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A Federação Portuguesa de Natação organizou, em parceria 
com a Câmara Municipal de Setúbal, a FINA Maratona de 
Águas Abertas 10 km Setúbal 2016, prova de qualificação 
olímpica para os Jogos do Rio de Janeiro 2016, nos dias 11 e 
12 de junho de 2016. A única competição à escala mundial de 
apuramento olímpico, organizada em Portugal, teve à partida 
119 nadadores (69 masculinos e 50 femininos) em 
representação de 52 países que competiram pelas 30 vagas 
(15 masculinas e 15 femininas). Portugal esteve representado 
por Vânia Neves (16.ª) apurada para o Rio 2016, Angélica 
André (19.ª), Rafael Gil (28.º) e Vasco Gaspar (36.º). 

António José Silva 
Presidente 
 

 
 

Natação Pura  

 

Miguel Nascimento confirma mínimo para Rio 2016. Miguel Nascimento venceu os 
200 mariposa no decorrer do Meeting Internacional do Porto WOS com um registo de 
1.58,11, recorde do meeting e mínimos FPN para os Jogos do Rio de Janeiro 2016. 

Uma semana antes, Miguel Nascimento (Estrelas São João de Brito) havia no Meeting 
Cidade de Coimbra, triunfado nos 200 mariposa com 1.57,36 superando o recorde 
pessoal (1.58,75) desde 19 de dezembro de 2015 na mesma piscina. 

Referência ainda no Meeting Internacional do Porto para o recorde nacional de 
juniores e absoluto de seleções nos 4x50 estilos (1.47,46) superado pelo quarteto de 
nacional composto por Francisco Santos, António Carriço, José Carvalho e Frederico 
Riachos. O anterior máximo estava fixado em 1.48,18 obtido em 15 de maio em Gijon 
por Viktor Kot, António Carriço, Bernardo Clemente e Francisco Santos (ANDL). 

Ainda no Porto, Cláudia Borges obteve mínimos para os Europeus de juniores nos 200 
bruços com 2.35,53 minutos juntando-se a João Vital, João Carvalho, Guilherme Pina, 
Tamila Holub, Raquel Pereira e Ana Margarida Guedes. 
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Diana Durães melhora recorde nacional dos 200 livres. Diana Durães esteve em 
destaque no 32.º Meeting Internacional do Porto WOS ao estabelecer o recorde 
nacional absoluto nos 200 livres, numa competição que decorreu no Complexo Piscina 
de Campanhã FC Porto. 

A nadadora do FC Porto venceu com 2.02,40, superando o anterior máximo de 2.02,65 
que já lhe pertencia desde 13 de março de 2016. Diana Durães, num bom momento de 
forma, havia no dia anterior estabelecido o recorde do meeting nos 400 livres com 
4.14,24 a menos de um segundo do seu recorde de Portugal (4.13,34). 

Referência também para Miguel Nascimento que voltou a confirmar os mínimos FPN 
nos 200 mariposa para os Jogos do Rio 2016. O nadador do Estrelas São João de Brito 
esteve também em bom plano ao estabelecer o recorde do meeting nos 100 livres com 
49,79, superando a sua melhor marca pessoal obtida no Europeu 2016 (50,35). O 
anterior máximo do meeting estava fixado em 49,94 pelo brasileiro Matheus Santana 
fixado na edição de 2014. 

Destaque ainda para as seleções masculina e feminina de juniores. Depois de a seleção 
nacional de juniores masculina bater o recorde nacional nos 4x50 estilos (1.47,46) foi a 
vez da seleção nacional de juniores feminina bater o máximo nacional do escalão nos 
4×50 estilos. Madalena Azevedo, Cláudia Borges, Inês Henriques e Ana Faria nadaram a 
distância em 2.00,50 melhorando a anterior marca que estava fixada em 2.06,48 pelo 
quarteto composto por Mónica Domingues, Inês Rocha, Inês Henriques, Bárbara 
Teodósio (ANDL) a 14 de maio em Gijón (Espanha). 

 

Alexis Santos prata nos 200 estilos do Mare Nostrum. Alexis Santos conquistou a 
medalha de prata nos 200 estilos na etapa francesa do Circuito Mare Nostrum, que 
decorreu em Canet en Roussilon. O nadador do Sporting, bronze no Europeu de 
Londres nesta distância, foi segundo classificado com 2.00,53.  

O sportinguista foi ainda quarto classificado nos 200 estilos no Mare Nostrum de 
Barcelona. O nadador ficou à porta do pódio com o tempo de 2.01,24.  

Alexis Santos venceu a final B dos 50 costas da etapa francesa do Circuito Mare 
Nostrum em Canet en Roussilon com 26,20.  

 

Mafalda Rosa bate recorde nacional dos 1500 livres Infantis A. Mafalda Rosa (Clube 
de Natação de Rio Maior) bateu o recorde nacional de infantis A nos 1500 livres, em 
piscina de 50 metros, com o tempo de 18.05.56 minutos nos Campeonatos Distritais de 
Verão de Infantis, Juvenis e Absolutos da ANDS - Associação de Natação do Distrito de 
Santarém. O anterior recorde pertencia a Filipa Vilas Ruivo (DMNG), com 18.08.64 
minutos, desde 17 de julho de 2010 estabelecido em Coimbra. 

 

  
 Polo Aquático 
 

Fluvial Portuense campeão nacional masculino pela primeira vez. O Fluvial Portuense 
sagrou-se campeão nacional da 1.ª Divisão masculina, pela primeira vez na sua história, 
ao vencer o Paredes por 11-7, no quinto e último jogo do play-off final. 
O Fluvial Portuense venceu o primeiro e o terceiro jogo, por 8-6 e 13-12 (após 
marcação de grandes penalidades) enquanto o Paredes levou a melhor no segundo e 
no quarto jogo, por 11-6 e 12-7, respetivamente. 
 
Fluvial Portuense conquista décimo título nacional feminino. O Fluvial Portuense 
garantiu o seu 10.º titulo de Campeão de Portugal da primeira divisão feminina ao 
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vencer no segundo jogo do 'play-off' o Gondomar, por 14-3, em São Cosme. As 
fluvialistas, treinadas por Tiago Santos, tinham vencido a primeira partida por 12-3. 
Equipa do Fluvial Portuense campeão de Portugal: Janete Sousa; Beatriz Ferreira; 
Mariana Sarmento; Patrícia Cardoso; Diana Almeida; Margarida Serdoura; Inês 
Monteiro; Rita Cunha; Maria Medeiros; Marta Magano; Maria Brandão; Aurelie 
Mariani; Susana Costa; Catarina Reis; Naida Mariani; Cátia Gaspar; Beatriz Cavaleiro e 
Elisabete Matos. 
 

 
 
Foca campeão nacional da 2.ª Divisão Masculina. O Foca - Clube Natação de Felgueiras 
sagrou-se campeão nacional da 2.ª Divisão Masculina ao empatar com o Coral a sete 
golos. Com a conquista deste título - o primeiro da história do clube nesta competição - 
a equipa de Felgueiras garante o direito de disputar o Nacional da 1.ª Divisão na 
próxima época. Coral e Foca terminaram a prova com 10 pontos, com os felgueirenses 
a beneficiarem da vantagem no confronto direto.  
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Fluvial Portuense ou Paredes. Titulo nacional em disputa. O Paredes venceu o Fluvial 
Portuense por 12-7, no quarto jogo do play-off final do Campeonato Nacional da 1ª 
Divisão Masculina, em Recarei. 
Com este resultado, a somar à vitória de ontem do Fluvial Portuense, o play-off está 
empatado, com duas vitórias para cada equipa, adiando a decisão do título para o 
último jogo, no dia 1 de julho, às 15h00, no Fluvial. 
No fim-de-semana passado, o Fluvial venceu o primeiro jogo por 8-6. O Paredes levou a 
melhor na segunda partida, vencendo por 11-6. 
Os fluvialistas venceram por 13-12 (após a marcação de grandes penalidades), 
enquanto o Paredes ganhou o jogo por 12-7. 
O play-off final do Campeonato Nacional da 1.ª Divisão Masculina disputou-se à melhor 
de cinco jogos. 
 
Reguengos de Monsaraz recebe treino sub 15 e sub 17. Realizou-se a 27 de junho, nas 
Piscinas Municipais Vítor Martelo em Reguengos de Monsaraz, um treino regional de 
observação de Polo Aquático para as seleções nacionais de sub 15 e sub 17. 
Esta concentração envolveu 25 atletas, de dois clubes da Associação de Natação do 
Alentejo: o Aminata e o Coral e atletas do Búzios da Associação de Natação de 
Santarém. Estiveram presentes os treinadores Francisco Sousa, Carlos Silva e Carlos 
Siquenique, o selecionador nacional, bem como o diretor técnico regional Vasco Vieira. 
O estágio foi organizado pela Associação de Natação do Alentejo e contou com a 
colaboração na cedência do espaço por parte da autarquia de Reguengos de Monsaraz 
que disponibilizou a totalidade do complexo para a realização dos trabalhos. 
 
Estágio Regional em Coimbra. Decorreu na piscina Luís Lopes da Conceição, em São 
Martinho, Coimbra, um estágio regional de Polo Aquático que serviu também de 
observação para as seleções nacionais de sub-15 e sub-17. Esta concentração envolveu 
25 atletas da AAC e do CNAC. 
 
Sessão de observação e avaliação de guarda-redes. Decorreu na Piscina Clube Fluvial 
Portuense um treino direcionado para os guarda-redes de polo aquático da zona centro 
norte. Estiveram envolvidos 30 guarda-redes dos diferentes escalões, sob orientação do 
selecionador nacional Fernando Leite e supervisão do treinador nacional de guarda-
redes Ricardo Pereira. 
 
Seleção treina no Real Clube Fluvial Portuense. A Seleção Nacional Polo Aquático 
realizou um treino nas instalações do Real Clube Fluvial Portuense.  
 
Abrir novos caminhos. A Seleção Nacional Absoluta Masculina realizou um treino na 
piscina de Recarei Rota dos Moveis tendo como referencial: “não basta fazer o 
mínimo”. 
 

 
 
Aguas Abertas 
 

 

FINA Maratona de Águas Abertas 10 km Setúbal 2016. Vânia Neves terminou em 16.º 
lugar e Angélica André na 19.ª posição na FINA Marathon Swimming Olympic Games 
Qualification Tournament – Setúbal 2016. O pódio foi ocupado pela chinesa Xin Xin 
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(1.55.12,1 horas), a britânica Keri-Anne Payne (1.55.12,9) e Samantha Arevalo 
(1.55.15,9). 
Vânia Neves terminou apenas a um lugar do apuramento olímpico direto que fechou 
com o 14.º lugar da espanhola Erika Villaecija (1.57.11,8) que ocupou uma das cinco 
vagas continentais. A nadadora do Fluvial cortou a meta com 1.57.27,2 a 2.15,1 
minutos da vencedora e a 16 segundos da espanhola. Angélica André, que chegou a 
liderar a competição, terminou 1.57.56,2, a 2.44,1 da chinesa Xin Xin. 
 
Rafael Gil terminou em 28.º lugar e Vasco Gaspar em 36.º na FINA Maratona de Águas 
Abertas 10 km Setúbal 2016 de qualificação olímpica para os Jogos do Rio de Janeiro 
2016, que se realizou na Baía do Sado, em Setúbal. A vitória na competição foi para o 
chinês Lijun Zu ao 'sprinte' com 1.52,18,2 à frente do alemão Christian Reichert 
(1.52,20,4) e do equatoriano Ivan Ochoa com 1.52,20,4. 
 

 
 
Paulo Ramos e Sara Costa vencem XI Travessia António Bessone Basto. Paulo Ramos e 
Sara Costa venceram a prova de 2,5 km da XI Travessia António Bessone Basto, 
realizada  no Rio Tejo, entre Paço de Arcos e a Mariana de Oeiras. 
O nadador da Associação de Nadadores dos Estoris (ANE) terminou com 23.37,1 
minutos à frente de Pedro Vieira (CCDA), com 23.45,2, e Cláudio Pinheiro (SFUAP), 
23.54,3. 
Em femininos, Sara Costa (individual) foi primeira classificada (26.39,2), 12.º da 
classificação geral, com 26.39,2 seguida de Mariana Graça (ANE), com 26.48,7, e Cátia 
Valente (CCLV), 26.54,9. 
 
Diogo Cardoso e Diogo Marques no pódio do Open de Espanha. Diogo Cardoso, com 
um terceiro lugar nos 5 km juvenis, e Diogo Marques também em terceiro, mas nos 10 
km juniores, estiveram em plano de destaque no decorrer da primeira jornada do XIX 
Campeonato de Espanha de Águas Abertas OPEN, no Lago Banyoles. Uma jornada 
positiva para a seleção portuguesa com todos os nadadores lusos a terminarem no top-
ten.  Diogo Cardoso (ADRICMM) terminou os 5 km com 59,59,02 minutos numa 
competição dominada pelo espanhol Eric de Mingo (59.11,09). Em segundo lugar 
terminou o também espanhol Carlos Roldan (59.19,1) 
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Nos 10 km juniores, Diogo Marques (ASSSCC) concluiu com 1.55.07,3 horas apenas 
batido nos derradeiros metros pelos espanhóis Guillem Pujol Belmonte (1.55.03,7) e 
Alberto Martinez Murcia (1.55.06,5). 
Diogo Marques, da ASSSCC, assegurou ainda o quinto lugar na classificação absoluta. 
Referência especial ainda nos 10 km juniores para o quarto lugar de Afonso Queiroga 
(SFUAP) com 1.55.11,1 que lhe deu a sétima posição na classificação absoluta. 
Assim como para o quinto lugar de Mariana Mendes (ADRICMM) nos 5 km juvenis 
(1.02.57,9), o oitavo lugar de Inês Martins (1.05.36,8). 
Tiago Costa (Sporting) concluiu a competição dos 7,5 km juniores no Lago Banyoles em 
oitavo lugar com 1.30.02,8 horas seguido por Diogo Nunes (Fluvial) em 9.º com 
1.30.26,6. O triunfo foi para o espanhol Manuel Sanles, com 1.26.40,0. 
 
Seleção concentrada em Cantanhede e Montemor-o-Velho. A seleção nacional 
encontrou-se em estágio Preparatório Específico para o Campeonato da Europa 
Absoluto de Águas Abertas em Cantanhede e Montemor-o-Velho de 29 de junho a 5 de 
julho. 
Vânia Neves (CFP), Angélica André (CFP), Hugo Ribeiro (ESJB), Mário Bonança (SCP) e 
Rafael Gil (SFUAP) são os nadadores que integram o estágio com vista o Campeonato 
da Europa Absoluto de Águas Abertas de 10 a 14 de julho de 2016, em Hoorn 
(Holanda). 

 
  Natação Sincronizada 

 
Seleção juvenil no Open de Madrid. A seleção nacional de juvenis de natação 
sincronizada realizou um estágio de preparação para o Campeonato de Madrid – Open 
de Primavera –  que decorreu a 11 e 12 de junho, na capital espanhola. 
Na capital espanhola a seleção de Portugal consegui obter o terceiro lugar no esquema 
combinado com apenas 1.8 pontos de diferença do primeiro lugar. Na prova de equipa 
voltaram a ocupar o terceiro lugar. 
Para o estágio que decorreu na Murtosa e a participação em Madrid foram 
selecionadas as seguintes nadadoras: Filipa Morgadinho Coelho (GESLOURES), Mafalda 
Sousa Mendes (AMINATA), Francisca Sena Fonseca (GESLOURES), Mariana Silva Teixeira 
(FOCA), Inês Silva Valente (CRM), Marta Margarida Costa (CRM), Lara Mónica Silva 
(FOCA) Sofia Inês Guerreiro (AMINATA), Laura Ribeiro Cunha (FOCA), Telma Barros 
Teixeira (FOCA). 
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Natação Adaptada 

 
 

João Vaz bate dois recordes da Europa. João Vaz bateu dois recordes da Europa no 

decorrer do Campeonato Nacional de Verão de Natação Adaptada, que se realizou 

nos dias 18 e 19 de junho, na Póvoa de Varzim. 

O nadador do Sporting assegurou o máximo europeu nos 100m Bruços (S21), com 

o tempo 1.32,79 minutos. O anterior máximo estava na posse do italiano Roberto 

Baiciocchi com a marca de 1.34,59, desde 28 de junho de 2015. 

Nos 200m bruços (S21) o vice-campeão Mundial e Europeu de Natação Adaptada 

bateu o máximo europeu com o tempo 3.27, 07 minutos superando o anterior 

recorde que já lhe pertencia (3.31,15) desde 16 de dezembro de 2015.  

O Campeonato Nacional de Verão de Natação Adaptada, organizado pela 

Federação Portuguesa de Natação, foi o momento alto da temporada antes do 

Campeonato do Mundo DSISO 2016 (Florença, Itália), que se realiza em julho. 
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Sónia Resende campeã da Europa nos 50 e 100 bruços. Sónia Resende sagrou-se 

campeã da Europa na prova de 50m e 100 bruços no decorrer dos Campeonatos 

Europeus de Natação INAS em Loano (Itália).  

O tempo da nadadora do SC Aveiro (43.91) valeu-lhe o 1.º lugar a algumas décimas 

do recorde nacional que superou no primeiro dia dos Campeonatos na passagem 

dos 100m bruços (43.68). Nos 100 bruços a nadadora do SC Aveiro, que tinha o 5.º 

tempo entre as inscritas, com o recorde nacional (1.41.79), alcançou o 1.º lugar 

com o tempo de 1.37.18 (novo recorde nacional).  

Sónia Resende estreou-se na competição nos 50m livres onde alcançou o 2.º lugar 

e também recorde nacional (33.61), retirando quase 2 segundos ao anterior 

máximo, que lhe pertencia (35.10). 

Referência para Pedro Ribeiro que participou na prova de 400m livres superando o 

recorde de Portugal. O nadador do CN Maia, com o tempo de 5.27.72, retirou 19 

segundos ao anterior Recorde, que era de 5.46.71, do mesmo nadador. Pedro 

Ribeiro classificou-se em 9.º lugar na final. 
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Campeões e recordistas no Nacional de Verão. O Campeonato Nacional de Verão 

de Natação Adaptada, que decorreu na Piscina Municipal da Póvoa de Varzim, 

terminou com um total de 33 recordes de Portugal registando-se na primeira 

jornada 20 recordes e na segunda 13 novos máximos nacionais. 

Entre os 31 clubes presentes, a ADADA - Associação de Desporto Adaptado do 

Porto liderou no somatório das medalhas conquistadas: 27 (total), 16 (ouro), 7 

(prata) e 4 (bronze). De seguida ficaram Natação da Maia com 20 medalhas (12, 5, 

3,) e Sporting, 25 medalhas (11 12, 2). Referência ainda no plano coletivo para o 

Sporting de Aveiro com 28 lugares no pódio (11,9, 8). 

Individualmente, entre os 138 atletas inscritos, estiveram presentes a quase 

totalidade dos melhores nadadores nacionais com destaque para os paralímpicos 

Simone Fragoso, Joana Calado, David Grachat e Nelson Lopes. 
 
 
 

Representação institucional 
 

 

Reunião em Vila Real de Santo António e Faro. Dia 15 de junho (11 e 15 horas). Com a 
presença de Jorge Cruz, Miguel Pires e Filipe Nunes sobre a organização de Torneios de 
Polo Aquático. 

 
Reunião em Setúbal. Dia 16 (10.00). Com a presença de Daniel Marinho e António 
Vasconcelos Raposo sobre a formação de treinadores. 
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Reunião C.O. FINA Apuramento Olímpico Setúbal 2016. Dia 21 (15.30) na sede da FPN. 
Com a presença de Rui Sardinha, Miguel Miranda e a equipa envolvida na organização 
do evento. 
 
Reunião Comissão Eleitoral. Dia 21 (15.30). Com a presença de Luís Liberato Batista, 
João Campos, Isabel Lavinha, Custódia Coroa. 
 
Reunião Palmela Desporto. Dia 22 (15.30). Com a presença de André Martinho 
 
Reunião Presidentes IPDJ e CMS. Dia 24 (10.00). Presença do presidente da FPN 
António Silva e João Campos. 
 
Reunião Comissão Eleitoral e Delegados. Dia 28 (15.00) na FPN. Com a presença de Luís 
Liberato e delegados da Comissão Eleitoral. 
 
 

Diversos 
 

Livro "Abandono na Natação-caracterização, motivos e orientações para a 
prevenção". No âmbito do plano estratégico FPN 2014-2024, encontra-se disponível em 
versão online através do link http://www.fpnatacao.pt/livros a Obras de referência FPN 
– Livro “Abandono na Natação – caracterização, motivos e orientações para a 
prevenção”. “Esta brochura é mais um instrumento de trabalho à disposição de todos os 
quantos se interessam pelo desporto em termos gerais e natação de forma particular 
procurando apoiar e potenciar, a nível territorial e nacional, o desenvolvimento da 
natação desportiva nas suas múltiplas vertentes. Procuramos aqui também cumprir a 
missão da FPN”, refere o presidente da FPN, António Silva. 
 
Investigadores portugueses analisam carreira de Katie Ledecky para o Washington 
Post. Os professores portugueses Tiago Barbosa e Mário Costa, são citados num logo 
artigo com o título "How Katie Ledecky became better at swimming than anyone is at 
anything" publicado esta semana no Washington Post sobre a análise da carreira da 
nadadora norte americana Katie Ledecky, assinado pelo jornalista Dave Sheinin. Ler 
mais em Ler mais no Washington Post : 
https://www.washingtonpost.com/sports/olympics/how-katie-ledecky-became-better-
at-swimming-than-anyone-is-at-anything/2016/06/23/01933534-2f31-11e6-9b37-
42985f6a265c_story.html?tid=sm_tw 
 

FPN e Roundstone apresentaram Software de 'Análise de Prova'. A Federação 
Portuguesa de Natação apresentou a 4 de junho, no Hotel Antas, Porto, o Software 
'Análise de Prova', desenvolvido em parceria com a empresa Roundstone. 
Este instrumento de trabalho permite analisar em relatório detalhado uma competição 
em múltiplos níveis cronométricos e biomecânicos, possibilitando ainda a comparação 
de diferentes provas do mesmo nadador. 
A comparação dessas opções de gestão de prova permite ainda comparar o nadador 
com outros nadadores adversários ou referências que se pretende atingir. 
Com a apresentação e divulgação do Software 'Análise de Prova', a FPN pretende 
disponibilizar junto da comunidade técnica ligada à natação esta importante ferramenta 
de trabalho. 

http://www.fpnatacao.pt/livros
https://www.washingtonpost.com/sports/olympics/how-katie-ledecky-became-better-at-swimming-than-anyone-is-at-anything/2016/06/23/01933534-2f31-11e6-9b37-42985f6a265c_story.html?tid=sm_tw
https://www.washingtonpost.com/sports/olympics/how-katie-ledecky-became-better-at-swimming-than-anyone-is-at-anything/2016/06/23/01933534-2f31-11e6-9b37-42985f6a265c_story.html?tid=sm_tw
https://www.washingtonpost.com/sports/olympics/how-katie-ledecky-became-better-at-swimming-than-anyone-is-at-anything/2016/06/23/01933534-2f31-11e6-9b37-42985f6a265c_story.html?tid=sm_tw
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Como exemplo, a análise em relatório detalhado da competição em múltiplos níveis 
cronométricos e biomecânicos de Alexis Santos, na conquista da medalha de bronze dos 
200 estilos do Europeu Londres 2016. 
 
Piscinas Municipais de Loulé - 30 anos. O Complexo de Piscinas Municipais de Loulé 
comemorou no dia 21 de junho, o seu 30.º aniversário. A única piscina com 
aquecimento a Sul do Tejo já foi palco do Europeu de polo aquático feminino, um 
Meeting FINA e um torneio ode Polo Aquático LEN. 
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Clipping 
 

Meeting Queima das Fitas apurou uma atleta para os Jogos Olímpicos 
In Campeão das Províncias- 02-06-2016 

 Kaminskaya e Saraiva: a natação e o judo também viajam para o Rio 
FOTOS: RICARDO GRAÇA Mais dois atletas do distrito de Leiria com lugar garantido nos 
Jogos Olímpicos Kaminskaya e Saraiva: a natação e o judo também viajam para o Rio 
Miguel Sampaio miguel.sampaio@jornaldeleiria 
In Jornal de Leiria- 02-06-2016 

 Catarina Monteiro brilha em Londres 
In Terras do Ave- 26-05-2016 

 Natação: CN Torres Novas dominou torneio do Nadador Completo 
Nadadores torrejanos estiveram como peixe na água, em prova que decorreu na cidade 
do Almonda Natação: CN Torres Novas dominou torneio do "Nadador Completo" As 
piscinas de Torres Novas acolheram, no passado sábado, dia 8 de Maio, o torneio 
"Nadador Completo", prova que viu os nadadores do clube torrejano serem os mais 
premiados 
In Jornal Torrejano- 20-05-2016 

 
Ana Sofia Leite bate recorde 
NATAÇÃO g122 A atleta Ana Sofia Leite, do Ginásio Clube Vila Real, competiu no 
Campeonato Europeu de Piscina Longa que teve lugar em Londres. A nadadora vila-
realense esteve em excelente plano na mais importante competição europeia da 
Natação, conquistando um Recorde Nacional Sénior e Absoluto de Seleções na estafeta 
de 4x100 metros Livres  
In Voz de Trás-os-Montes (A)- 02-06-2016 

 Encarnados com três primeiros lugares 
In Brados do Alentejo- 26-05-2016 

 Sobe & Desce 
In Terras do Ave- 26-05-2016 

 Nadadores dos Pimpões no III Meeting de Xira 
Organizado pela Associação de Natação de Lisboa, decorreu nos passados dias 14 e 15, 
no Complexo Municipal de Piscinas de Vila Franca de Xira, o III Meeting de Xira, 
competição que contou com a participação de 419 nadadores (202 masculinos e 217 
femininos) 
In Jornal das Caldas- 25-05-2016 

 Alunos do Agrupamento Camilo são vice-campeões nacionais de natação 
In Opinião Pública- 25-05-2016 

 Algés e Águeda em 10º no regional de clubes 
NATAÇÃO Algés e Águeda em 10º no regional de clubes O CLUBE Sport Algés e Águeda 
XXI, no f_i m de semana de 21 e 22 de maio, participou no torneio regional de clubes, 
realizado em Viseu e organizado pela Associação de Natação do Centro Norte de Portugal 
In Região de Águeda- 25-05-2016 

Doze horas a nadar na piscina 
Doze horas a nadar na piscina Foram 12 horas a nadar ininterruptamente, na piscina 
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municipal de Sernancelhe. O objectivo foi promover a actividade desportiva, em 
particular a natação. Participaram na iniciativa 250 pessoas, entre crianças dos diferentes 
níveis escolares, seniores dos centros lúdicos do concelho, Escola Profissional de 
Sernancelhe, Agrupamento de Escolas de Sernancelhe, frequentadores das actividades 
de enriquecimento curricular, crianças com necessidades educativas especiais, grupos da 
hidroginástica, da actividade aquática infantil e do circuito das escolas de natação 
In Diário de Viseu- 03-06-2016 

 CNF apresenta o VI Torneio NOS/Cidade do Funchal 
CNF apresenta o VI Torneio NOS/Cidade do Funchal na CMF Decorreu no dia 30 de maio, 
nesta passada segunda-feira, a apresentação pública do VI Torneio NOS/ Cidade do 
Funchal, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal 
In Tribuna da Madeira - Naval- 03-06-2016 

Natação 
In Bola (A)- 05-06-2016 

 Miguel Nascimento consegue mínimos para os Jogos Olímpicos 
O português Miguel Nascimento bateu este sábado o recorde nacional dos 200 metros 
mariposa no Meeting Internacional do Porto, com o tempo de 1.58,11 minutos, 
conseguindo também os mínimos para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro 
In Bola Online (A) - 05-06-2016 

Miguel Nascimento bate recorde nos 200 mariposa e atinge mínimos 
05-06-2016 00:18 Diana Durães, nos 400 livres (4.14,24), Gabriel Lopes, nos 200 estilos 
(2.01,68) e 100 costas (55,76), bateram recordes do meeting. Foto: PHILIPPE LEWICKI 
Natação Geral Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 05-06-2016 

 Miguel Nascimento bate recorde nos 200 mariposa e atinge mínimos 
04 DE JUNHO DE 201623:30 O anterior máximo estava fixado em 1.48,18, obtido a 15 de 
maio, em Gijon, Espanha, por Viktor Kot O nadador Miguel Nascimento bateu este 
sábado o recorde nacional dos 200 metros mariposa, com o tempo de 1 
In Diário de Notícias Online - 04-06-2016 

 Miguel Nascimento bate recorde nos 200m e atinge mínimos 
O nadador Miguel Nascimento bateu este sábado o recorde nacional dos 200 metros 
mariposa, com o tempo de 1.58,11 minutos, no Meeting Internacional do Porto, 
alcançando os mínimos para os Jogos Olímpicos Rio'2016 
In Jogo Online (O) - 04-06-2016 

 Miguel Nascimento bate recorde nacional nos 200 mariposa e atinge mínimos para 
O nadador bateu o recorde dos 200 metros mariposa, com o tempo de 1.58,11 minutos, 
no 'Meeting' Internacional do Porto, alcançando os mínimos para os Jogos Olímpicos 
Rio2016. PUB Há uma semana, o atleta do Estrelas São João de Brito também tinha 
vencido os 200 mariposa no 'Meeting' Cidade de Coimbra, com 1 
In TSF Online - 04-06-2016 
 
Recorde nacional de Diana Durães 
In Bola (A)- 06-06-2016 

Portista Diana Durães bate recorde nacional 
In Jogo (O)- 06-06-2016 

 Portista Diana Durães bate recorde nacional 
In Jornal de Notícias- 06-06-2016 
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Tamila vence 800 metros em Meeting Internacional 
NATAÇÃO | Redacção | A nadadora do SC Braga Tamila Holub, integrada na selecção 
nacional de juniores, venceu os 800 metros livres e foi segunda classificada aos 400 m 
livres, no 32º Meeting Internacional do Porto, que decorreu no fim de semana nas 
Piscinas Olímpicas de Campanhã 
In Correio do Minho- 07-06-2016 

 Luís Vaz triunfou nos 200 m livres e foi segundo nos 400 m 
Do GDN VN Famalicão Luís Vaz triunfou nos 200 m livres e foi segundo nos 400 m Luís 
Vaz, nadador do GDN VN Famalicão, venceu a prova de 200 metros livres e foi segundo 
na prova de 400 metros livres do Meeting Internacional do Porto, que decorreu no fim de 
semana 
In Correio do Minho- 07-06-2016 

 Orgulho na natação madeirense 
In Diário de Notícias da Madeira- 07-06-2016 

 Luís Vaz também conquistou ouro 
bruços, atingindo a 5.ª posição da geral. Juliana Freixo participou na final "A" dos 50m 
costas e na final "B" dos 100m costas. José Fernandes participou nas finais "B" dos 100m, 
200m e 400m livres. O SC Braga obteve a 6 
In Diário do Minho- 07-06-2016 
 
Setúbal vai apurar os últimos 30 nadadores de águas abertas 
DesportoJogos Olímpicos Rio'2016Na água Setúbal vai apurar os últimos 30 nadadores de 
águas abertas Mais de 120 atletas de vários países participam este fim de semana na 
FINA Marathon Swimming Olympic Qualification Tournament - Setúbal 2016 Por Lino 
Ramos - Jun 7, 2016 Compartilhar no Facebook Tweet no Twitter tweet O cempeão 
olímpico Oussama Mellouli vai participar na prova de Setúbal, este fim de semana 
In Descla Online - 07-06-2016 

Qualificação olímpica em Setúbal 
In Bola (A)- 10-06-2016 

 Natação em Setúbal qualifica olímpicos no fim de semana 
Atletas tentam chegar ao Rio de Janeiro pelo Sado Setúbal está na rota do Rio de Janeiro 
nos dias 11 e 12, com a elite mundial da natação em águas abertas a tentar a qualificação 
olímpica numa prova a realizar a partir do Parque Urbano de Albarquel, com a 
participação recorde de 52 países 
In ADN - Agência de Notícias Online - 09-06-2016 

 
NataçãoIn Bola (A)- 10-06-2016 
Águas abertas: Portugueses procuram apuramento olímpico em Setúbal 
O apuramento olímpico, as excelentes condições do estuário do Sado, a experiência 
organizativa, mas também a temperatura da água e os golfinhos foram temas abordado 
nesta sexta-feira no decorrer da conferência de imprensa da Marathon Swimming 
Olympic Games Qualification Tournament Setúbal 2016 que sábado (femininos, 16 
In Record Online - 10-06-2016 

 Águas abertas: Portugueses procuram apuramento olímpico em Setúbal 
Em Setúbal, cada país só apura um nadador, até ficarem definidas dez vagas 22:30 . 
Record Por Record O apuramento olímpico, as excelentes condições do estuário do Sado, 
a experiência organizativa, mas também a temperatura da água e os golfinhos foram 
temas abordado nesta sexta-feira no decorrer da conferência de imprensa da Marathon 

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ced096da-910e-4015-a114-c455fe7c39e7&analises=1
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=29239ad0-1758-45e4-b7ec-e848f76c391c&analises=1
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5d6a5489-7f2c-43c2-a321-75dbb4c9047c&analises=1
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4cf6d961-9a8b-449f-9420-0283e73136ce&analises=1
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ddffd680-0c6d-4f13-b8bb-6010d3c13096
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9b351665-3434-43f9-be50-a8a749dc5d55&analises=1
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f31affb3-c463-4a4d-9726-6b9669445270
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=21c6f5fe-ea48-4010-a7f4-2ad2a8c824d0&analises=1
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4b42125c-1295-4e19-a98e-ddec2c3449d1


RELATORIO MENSAL DE ATIVIDADE 
Junho de 2016 

 

Swimming Olympic Games Qualification Tournament Setúbal 2016 que sábado 
(femininos, 16 
In Sábado Online - 10-06-2016 

No Sado para o Rio 
In Bola (A)- 11-06-2016 

 Festival de Natação 
In Correio da Manhã - Correio da Manhã Algarve- 11-06-2016 

 Do Sado para o Rio 
In Record- 11-06-2016 

 Do Sado para o Rio 
O Rio Sado, em Setúbal, vai dar hoje (prova feminina) e amanhã (masculina) o bilhete a 
30 nadadores para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Entre os 119 participantes (69 
masculinos e 50 femininos), oriundos de 49 países, está um quarteto português que 
sonha com a presença na Maratona de Águas Abertas (10 km) que vai ter a praia de 
Copacabana como palco 
In Record Online - 11-06-2016 

 Do Sado para o Rio 
Vasco Gaspar, Angélica André, Vânia Neves e Rafael Gil em busca do sonho 02:18 . 
Record Por Record O Rio Sado, em Setúbal, vai dar hoje (prova feminina) e amanhã 
(masculina) o bilhete a 30 nadadores para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro 
In Sábado Online - 11-06-2016 

 Apuramento olímpico em natação 
A decisão pelo apuramento olímpico em natação, na vertentes de águas abertas passa 
este fim de semana por Setúbal. Comentários de David Ferro. 
In Antena 1 - Informação de Desporto - 10-06-2016 - 12:45H 

 Portugueses buscam sonho olímpicos nas águias frias do Sado 
Quatro nadadores portugueses projetaram esta sexta-feira o sonho de qualificação 
olímpica para os Jogos do Rio de Janeiro, mostrando otimismo para a maratona de águas 
abertas que vai decorrer este sábado e domingo nas águias frias do Sado 
In Jogo Online (O) - 10-06-2016 

 Rio2016: Nadadores portugueses perseguem o `quente` sonho olímpicos nas águas 
frias do Sado 
Lusa 10 Jun, 2016, 15:20 | Outras Modalidades Quatro nadadores portugueses 
projetaram hoje o sonho de qualificação olímpica para os Jogos do Rio de Janeiro, 
mostrando otimismo para a maratona de águas abertas que vai decorrer este sábado e 
domingo nas águas frias do Sado 
In RTP Online - 10-06-2016 

 Nadadores portugueses perseguem o ´quente´ sonho olímpicos nas águias frias do Sado 
Por SAPO Desporto c/Lusa sapodesporto@sapo.pt Quatro nadadores portugueses 
projetaram hoje o sonho de qualificação olímpica para os Jogos do Rio de Janeiro, 
mostrando otimismo para a maratona de águas abertas que vai decorrer este sábado e 
domingo nas águias frias do Sado 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 10-06-2016 

´Invasão´ chinesa no Sado 
In Bola (A)- 13-06-2016 

 Vânia Neves ainda pode ser repescada para os Jogos 
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A nadadora portuguesa Vânia Neves ainda pode estar nos Jogos Olímpicos Rio'2016, caso 
seja repescada para a prova da maratona (10 quilómetros) em águas abertas pela 
Federação Internacional de Natação (FINA) 
In Record Online - 12-06-2016 

 Rio2016: Vânia Neves ainda pode ser `repescada` para os Jogos do Rio de Janeiro 
Lusa 12 Jun, 2016, 15:24 | Outras Modalidades A nadadora portuguesa Vânia Neves 
ainda pode estar nos Jogos Olímpicos Rio2016, caso seja repescada para a prova da 
maratona (10 quilómetros) em águas abertas pela Federação Internacional de Natação 
(FINA) 
In RTP Online - 12-06-2016 

 Vânia Neves ainda pode ser repescada para os Jogos 
A nadadora neozelandesa Charlotte Webby, que garantiu a vaga continental pela 
Oceânia, não reúne os requisitos mínimos 16:50 . Record Por Record A nadadora 
portuguesa Vânia Neves ainda pode estar nos Jogos Olímpicos Rio'2016, caso seja 
repescada para a prova da maratona (10 quilómetros) em águas abertas pela Federação 
Internacional de Natação (FINA) 
In Sábado Online - 12-06-2016 

 Vânia Neves ainda pode ser ´repescada´ para os Jogos do Rio de Janeiro 
Nadadora do Clube Fluvial Portuense é a primeira da 'grelha' de repescagem para os 
Jogos Olímpicos 2016 Por SAPO Desporto c/Lusa sapodesporto@sapo.pt A nadadora 
portuguesa Vânia Neves ainda pode estar nos Jogos Olímpicos Rio2016, caso seja 
repescada para a prova da maratona (10 quilómetros) em águas abertas pela Federação 
Internacional de Natação (FINA) 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 12-06-2016 

 
 

Alexis Santos 4.º em Barcelona 
In Bola (A)- 13-06-2016 

 

Rafael Gil e Vasco Gaspar falham qualificação para Rio2016 
Prova de qualificação de águas abertas Os nadadores portugueses Rafael Gil e Vasco 
Gaspar falharam este domingo a qualificação para os Jogos Olímpicos Rio2016, ao 
classificarem-se, respetivamente, nas 28 
In Correio da Manhã Online - 12-06-2016 

 Águas abertas: Rafael Gil e Vasco Gaspar falham os Jogos 
Nadadores portugueses falharam a qualificação para os Jogos Olímpicos Rio2016. Os 
nadadores portugueses Rafael Gil e Vasco Gaspar falharam a qualificação para os Jogos 
Olímpicos Rio2016, ao classificarem-se, respetivamente, nas 28 
In Jogo Online (O) - 12-06-2016 

 Rafael Gil e Vasco Gaspar falham qualificação para os Jogos em águas abertas 
Os nadadores portugueses Rafael Gil e Vasco Gaspar falharam este domingo a 
qualificação para os Jogos Olímpicos Rio'2016, ao classificarem-se, respetivamente, nas 
28.ª e 36.ª posições da prova de qualificação de águas abertas 
In Record Online - 12-06-2016 

 Rafael Gil e Vasco Gaspar falham qualificação para os Jogos em águas abertas 
"Dei tudo o que tinha, mas não consegui chegar no lote dos primeiros classificados" 
19:36 . Record Por Record Os nadadores portugueses Rafael Gil e Vasco Gaspar falharam 
este domingo a qualificação para os Jogos Olímpicos Rio'2016, ao classificarem-se, 
respetivamente, nas 28 
In Sábado Online - 12-06-2016 
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 Rafael Gil e Vasco Gaspar falham qualificação para Rio2016 
Por SAPO Desporto c/Lusa sapodesporto@sapo.pt Os nadadores portugueses Rafael Gil e 
Vasco Gaspar falharam hoje a qualificação para os Jogos Olímpicos Rio2016, ao 
classificarem-se, respetivamente, nas 28 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 12-06-2016 

 

Rio Sado recebeu elite mundial da natação em águas abertas Passaporte olímpico 
carimbado em Setúbal a três dezenas de atletas 
O passaporte olímpico foi carimbado, este fim de semana, em Setúbal, a três dezenas de 
atletas que se destacaram numa prova internacional de natação em águas abertas 
dominada por chineses. O rio Sado voltou a ser decisivo para a elite mundial da natação 
em águas abertas, que, em ano de qualificação olímpica, com um total de 109 nadadores 
em prova a partir do Parque Urbano de Albarquel em representação recorde de 52 
países, competiram na FINA Marathon Swimming Olympic Qualification Tournament - 
Setúbal 2016 
In Rostos Online - 13-06-2016 

 Resultados da prova internacional de natação 
Junho 13, 2016 O passaporte olímpico foi carimbado, este fim de semana, em Setúbal, a 
três dezenas de atletas que se destacaram numa prova internacional de natação em 
águas abertas dominada por chineses 
In Zoom Online - 13-06-2016 
 
Cidade Europeia do Desporto: Setúbal Bay 2016 
Cidade Europeia do Desporto: Setúbal Bay 2016 João Cabral 57 mins atrás Natação, 
Provas e Resultados, Últimas Deixe um comentário 5 Visualisações Artigos relacionados 
Maria Cabrita e Francisca Laia brilham em Montemor-o-Velho 8 horas atrás Portugal já 
vai em 4 medalhas no Europeu de Atletismo IPC 1 dia atrás Até onde pode chegar 
Portugal no Euro2016? 6 dias atrás O passaporte olímpico foi carimbado, este fim de 
semana, em Setúbal, a três dezenas de atletas que se destacaram numa prova 
internacional de natação em águas abertas dominada por atletas chineses O rio Sado 
voltou a ser decisivo para a elite mundial da natação em águas abertas, que, em ano de 
qualificação olímpica, com um total de 109 nadadores em prova a partir do Parque 
Urbano de Albarquel em representação recorde de 52 países, competiram na FINA 
Marathon Swimming Olympic Qualification Tournament - Setúbal 2016 
In Saúde a Mexer Online - 14-06-2016 
 
Adriano Niz com três medalhas de ouro no Europeu de natação 
Adriano Niz com três medalhas de ouro no Europeu de natação O nadador poveiro em 
três dias arrancou outras tantas vitórias e três novos recordes nacionais, no decorrer do 
Europeu de Natação Masters, no escalão 30-34 anos, realizado na última semana, em 
Londres, Inglaterra A primeira medalha de ouro foi alcançada a 26 de maio, nos 200 
livres, estando reservado para o dia seguinte, a segunda medalha de ouro com a vitória 
nos 400 livres, enquanto a terceira foi conquistada nos 200 costas 
In Mais Semanário- 01-06-2016 
 
Inês de ouro na natação 
In JM- 15-06-2016 

Bessone Basto e Ana Ferreira Medalhados com bronze nos europeus de Masters 
NATAÇÃO Bessone Basto e Ana Ferreira Medalhados com bronze nos europeus de 
Masters A cidade de Londres, capital de Inglaterra, recebeu na derradeira semana de 
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maio o "Campeonato da Europa de Natação Master", competição que contou com a 
participação de nadadores do Sport Algés e Dafundo, 14 masculinos e 3 femininos, onde 
se destacaram António Bessone Basto, no escalão J 70-74 anos, e Ana Gaspar Ferreira 
escalão I, 65-69 anos, ambos ao conquistarem duas medalhas de bronze 
In Costa do Sol- 08-06-2016 

2016-06-23 12:55 Travessia António Bessone Basto é já no domingo, em Oeiras 
A 11ª edição da Travessia António Bessone Basto, uma prova de natação em águas 
abertas que presta homenagem a um dos maiores desportistas portugueses de sempre 
desta modalidade e ainda em atividade, terá lugar no próximo domingo, dia 26 de junho, 
no Rio Tejo, entre Paço de Arcos e a Marina de Oeiras 
In Desporto na Linha Online - 23-06-2016 

 Travessia António Bessone Basto com inscrições esgotadas 
por Oeiras Digital | 23 de Junho de 2016 | 12:30 Esta competição presta homenagem a 
um dos maiores desportistas portugueses de sempre desta modalidade por Oeiras Digital 
| 23 de Junho de 2016 | 12:30 A 11ª edição da Travessia António Bessone Basto terá 
lugar no próximo domingo, dia 26 de junho, no Rio Tejo, entre Paço de Arcos e a Oeiras 
Marina 
In Oeiras Digital Online - 23-06-2016 
 
Rio2016: Cátia Azevedo bate recorde nacional de 400 metros e obtém mínimo olímpico 
RTP 23 Jun, 2016, 21:35 / atualizado em 23 Jun, 2016, 21:37 | Atletismo Cátia Azevedo | 
fpa Cátia Azevedo garantiu esta quinta-feira o mínimo nos 400 metros para os Jogos 
Olímpicos Rio2016, ao correr a distância em 51,63 segundos no 'meeting' de Madrid, 
marca que é igualmente recorde nacional 
In RTP Online - 23-06-2016 

Travessia António Bessone Basto - Descla 
Carregando mapa .... Oeiras Oeiras - Oeiras Eventos 38.69686069999999 -
9.314601400000015 Data / Hora Date(s) - 26/06/2016 10:00 - 18:00 Localização Oeiras 
Categorias 11ª edição da Travessia António Bessone Basto, uma prova de natação em 
águas abertas que presta homenagem a um dos maiores desportistas portugueses de 
sempre desta modalidade e ainda em atividade, terá lugar no próximo domingo, dia 26 
de junho, no Rio Tejo, entre Paço de Arcos e a Oeiras Marina 
In Descla Online - 26-06-2016 

 Diogo Marques convocado para o Mundial de Águas Abertas 
Diogo Marques, nadador da Associação de Solidariedade Social Sociedade Columbófila 
Cantanhedense, foi convocado pela Federação Portuguesa de Natação para marcar 
presença na edição de 2016 do Campeonato do Mundo de Juniores de Águas Abertas 
In Diário de Coimbra- 26-06-2016 
 
Polo aquático 
In Bola (A)- 26-06-2016 

 CNAC garante manutenção na 1.ª Divisão 
CNAC garante manutenção na 1.ª Divisão O CNAC/Urgicentro-Sanfil garantiu a 
manutenção no Campeonato Nacional Sénior da 1.ª Divisão para a época 2016/ /2017, 
em virtude de o Coral/ /Carmim (equipa de Reguengos de Monsaraz e vice-campeão 
nacional da 2 
In Diário de Coimbra- 26-06-2016 

 Meninas do Fluvial campeãs nacionais 
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In Jornal de Notícias- 26-06-2016 

 Fluvial Portuense sagrou-se campeão nacional feminino 
Por SAPO Desporto c/Lusa sapodesporto@sapo.pt O Fluvial Portuense conquistou hoje o 
seu décimo título de campeão nacional da primeira divisão feminina, ao vencer fora, no 
segundo jogo do 'play-off', o Gondomar, por 14-3 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 26-06-2016 

André Ponte e Henrique Cruz brilham na Póvoa do Varzim 
In Açoriano Oriental- 29-06-2016 

 André Ponte bate recorde nacional 
In Correio dos Açores- 29-06-2016 

 André Ponte e Henrique Cruz trouxeram ouro, prata e bronze para os Açores 
André Ponte e Henrique Cruz trouxeram ouro, prata e bronze para os Açores André 
Ponte e Henrique Cruz, atletas do Clube Naval de Ponta Delgada, estiveram presentes no 
Campeonato Nacional de Verão de Natação Adaptada que decorreram nas Piscinas 
Municipais da Póvoa de Varzim nos passados dias 18 e 19 de Junho 
In Diário dos Açores- 29-06-2016 

 Centro de Alto Rendimento de Rio Maior - Natação começa a dar frutos 
Victoria Kaminskaya e Miguel Nascimento vão participar nos Jogos Olímpicos do Rio de 
Janeiro Criado a 7 de março de 2009 o Centro de Alto Rendimento de Rio Maior - 
Natação é o local destinado aos nadadores portugueses no percurso de alto rendimento, 
resultando de uma parceria com o Governo de Portugal, através do Instituto Português 
do Desporto e Juventude IP, e a Federação Portuguesa de Natação 
In Comércio e Notícias Online - 28-06-2016 

Natação 
In Bola (A)- 30-06-2016 

  
Campeonato de Natação em Manteigadas 
In Destak - Margem Sul- 30-06-2016 

 Hoje 
HOJE Marchas e arraial animam Mealhada O Encontro Interinstitucional da Rede Social 
da Mealhada promete hoje uma tarde e noite de grande animação, com desfile das 
marchas das instituições particulares de solidariedade social do concelho, culminando 
com um arraial popular 
In Diário de Coimbra- 30-06-2016 

 Festival mostrou adesão crescente à natação 
ARGANIL O 4.º Festival de Natação de Arganil contou a participação de todas as turmas, 
desde de bebés aos mais velhos, totalizando cerca de centena e meia de participantes. 
Uma iniciativa recentemente realizada, que pretende «dar a conhecer o trabalho 
desenvolvido pela Escola Municipal de Natação ao longo da época» 
In Diário de Coimbra- 30-06-2016 

 CNF estagiou em Espanha 
In JM- 30-06-2016 

 Natação 
In Record- 30-06-2016 
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