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Portugal esteve representado com nove nadadores no 
Campeonato da Europa de juniores em Hódmezővásárhely, 
Hungria. Tamila Holub esteve em destaque ao conquistar a 
medalha de ouro e prata respetivamente nos 1500 e 800 
metros livres. Uma vitória no Europeu que não acontecia na 
natação nacional desde que Diana Gomes foi campeã da 
Europa nos 100 bruços e 200 bruços em Budapeste 2005. Para 
além do recorde nacional nos 1500 livres a portuguesa bateu 
ainda o recorde nacional dos 400 livres. Num campeonato 
onde os portugueses superaram 14 recordes pessoais, uma 
referência especial para os recordes nacionais dos 800 e 1500 

livres de juniores para Guilherme Pina que lhe deu dois sextos lugares. 
António José Silva 
Presidente 
 

 
 

 
Natação Pura  

 

Tamila Holub ouro e prata no Europeu de juniores. Tamila Holub sagrou-se campeã da 
Europa juniores dos 1500 livres no Campeonato que decorreu em Hódmezővásárhely, 
Hungria. A portuguesa dominou a competição por larga vantagem, praticamente desde 
a partida, para terminar com 16.20,80 minutos, retirando quase 18 segundos ao seu 
anterior máximo de Portugal (16.38,60) estabelecido a 14 de maio em Gijon (Espanha). 
A pupila de Luís Cameira concluiu bem destacada da alemã Celin Rieder (16.25,03) e da 
italiana Sveva Schiazzano (16.26,16), que discutiram o segundo e terceiro lugar do 
pódio. Recorde-se que a última portuguesa campeã europeia de juniores foi Diana 
Gomes nos 100 bruços e 200 bruços em Budapeste 2005. Dois dias antes, Tamila Holub 
havia conquistado a medalha de prata nos 800 livres. A nadadora portuguesa, que 
esteve sempre a nadar pelas medalhas, terminou forte com 8.36,57 minutos a pouco 
mais de dois segundos da vencedora a húngara Ajna Kesely (8.34,37). O pódio ficou 
completo com a alemã Lea Boy (8.36,86). A nadadora do Sp. Braga ficou a 36 
centésimos do seu recorde nacional juniores e absoluto (8.36,21) obtido a 28 de maio 
em Coimbra, marca que é mínimo B para os Jogos do Rio 2016.  Ainda no Europeu, 
Tamila Holub bateu o recorde de Portugal dos 400 livres juniores na segunda jornada 
do Campeonato. Um dia após a conquista da medalha de prata nos 800 livres, a 
nadadora do Sp. Braga concluiu os 400 livres com 4.16,77 minutos melhorando o 
seu próprio máximo nacional (4.16,90) realizado a 28 de maio em Coimbra. Tamila 
Holub foi 11.ª da geral, melhorando nove posições em relação ao seu 20.º tempo de 
inscrição, entre 72 participantes. Referência ainda na derradeira jornada do Europeu 
para o quarteto português composto por Tamila Holub, Inês Henriques, Raquel Pereira 
e Madalena Azevedo ao bater o recorde de Portugal absoluto de seleções dos 4x200 
livres (8.28,70 minutos). As portuguesas superam o anterior máximo de seleções que 
estava na posse de Maria Carlos Santos, Sónia Oliveira Vilar, Ana Feio Alegria e Rita 
Lopes Fernandes, com 8.29,48, desde 5 de junho de 1998 no Estádio Universitário de 
Lisboa. 
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Guilherme Pina bate recordes nacionais juniores dos 800 e 1500 livres. Ainda no 
Europeu de juniores, Guilherme Pina bateu o recorde de Portugal de juniores nos 800 
livres ao assegurar o sexto lugar na final do Campeonato em Hódmezővásárhely, 
Hungria. O nadador português terminou com 8.06,97 minutos, superando o anterior 
máximo de 8.09,87 que lhe pertencia desde 11 de março no Jamor, ficando muito 
perto do recorde nacional absoluto de 8.05,35 que pertence a Fernando Costa desde 
2007. O sueco Victor Johansson venceu com 7.56,64. O britânico Tom Derbyshire foi 
segundo (7.59,78) e o alemão Thore Bermel terceiro (8.00,45). Guilherme Pina 
terminou ainda em sexto lugar nos 1500 metros do Europeu de juniores com recorde 
de Portugal juniores. O nadador do Benedita Sport Clube registou 15.23,46, retirando 
mais de oito segundos à anterior marca, que já lhe pertencia desde março, fixada em 
15.31,96. 

 

Duarte Jorge bateu recorde nacional de juvenis B nos 800 livres. Duarte Jorge bateu o 
recorde nacional dos 800 livres de juvenis B, durante o Campeonato Inter Distrital de 
Juvenis e Absoluto que se realizou no Complexo Olímpico de Piscinas de Coimbra, 
organizado pela Associação de Natação de Coimbra, em conjunto com Associação de 
Natação do Centro Norte de Portugal e Associação de Natação do Distrito de Leiria. O 
nadador do Galitos de Aveiro registou a marca de 8.44,94 minutos na passagem dos 
800 metros da prova de 1500 livres, superando o anterior máximo de 8.45,55 de Pedro 
Fontoura Oliveira fixado em 2005. 

 

Diogo Carvalho segundo nos 200 estilos do Open de França. Diogo Carvalho foi 
segundo nos 200 estilos da 10.ª edição do Open de França, que se realizou no Estádio 
Aquático de Vichy Val d’Allier em Bellerive-sur-Allie, Paris. O nadador do Galitos de 
Aveiro, que  havia terminado em terceiro nos 400 estilos, foi segundo nos 200 estilos 
com 2.01,62 minutos. A vitória foi para o japonês Kisuke Hagino (1.57,43) e o terceiro 
lugar para o polaco Marcin Cieslak (2.03,04). Referência para o quarto lugar de Ana 
Monteiro nos 200 mariposa com 2.12,07. A vitória foi para a japonesa Natsumi Hoshi 
(2.07,20). Victoria Kaminskaya foi sexta nos 400 estilos (4.50,55) e sétima nos 200 
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bruços (2.36,53). Miguel Nascimento (Estrelas S J de Brito) foi terceiro nos 200 
mariposa, com 1.59,97, depois do polaco Jan Switkowski (1.57,76) e o eslovaco Robert 
Zobogar (1.59,12). 

 

Campeonato Nacional de Juvenis e Absolutos Open de Portugal. Os Campeonatos de 
juvenis e absolutos terminaram com sete recordes de Portugal. Durante quatro dias de 
competições nas piscinas do Jamor a competição ficou marcado ainda pela presença de 
892 nadadores inscritos - 448 masculinos e 444 femininos - em representação de 133 
clubes. Ana Rodrigues bateu o recorde nacional sénior dos 50 bruços com 31,79 
segundos. A nadadora da Associação Estamos Juntos venceu a final com 31,79 
segundos superando o anterior máximo que já lhe pertencia (31,83) desde 2 de abril de 
2015. João Vital superou o recorde nacional de juniores 18 dos 400 estilos. O nadador 
do Sporting venceu a final A dos 400 estilos com 4.22,25 minutos superando o anterior 
máximo de Portugal que já lhe pertencia com 4.23,85 desde 11 de março também no 
Jamor. Diana Durães e Tamila Holub protagonizaram um dos mais emocionantes 
duelos, nos 400 livres, da terceira jornada. Diana Durães somou o triunfo dos 400 livres 
(4.14,66 minutos) ao dos 200 do dia anterior. Tamila Holub assegurou o segundo lugar 
com mais um recorde de Portugal júnior, desta vez dos 400 livres com 4.14,67, depois 
de ter triunfado nos 800 livres do primeiro dia de competições. Diana Durães, FC Porto, 
sempre na liderança dos 400 livres, terminou com 4.14,66 aproximando-se do seu 
máximo de Portugal absoluto registado em 4.13,34 de 12 de março de 2016. Apenas 
um centésimo depois tocou na parede Tamila Holub (Sp. Braga), que realizou uma 
recuperação nos derradeiros metros, melhorando o máximo de Portugal de juniores 
que já lhe pertencia com 4.16,77 desde o europeu de juniores na Hungria. Ainda nesta 
jornada destaque para o recorde nacional de juvenis A nos 200 bruços para Jorge Silva 
(S. Braga) com 2.22,25 minutos. O anterior máximo pertencia a 2:23.94 André Miguel 
Silva (2.23,94) desde 25 de março de 2007. Uma jornada marcada ainda pelos recordes 
de juvenis B de Duarte Miguel Jorge dos 800 e 1500 livres. O juvenil do Galitos de 
Aveiro registou a marca de 8.43,31 minutos na passagem aos 800 metros para depois 
terminar com 16.30,45 minutos nos 1500 metros. O anterior máximo dos 800 livres já 
lhe pertencia com 8.44,94 desde 2 de julho em Coimbra. O máximo de Portugal dos 
1500 livres (16.31.97) era de Pedro Fontoura Oliveira (CFB) desde 28 de maio de 2005 
em no Estádio Universitário de Lisboa. 

 Referência ainda para o máximo superado pelo quarteto feminino do Sport Algés e 
Dafundo nos 4x100m estilos. Rafaela Azevedo, Clara Gomes Pereira, Carolina 
Marcelino e Ana Ferreira fixaram um máximo nacional com o registo de 4.30,40, abaixo 
do anterior recorde de 4.34,41 que já pertencia ao clube de Oeiras desde 27 de julho 
de 2014 com Rita Maurile Taveira, Raquel Gomes Pereira, Madalena Gomes Azevedo, 
Laura Sanchez Rodrigues também no Jamor. Coletivamente, o Sporting foi o clube com 
o maior numero de medalhas conquistadas em absolutos, somando 13 lugares no 
pódio (seis de ouro, seis de prata e uma de bronze). Em juvenis o Algés somou 12 
medalhas (6,5,1) e o SCB 13 medalhas (6,4,3). 

 

João Castro bate recorde de juvenis nos 50 livres. João Castro (CD São Roque) bateu o 
recorde nacional de juvenis A na prova dos 50 metros livres com o tempo de 24,00 
segundos. O madeirense superou os 24.12 de Frederico Riachos (NSCG) de 2014, no 
decorrer da jornada do Torneio de Verão, que se disputou nas Piscinas Olímpicas do 
Funchal (p. 25 m). João Castro, vice-campeão nacional nos 100 e 200 livres no Jamor 
em 2016, irá integrar na próxima época o Centro de Alto Rendimento de Rio Maior. 
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Sete recordes de estafetas a encerrar o Nacional de Infantis. O Campeonato Nacional   
de Infantis em VN de Famalicão terminou com oito recordes de Portugal numa 
competição disputada em três jornadas, marcada pela presença de 636 nadadores (295 
masculinos e 341 femininos) em representação de 112 Clubes. Gonçalo Wanzeller 
bateu o recorde de Portugal de infantis B das 100 costas (1.05,61) no decorrer da 
segunda jornada. O nadador do Belenenses superou o anterior máximo de 1.05,69 que 
pertencia a Diogo Valente (Sporting) desde 19 de julho de 2015 nos Nacionais no 
Jamor. Na terceira jornada, registo de sete máximos de Portugal em estafetas: 

Misto, 4 x 100 Livres: Grupo Desp. Natação V. N. Famalicão, 4:22.67, Recordes 
Nacionais 50m Infantil B com José Miguel Araújo, João Torres Carneiro, Ada Lobo 
Passos, Margarida Passos Cunha. 

Misto, 4 x 200 Livres: Sport Algés e Dafundo, 9:26.76, Recordes Nacionais 50m Infantil 
B com António Marreiros, Leonor Morganho, Ricardo Novikov, Maria Pereira. 

Sport Algés e Dafundo, 9:08.13, Recordes Nacionais 50m Infantil A com Tiago  
Barreiros, Sara Cruz, Tomas Monteiro, Catarina  Moreira. 

Misto, 4 x 100m Estilos: 

Seleção da Associação Natação Centro Norte Portugal (SANCNP), 4:52.31, Recordes 
Nacionais 50m Infantil B com Maria Marques, Ricardo Mendes, David Tomé, Beatriz 
Gaspar. 

Sport Algés e Dafundo, 4:54.94, Recordes Nacionais 50m Infantil B com António Guerra 
Marreiros, Maria Gomes Pereira, Leonor Alves Morganho, Ricardo Novikov. 

ACNP-ANC, 4:33.79, Recordes Nacionais 50m Infantil A com Camila Rodrigues Rebelo, 
Maria João Pelaio, Tiago Andrade Machado, Eduardo Gomes Fernandes. 

Sporting Clube de Portugal, 4:33.31 Recordes Nacionais 50m Infantil A com Filipa 
Ramos Peixeira, Martim Rebelo Malfeito, Vicente Oliveira Gomes, Barbara Silva Viegas. 
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Portugueses em estágio de adaptação a horários olímpicos. Os nadadores 
portugueses apurados para as provas de piscina no Estádio Aquático dos Jogos 
Olímpicos do Rio 2016 realizaram um estágio de adaptação aos horários competitivos 
no Brasil. Tamila Holub (200 livres, SC Braga), Victoria Kaminskaya (200 e 400 estilos, 
Estrelas SJ Brito), Alexis Santos (200 e 400 estilos, Sporting) e Diogo Carvalho (200 
estilos, Galitos Aveiro) realizam os últimos treinos no Complexo Desportivo de Rio 
Maior antes de partirem, dia 31 de julho, para o Rio de Janeiro, integrados na comitiva 
olímpica de Portugal.  

 

  
 Polo Aquático 

 
Fluvial Portuense campeão nacional masculino pela primeira vez na história do clube. 
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 play-off estava empatado, com duas vitórias para cada equipa. 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. 
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Benfica campeão nacional de sub-20 femininos. O Sport Lisboa e Benfica sagrou-se 
campeão nacional de Sub-20 Feminino, ao vencer o Fluvial Portuense nas duas partidas 
disputadas na piscina do Sport Algés e Dafundo. O Benfica venceu a primeira partida 
por 8-6 e o segundo jogo por 8-10. Beatriz Cavaleiro (Fluvial Portuense) venceu o 
prémio de Jogadora Mais Valiosa. Vera Fava (Benfica) e Ana Beatriz Silva (Benfica) 
venceram os troféus de Melhor Marcadora e Melhor Guarda-Redes, respetivamente. 
 
Dramático de Cascais campeão nacional de sub-19 masculinos. O Dramático de 
Cascais sagrou-se campeão nacional de sub-19 masculinos, ao vencer na final, o Fluvial 
Portuense, por 8-6. Os fluvialistas foram vice-campeões nacionais, seguidos do Vitória 
de Guimarães, que venceu o Algés por 14-13, após grandes penalidades (9-9 no período 
regulamentar). 
 
Gondomar campeão nacional de sub-18 feminino. O Gondomar sagrou-se campeão 
nacional de Sub-18 Feminino, ao vencer todos os jogos disputados na competição, que 
decorreu na Piscina Municipal da Guarda. O Amarantus ficou em segundo lugar, 
seguido do Fluvial Portuense. Na quarta posição ficou o Lousada Século XXI. Marta 
Magano Fernandes (Fluvial Portuense) foi a Melhor Marcadora da prova enquanto a 
sua colega de equipa, Beatriz Cavaleiro, arrecadou o prémio de Jogadora Mais Valiosa. 
Manuela Freitas (Gondomar) foi considerada a Melhor Guarda-Redes. Manuela Freitas 
(Gondomar), Beatriz Cavaleiro (Fluvial Portuense), Jéssica Teixeira (Amarantus), 
Catarina Vieira (Gondomar), Marta Magano Fernandes (Fluvial Portuense), Alexandra 
Silva (Lousada) e Diana Vale (Lousada) foram as jogadoras eleitas para o "Sete Ideal". 
 
Gondomar campeão nacional de sub-16 feminino. O Gondomar sagrou-se campeão 
nacional de Sub-16 Feminino, ao vencer os cinco jogos disputados na competição, que 
decorreu na Piscina Municipal de Vila Meã. O Amarantus ficou em segundo lugar, 
seguido do Paredes. Na quarta posição ficou o Dramático de Cascais, à frente do 
Lousada Século XXI e Fluvial Portuense. Cláudia Costa (Amarantus) foi a Melhor 
Marcadora da prova enquanto a sua colega de equipa, Beatriz Magalhães, venceu o 
prémio de Melhor Guarda-Redes. Ana Beatriz Jardim (Dramático de Cascais) foi 
considerada a Jogadora Mais Valiosa. Beatriz Magalhães (Amarantus), Ana Beatriz 
Jardim (GDSC), Ana Ribeiro (Gondomar), Cláudia Costa (Amarantus), Diana Vale 
(Lousada), Alexandra Silva (Lousada) e Joana Monteiro (Gondomar) foram as jogadoras 
eleitas para o "Sete Ideal". 
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Naval Povoense campeão Nacional de Sub-15 Masculino em Coruche. O Naval 
Povoense sagrou-se campeão nacional Sub-15 masculino, na competição realizada em 
Coruche. Os poveiros venceram na final o Fluvial Portuense por 15-9. O Aquático 
Pacense garantiu o terceiro lugar ao bater o Dramático de Cascais por 11-5. O 
Portinado ficou na quinta posição, seguido da Aminata. Em sétimo lugar ficou o Búzios, 
seguido do Sporting. Tomás Magalhães (Fluvial Portuense) foi o Melhor Marcador da 
competição. Vasco Cecílio (Búzios) foi eleito o Melhor Guarda-Redes e Tomás Costa 
(Búzios) venceu o prémio de Jogador Mais Valioso. 
 
Dramático de Cascais conquista título nacional de sub-13. O Dramático de Cascais 
sagrou-se, este domingo, campeão nacional de sub-13 misto, ao vencer na final o 
Fluvial Portuense por 10-9. Carlota Pereira (2), João Dias (3), Madalena Lousã (3), 
Francisco Grego (2) marcaram pelo Cascais no jogo do título. Os golos do Fluvial, vice-
campeão nacional, foram apontados por Carolina Magano (2), Bernardo Mateus (5) e 
Diogo Pinto (2). Em terceiro lugar ficou o CNAC, depois de ter vencido o CAP por 18-7. 
Alice Rodrigues (3), Diogo Gouveia (1), Diogo Pina (3), Afonso Silva (4), Tomas Veríssimo 
(1), Nuno Pinto (6) marcaram pelo CNAC enquanto Daniel Pereira (2), Miguel Carneiro 
(1) e Bernardo Rocha (4) foram os marcadores do CAP. 
 
Portugal vence Torneio Internacional de Loulé. A seleção de Portugal venceu o Torneio 
internacional "Men Senior Water Polo Tournament City of Loulé" ao bater na final a 
seleção do Pais Basco, por 13-6. No jogo de atribuição do terceiro e quarto lugar, a 
equipa de Málaga levou a melhor sobre a Seleção Marroquina, por 12-5. Seleção de 
Portugal: Nicolay Yanochko, Carlos Gomes, Tiago Costa, Rui Moreira, Ricardo Sousa, 
Miguel Mariani, Pedro Sousa, Ricardo Teixeira, Rui Ramos, Ricardo Ferreira, Tiago 
Paraty, João Leite, Salvador Lopes, Paulo Andrade, Maxim Secrieru. Team Manager: 
Ricardo Monteiro; Selecionador Nacional: Fernando Leite; Nutricionista: Catarina Pinto. 
 
Seleções em estágio no Fluvial. As seleções nacionais femininas de polo aquático júnior 
e absoluta estiveram concentradas entre 27 e 31 de julho na Piscina do Clube Fluvial 
Portuense, estágios de preparação integrada no Plano de Alto Rendimento e Seleções 
Nacionais. A formação júnior desenvolveu trabalho de equipa entre 27 e 29 de julho, e 
a seleção absoluta, entre 30 e 31, sob a orientação da equipa técnica composta por 
Miguel Pires, selecionador, Alexandra Chatillon, treinadora assistente, Mariana 
Sarmento, treinadora assistente, e Jorge Cruz, team manager. 
 

 
Aguas Abertas 
 

 

Vânia Neves nos Jogos Olímpicos Rio 2016. Vânia Neves ficou confirmada nos Jogos 
Olímpicos do Rio de Janeiro 2016. Era já conhecida a possibilidade de participação da 
nadadora portuguesa nos Jogos do Rio 2016, após o seu excelente 16.º lugar na FINA 
Marathon Swimming Olympic Games Qualification Tournament – Setúbal 2016, prova 
de qualificação olímpica que se realizou no Rio Sado a 11 de junho. A nadadora do 
Fluvial Portuense viu a sua presença na competição de águas abertas dos Jogos 
olímpicos confirmada após a direção da Federação Portuguesa de Natação (FPN) 
receber o convite da FINA e aceitar o parecer positivo da Direção Técnica Nacional da 
FPN. Vânia Neves realizou um estágio entre 1 e 7 de agosto em Vila Real de Santo 
António, partindo para o Rio de Janeiro no dia 10 integrada no segundo grupo da 
comitiva olímpica. 
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Angélica André quinta classificada no Europeu. Angélica André terminou em quinto 
lugar nos 10 kms do Campeonato da Europa Absoluto de Águas Abertas em Hoorn – 
(Holanda). Na mesma competição Vânia Neves, com o apuramento olímpico para o Rio 
2016 assegurado, foi 19.º classificada. Angélica André terminou os 10 km 2.07.11,3 
horas apenas a 11 segundos da vencedora a italiana Rachele Bruni (2.07.00,1). Numa 
competição disputada sobre a meta, com o mesmo tempo da vencedora terminou a 
francesa Aurelie Muller. O terceiro e quarto lugar foram para italiana Arianna Bridi  
(2.07.03,6) a holandesa Sharon Van Rouwendaal (2.07.06,8), respetivamente. Logo de 
seguida cortou a meta a nadadora do Fluvial Portuense, à frente da 6.ª, a alemã Finnia 
Wunram (2.07.11,6) a 7.ª a italiana Giulia Gabbrielleschi (2.07.11,8), a 8.ª a  britânica 
Danielle Huskisson (2.07.13,7), numa prova em que as 10 primeiras concluiram no 
espaço de tempo de 15 segundos. Vânia Neves (Fluvial Portuense) assegurou o 19.º 
lugar com 2.11.00,1. 
 
Hugo Ribeiro e Angélica André campeões em Peniche. Hugo Ribeiro e Angélica André 
sagraram-se campeões de Portugal de 5 km em águas abertas, competição disputada 
no mar da Praia da Gamboa, Peniche. O nadador do Estrelas de São João de Brito 
controlou a competição praticamente desde a partida para se destacar nos derradeiros 
metros, concluindo com 55.40,61 minutos, à frente do júnior Diogo Marques (55.41,09) 
do Cantanhedense. O terceiro lugar da geral foi para Tiago Oliveira (56.10,37) do Fluvial 
Portuense. Referência para o quarto classificado o júnior Tiago Campos (58.05,52) do 
Scalabiswim. Na competição feminina, Angélica André (Fluvial) dominou a competição 
para terminar com 57.33,18 que lhe deu o quarto lugar da geral. Vânia Neves (Fluvial) 
assegurou o segundo lugar com 1.00,07,25 horas à frente de Diana Durães (FC Porto) 
com 1.04.55,82. Rodrigo Costa e Susana Mateus, do Litoral Alentejano, vencem em 
Masters. No Campeonato Nacional de Verão Masters 3 km, a vitória na classificação 
geral masculina foi para Rodrigo Costa (Litoral Alentejano) com 38,35, 49 minutos. Em 
femininos, Susana Mateus (Litoral Alentejano) com 40.49,28 foi a vencedora. Mais de 
160 nadadores inscreveram-se no Campeonato Nacional de 5 km e Masters 3km de 
Verão que decorre sábado, dia 30 de julho, no mar da Praia da Gamboa, em Peniche. 
 
Eva Carvalho e Diogo Nunes vencem 3kms em Cabo Verde. Eva Carvalho e Diogo 
Nunes venceram os 3kms de Águas Abertas nos X Jogos CPLP em Cabo Verde. Em 
femininos, Eva Carvalho (SFUAP) venceu e Inês Martins (CFP) foi segunda. Na prova 
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masculina Diogo Nunes (CFP) triunfou e Diogo Coelho (SCC) assegurou o segundo lugar. 
A X.ª edição dos Jogos Desportivos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 
(CPLP) decorre entre os dias 17 e 24 de julho de 2016, na Ilha do Sal, em Cabo Verde. O 
evento decorre pela segunda vez no país, o qual já acolheu a IV edição dos Jogos CPLP. 
 
Diogo Marques em 15.º nos 10 kms do Mundial juniores. Diogo Marques terminou em 
15.º lugar nos 10 kms do Campeonato do Mundo Juniores Águas Abertas que decorreu 
em Hoorn, na Holanda. O nadador do ASSSCC-Cantanhedense, 17.º no Europeu de 
2015, terminou os 10 km com 1.56.01,1 horas, numa competição dominada pelo 
húngaro Kristof Rasovszky (1.53.01,7). O chinês Zhongyi Qiao foi segundo (1.53.32,0) e 
o italiano Andrea Manzi, terceiro (1.53.36,9). Mariana Mendes foi 19.ª classificada e 
Diogo Cardoso, 21.º, nas respetivas provas de 5 kms no Campeonato do Mundo. 
Mariana Mendes (ADRICMM) terminou com 1.06.53,7 horas, a 3.05,7 da vencedora a 
chinesa Xiaohan Liu. A italiana Giulia Berton (1.03.50,9) foi segunda e a espanhola 
Maria Romero terceira (1.03.53,6). Na competição masculina de 5 km, Diogo Cardoso 
(ADRICMM) assegurou o 21.º lugar com 1.04.52,6. A prova foi pelo russo Daniil Orlov 
(59.27,9 minutos). O espanhol Eric Vilaregut foi segundo (59.54,5) e o britânico Hector 
Pardoe, terceiro (59.55,0). Afonso Queiroga (SFUAP), 10kms, Diogo Cardoso 
(ADRICMM), 5kms, Diogo Marques (ASSSCC), 10kms, Tiago Costa (SCP), 7,5kms, e 
Mariana Mendes (ADRICMM), 5kms compõem o quinteto luso a competir na Holanda. 
 
Hugo Ribeiro em 9.º nos 25 km do Europeu. Hugo Ribeiro fechou a presença da 
Seleção de Portugal no Europeu de Águas Abertas em Hoorn, Holanda, ao alcançar o 
9.º lugar na prova de 25 km (5.25.54,5 horas). A distancia mais longa do evento foi 
ganha pelo francês Axel Reymond (5.02.22,0), seguido dos italianos Matteo Furlan 
(5.06.07,5) e Edoardo Stochíno (5.09.19,4). Nos femininos venceu a italiana Martina 
Grimaldi (5.26.47,8). 
 
Portugal em sexto lugar nos 5 kms do Europeu. Portugal terminou hoje em 6.º lugar na 
classificação coletiva de 5 km do Campeonato da Europa Absoluto de Águas Abertas em 
Hoorn – (Holanda). A formação lusa, composta por Angélica André, Mário Bonança e 
Rafael Gil, somou o tempo final de 1.00.14,9 horas igualando assim a melhor 
classificação obtida na Croácia 2008 por Daniela Inácio, Daniel Viegas e Arsénie 
Lavrentyev. Esta competição é disputada em equipa de três nadadores, que partem 
juntos em contrarrelógio de dois em dois minutos, contando o tempo do terceiro 
elementos a cortar a meta. Na competição individual de 5 km do Europeu de águas 
abertas, disputada na terça-feira, Angélica André foi 13.ª com 1.02.24.9 horas e Vânia 
Neves, 17.ª, com 1.04.11,5.  Competição foi dominada pela Danielle Huskisson com 
59.46,1. Em segunda ficou a germânica Finnia Wunram (59.52,4) e em terceiro a 
holandesa Sharon Van Rouwendaal (59.54,9). Na competição de 5 km masculina, Rafael 
Gil foi 19.º classificado com 58.14,4 minutos enquanto Mário Bonança assegurou 
1.00.57,8 horas. Recorde-se que Angélica André terminou em 5.º lugar na prova de 10 
kms do Europeu. Na mesma competição Vânia Neves foi 19.ª classificada. 
 
Rafael Gil (20.º) e Hugo Ribeiro (26.º) nos 10 kms do Europeu. Rafael Gil terminou em 
20.º lugar e Hugo Ribeiro em 26.º nos 10 kms do Campeonato da Europa Absoluto de 
Águas Abertas em Hoorn – (Holanda). O nadador do SFUAP - União Piedense registou 
1.55.53,3 horas numa competição em que o triunfo pertenceu ao holandês Ferry 
Weertman (1.55.20,6). A menos de um segundo do vencedor concluiu o britânico Jack 
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Burnell e o francês Marc Antoine Olivier, segundo e terceiro respetivamente. Hugo 
Ribeiro (ESJB- Estrelas SJ Brito), em 26.º, cortou a meta com 1.56.37,9. 
 

 
  Natação Sincronizada 

 
Qualidade competitiva no Nacional de Verão Open. A cidade de Évora foi palco dos 
Campeonato Nacional de Verão Open de Portugal de natação sincronizada. Mais de 190 
nadadoras, em representação de 17 clubes, apresentam 180 esquemas ao longo de 
três dias de competições na Piscina Municipal de Évora “Nos esquemas coletivos houve 
mais competitividade em grande parte devido ao maior numero de inscrições em 
infantis e juvenis, refletindo-se, de forma indireta, na luta pelos títulos. Um claro 
aumento na quantidade de inscritos que se registou na qualidade da competição”, 
avaliou a Mariana Marques, diretora técnica nacional. No plano individual, houve 
algumas surpresas: algumas nadadoras que haviam sido campeãs no campeonato de 
inverno perderam na competição de verão.  

 
 
 

 
Natação Adaptada 

 
 

Um recorde da Europa e quatro medalhas no balanço dos Trisome Games. Um balanço 
muito positivo da participação da natação portuguesa no Mundial DSISO Trisome Games 
Florença 2016 que decorreu em Florença (Itália). Um recorde da Europa para João Vaz 
nos 200 bruços. O vice-campeão Mundial e Europeu de Natação Adaptada bateu o 
máximo europeu com o tempo 3.27, 07 minutos, superando o anterior máximo que já lhe 
pertencia (3.31,15) desde 16 de dezembro de 2015. Quatro medalhas: João Vaz, bronze 
nos 400 estilos e prata nos 200 bruços; José Vieira, bronze nos 200 bruços e prata nos 
100 bruços. Referência ainda para os 18 recordes de Portugal batidos durante este 
evento com a presença em 28 finais a uma média de sete finais por sessão. 
 
Recordes no primeiro dia do Campeonato de Juvenis e Absolutos de Portugal – OPEN. 
Recorde nacional do nadador paralímpico Nelson Lopes nos 50 costas (S4) com a marca 
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de 51,39 segundos. O anterior máximo já pertencia ao nadador do Colégio Vasco da 
Gama com 51,62 segundos ao terminar no sexto posto a final dos campeonatos europeus 
no Funchal. Assim como o recorde de Portugal de Tiago Neves nos 50 mariposa na classe 
S15 com a marca de 26,74 segundos. 
 

Masters 
 
Algés domina Nacional Masters de Verão – Open de Portugal. O SAD – Algés dominou 
coletivamente o XVIII Campeonato Nacional Masters de Verão – OPEN Loulé 2016 ao 
somar 2.148 pontos à frente do Fluvial Portuense (1.128) e do FC Porto (1.078). 
Campeonato disputado em três jornadas, sem interrupções entre as sessões da manhã e 
tarde, onde foram registados 116 recordes de Portugal. Na competição Taça Masters o 
SAD também liderou, com 7.643 pontos seguido pelo Fluvial Portuense (4.389) e do 
Leixões (3.789). Entre os clubes inscritos na mais importante competição de masters em 
Portugal, estes também se destacaram com mais nadadores inscritos: SAD – Algés (58 
nadadores, 41 masculinos e 17 femininos), Fluvial Portuense (45 nadadores, 29 
masculinos e 16 femininos), Leixões (38 nadadores, 18 masculinos e 20 femininos). Em 
termos individuais, José Carlos Freitas (Fluvial Portuense) com 995 pontos pela marca de 
2.09,48 nos 200 livres o escalão F e Elena Alarcon Gamonal (Natação de Faro) com 1012 
pontos pela marca de 34,49 nos 50 mariposa no escalão G foram os nadadores mais 
pontuados.  580 nadadores, em representação de 68 clubes, participam numa 
competição que é um verdadeiro reencontro anual da natação masters, onde 380 
nadadores masculinos e 200 femininos competiram nas Piscina Municipal de Loulé, pela 
primeira vez, em sessões contínuas, não havendo intervalo entre a sessão da manhã e a 
de tarde. Entre os clubes inscritos na mais importante competição de masters em 
Portugal, destaque para os clubes com mais nadadores inscritos: SAD – Algés (58 
nadadores, 41 masculinos e 17 femininos), Fluvial Portuense (45 nadadores, 29 
masculinos e 16 femininos), Leixões (38 nadadores, 18 masculinos e 20 femininos). 
Referência para a presença de quatro clubes espanhóis - C.N. Master Murcia, C.N. San 
Juan, Natación Sevilla Master e C. D Indea -, três franceses - Girondins Bordeaux, Club des 
Nageurs de Paris, Stade Francais e O Courbevoie -, dois alemães - SC Chemnitz e SG 
Westthueringen -  e um italiano - C.C. Aniene ASD. 
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Representação institucional 
 

 

Reunião em Peniche, CN Águas Abertas e Masters. Dia 30, com a presença do 
presidente da FPN, António José Silva, Manuel Freitas, técnicos e serviços. 
Reunião com a equipa Olímpica em Rio Maior. Dia 28, com a presença do presidente da 
FPN, António José Silva os treinadores e nadadores envolvidos nas provas de natação 
pura. 
Reunião com diretor do CDN Jamor, João Graça. Dia 26, com a presença do presidente 
da FPN, António José Silva. 
Missão Olímpica. Dia 13, Cumprimentos ao Presidente da Republica com a presença dos 
nadadores olímpicos e do Presidente da FPN, António José Silva. 
 
Águas abertas. 29 Jun a 5 Jul - AA - Estágio Preparação Europeus, Cantanhede e MoV – 
presença de D. Ferro     
Polo Aquático. 1 a 3 de julho, PA - Sub 13 e Masters – Fluvial. Presença de J. Cruz / M. 
Pires / F. Nunes / A. Chatillon e F. Leite     
Natação pura. 2 e 3 de julho, Regionais ANNP, Póvoa de Varzim, presença do Presidente 
da FPN, António José Silva.   

Águas abertas. 8 a 15 Jul - AA - Europeus, Hoorn (Hol.) – 
presença D. Ferro 

 Masters. 08 a 10 Julho - Open de Verão, Loulé – presença do presidente da FPN, 
António José Silva, P. Brandão e Serviços 
Natação Sincronizada. 08 a 10 Julho – C.N. Verão - Évora – Presidente da FPN,  
António José Silva, M. Freitas / Mariana e Serviços. 

Polo Aquático. 08 a 10 Julho -  Fase Final Sub 15 - Coruche – J. Cruz e F. Leite. 
Polo aquático. 08 a 10 Julho - Fase Final Sub 16 - Vila Meã – F. Nunes / 
M. Pires e A. Chatillon. 
Natação adaptada. 12 a 15 Julho - Rio Maior –  
Estágio Selecção Mundial DSISO, M. Matias     
Natação adaptada. 15 a 22 Julho - Florença - Mundial DSISO, M. Matias     
Natação Pura. 15 a 17 Julho - NP - CN INF - Famalicão, AJS,  M Freitas, Técnicos e Serviços     
Polo Aquático. 15 a 17 Julho - Loulé - Torneio Int. PA, J. Cruz, J. Campos . 

      

Diversos 
 

Federação apresenta nadadores para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. A Federação 
Portuguesa de Natação apresentou no dia 22 de julho os nadadores portugueses que 
integram a Comitiva Olímpica e Paralímpica Rio 2016 no Átrio do Complexo de Piscinas 
do Jamor. Nadadores olímpicos – Diogo Carvalho (Galitos), Alexis Santos (Sporting), 
Victória Kaminskaya (Estrelas S. João de Brito), Tamila Holub (Sp. Braga) e Vânia Neves 
(Fluvial Portuense). Nadadores paralímpicos – David Grachat (Gesloures), Nelson Lopes 
(Colégio Vasco da Gama), Joana Calado (Sporting), Simone Fragoso (Sporting).  
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A FPN homenageia nadadores, treinadores e clubes medalhados nos Europeus. 
Federação Portuguesa de Natação homenageou no decorrer do Campeonato Nacional 
de Juvenis e Absolutos de Portugal – OPEN no Jamor, os nadadores, treinadores e clubes 
medalhados nos Europeus 2016 de natação adaptada, absolutos e juniores: David 
Grachat - Carlos Mota; GESLOURES; Alexis Santos- Carlos Cruchinho; SCP; Tamila Holub - 
Luís Cameira; SCB. David Grachat conquistou a medalha de bronze nos 400 metros livres 
S9, depois de ter arrecadado, também o bronze, nos 100 metros livres S9 no IPC 
Europeu Funchal 2016. Em Londres 2016, Alexis Santos foi 3.º na final de 200 metros 
estilos. Um dia histórico para a natação portuguesa, que desde 1985 não trazia uma 
medalha de Europeus de piscina longa (50 metros). No Europeu de juniores da 
modalidade, na Hungria, Tamila Holub destacou-se nos 1500 metros livres. A bracarense 
conquistou a primeira medalha de ouro portuguesa, em natação, dos últimos 21 anos. 
Nestes Europeus, na Hungria, Tamila consegui antes a medalha de prata nos 800 livres. 
Bateu ainda o recorde nacional Júnior nos 400 livres. 
 
Árbitros Cilisia Correia e Jan Quon homenageados. A Federação Portuguesa de Natação 
e o Conselho Nacional de Arbitragem homenageou, no decorrer do Campeonato de 
Juvenis e Absolutos de Portugal - Jamor 2016, os árbitros internacionais Cilisia Correia e 
Jan Quon representantes de Portugal em inúmeros eventos internacionais como 
Campeonatos da Europa, Jogos Olímpicos da Juventude e Torneio das Quatro Nações. 
"Pelo seu desempenho, prestigio, conhecimento e disponibilidade continua, entende a 
FPN e o CNA enaltecer os percursos, de mais de 30 anos, destes dois símbolos da 
arbitragem nacional". 
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“Aquecimento, Recuperação e Prevenção de Lesões na Natação”. O livro 
“Aquecimento, Recuperação e Prevenção de Lesões na Natação”, obra da Forphysio em 
parceria com a Federação Portuguesa de Natação, foi apresentado dia 22 de julho no 
Jamor. Os autores Hugo Pinto, Nuno Pina e Renata Amaral lotaram a sala do auditório 
do Com no dia 22 de julho. O Complexo de Piscinas do Jamor para lançar aquele que é 
um “manual da referência único” para a natação e o desporto nacional onde são 
descritas as" linhas orientadoras relativas ao estado complementar de treino do 
nadador". O presidente da FPN, António José Silva recordou o “desafio lançado pela FPN 
à sua equipa de fisioterapeutas, efectivada pelo Projeto Mais Natação com Futuro”, 
projeto que “reflete a realidade da natação portuguesa na globalidade de forma a atuar 
estruturalmente”, desde os escalões mais baixos de formação, junto dos clubes. “Este é 
o principio de um longo caminho que a FPN, em parceria com os profissionais desta área 
pretende manter e promover no futuro”. 
 
O Espírito Olímpico da Natação. A Federação Portuguesa de Natação disponibiliza para 
venda, em número limitado, a litografia “O Espírito Olímpico da Natação”, obra de 
Mário Vitória, através da sua webstore: http://webstore.fpnatacao.pt. No dia 22 de 
Julho de 2016, aquando dos Campeonatos Nacionais de Juvenis e Absolutos – Open de 
Portugal, foi feita a apresentação da obra de Mário Vitória, “O Espírito Olímpico da 
Natação”, pintura que pretende transmitir o êxtase dos valores que marcam 
diretamente a convicção dos nadadores e da FPN, intrinsecamente unidos, exaltando e 
representando o Espírito Olímpico. 
 

http://webstore.fpnatacao.pt/
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CLIPPING 

 
Águas abertas: Hugo Ribeiro e Angélica André campeões em Peniche 
A Hugo Ribeiro e Angélica André sagraram-se este sábado campeões de Portugal de 5 km 
em águas abertas, competição disputada no mar da Praia da Gamboa, em Peniche. O 
nadador do Estrelas de São João de Brito controlou a competição praticamente desde a 
partida para se destacar nos derradeiros metros e concluir com 55 
In Record Online - 30-07-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2fada5be-e35a-41f4-9388-
df59a60c2623  
 
Águas abertas: Hugo Ribeiro e Angélica André campeões em Peniche 
Na competição feminina, Angélica André (Fluvial) dominou a competição para terminar 
com 57.33,18 ... 16:45 . Record Por Record A Hugo Ribeiro e Angélica André sagraram-se 
este sábado campeões de Portugal de 5 km em águas abertas, competição disputada no 
mar da Praia da Gamboa, em Peniche 
In Sábado Online - 30-07-2016 
 
Confirmado Nacional Absoluto no Funchal 
In Diário de Notícias da Madeira- 29-07-2016 
 
Tamila Holub é a mais nova 
Portugal nos Jogos Olímpicos Tamila Holub é a mais nova A nadadora do Sporting de 
Bragam Tamila Holub, a mais jovem atleta da Missão de 92 atletas portugueses nos Jogos 
Olímpicos Rio2016, pretende "estar à altura" da comitiva e honrar o país 
In Diário do Minho- 29-07-2016 
 
João Castro bate recorde nacional dos 50m livres 
In JM- 29-07-2016 
 
Levamos o melhor que Portugal tem às Olimpíadas 
Conheça a comitiva portuguesa que vai aos Jogos Olímpicos O Chefe de Missão aos Jogos 
Olímpicos Rio2016 diz que a comitiva lusa vai levar o melhor que Portugal tem e, embora 
não fale em medalhas, espera os melhores resultados de sempre 
In Correio da Manhã Online - 28-07-2016 
 
João Castro bisa como vice-campeão nacional 
In JM- 26-07-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=65356d71-52d0-48ab-87c9-
28089509c50d&analises=1 
 
Tamila Holub e Jorge Silva bateram recordes nacionais 
NATAÇÃO | Redacção | O SC Braga participou com 20 nadadores nos Campeonatos 
Nacionais de Juvenis e Absolutos de Portugal e Open de Portugal, organizado pela 
Federação Portuguesa de Natação, nas Piscinas Olímpicas do Jamor, e que contou com a 
presença recorde de 893 nadadores em representação de 133 clubes nacionais e 
estrangeiros 
In Correio do Minho- 26-07-2016 
 
 

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2fada5be-e35a-41f4-9388-df59a60c2623
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2fada5be-e35a-41f4-9388-df59a60c2623
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=65356d71-52d0-48ab-87c9-28089509c50d&analises=1
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=65356d71-52d0-48ab-87c9-28089509c50d&analises=1
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Jogos Olímpicos - Comitiva de Rio Maior em força no Rio de Janeiro 
Rio Maior - a Cidade do Desporto - não podia deixar de ter uma forte representação na 
Comitiva nacional que vai participar nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, que se 
realizam de 5 a 21 de agosto, no Brasil 
In Ribatejo Online (O) - 24-07-2016 
 
Ana Pinho Rodrigues conquista mais duas medalhas 
Ana Pinho Rodrigues assegura mais dois pódios Resultados A nadadora da Associação 
Estamos Juntos voltou, ontem, ao pódio no Jamor, tal como a jovem "galinácea" Joana 
Costa Amador Natação Campeonato de Portugal A elite da natação portuguesa compete, 
desde quinta-feira, no Jamor, onde hoje chega ao fim o Campeonato Nacional de Juvenis 
e Absolutos - Open de Portugal 
In Diário de Aveiro- 24-07-2016 
 
Nadadores lusos a caminho do Rio´2016 
DR Na presença dos presidentes dos Comités Olímpico e Paralímpico de Portugal e do 
representante da Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto, António José Silva, 
presidente da Federação Portuguesa de Natação teve oportunidade de, entre outras 
coisas, se referir ao mérito que os nadadores lusos tiveram em conseguir fluir para os 
Jogos do Rio'2016 
In Jogada do Mês Online - 23-07-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1680d114-14ac-4e7c-b91f-
d3185fa0a238 
 
Expectativas são mais altas 
In Jogo (O)- 23-07-2016 
Motivação é a chave para os Jogos do Rio 
In Record- 23-07-2016 
 
Motivação é a chave para os Jogos do Rio´2016 
Divulgada a comitiva olímpica e paralímpica, o local escolhido para os representantes 
portugueses nos Jogos Rio'2016 darem a conhecer a sua motivação e orgulho uma última 
vez antes de rumarem ao sudeste do Brasil foi o átrio do Complexo de Piscinas do Estádio 
Nacional 
In Record Online - 23-07-2016 
 
Motivação é a chave para os Jogos do Rio´2016 
Comitiva que vai ao Brasil foi apresentada no Jamor 04:02 . Record Por Record Divulgada 
a comitiva olímpica e paralímpica, o local escolhido para os representantes portugueses 
nos Jogos Rio'2016 darem a conhecer a sua motivação e orgulho uma última vez antes de 
rumarem ao sudeste do Brasil foi o átrio do Complexo de Piscinas do Estádio Nacional 
In Sábado Online - 23-07-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d79229b8-4478-4032-9ca8-
9b125b2d5570&analises=1 
 
Alexis Santos traça objetivo para o Rio2016 
Nadador português quer ficar entre os 16 primeiros Alexis Santos tem a ambição de 
conseguir um lugar entre os 16 primeiros na prova de 200 metros estilos nos Jogos 
Olímpicos Rio2016. "As minhas expetativas são altas 
In Correio da Manhã Online - 22-07-2016 

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1680d114-14ac-4e7c-b91f-d3185fa0a238
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1680d114-14ac-4e7c-b91f-d3185fa0a238
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Alexis Santos com a mira nos 16 primeiros lugares 
Fotografia: Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens Nadador português Alexis Santos 
assumiu a ambição de conseguir um lugar entre os 16 primeiros na prova de 200 metros 
estilos nos Jogos Olímpicos. O nadador português Alexis Santos assumiu a ambição de 
conseguir um lugar entre os 16 primeiros na prova de 200 metros estilos nos Jogos 
Olímpicos Rio2016 
In Jogo Online (O) - 22-07-2016 
 
Alexis Santos aponta a uma classificação entre os 16 primeiros 
O nadador português Alexis Santos assumiu esta sexta-feira a ambição de conseguir um 
lugar entre os 16 primeiros na prova de 200 metros estilos nos Jogos Olímpicos Rio2016. 
"As minhas expetativas são altas 
In Record Online - 22-07-2016 
 
Alexis Santos aponta a uma classificação entre os 16 primeiros 
Tamila Holub, de 17 anos, assumiu a sua satisfação por ter conseguido mínimos, nos 800 
metros livres, ainda com a idade de júnior. 16:49 . Record Por Record O nadador 
português Alexis Santos assumiu esta sexta-feira a ambição de conseguir um lugar entre 
os 16 primeiros na prova de 200 metros estilos nos Jogos Olímpicos Rio2016 
In Sábado Online - 22-07-2016 
 
Alexis Santos aponta a uma classificação entre os 16 primeiros 
O nadador português Alexis Santos assumiu hoje a ambição de conseguir um lugar entre 
os 16 primeiros na prova de 200 metros estilos nos Jogos Olímpicos Rio2016 Por SAPO 
Desporto c/Lusa sapodesporto@sapo 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 22-07-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=98a5b71f-daf6-4b14-a607-
7b2ad95604a2 
 
Ana Rodrigues bate recorde nacional 
Fotografia: Divulgação/Facebook Nadadora Ana Rodrigues bateu o recorde nacional 
sénior dos 50 bruços com 31,79 segundos. A nadadora Ana Rodrigues bateu o recorde 
nacional sénior dos 50 bruços com 31,79 segundos, durante os campeonatos juvenis e 
absolutos de Portugal Jamor2016 
In Jogo Online (O) - 22-07-2016 
 
Ana Rodrigues bate recorde nacional sénior dos 50 metros bruços 
A nadadora Ana Rodrigues bateu esta sexta-feira o recorde nacional sénior dos 50 bruços 
com 31,79 segundos, durante os campeonatos juvenis e absolutos de Portugal 
Jamor'2016. A jornada ficou marcada ainda pelo máximo de Portugal nos 400 estilos 
juniores de João Vital (4 
In Record Online - 22-07-2016 
 
Ana Rodrigues bate recorde nacional de séniores 
Nadadora da Associação Estamos Juntos a anterior melhor marca, também sua, dos 50 
bruços, com 31,79 segundos Ana Rodrigues bateu, esta sexta-feira, o recorde nacional 
sénior dos 50 bruços, com 31,79 segundos 
In Renascença Online - 22-07-2016 
 

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=98a5b71f-daf6-4b14-a607-7b2ad95604a2
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=98a5b71f-daf6-4b14-a607-7b2ad95604a2
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Ana Rodrigues bate recorde nacional sénior dos 50 metros bruços 
A jornada ficou marcada ainda pelo máximo de Portugal nos 400 estilos juniores de João 
Vital (4.22,25 minutos) 20:51 . Record Por Record A nadadora Ana Rodrigues bateu esta 
sexta-feira o recorde nacional sénior dos 50 bruços com 31,79 segundos, durante os 
campeonatos juvenis e absolutos de Portugal Jamor'2016 
In Sábado Online - 22-07-2016 
 
Ana Rodrigues bate recorde nacional sénior dos 50 metros bruços 
O recorde nacional absoluto e juniores 17 pertence a Joana Carvalho (FC Porto), com 
31,60 segundos desde 30 de maio de 2009 em Coimbra Por SAPO Desporto c/Lusa 
sapodesporto@sapo.pt A nadadora Ana Rodrigues bateu hoje o recorde nacional sénior 
dos 50 bruços com 31,79 segundos, durante os campeonatos juvenis e absolutos de 
Portugal Jamor2016 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 22-07-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b8e30e5d-0f61-45ec-b5e3-
b744de448cdc 
 
Vânia Neves 
Vânia Neves é uma das nadadoras que faz parte da comitiva do Jogos Olímpicos do Rio 
de Janeiro. A atleta treina no clube fluvial do Porto. 
In Porto Canal - Jornal Diário - 20-07-2016 - 20:04 
 
Diogo Carvalho quer usufruir da experiência 
Mário Aleixo - RTP 19 Jul, 2016, 10:51 | Jogos Olímpicos 2016 Diogo Carvalho não 
esconde que tem um objetivo definido para os Jogos do Rio2016 | FPN O atleta quer 
nadar para a meia-final dos 200 estilos 
In RTP Online - 19-07-2016 
 
Diogo Carvalho quer usufruir dos Jogos do Rio2016 
Mário Aleixo - RTP 19 Jul, 2016, 10:51 / atualizado em 19 Jul, 2016, 10:52 | Jogos 
Olímpicos 2016 Diogo Carvalho não esconde que tem um objetivo definido para os Jogos 
do Rio2016 | FPN O atleta quer nadar para a meia-final dos 200 estilos 
In RTP Online - 19-07-2016 
 
Natação: Famalicão recebe Campeonatos Nacionais de Infantis 
Natação: Famalicão recebe Campeonatos Nacionais de Infantis De 15 a 17 de julho, as 
Piscinas Municipais de Vila Nova de Famalicão vão ser palco dos Campeonatos Nacionais 
Infantis de Natação. A prova, organizada pela Federação Portuguesa de Natação com o 
apoio da autarquia e da Associação de Natação do Norte de Portugal, vai contar com a 
participação de 400 atletas, em representação de mais de 50 clubes 
In Povo Famalicense (O)- 12-07-2016 
 
Diogo Carvalho nos Jogos Olímpicos 
Diogo Carvalho vai representar nos Jogos Olímpicos na prova de natação. 
In SIC Notícias - Jornal do Meio-Dia - 19-07-2016 - 12:50H 
 
Jogos Olímpicos 
Faltam 17 dias para os jogos olímpicos, o nadador português Diogo Carvalho vai para a 
terceira participação. Comentários de Rui Bragança. 
In Antena 1 - Informação de Desporto - 19-07-2016 - 12:44H 
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Quem são os super-humanos portugueses? 
Leila Marques FOTO NUNO BOTELHO Há pessoas com quem nos cruzamos que nunca 
mais poderemos esquecer. Enquanto fiz da vida o jornalismo, cruzei-me com várias 
dessas pessoas inesquecíveis em contexto de entrevista e hoje é altura de relembrar 
algumas delas novamente 
In Expresso Online - 19-07-2016 
 
Diogo Carvalho quer nadar para a meia-final dos 200 estilos 
O experiente Diogo Carvalho vai nadar os 200 metros estilos masculinos no Rio'2016 com 
as meias-finais em mente, uma meta que trabalhou nos últimos quatro anos, 
praticamente desde que saiu das piscinas em Londres'2012 
In Record Online - 19-07-2016 
 
Diogo Carvalho quer nadar para a meia-final dos 200 estilos 
Nadador do Clube dos Galitos foi a figura mais proeminente da natação nacional 09:07 . 
Record Por Record O experiente Diogo Carvalho vai nadar os 200 metros estilos 
masculinos no Rio'2016 com as meias-finais em mente, uma meta que trabalhou nos 
últimos quatro anos, praticamente desde que saiu das piscinas em Londres'2012 
In Sábado Online - 19-07-2016 
 
Diogo Marques 15.º nos 10 km 
In Bola (A)- 18-07-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5ae4b3fc-7188-47d3-b14c-
eca6893ce5dd&analises=1 
 
Natação: Alexis ficou esquecido 
In Jogo (O)- 16-07-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c5d484c5-a470-44ec-8f19-
667a73b846df&analises=1 
 
Carta a Marcelo 
In Correio da Manhã- 16-07-2016 
Sporting e FPN alertam Marcelo 
In Record- 16-07-2016 
 
Federação e Sporting enviam carta a Marcelo Rebelo de Sousa 
A Federação Portuguesa de Natação e do Sporting Clube de Portugal manifestaram esta 
sexta-feira, em carta enviada ao Presidente da República, a sua estranheza pelo facto de 
Alexis Santos, medalha de bronze nos Campeonatos da Europa de Londres de Piscina 
Longa na prova de 200 Estilos, ter estado na cerimónia de receção aos atletas olímpicos e 
perceber que a modalidade de Natação tinha um tratamento inferior à modalidade 
Atletismo, naquilo que é o reconhecimento dos êxitos pelo mais alto dignatário da Nação 
In Record Online - 15-07-2016 
 
Federação e Sporting enviam carta a Marcelo Rebelo de Sousa 
Alexis Santos, medalha de bronze nos Campeonatos da Europa de Londres de Piscina 
Longa... 23:00 . Record Por Record A Federação Portuguesa de Natação e do Sporting 
Clube de Portugal manifestaram esta sexta-feira, em carta enviada ao Presidente da 
República, a sua estranheza pelo facto de Alexis Santos, medalha de bronze nos 

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5ae4b3fc-7188-47d3-b14c-eca6893ce5dd&analises=1
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5ae4b3fc-7188-47d3-b14c-eca6893ce5dd&analises=1
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c5d484c5-a470-44ec-8f19-667a73b846df&analises=1
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c5d484c5-a470-44ec-8f19-667a73b846df&analises=1


RELATORIO MENSAL DE ATIVIDADE 
Julho 2016 

 de 2016 

 

Campeonatos da Europa de Londres de Piscina Longa na prova de 200 Estilos, ter estado 
na cerimónia de receção aos atletas olímpicos e perceber que a modalidade de Natação 
tinha um tratamento inferior à modalidade Atletismo, naquilo que é o reconhecimento 
dos êxitos pelo mais alto dignatário da Nação 
In Sábado Online - 15-07-2016 
 
Jogos mundiais de atletas com síndrome de Down 
Partem para os primeiros jogos mundiais com atletas com síndrome de Down. Esta 
competição vai juntar em Itália 1200 atletas de 40 países, vindos dos 5 continentes. A 
caminho estão 27 portugueses. Comentários de Alberto Costa, Tiago Brandão Rodrigues 
e de João Machado 
In Antena 1 - Notícias - 15-07-2016 - 15:09H 
 
Ministro da Educação: comitiva portuguesa nos Trisome Games dará grandes alegrias ao 
país 
HOJE às 14:35 O ministro da Educação afirmou hoje estar convicto de que os atletas que 
vão participar nos Trisome Games - uma espécie de Jogos Olímpicos para desportistas 
com Síndrome de Down - se irão superar e trazer grandes alegrias para Portugal 
In Diário Digital Online - 15-07-2016 
 
Diogo Santos e Filipe Reis competem com a elite 
Diogo Santos e Filipe Reis competem com a elite Os nadadores Diogo Santos, da Feira 
Viva Natação Adaptada, e Filipa Reis, do Sporting Clube de Aveiro, estão entre os eleitos 
da Federação Portuguesa de Natação para representar Portugal no Campeonato do Mun 
do de Natação DSISO 2016, que arranca segunda-feira, em Florença (Itália) 
In Diário de Aveiro- 15-07-2016 
 
João Castro vai integrar projecto de alto rendimento 
In Diário de Notícias da Madeira- 15-07-2016 
 
Jogos mundiais de atletas com síndrome de Down 
Arrancam os primeiros jogos mundiais que reúnem atletas com síndrome de Down. 
Comentários de Alberto Costa, Tiago Brandão Rodrigues e de João Machado. 
In Antena 1 - Informação de Desporto - 15-07-2016 - 12:44H 
 
Comitiva portuguesa nos Trisome Games dará "grandes alegrias" ao país 
Por SAPO Desporto c/Lusa sapodesporto@sapo.pt O ministro da Educação afirmou hoje 
estar convicto de que os atletas que vão participar nos Trisome Games - uma espécie de 
Jogos Olímpicos para desportistas com Síndrome de Down - se "irão superar e trazer 
grandes alegrias para Portugal" 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 15-07-2016 
 
Hugo Ribeiro 9.º nos 25 km 
In Bola (A)- 15-07-2016 
Trio luso 6º nos 5 km por equipas 
In Bola (A)- 14-07-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f23ba6b5-e3f7-4008-80f0-
e4df740a783e&analises=1 
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Masters: Algés domina Nacionais de Verão 
Em termos individuais, José Carlos Freitas (Fluvial Portuense) com 995 pontos pela marca 
de 2.09,48 nos 200 livres... 13 Julho 2016 . Record Por Record O SAD - Algés dominou 
coletivamente o XVIII Campeonato Nacional Masters de Verão - OPEN Loulé 2016 ao 
somar 2 
In Sábado Online - 14-07-2016 
 
Masters: Algés domina Nacionais de Verão 
O SAD - Algés dominou coletivamente o XVIII Campeonato Nacional Masters de Verão - 
OPEN Loulé 2016 ao somar 2.148 pontos à frente do Fluvial Portuense (1.128) e do FC 
Porto (1.078). Campeonato disputado em três jornadas, sem interrupções entre as 
sessões da manhã e tarde, onde foram registados 116 recordes de Portugal 
In Record Online - 13-07-2016 
 
Natação alvinegra brilhou em Loulé 
In JM- 13-07-2016 
 
Adriano Niz soma cinco títulos nacionais 
Natação Adriano Niz soma cinco títulos nacionais Terminaram os Campeonatos Nacionais 
de Masters de natação, piscina de 50 metros, que decorreram na cidade de Loulé. 
Adriano Niz, em representação do Grupo Desportivo de Famalicão, foi um dos grandes 
destaques do evento, que contou com a presença de 580 nadadores portugueses e de 
nadadores estrangeiros vindos de Espanha, Itália, Alemanha, Holanda e Suécia 
In Correio do Minho- 13-07-2016 
 
Saudação a Simone Fragoso 
câmara Municipal de Palmela aprova por unanimidade sAudAção A siMone frAgoso 
Reunida no dia 30 de Junho, na sede da Sociedade de Recreio e Desporto da Lagoinha, a 
Câmara Municipal de Palmela aprovou por una nimidade uma saudação a Simone 
Fragoso pela obtenção de dois novos recordes nacionais e por uma época de ouro, que 
culminará com a sua presença nos Jogos Paralímpicos 
In Jornal do Pinhal Novo- 05-07-2016 
«O foco são os Jogos» 
In Bola (A)- 12-07-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0228dffe-cf69-4877-b1ef-
772d99534e46&analises=1 
 
Tamila Holub brilha no europeu 
T amila Holub, nadadora do Sporting de Braga, um dia depois de ter visto confirmada a 
sua participação nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, entrou na história da natação 
nacional, ao alcançar o título europeu nos 1500m livres, no decorrer dos campeonatos da 
Europa de juniores, que domingo terminaram na Hungria 
In Diário do Minho- 12-07-2016 
 
Nadadora Tamila Holub sagrou-se campeã europeia 
A nadadora Tamila Holub sagrou-se campeã europeia junior dos 1500 metros livres. 
In Porto Canal - Jornal Diário - 09-07-2016 - 19:39H 
 
Dias de Glória. portefólio dos nossos atletas olímpicos 
In Vogue- 01-08-2016 
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Angélica André 5.º nos 10 kms dos europeus de águas abertas 
Prova decorreu este domingo na Holanda A nadadora portuguesa Angélica André foi, 
este domingo, quinta classificada na prova de 10 kms dos Campeonatos da Europa 
absolutos de águas abertas, que decorrem até 14 de julho em Hoorn, na Holanda 
In Correio da Manhã Online - 10-07-2016 
 
Nadadora Angélica André quinta nos 10 kms dos europeus de águas abertas 
A nadadora portuguesa Angélica André foi hoje quinta classificada na prova de 10 kms 
dos Campeonatos da Europa absolutos de águas abertas, que decorrem até 14 de julho 
em Hoorn, na Holanda. Na mesma competição, Vânia Neves, com apuramento olímpico 
para o Rio2016 garantido, foi 19 
In JM Online - 10-07-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ddbe8975-7d24-430d-bcea-
50707bab2c2f 
 
Estafeta bate recorde nacional 
In Bola (A)- 11-07-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0dda266a-4215-4db4-b988-
0ad2a129c948&analises=1 
 
Angélica foi 5ª 
In Correio da Manhã- 11-07-2016 
 
Natação Angélica quinta no europeu 
In Jogo (O)- 11-07-2016 
 
Juniores recorde nacional batido 
In Jogo (O)- 11-07-2016 
 
Angélica André 5ª nos 10 km de águas abertas 
In Jornal de Notícias- 11-07-2016 
 
Angélica André quinta nos 10 km dos Europeus 
Natação Angélica André quinta nos 10 km dos Europeus A nadadora portuguesa Angélica 
André foi quinta classificada na prova de 10 km dos Campeonatos da Europa absolutos 
de águas abertas, que decorrem até 14 de julho em Hoorn, na Holanda 
In Metro Portugal- 11-07-2016 
 
Angélica André no 5º posto do Europeu 
In Record- 11-07-2016 
 
Tamila Holub sagrou-se campeã da Europa 
A nadadora Tamila Holub sagrou-se campeã da Europa júnior dos 1500 metros livres. 
In Antena 1 - Informação de Desporto - 08-07-2016 - 22:40H 
 
Campeonato de natação sincronizada em Évora 
Está a decorrer em Évora o campeonato de natação sincronizada. Há já alguns anos que a 
prova não se realizava nas piscinas ao ar livre. 
In RTP 1 - Portugal em Direto - 08-07-2016 - 18:42H 
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Nadadora Angélica André quinta nos 10 kms dos europeus de águas abertas 
A nadadora portuguesa Angélica André foi hoje quinta classificada na prova de 10 kms 
dos Campeonatos da Europa absolutos de águas abertas, que decorrem até 14 de julho 
em Hoorn, na Holanda. Na mesma competição, Vânia Neves, com apuramento olímpico 
para o Rio2016 garantido, foi 19 
In Diário de Notícias da Madeira Online - 10-07-2016 
 
Angélica André quinta nos europeus de águas abertas 
Fotografia: Fábio Poço/Global Imagens Nadadora portuguesa Angélica André foi quinta 
classificada na prova de 10 kms dos Campeonatos da Europa absolutos de águas abertas. 
A nadadora portuguesa Angélica André foi quinta classificada na prova de 10 kms dos 
Campeonatos da Europa absolutos de águas abertas, que decorrem até 14 de julho em 
Hoorn, na Holanda 
In Jogo Online (O) - 10-07-2016 
 
Angélica André: Resultado é mais um passo na minha carreira 
A nadadora portuguesa Angélica André foi, este domingo, quinta classificada na prova de 
10 kms dos Campeonatos da Europa absolutos de águas abertas, que decorrem até ao 
próximo 14 em Hoorn, na Holanda 
In Record Online - 10-07-2016 
 
Angélica André: Resultado é mais um passo na minha carreira 
Na mesma competição, Vânia Neves, com apuramento olímpico para o Rio'2016 
garantido, foi 19.ª classificada 13:42 . Record Por Record A nadadora portuguesa Angélica 
André foi, este domingo, quinta classificada na prova de 10 kms dos Campeonatos da 
Europa absolutos de águas abertas, que decorrem até ao próximo 14 em Hoorn, na 
Holanda 
In Sábado Online - 10-07-2016 
 
Angélica André termina em quinto lugar nos Europeus de águas abertas 
Nadadora portuguesa termina em quinto lugar nos 10 kms dos europeus de águas 
abertas Por SAPO Desporto c/Lusa sapodesporto@sapo.pt A nadadora portuguesa 
Angélica André foi hoje quinta classificada na prova de 10 kms dos Campeonatos da 
Europa absolutos de águas abertas, que decorrem até 14 de julho em Hoorn, na Holanda 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 10-07-2016 
 
Tamila Holub medalha de ouro nos 1500 metros júnior 
NATAÇÃO | Redacção | A nadadora bracarense Tamila Holub sagrou-se ontem campeã 
da Europa de juniores nos 1500 metros livres, nos campeonatos de juniores, que 
decorrem em Hódmezovásárhely, Hungria. Tamila Holub já tinha visto confirmada a sua 
primeira presença em Jogos Olímpicos, depois da realocação de vagas dos mínimos B na 
prova de 800 metros livres 
In Correio do Minho- 09-07-2016 
 
Pina volta a bater recorde 
In Bola (A)- 10-07-2016 
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Tamila Holub campeã europeia de 1.500 metros 
Nadadora do Sporting de Braga vai estar presente nos jogos olímpicos Tamila Holub 
campeã europeia de 1.500 metros A nadadora portuguesa do Sporting de Braga Tamila 
Holub sagrou-se ontem campeã europeia júnior dos 1 
In Diário do Minho- 09-07-2016 
 
Tamila de ouro 
In Bola (A)- 09-07-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=75cbdd3a-2c6a-4000-b09a-
8b8f305cc019&analises=1 
 
Salvador felicitou atleta 
presidente do Sporting de Braga Salvador felicitou atleta O presidente do Sporting de 
Braga, António Salvador, felicitou ontem Tamila Holub pelo título europeu conquistado, 
numa declaração postada no site oficial do clube 
In Diário do Minho- 09-07-2016 
 
Tamila Holub campeã europeia 
TAMILA HOLUB CAMPEÃ EUROPEIA A nadadora do Sp. Braga, Tamila Holub, sagrou-se 
ontem campeã europeia nos 1.500 metros livres. 
In Diário do Minho- 09-07-2016 
 
Tamila imperial nos 1500 metros 
In Jogo (O)- 09-07-2016 
 
Tamila campeã europeia 
In Record- 09-07-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f14cffa5-e3c4-4709-9c46-
18fcbd337a8c&analises=1 
 
Nadadora portuguesa campeã europeia júnior de 1.500 metros 
00:53Económico com Lusa Tamila Holub ganhou a prova na Hungria e bateu o seu 
recorde nacional. Atleta do Sporting de Braga já fora vice-campeã nos 800 metros. A 
nadadora portuguesa Tamila Holub sagrou-se hoje campeã europeia júnior dos 1 
In Económico Online - 09-07-2016 
 
Nadadora portuguesa Tamila Holub campeã europeia júnior 
"Parece um sonho", disse a nadadora após o triunfo na prova dos 1.500 metros livres A 
nadadora portuguesa Tamila Holub sagrou-se esta sexta-feira campeã europeia júnior 
dos 1.500 metros livres, ao vencer a prova dos campeonatos que estão a decorrer em 
Hódmezovásárhely, Hungria 
In Renascença Online - 09-07-2016 
 
Tamila Holub campeã europeia júnior dos 1.500 livres 
A nadadora portuguesa Tamila Holub sagrou-se hoje campeã europeia júnior dos 1.500 
metros livres, ao vencer a prova dos campeonatos que estão a decorrer em 
Hódmezovásárhely, Hungria. De acordo com nota da Federação Portuguesa de Natação, 
Holub dominou a prova por larga margem, assumindo a liderança desde o início, tendo 
terminado com o tempo de 16 
In Correio da Manhã Online - 08-07-2016 
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Actualidade: Tamila Holub campeã europeia júnior dos 1.500 livres 
A nadadora portuguesa Tamila Holub sagrou-se hoje campeã europeia júnior dos 1.500 
metros livres, ao vencer a prova dos campeonatos que estão a decorrer em 
Hódmezovásárhely, Hungria. De acordo com nota da Federação Portuguesa de Natação, 
Holub dominou a prova por larga margem, assumindo a liderança desde o início, tendo 
terminado com o tempo de 16 
In Destak Online - 08-07-2016 
 
Tamila Holub campeã europeia júnior dos 1.500 livres 
HOJE às 20:01 A nadadora portuguesa Tamila Holub sagrou-se hoje campeã europeia 
júnior dos 1.500 metros livres, ao vencer a prova dos campeonatos que estão a decorrer 
em Hódmezovásárhely, Hungria. De acordo com nota da Federação Portuguesa de 
Natação, Holub dominou a prova por larga margem, assumindo a liderança desde o 
início, tendo terminado com o tempo de 16 
In Diário Digital Online - 08-07-2016 
 
Tamila Holub campeã europeia júnior dos 1.500 livres 
Nadadora portuguesa bateu o recorde nacional por 18 segundos. A nadadora portuguesa 
Tamila Holub sagrou-se hoje campeã europeia júnior dos 1.500 metros livres, ao vencer a 
prova dos campeonatos que estão a decorrer em Hódmezovásárhely, Hungria 
In Notícias ao Minuto Online - 08-07-2016 
 
Tamila Holub campeã europeia júnior dos 1.500 livres 
Natação A nadadora portuguesa Tamila Holub sagrou-se campeã europeia júnior dos 
1.500 metros livres, ao vencer a prova dos campeonatos que estão a decorrer em 
Hódmezovásárhely, Hungria. MANUEL DE ALMEIDA/LUSA A nadadora portuguesa Tamila 
Holub sagrou-se esta sexta-feira campeã europeia júnior dos 1 
In Observador Online - 08-07-2016 
 
Tamila Holub campeã europeia júnior dos 1.500 livres 
Hódmezovásárhely, Hungria, 08 jul (Lusa) - A nadadora portuguesa Tamila Holub sagrou-
se hoje campeã europeia júnior dos 1.500 metros livres, ao vencer a prova dos 
campeonatos que estão a decorrer em Hódmezovásárhely, Hungria 
In Porto Canal Online - 08-07-2016 
 
Tamila Holub campeã europeia júnior dos 1.500m livres 
Por Lusa 08/07/2016 - 23:05 Na Hungria, a nadadora do Sp. Braga retirou 18 segundos ao 
anterior recorde nacional na distância. DR Natação Outras Modalidades A nadadora 
portuguesa Tamila Holub sagrou-se nesta sexta-feira campeã europeia júnior dos 1 
In Público Online - 08-07-2016 
 
Tamila Holub campeã europeia dos 1.500 metros livres 
A nadadora portuguesa Tamila Holub sagrou-se esta sexta-feira campeã europeia júnior 
dos 1.500 metros livres, ao vencer a prova dos campeonatos que estão a decorrer em 
Hódmezovásárhely, Hungria. De acordo com nota da Federação Portuguesa de Natação, 
Holub dominou a prova por larga margem, assumindo a liderança desde o início, tendo 
terminado com o tempo de 16 
In Record Online - 08-07-2016 
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Tamila Holub campeã europeia júnior dos 1.500 livres 
Lusa 08 Jul, 2016, 21:47 | Outras Modalidades A nadadora portuguesa Tamila Holub 
sagrou-se hoje campeã europeia júnior dos 1.500 metros livres, ao vencer a prova dos 
campeonatos que estão a decorrer em Hódmezovásárhely, Hungria 
In RTP Online - 08-07-2016 
 
Tamila Holub campeã europeia dos 1.500 metros livres 
"Parece um sonho", afirmou... 20:06 . Record Por Record A nadadora portuguesa Tamila 
Holub sagrou-se esta sexta-feira campeã europeia júnior dos 1.500 metros livres, ao 
vencer a prova dos campeonatos que estão a decorrer em Hódmezovásárhely, Hungria 
In Sábado Online - 08-07-2016 
 
Portuguesa Tamila Holub campeã europeia de natação 
Por SAPO Desporto c/Lusa sapodesporto@sapo.pt A nadadora portuguesa Tamila Holub 
sagrou-se hoje campeã europeia júnior dos 1.500 metros livres, ao vencer a prova dos 
campeonatos que estão a decorrer em Hódmezovásárhely, Hungria 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 08-07-2016 
 
Tamila Holub campeã europeia júnior dos 1.500 livres 
20:44 08.07.2016 A nadadora portuguesa Tamila Holub sagrou-se hoje campeã europeia 
júnior dos 1.500 metros livres, ao vencer a prova dos campeonatos que estão a decorrer 
em Hódmezovásárhely, Hungria 
In SIC Notícias Online - 08-07-2016 
 
Nadadora Tamila Holub é campeã europeia júnior dos 1.500 metros livres 
A atleta portuguesa dominou a prova desde o início e alcançou um novo recorde 
nacional, retirando 18 segundos à anterior melhor marca, que já lhe pertencia. PUB A 
nadadora portuguesa Tamila Holub sagrou-se esta sexta-feira campeã europeia júnior 
dos 1 
In TSF Online - 08-07-2016 
 
Holub campeã 
In Correio da Manhã- 09-07-2016 
 
1500m. Tamila Holub é campeã europeia júnior 
In Jornal de Notícias- 09-07-2016 
 
Tamila Holub campeã da Europa dos 1500 livres 
A júnior portuguesa retirou 18 segundos ao melhor tempo e conquistou a primeira 
medalha de ouro da natação portuguesa dos últimos 21 anos Com uns 1500 metros 
absolutamente fantásticos a bracarense Tamila Holub, que se encontra a disputar os 
Europeus de Juniores na cidade húngara de Hódmezovásárhely, conquistou ontem o 
título dos 1500 metros livres, ao realizar a marca de 16m20,80s, retirando só! 18 
segundos à anterior melhor marca nacional que realizara em Maio passado (16m38,60s) 
In Jogo Online (O) - 08-07-2016 
 
Natação: Tamila Holub campeã europeia júnior dos 1.500 livres 
Agora A nadadora do Sp. Braga foi há dois dias vice-campeã da Europa dos 800 livres e na 
quinta-feira, bateu o recorde de Portugal de juniores dos 400 livres (4.16,77) e confirmou 
a presença nos JO Tamila Holub sagrou-se, esta sexta-feira, campeã europeia júnior dos 1 
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In Mais Futebol Online - 08-07-2016 
 
Campeonatos da Europa : Tamila Holub medalha de ouro nos 1500 metros júnior 
RTP 08 Jul, 2016, 19:04 / atualizado em 08 Jul, 2016, 19:08 | Outras Modalidades Em 
Atualização Tamila Holub | fpn A nadadora portuguesa Tamila Holub sagrou-se esta 
sexta-feira campeã da Europa de juniores nos 1500 metros livres, nos campeonatos de 
juniores, que decorrem em Hódmezovásárhely, Hungria 
In RTP Online - 08-07-2016 
 
Piscinas acolhem Campeonato Nacional de Natação Sincronizada 
Sexta, 08 Julho 2016 11:46 As piscinas municipais de Évora recebem este fim-de-semana 
o Campeonato Nacional de Verão Open Portugal em natação sincronizada. Entre hoje e 
domingo, várias centenas de nadadores dos mais diversos escalões masculinos e 
femininos vão competir na prova organizada pela Federação Portuguesa de Natação 
In Diana FM Online - 08-07-2016 
 
Piscinas Municipais acolhem Campeonato Nacional de Verão de Natação Sincronizada 
As Piscinas Municipais de Évora recebem no próximo fi m de semana o Campeonato 
Nacional de Verão Open Portugal, em Natação Sincronizada. Entre sexta-feira, dia 08 e 
domingo, dia 10, várias centenas de nadadores dos mais diversos escalões masculinos e 
femininos vão competir na prova organizada pela Federação Portuguesa de Natação 
In Diário do Sul- 07-07-2016 
 
Tamila Holub bateu recorde nacional 
In Diário do Minho- 08-07-2016 
 
Tamila nos Jogos aos 17 anos 
In Bola (A)- 08-07-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b2ec45de-85af-46f7-bf0e-
4910baf37e99&analises=1 
 
Famalicão recebe Campeonatos Nacionais de Infantis de Natação 
NATAÇÃO | Redacção | De 15 a 17 de Julho, as Piscinas Municipais de Vila Nova de 
Famalicão vão ser palco dos Campeonatos Nacionais Infantis de Natação. A prova, 
organizada pela Federação Portuguesa de Natação com o apoio da autarquia e da 
Associação de Natação do Norte de Portugal, vai contar com a participação de 400 
atletas, em representação de mais de 50 clubes 
In Correio do Minho- 08-07-2016 
 
João Vaz no XVIII Campeonato Nacional de Masters - Open de Verão 
João Vaz participa, entre os dias 8 e 10 de julho, no XVIII Campeonato Nacional de 
Masters - Open de Verão, que se realiza na Piscina Municipal de Loulé. O Vice-Campeão 
Mundial e Europeu de Natação Adaptada prepara neste momento a sua participação no 
Campeonato do Mundo DSISO 2016 que se realiza entre os dias 16 e 22 deste mês em 
Florença, Itália 
In Atletismo Magazine Online - 07-07-2016 
 
João Vaz presente no XVIII Campeonato Nacional de Masters 
O XVIII Campeonato Nacional de Masters - Open de Verão vai decorrer em Loulé entre 8 
e 10 de Julho J João Vaz presente no XVIII Campeonato Nacional de Masters João Cabral 

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b2ec45de-85af-46f7-bf0e-4910baf37e99&analises=1
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b2ec45de-85af-46f7-bf0e-4910baf37e99&analises=1
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1 hora atrás Provas e Resultados O XVIII Campeonato Nacional de Masters - Open de 
Verão vai decorrer em Loulé entre 8 e 10 de Julho João Vaz participa, entre os dias 8 e 10 
de julho, no XVIII Campeonato Nacional de Masters - Open de Verão, que se realiza na 
Piscina Municipal de Loulé 
In Saúde a Mexer Online - 07-07-2016 
 
Pina bate recorde no Europeu júnior 
In Bola (A)- 08-07-2016 
 
Tamila apurada 
In Correio da Manhã- 08-07-2016 
 
Tamila Holub nos Jogos 
In Jogo (O)- 08-07-2016 
 
Tamila Holub marca presença nos Jogos 
In Record- 08-07-2016 
 
Tamila Holub confirmada nos Jogos Olímpicos 
Nadadora vai participar nos 800 metros livres A nadadora Tamila Holub viu, esta quinta-
feira, confirmada a sua primeira presença nos Jogos Olímpicos, depois da realocação de 
vagas dos mínimos B na prova de 800 metros livres, revelou o Comité Olímpico de 
Portugal 
In Correio da Manhã Online - 07-07-2016 
 
Nadadora Tamila Holub apurada nos 800 metros livvres 
A nadadora Tamila Holub viu confirmada a sua primeira presença em Jogos Olímpicos, 
depois da realocação de vagas dos mínimos B na prova de 800 metros livres, revelou hoje 
o Comité Olímpico de Portugal 
In Correio da Manhã Online - 07-07-2016 
 
Rio2016: Nadadora Tamila Holub apurada nos 800 metros livvres 
A nadadora Tamila Holub viu confirmada a sua primeira presença em Jogos Olímpicos, 
depois da realocação de vagas dos mínimos B na prova de 800 metros livres, revelou hoje 
o Comité Olímpico de Portugal 
In Destak Online - 07-07-2016 
 
Rio2016: Nadadora Tamila Holub apurada nos 800 metros livvres 
HOJE às 20:20 A nadadora Tamila Holub viu confirmada a sua primeira presença em 
Jogos Olímpicos, depois da realocação de vagas dos mínimos B na prova de 800 metros 
livres, revelou hoje o Comité Olímpico de Portugal 
In Diário Digital Online - 07-07-2016 
 
Tamila Holub vai aos Jogos Olímpicos 
Nadadora Tamila Holub viu confirmada a sua primeira presença em Jogos Olímpicos, 
depois da realocação de vagas dos mínimos B na prova de 800 metros livres. A nadadora 
Tamila Holub viu confirmada a sua primeira presença em Jogos Olímpicos, depois da 
realocação de vagas dos mínimos B na prova de 800 metros livres, revelou o Comité 
Olímpico de Portugal 
In Jogo Online (O) - 07-07-2016 
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Nadadora Tamila Holub apurada para os 800 metros livres 
A nadadora Tamila Holub viu confirmada a sua primeira presença em Jogos Olímpicos, 
depois da realocação de vagas dos mínimos B na prova de 800 metros livres, revelou hoje 
o Comité Olímpico de Portugal 
In Notícias ao Minuto Online - 07-07-2016 
 
Rio 2016: Nadadora Tamila Holub apurada nos 800 metros livres 
Jogos Olímpicos 2016 A nadadora Tamila Holub viu confirmada a sua primeira presença 
em Jogos Olímpicos na prova de 800 metros livres. NUNO VEIGA/LUSA A nadadora 
Tamila Holub viu confirmada a sua primeira presença em Jogos Olímpicos, depois da 
realocação de vagas dos mínimos B na prova de 800 metros livres, revelou esta quinta-
feira o Comité Olímpico de Portugal 
In Observador Online - 07-07-2016 
 
Tamila Holub apurada para os Jogos Olímpicos 
A nadadora Tamila Holub viu confirmada a sua primeira presença em Jogos Olímpicos, 
depois da realocação de vagas dos mínimos B na prova de 800 metros livres, revelou esta 
quarta-feira o Comité Olímpico de Portugal 
In Record Online - 07-07-2016 
 
Tamila Holub apurada para os Jogos Olímpicos 
Um dia depois desta se ter sagrado vice-campeã europeia de juniores nos 800 metros 
livres 19:49 . Record Por Record A nadadora Tamila Holub viu confirmada a sua primeira 
presença em Jogos Olímpicos, depois da realocação de vagas dos mínimos B na prova de 
800 metros livres, revelou esta quarta-feira o Comité Olímpico de Portugal 
In Sábado Online - 07-07-2016 
 
Nadadora Tamila Holub apurada para os Jogos Olímpicos 
Por SAPO Desporto c/Lusa sapodesporto@sapo.pt A nadadora Tamila Holub viu 
confirmada a sua primeira presença em Jogos Olímpicos, depois da realocação de vagas 
dos mínimos B na prova de 800 metros livres, revelou hoje o Comité Olímpico de 
Portugal 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 07-07-2016 
 
Tamila Holub conquista medalha de prata no Europeu de juniores 
A portuguesa Tamila Holub sagrou-se, esta quarta-feira, vice-campeã da Europa de 
juniores nos 800 metros livres, nos campeonatos de juniores, que decorrem na Hungria. 
Tamila completou o percurso em 8.36,57 minutos, a cerca de dois segundos da 
vencedora, a húngara Ajna Kesely (8 
In Bola Online (A) - 06-07-2016 
 
Nadadora portuguesa Tamila Holub conquista prata no Europeu de juniores 
A nadadora portuguesa Tamila Holub sagrou-se hoje vice-campeã da Europa de juniores 
nos 800 metros livres, nos campeonatos de juniores, que decorrem em 
Hódmezovásárhely, Hungria. Tamila Holub terminou com 8:36,57 minutos, a cerca de 
dois segundos da vencedora, a húngara Ajna Kesely (com 8:34,37), e a 36 centésimos do 
seu recorde nacional juniores e absoluto (8:36,21) 
In Diário de Notícias da Madeira Online - 06-07-2016 
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Tamila Holub é vice-campeã europeia em juniores nos 800 metros livres 
06 DE JULHO DE 201619:18 Nadadora do Sp. Braga ficou a pouco mais de dois segundos 
da vencedora Tamila Holub conquistou esta quarta-feita a medalha de prata nos 800 
metros livres do Campeonato da Europa de Juniores em natação, competição que 
começou hoje e decorre até 10 de julho em Hódmezovásárhely, Hungria 
In Diário de Notícias Online - 06-07-2016 
 
Portuguesa ganha prata no Europeu júnior de natação 
Ontem 20:48Económico com Lusa Tamila Holub conquistou a medalha na prova dos 800 
metros, numa competição que decorre na Hungria. A nadadora portuguesa Tamila Holub 
sagrou-se hoje vice-campeã da Europa de juniores nos 800 metros livres, nos 
campeonatos de juniores, que decorrem em Hódmezovásárhely, Hungria 
In Económico Online - 06-07-2016 
 
Tamila Holub vice-campeã europeia de juniores 
Tamila Holub conquistou esta quarta-feira a medalha de prata nos 800 metros livres no 
Campeonato da Europa de Juniores, competição que decorre até 10 de julho na Hungria. 
A nadadora portuguesa terminou a prova com 8 
In Record Online - 06-07-2016 
 
Nadadora portuguesa Tamila Holub conquista prata no Europeu de juniores 
Lusa 06 Jul, 2016, 22:21 | Outras Modalidades A nadadora portuguesa Tamila Holub 
sagrou-se hoje vice-campeã da Europa de juniores nos 800 metros livres, nos 
campeonatos de juniores, que decorrem em Hódmezovásárhely, Hungria 
In RTP Online - 06-07-2016 
 
Tamila Holub conquista prata no Europeu de juniores 
lusa 06 Jul, 2016, 20:48 | Outras Modalidades Tamila Holub | scb A nadadora portuguesa 
Tamila Holub sagrou-se esta quarta-feira vice-campeã da Europa de juniores nos 800 
metros livres, nos campeonatos de juniores, que decorrem em Hódmezovásárhely, 
Hungria 
In RTP Online - 06-07-2016 
 
Nadadora portuguesa conquista prata no Europeu de juniores 
Por SAPO Desporto c/Lusa sapodesporto@sapo.pt A nadadora portuguesa Tamila Holub 
sagrou-se hoje vice-campeã da Europa de juniores nos 800 metros livres, nos 
campeonatos de juniores, que decorrem em Hódmezovásárhely, Hungria 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 06-07-2016 
 
Nadadora portuguesa Tamila Holub conquista prata no Europeu de juniores 
20:48 06.07.2016 A nadadora portuguesa Tamila Holub sagrou-se hoje vice-campeã da 
Europa de juniores nos 800 metros livres, nos campeonatos de juniores, que decorrem 
em Hódmezovásárhely, Hungria. Tamila Holub terminou com 8:36,57 minutos, a cerca de 
dois segundos da vencedora, a húngara Ajna Kesely (com 8:34,37), e a 36 centésimos do 
seu recorde nacional juniores e absoluto (8:36,21) 
In SIC Notícias Online - 06-07-2016 
 
«Só via a bandeira de Portugal!» 
In Bola (A)- 07-07-2016 
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Holub vice-campeã 
In Correio da Manhã- 07-07-2016 
 
Tamila foi prata no Europeu 
In Jogo (O)- 07-07-2016 
Tamila Holub foi prata no Europeu de juniores 
In Record- 07-07-2016 
 
Nadadora portuguesa Tamila Holub conquista prata no Europeu de juniores 
A nadadora portuguesa Tamila Holub sagrou-se hoje vice-campeã da Europa de juniores 
nos 800 metros livres, nos campeonatos de juniores, que decorrem em 
Hódmezovásárhely, Hungria. Tamila Holub terminou com 8:36,57 minutos, a cerca de 
dois segundos da vencedora, a húngara Ajna Kesely (com 8:34,37), e a 36 centésimos do 
seu recorde nacional juniores e absoluto (8:36,21) 
In Correio da Manhã Online - 06-07-2016 
 
Actualidade: Nadadora portuguesa Tamila Holub conquista prata no Europeu de juniores 
A nadadora portuguesa Tamila Holub sagrou-se hoje vice-campeã da Europa de juniores 
nos 800 metros livres, nos campeonatos de juniores, que decorrem em 
Hódmezovásárhely, Hungria. Tamila Holub terminou com 8:36,57 minutos, a cerca de 
dois segundos da vencedora, a húngara Ajna Kesely (com 8:34,37), e a 36 centésimos do 
seu recorde nacional juniores e absoluto (8:36,21) 
In Destak Online - 06-07-2016 
 
Nadadora portuguesa Tamila Holub conquista prata no Europeu de juniores 
HOJE às 20:37 A nadadora portuguesa Tamila Holub sagrou-se hoje vice-campeã da 
Europa de juniores nos 800 metros livres, nos campeonatos de juniores, que decorrem 
em Hódmezovásárhely, Hungria. Tamila Holub terminou com 8:36,57 minutos, a cerca de 
dois segundos da vencedora, a húngara Ajna Kesely (com 8:34,37), e a 36 centésimos do 
seu recorde nacional juniores e absoluto (8:36,21) 
In Diário Digital Online - 06-07-2016 
 
Tamila: «Quero chegar ao pódio!» 
In Bola (A)- 06-07-2016 
 
Nacional de polo aquático em Coruche 
segunda, 04 julho 2016 As piscinas municipais de Coruche vão receber o campeonato 
nacional de polo aquático no escalão de sub15 masculinos. A prova, organizada pela 
Federação Portuguesa de Natação e pela Associação de Natação do Distrito de Santarém, 
com o apoio da Câmara de Coruche, realiza-se entre os dias 8 e 10 de julho 
In Rede Regional Online - 04-07-2016 
 
Prova de águas abertas de Machico 
Duarte Paulini e Érica Melim foram os vencedores da prova de águas abertas de Machico. 
Comentários de Duarte Paulini, vencedor; Bruno Freitas, 2º classificado; Marco Paulo, 
nadador; Érica Melim, vencedora 
In RTP Madeira - Telejornal Madeira - 03-07-2016 - 21:29H 
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Pólo Aquático: Fluvial Portuense conquista primeiro título masculino 
O Fluvial Portuense conquistou este sábado pela primeira vez na sua história o título de 
campeão português de pólo aquático masculino, ao vencer o Paredes em casa, por 11-7, 
no quinto e último jogo do playoff (3-2) 
In Record Online - 02-07-2016 
 
Fluvial Portuense conquista primeiro título de pólo aquático masculino 
Lusa 02 Jul, 2016, 20:11 | Outras Modalidades O Fluvial Portuense conquistou hoje pela 
primeira vez na sua história o título de campeão português de pólo aquático masculino, 
ao vencer o Paredes em casa, por 11-7, no quinto e último jogo do 'play-off' (3-2) 
In RTP Online - 02-07-2016 
 
Pólo Aquático: Fluvial Portuense conquista primeiro título masculino 
O Fluvial Portuense sagra-se campeão português de pólo aquático masculino pela 
primeira vez na sua sua história 20:12 . Record Por Record O Fluvial Portuense 
conquistou este sábado pela primeira vez na sua história o título de campeão português 
de pólo aquático masculino, ao vencer o Paredes em casa, por 11-7, no quinto e último 
jogo do playoff (3-2) 
In Sábado Online - 02-07-2016 
 
Fluvial Portuense conquista primeiro título de pólo aquático 
Há uma semana, a equipa feminina do Fluvial Portuense conquistou o 10.º título do seu 
palmarés ao bater no segundo jogo do 'play-off' o Gondomar, por 14-3 Por SAPO 
Desporto c/Lusa sapodesporto@sapo 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 02-07-2016 
 
Portugueses no pódio de França 
In Bola (A)- 03-07-2016 
 
Natação 
In Bola (A)- 03-07-2016 
 
Fluvial campeão de polo aquático masculino 
Hoje às 19:06 A equipa masculina do Fluvial Portuense entrou na história do polo 
aquático português. Pela primeira vez, a formação portuense sagrou-se campeã nacional, 
graças a uma vitória caseira (11-7) sobre o Paredes, no quinto jogo do play-off (3-2) 
In Jornal de Notícias Online - 02-07-2016 
 
«Está a acontecer!» 
In Bola (A)- 02-07-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6d341bce-07df-494b-b22f-
8875ff6a0cec&analises=1 
 
Vânia Neves confirmada na prova de Natação em Águas Abertas 
Vânia Neves viu a sua participação confirmada depois de um tribunal neozelandês não 
ter dado provimento ao recurso apresentado por Charlotte Webby Desporto 
GeralRio'2016 Rio'2016: Vânia Neves confirmada na prova de Natação em Águas Abertas 
Vânia Neves viu a sua participação confirmada depois de uma decisão de um tribunal 
neozelandês, que não deu provimento ao recurso apresentado por Charlotte Webby Por 
Joao Miguel Pereira - 2 Julho, 2016 5 0 A nadadora portuguesa Vânia Neves apurou-se 

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6d341bce-07df-494b-b22f-8875ff6a0cec&analises=1
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6d341bce-07df-494b-b22f-8875ff6a0cec&analises=1
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para a prova de Natação em Águas Abertas dos Jogos Olímpicos Rio'2016, anunciou esta 
6ª Feira a Federação Portuguesa de Natação (FPN) 
In MultiDesportos Online - 02-07-2016 
 
Nadadora de Viana do Castelo apurada para Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro 
2016-07-01 15:15:34 - Cátia Malheiro A nadadora Vânia Neves, natural de Viana do 
Castelo, garantiu a presença nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, conforme anunciado 
hoje pela Federação Portuguesa de Natação 
In Alto Minho TV Online - 01-07-2016 
 
Nadadora do Fluvial classifica-se para os Jogos Olímpicos Rio2016 
A nadadora do Clube Fluvial Portuense, Vânia Neves, 16.ª classificada na prova de 
qualificação de águas abertas realizada em Setúbal, assegurou uma vaga nos Jogos 
Olímpicos Rio2016. A nadadora Clube Fluvial Portuense, Vânia Neves, 16 
In Câmara Municipal do Porto Online - Porto.pt Online - 01-07-2016 
 
Vânia Neves qualificada para o Rio2016 
Nadadora foi 16.ª classificada na prova de águas abertas A nadadora Vânia Neves, 16.ª 
classificada na prova de qualificação de águas abertas realizada em Setúbal, assegurou 
uma vaga nos Jogos Olímpicos Rio2016, anunciou esta sexta-feira a Federação 
Portuguesa de Natação (FPN) 
In Correio da Manhã Online - 01-07-2016 
 
Presidente da Federação Portuguesa de Natação quer continuar a diminuir fosso 
internacional 
HOJE às 13:57 O presidente da Federação Portuguesa de Natação (FPN), António José 
Silva, destacou hoje o aumento de praticantes da modalidade, apontando como objetivo 
da sua recandidatura continuar a diminuir o fosso entre a natação portuguesa e mundial 
In Diário Digital Online - 01-07-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=eb5c745a-6491-43cc-9a09-
7700cb4a1a87 
 
Rio2016: Vânia Neves qualificada em águas abertas 
HOJE às 12:56 A nadadora Vânia Neves, 16.ª classificada na prova de qualificação de 
águas abertas realizada em Setúbal, assegurou uma vaga nos Jogos Olímpicos Rio2016, 
anunciou hoje a Federação Portuguesa de Natação (FPN) 
In Diário Digital Online - 01-07-2016 
 
Presidente da Federação Portuguesa de Natação quer continuar a diminuir fosso 
internacional 
O presidente da Federação Portuguesa de Natação (FPN), António José Silva, destacou 
hoje o aumento de praticantes da modalidade, apontando como objetivo da sua 
recandidatura continuar a diminuir o fosso entre a natação portuguesa e mundial 
In JM Online - 01-07-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=41ee4818-a265-4d92-a542-
a20b92529f88 
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Vânia Neves qualificou-se para os Jogos em águas abertas 
Fotografia: Reprodução Facebook Federação Portuguesa de Natação A nadadora 
portuguesa qualificou-se em 16º lugar na prova de águas abertas, em Setúbal. A 
nadadora Vânia Neves, 16ª classificada na prova de qualificação de águas abertas 
realizada em Setúbal, assegurou uma vaga nos Jogos Olímpicos Rio'2016, anunciou esta 
sexta-feira a Federação Portuguesa de Natação (FPN) 
In Jogo Online (O) - 01-07-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ad2466df-19cf-4669-ad66-
58c903ec24d3 
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