuguesa de 
Natação 
In Rostos Online - 01-04-2016 

 
Sara Alves em plano de destaque no Multinations do Chipre 
Sara Alves, da Sociedade Columbófila Cantanhedense (SCC), arrecadou ontem o 
bronze nos 800 livres da Multinations Youth Meet que está a decorrer em Limassol 
(Chipre). A nadadora da SCC bateu o seu recorde pessoal com 9 
In Diário de Coimbra- 04-04-2016 

 
João Castro com estreia internacional em grande 
In JM- 04-04-2016 

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ff93371c-1740-48ef-9760-
90a22cb4a6d6&analises=1 
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