
RELATORIO MENSAL DE ATIVIDADE 
Agosto de 2016 

 

 
 

 

Portugal esteve representado nos Jogos Olímpicos do Rio de 
Janeiro com cinco nadadores: Alexis Santos, Diogo Carvalho, 
Tamila Holub e Victoria Kaminskaya, em natação pura, e Vânia 
Neves em águas abertas. Em termos globais o balanço é muito 
positivo, com destaque para o facto de se ter cumprido o 
objetivo principal da participação que era a obtenção de 
classificações entre os 16 primeiros: Alexis Santos 12.º 200E, 
com recorde pessoal e 14.º 400E, com recorde nacional. 
Registe-se que nas seis provas em que participaram os 
nadadores melhoraram a classificação que traziam da ‘entry 
list’ em quatro e mantiveram a posição em duas das provas. 

António José Silva 
Presidente 
 

 
 

Natação Pura  

 

Alexis Santos na meia-final dos 200 e 400 estilos. Alexis Santos assegurou a presença 
em duas meias-finais (200 e 400 estilos) nos Jogos Olímpicos Rio 2016, registando um 
recorde nacional (nos 400) e dois máximos pessoais. O português torna-se o segundo 
melhor nadador luso em Jogos Olímpicos depois de Alexandre Yokochi, 7.º Los Angeles 
e 9.º Seul 1988 ambos nos 200 bruços. Alexis Santos bateu o recorde de Portugal dos 
400 estilos com 4.15,84 minutos na segunda série, superando o anterior máximo 
nacional que lhe pertencia (4.16,30) desde 4 agosto de 2013, em Barcelona. Este 
resultado deu ao sportinguista o 14.º lugar entre os 27 nadadores inscritos depois de 
entrar com o 21.º tempo. Quatro dias depois, o sportinguista terminou em 5.º na 1.ª 
meia-final, com 2.00,08, registo que lhe deu o 12.º lugar. Nas eliminatórias, pupilo de 
Carlos Cruchinho, terminou em quarto lugar na segunda série dos 200 estilos com um 
recorde pessoal de 1.59,67, que lhe garantiu o 12.º tempo e um lugar na meia-final.  
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Diogo Carvalho nos 200 estilos. Com 2.00,17 minutos, o nadador do Galitos foi oitavo 
na quarta série dos 200 estilos, ganha pelo norte-americano Michael Phelps. Diogo 
Carvalho que entrou com o 19.º tempo, terminou com o 19.º melhor registo. O 
português é recordista de Portugal com 1.59,39 desde a 31 de julho de 2013, em 
Barcelona. A série de mariposa, a primeira dos 200 metros estilos, foi a melhor de 
Diogo Carvalho, que fez a viragem à frente de Phelps. 

 

 
 

Tamila Holub nos 800 livres. Tamila Holub fez a sua estreia olímpica com um quarto 
lugar na primeira eliminatória dos 800 livres que lhe deu o 24. º lugar, após entrar com 
o 30.º tempo entre as atletas inscritas. A mais jovem atleta da comitiva de Portugal, de 
apenas 17 anos, vice-campeã da europa da distância, terminou com 8.45,36 minutos 
numa eliminatória dominada pela húngara Eva Risztov (8.33,36. O recorde de Portugal 
dos 800 livres foi fixado por Tamila Holub em 8.36,21 no meeting de Coimbra. 
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Victoria Kaminskaya nos 200 e 400 estilos. Victoria Kaminskaya foi terceira na segunda 
série dos 400 estilos com um registo de 4.46,03 minutos, igualando o 28.º tempo que 
havia entrado entre todas as participantes nos Jogos do Rio 2016. O recorde de 
Portugal da nadadora dos Estrelas SJ de Brito está fixado em 4.42,53 que lhe garantiu o 
lugar nos Jogos Olímpicos, a primeira portuguesa com mínimos A. Dois dias depois, nos 
200 estilos, Kaminskaya terminou em 6.º lugar na 1.ª série das eliminatórias com um 
registo de 2.16,78 minutos, numa primeira série que lhe deu o 35.º tempo entre todas 
as inscritas. 

 

 
 

 
Aguas Abertas 
 

 

Vânia Neves nos 10 km em águas abertas. Vânia Neves terminou em 24.º lugar nos 10 
km de águas abertas nos Jogos Olímpicos do Rio 2016. A portuguesa cortou a meta com 
2.01.39,3 horas numa competição dominada pela holandesa Sharon Van Rouwendall 
com 1.56.32,1 “Atendendo a que num hipotético ranking das nadadoras qualificadas a 
Vânia Neves se encontrará na 24.ª posição já que só ficou à frente de uma das 
nadadoras qualificadas em Setúbal, julgamos que qualquer posição que supere esta, 
será considerada uma boa participação, para a nossa nadadora”, defende José 
Machado diretor técnico nacional. 
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Natação Adaptada 
 
 

David Carreira integra comitiva para Jogos Paralímpicos.  David Carreira irá 
integrar a comitiva portuguesa para os Jogos Paralímpicos 2016, que decorrem 
entre 7 e 18 de setembro, no Rio de Janeiro. O internacional português beneficiou 
da suspensão da Federação Russa dos Jogos do Rio 2016 pelo Comité Paralímpico 
Internacional e da reabertura de cotas para a participação nessa competição.  
Portugal contará assim com cinco nadadores no Rio 2016. Para além de David 
Carreira (Bairro Anjos) estão também selecionado David Grachat (Gesloures, 50, 
100 e 400 livres), Nelson Lopes (Colégio Vasco da Gama, 50 costas e 200 livres), 
Joana Calado (Sporting, 100 bruços), Simone Fragoso (Sporting, 50 mariposa, 50 
livres, 50 costas e 200 estilos). O nadador da Associação Bairro Anjos (Classe S8), 
que compete nos 100 mariposa, tinha obtido mínimos de qualificação, mas ficara 
de fora da seleção por existirem apenas quatro vagas para a natação portuguesa.  
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A Caminho do Rio 2016. Os cinco nadadores portugueses que integram a comitiva 
portuguesa que vai representar Portugal nos Jogos Paralímpicos Rio2016, 
encontraram-se concentrados em Rio Maior na derradeira etapa de preparação 
antes da partida para o Rio de Janeiro, dia 1 de setembro. Os Jogos Paralímpicos 
decorrem de 7 a 18 de setembro. Portugal estará representado no Rio 2016 por: 
David Carreira (Bairro Anjos, 100 mariposa), David Grachat (Gesloures, 50, 100 e 
400 livres), Nelson Lopes (Colégio Vasco da Gama, 50 costas e 200 livres), Joana 
Calado (Sporting, 100 bruços), Simone Fragoso (Sporting, 50 mariposa, 50 livres, 50 
costas e 200 estilos). 
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Comitiva Paralímpica. Jogos Paralímpicos do Rio 2016, entre os dias 7 e 18 de setembro. 
Entre os 37 atletas selecionados, a natação estará representada pelos nadadores: David 
Grachat (Gesloures), Nelson Lopes (Colégio Vasco da Gama), David Carreira (Bairro 
Anjos), Joana Calado (Sporting), Simone Fragoso (Sporting).  
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CLIPPING 
 
Bruno Dias no CAR de Rio Maior 
In Bola (A)- 25-08-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a3a32d53-32ea-4ed3-86cd-
65621098399c&analises=1 
 
Arte aliada ao desporto 
In Nova Gente- 29-08-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=12bc9cf9-5cdf-409c-be41-
490e18815ede&analises=1 
 
Portugal leva 37 atletas 
In Record- 25-08-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=adf37386-04af-4f41-9d31-
ce5dcaf4d01e&analises=1 
 
«Não é verdade nem mentira» 
In Bola (A)- 24-08-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b1c4bbd9-a290-4347-bf02-
0d5220abb742&analises=1 
 
Rússia pentacampeã de natação sincronizada por equipas 
A medalha de prata foi conquistada pela China, enquanto o bronze foi entregue ao Japão. 
A Rússia sagrou-se esta sexta-feira pentacampeã olímpica de natação sincronizada por 
equipas, nos Jogos Rio2016 
In Jogo Online (O) - 19-08-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1b8aa81c-c6dd-4122-864b-
cff936ecd6de 
 
Rússia sagra-se pentacampeã por equipas 
Natação sincronizada Rússia sagra-se pentacampeã por equipas A Rússia sagrou-se 
pentacampeã olímpica de natação sincronizada por equipas, nos Jogos Rio2016. Com 
este quinto ouro consecutivo, a Rússia subiu ao lugar mais alto do pódio em Sydney2000, 
Atenas2004, Pequim2008, Londres2012 e Rio2016 
In Correio do Minho- 20-08-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d2b3484e-0bda-4de2-b310-
ee3e294a6be7&analises=1 
 
Alexis Santos quer ver os seus recordes cair 
Nadador português bateu um recorde nacional e terminou em 12.º e 14.º nas duas 
provas em que participou, nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. O que deseja é que 
este seja "apenas o primeiro passo de uma nova fase da natação portuguesa" Alexis 
Santos, nadador português que encerrou a sua participação nos Jogos Olímpicos do Rio 
de Janeiro, mostra-se satisfeito com a sua prestação 
In Renascença Online - 16-08-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3ae9d03b-95f7-4404-b78b-
7c46d46228f2 
 
 

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3ae9d03b-95f7-4404-b78b-7c46d46228f2
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3ae9d03b-95f7-4404-b78b-7c46d46228f2
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Vânia Neves em 24.º lugar na prova de Águas Livres 
NATAÇÃO | Redacção| A nadadora portuguesa Vânia Neves foi 24.ª classificada na prova 
de Águas Livres que se disputou ontem, nos Jogos Olímpicos Rio 2016. A atleta 
portuguesa concluiu os 10 quilómetros de prova com o tempo de 2:01:39 
In Correio do Minho- 16-08-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5b981925-f9bd-4b25-b607-
a5d7e7376bc2&analises=1 
 
Natação Vânia Neves em 24.º nas águas abertas 
Natação Vânia Neves em 24.º nas águas abertas 111 A portuguesa Vânia Neves foi 24.ª 
classificada na prova dos 10 quilómetros de águas abertas nos Jogos Rio'2016, na qual a 
holandesa Sharon van Rouwendaal conquistou a medalha de ouro 
In Diário As Beiras- 16-08-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=54ae370b-9a42-4549-9e12-
4ee915c2acfc&analises=1 
 
Vânia Neves em 24.º lugar 
Vânia Neves em 24.º lugar A holandesa Sharon van Rouwendaal conquistou ontem a 
medalha de ouro da prova dos 10 km de águas abertas, na qual a portuguesa Vânia 
Neves foi 24.ª classificada. Van Rouwendaal cumpriu os 10 
In Diário de Coimbra- 16-08-2016 
 
Vânia Neves na 24.º posição 
A nadadora Vânia Neves foi 24.ª na prova dos 10 kms de águas abertas nos Jogos 
Rio2016, que foi ganha pela holandesa Sharon van Rouwendaal. Vânia Neves, que à 
passagem dos 5 km integrava o grupo da frente, atrasou-se, mas conseguiu finalizar a 
prova na 24 
In Diário de Viseu- 16-08-2016 
 
Vânia Neves foi 24ª nos 10 km nas águas abertas 
In Jogo (O)- 16-08-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=79a3e179-e5e2-4639-b2f4-
fca027c0ddf7&analises=1 
 
Vânia Nunes foi 24ª em águas abertas 
In Jornal de Notícias- 16-08-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0e09c2ac-dbd8-433e-8d0d-
53a8f0ee1634&analises=1 
 
Vânia Neves 24.ª em águas abertas 
Vânia Neves terminou na 24.ª posição a prova de águas abertas dos Jogos Olímpicos Rio-
2016. A nadadora portuguesa, que à passagem dos cinco mil metros integrava o grupo da 
frente, completou os 10.000 metros em 2:01 
In Bola Online (A) - 15-08-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d2d6dd95-b8d8-405a-a94e-
f9d1eb5819ec 
 
Vânia Neves fala em prova de uma vida 
15 DE AGOSTO DE 201617:50 Atleta nacional mostrou-se "bastante satisfeita" com o 
lugar obtido na prova de águas abertas, onde terminou em 24.º lugar. Cotovelos das 

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5b981925-f9bd-4b25-b607-a5d7e7376bc2&analises=1
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5b981925-f9bd-4b25-b607-a5d7e7376bc2&analises=1
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=54ae370b-9a42-4549-9e12-4ee915c2acfc&analises=1
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=54ae370b-9a42-4549-9e12-4ee915c2acfc&analises=1
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adversárias foram principal obstáculo A nadadora portuguesa Vânia Neves mostrou-se 
esta segunda-feira "bastante satisfeita" com a sua prestação na prova de águas abertas 
dos Jogos Olímpicos Rio2016, afirmando, como pretendia, que foi a prova da sua vida 
In Diário de Notícias Online - 15-08-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=47e83861-f9cc-4848-a5d4-
6e2064a1bec4 
 
"Levei uma cotovelada no olho, nas costas e fiquei um bocadinho desorientada" 
Fotografia: Reprodução/Facebook A nadadora portuguesa Vânia Neves mostrou-se esta 
segunda-feira "bastante satisfeita" com o desempenho prestação na prova de águas 
abertas dos Jogos Olímpicos Rio'2016 Na antevisão da prova, a nadadora de Viana do 
Castelo tinha afirmado que queria poder dizer no final, como após a qualificação 
olímpica, em Setúbal, que esta tinha sido a prova da sua vida e disse-o, depois de concluir 
os 10 quilómetros em 24 
In Jogo Online (O) - 15-08-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ac996b34-2a0e-46c8-b3bc-
8e4f27f2387d 
 
Vânia Neves: Acabou por ser a prova da minha vida 
A nadadora portuguesa Vânia Neves mostrou-se esta segunda-feira "bastante satisfeita" 
com a sua prestação na prova de águas abertas dos Jogos Olímpicos Rio'2016, afirmando, 
como pretendia, que foi a prova da sua vida 
In Record Online - 15-08-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8d05ba75-86fd-409c-b994-
c227e84f1622 
Desgaste não deixou Tamila fazer mais 
NATAÇÃO | Redacção | A nadadora portuguesa Tamila Holub acredita que ontem acusou 
o desgaste de uma época muito preenchida na prova dos 800 metros livres dos Jogos 
Olímpicos Rio 2016, mas prometeu continuar a trabalhar para chegar a uma final em 
Tóquio 
In Correio do Minho- 12-08-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b58c449f-a88e-4755-b5d7-
ff4465079cec&analises=1 
 
Alexis Santos foi 12.º nas meias 
Natação Alexis Santos foi 12.º nas 'meias' Alexis Santos não conseguiu bater o recorde 
nacional nos 200 metros estilos na meia-final da prova nos Jogos Olímpicos Rio 2016. O 
português foi quinto classificado na primeira meia-final da competição, com o tempo de 
2:00 
In Correio do Minho- 12-08-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=045b2ac9-f617-42c4-bc66-
7bf1c723d71a&analises=1 
 
Tamila Holub a quase 10 segundos do recorde nacional 
Natação Tamila Holub a quase 10 segundos do recorde nacional que lhe valeu mínimos 
para os Jogos e o recorde nacional absoluto (8.36,21min). Na natação pura, Alexis Santos 
selou a primeira meia-final desde Alexandre Yokochi e bateu recorde nacional, enquanto 
Holub, Victoria Kaminskaya e Diogo Carvalho caíram nas eliminatórias, sem recordes 
pessoais 
In Diário As Beiras- 12-08-2016 
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Alexis Santos fez história ao atingir as meias-finais 
Alexis Santos fez história ao atingir as meias-finais Natação Atleta do Sporting foi 11.º 
classificado em 200 metros estilos e repetiu feito conseguido em Seul 1988 O nadador 
português Alexis Santos terminou ontem na 12 
In Diário de Coimbra- 12-08-2016 
 
Nadador Alexis Santos foi 12.º na meia-final 
O nadador português Alexis Santos terminou na 12.ª posição as meias-finais dos 200 
metros estilos dos Jogos Olímpicos Rio2016, com um tempo de 2.00,08 minutos, numa 
prova que decorreu na quartafeira. Alexis Santos tornou-se no primeiro português a 
atingir as meias-finais nos Jogos Olímpicos desde Seul98, quando Alexandre Yokochi foi 
nono nos 200 metros bruços 
In Diário de Leiria- 12-08-2016 
 
Alexis Santos 12.º nas meias 
O português Alexis Santos terminou foi 12.º nas meias-finais dos 200 metros estilos dos 
Jogos Olímpicos Rio2016, com um tempo de 2.00,08 minutos. O nadador tornou-se o 
primeiro português a atingir as "meias" nos Jogos Olímpicos desde Seul98, quando 
Alexandre Yokochi foi nono nos 200 metros bruços 
In Diário de Viseu- 12-08-2016 
 
Alexis Santos termina meias-finais em 12º lugar 
Alexis Santos termina meias-finais em 12º lugar O nadador português Alexis Santos 
terminou na 12.ª posição as meias-finais dos 200 metros estilos dos Jogos Olímpicos 
Rio2016, com um tempo de 2.00,08 minutos 
In Diário dos Açores- 12-08-2016 
 
Alexis aponta a final olímpica 
In Jogo (O)- 12-08-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1c66a9e3-e873-4204-bb2d-
0ad9c268f243&analises=1 
 
Tamila Holub ficou aquém nos 800 livres 
In Jogo (O)- 12-08-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=82dde07e-343d-408f-ad90-
910b9ed15d08&analises=1 
 
A natação portuguesa não quer esperar 28 anos 
Escreveu-se uma página histórica da natação e do desporto português nos Jogos 
Olímpicos do Rio de Janeiro, com a presença de Alexis Santos na meia-? nal dos 200m 
estilos a encerrar uma espera que durava há 28 anos 
In Público- 12-08-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=096bf469-6da0-412f-97d4-
6eab92cfa979&analises=1 
 
Alexis Santos reclama apoios 
In Record- 12-08-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=19111b02-52fa-44c1-aab2-
7016a30b3573&analises=1 

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1c66a9e3-e873-4204-bb2d-0ad9c268f243&analises=1
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1c66a9e3-e873-4204-bb2d-0ad9c268f243&analises=1
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=82dde07e-343d-408f-ad90-910b9ed15d08&analises=1
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=82dde07e-343d-408f-ad90-910b9ed15d08&analises=1
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=19111b02-52fa-44c1-aab2-7016a30b3573&analises=1
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=19111b02-52fa-44c1-aab2-7016a30b3573&analises=1
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Alexis Santos levou a natação portuguesa a umas meias-finais dos Jogos Olímpicos 
Alexis Santos levou a natação portuguesa a umas meias-finais dos Jogos Olímpicos. No 
Rio de Janeiro, o nadador português foi 5º classificado na meia-final. 
In RTP 3 - 360 - 11-08-2016 - 21:54H 
 
Alexis Santos levou a natação portuguesa a umas meias-finais dos Jogos Olímpicos 
Alexis Santos levou a natação portuguesa a umas meias-finais dos Jogos Olímpicos. No 
Rio de Janeiro, o nadador português foi 5º classificado na meia-final. 
In RTP 1 - Telejornal - 11-08-2016 - 20:51H 
 
Tamila Holub não conseguiu chegar à final dos 800 metros livres. 
In RTP 3 - 18/20 - 11-08-2016 - 19:44H 
 
Carlos Cruchinho elogia desempenho da natação lusa no Rio2016 
Alexis Santos foi o expoente máximo de Portugal nos JO O treinador da equipa de 
natação de Portugal nos Jogos Olímpicos Rio2016 fez esta quinta-feira um balanço 
positivo do desempenho dos atletas. "Acho que a natação teve uma boa prestação 
In Correio da Manhã Online - 11-08-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=121de428-2a44-4006-aa8e-
2341e0c4df64 
 
Tamila Holub pagou fatura de uma época desgastante 
Nadadora desiludida após prova dos 800 livres no Rio2016 Tamila Holub acredita que 
acusou o desgaste de uma época muito preenchida na prova dos 800 metros livres dos 
Jogos Olímpicos Rio2016, que decorreu esta quinta-feira 
In Correio da Manhã Online - 11-08-2016 
 
Alexis Santos ´salvou´ natação pura, com meia-final e recorde nacional 
11 DE AGOSTO DE 201619:21 Nadador português conseguiu a primeira presença lusa 
numa meia-final desde Seul1988 Alexis Santos 'salvou' a prestação de Portugal nas 
provas de natação pura dos Jogos Olímpicos Rio2016, que fechou esta quinta-feira, ao 
conseguir uma presença nas meias-finais, com recorde pessoal, e um recorde nacional 
In Diário de Notícias Online - 11-08-2016 
 
Holub acusou desgaste de época muito preenchida nos 800 livres 
11 DE AGOSTO DE 201619:19 Nadadora portuguesa ficou a 10 segundos do recorde 
nacional que lhe pertence. A nadadora portuguesa Tamila Holub acredita que esta 
segunda-feira acusou o desgaste de uma época muito preenchida na prova dos 800 
metros livres dos Jogos Olímpicos Rio2016, mas prometeu continuar a trabalhar para 
chegar a uma final em Tóquio 
In Diário de Notícias Online - 11-08-2016 
 
Rio2016: Carlos Cruchinho diz que natação lusa teve boa prestação 
HOJE às 21:22 Carlos Cruchinho, o treinador da equipa de natação de Portugal nos Jogos 
Olímpicos Rio2016, fez hoje um balanço positivo da prestação lusa, destacando os dois 
Top 16, facto inédito. "Eu acho que a natação teve uma boa prestação 
In Diário Digital Online - 11-08-2016 
 
Alexis Santos: Era aquilo que sonhava 

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=121de428-2a44-4006-aa8e-2341e0c4df64
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=121de428-2a44-4006-aa8e-2341e0c4df64
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Alexis Santos 'salvou' a prestação de Portugal nas provas de natação pura dos Jogos 
Olímpicos Rio2016, que fechou esta quinta-feira, ao conseguir uma presença nas meias-
finais, com recorde pessoal, e um recorde nacional 
In Record Online - 11-08-2016 
 
Carlos Cruchinho: Foi uma boa prestação 
Carlos Cruchinho, o treinador da equipa de natação de Portugal nos Jogos Olímpicos 
Rio'2016, fez esta quinta-feira um balanço positivo da prestação lusa, destacando os dois 
'top 16', facto inédito. "Eu acho que a natação teve uma boa prestação 
In Record Online - 11-08-2016 
 
Tamila Holub: Foi o resultado de uma época muito preenchida 
A nadadora portuguesa Tamila Holub acredita que esta quinta-feira acusou o desgaste de 
uma época muito preenchida na prova dos 800 metros livres dos Jogos Olímpicos 
Rio'2016, mas prometeu continuar a trabalhar para chegar a uma final em Tóquio 
In Record Online - 11-08-2016 
 
Tamila Holub: Foi o resultado de uma época muito preenchida 
Nadadora relembrou que esteve em duas seleções, na júnior e na absoluta. 19:28 . 
Record Por Record A nadadora portuguesa Tamila Holub acredita que esta quinta-feira 
acusou o desgaste de uma época muito preenchida na prova dos 800 metros livres dos 
Jogos Olímpicos Rio'2016, mas prometeu continuar a trabalhar para chegar a uma final 
em Tóquio 
In Sábado Online - 11-08-2016 
 
Alexis Santos: Era aquilo que sonhava 
Nas meias-finais não logrou melhorar a sua marca... 19:41 . Record Por Record Alexis 
Santos 'salvou' a prestação de Portugal nas provas de natação pura dos Jogos Olímpicos 
Rio2016, que fechou esta quinta-feira, ao conseguir uma presença nas meias-finais, com 
recorde pessoal, e um recorde nacional 
In Sábado Online - 11-08-2016 
 
Carlos Cruchinho: Foi uma boa prestação 
Técnico considera que todos os atletas "estiveram bem", com Alexis Santos a ser o 
destaque. 20:49 . Record Por Record Carlos Cruchinho, o treinador da equipa de natação 
de Portugal nos Jogos Olímpicos Rio'2016, fez esta quinta-feira um balanço positivo da 
prestação lusa, destacando os dois 'top 16', facto inédito 
In Sábado Online - 11-08-2016 
 
Tamila Holub: "Faço um balanço relativamente positivo" 
A nadadora de 17 anos ficou muito longe do seu recorde, mas valoriza a experiência no 
Rio de Janeiro Por SAPO Desporto c/ Lusa sapodesporto@sapo.pt A nadadora portuguesa 
Tamila Holub acredita que hoje acusou o desgaste de uma época muito preenchida na 
prova dos 800 metros livres dos Jogos Olímpicos Rio2016, mas prometeu continuar a 
trabalhar para chegar a uma final em Tóquio 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 11-08-2016 
 
Alexis Santos ´salvou´ a natação portuguesa no Rio 
O nadador luso pediu "mais apoios aos atletas e mais condições de treino" Por SAPO 
Desporto c/ Lusa sapodesporto@sapo.pt Alexis Santos 'salvou' a prestação de Portugal 
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nas provas de natação pura dos Jogos Olímpicos Rio2016, que fechou hoje, ao conseguir 
uma presença nas meias-finais, com recorde pessoal, e um recorde nacional 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 11-08-2016 
 
Alexis Santos consegue recorde nacional 
Alexis Santos salvou a prestação de Portugal nas provas de natação pura dos Jogos 
Olímpicos Rio 2016, que fechou esta quinta-feira, ao conseguir uma presença nas meias-
finais, com recorde pessoal, e um recorde nacional Enquanto Diogo Carvalho, Victoria 
Kaminskaya e Tamila Holub se ficaram pelas eliminatórias, sem recordes pessoais, o 
nadador do Sporting destacou-se, tanto nos 200 metros estilos, selando a primeira 
presença lusa numa meia-final desde Seul1988, como nos 400, com um novo máximo 
português 
In SIC Notícias Online - 11-08-2016 
 
Alexis Santos satisfeito com 12º mas desiludido com marca 
. Fotografia: INÁCIO ROSA O nadador português Alexis Santos terminou, na madrugada 
desta sexta-feira, na 12.ª posição as meias-finais dos 200 metros estilos dos Jogos 
Olímpicos Rio'2016, com um tempo de 2 
In Jogo Online (O) - 11-08-2016 
 
Alexis Santos espera que estreia de sonho signifique mais apoio 
Hoje às 09:36, atualizado às 09:40 Alexis Santos fez o balanço de uma estreia de sonho 
nos Jogos Olímpicos do Rio2016, mostrando-se esperançado de que a sua dupla presença 
nas meias-finais sirva como catalisador de um maior apoio aos nadadores portugueses 
In Jornal de Notícias Online - 11-08-2016 
 
Alexis Santos espera que estreia de sonho signifique mais apoio 
Alexis Santos fez hoje o balanço de uma estreia de sonho nos Jogos Olímpicos do 
Rio2016, mostrando-se esperançado de que a sua dupla presença nas meias-finais sirva 
como catalisador de um maior apoio aos nadadores portugueses 
In BeiraNews Online - 11-08-2016 
 
Alexis Santos: Espero que este resultado possa ser um abrir de olhos para Portugal 
Alexis Santos fez o balanço de uma estreia de sonho nos Jogos Olímpicos do Rio'2016, 
mostrando-se esperançado de que a sua dupla presença nas meias-finais sirva como 
catalisador de um maior apoio aos nadadores portugueses 
In Record Online - 11-08-2016 
 
Alexis Santos 12º na meia-final dos 200 metros estilos 
Mário Aleixo - RTP 11 Ago, 2016, 07:56 / atualizado em 11 Ago, 2016, 07:56 | Jogos 
Olímpicos 2016 Alexis Santos esteve a bom nível no Rio de Janeiro | Lusa O português foi 
o primeiro a atingir as meias-finais na natação 
In RTP Online - 11-08-2016 
 
Alexis Santos: Espero que este resultado possa ser um abrir de olhos para Portugal 
Nadador português foi 12.º nos 200 estilos e pede mais apoios 08:34 . Record Por Record 
Alexis Santos fez o balanço de uma estreia de sonho nos Jogos Olímpicos do Rio'2016, 
mostrando-se esperançado de que a sua dupla presença nas meias-finais sirva como 
catalisador de um maior apoio aos nadadores portugueses 
In Sábado Online - 11-08-2016 
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Alexis Santos espera que estreia de sonho signifique mais apoio 
O nadador tornou-se no primeiro português a atingir as meias-finais nos Jogos Olímpicos 
desde Seul98 Por SAPO Desporto c/ Lusa sapodesporto@sapo.pt Alexis Santos fez o 
balanço de uma estreia de sonho nos Jogos Olímpicos do Rio2016, mostrando-se 
esperançado de que a sua dupla presença nas meias-finais sirva como catalisador de um 
maior apoio aos nadadores portugueses 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 11-08-2016 
 
Alexis Santos: o melhor nadador português de sempre nas olimpíadas 
Alexis Santos atingiu o 12º lugar nos 200 metros estilos e mostra-se esperançado de que 
a sua dupla presença nas meias-finais no Rio2016 permita um maior apoio aos nadadores 
portugueses. Melhor que Alexis Santos em competições olímpicas, só Alexandre Yokochi 
In TSF Online - 11-08-2016 
 
Jogos Olímpicos: natação 
Na natação, Alexis Santos foi 5º na meia final dos 200 metros estilos falhando a 
qualificação para a final. 
In Renascença - Notícias - 11-08-2016 - 08:08H 
 
Portugueses na natação olímpica 
Esta noite veio o resultado do nadador português Alexis Santos, terminou na 12ª posição 
a prova dos 200m estilos nos Jogos Olímpicos. 
In Rádio Comercial - Notícias - 11-08-2016 - 08:01H 
 
Rio 2016 
28 anos depois, Alexis Santos levou a natação portuguesa a umas meias-finais dos Jogos 
Olímpicos. No Rio de Janeiro, o nadador português foi 5º classificado na meia-final. 
In RTP 3 - Bom Dia Portugal - 11-08-2016 - 07:50H 
 
Jogos Olímpicos do Rio 
Alexis Santos foi 12º nas meias-finais dos 200 metros estilos na natação. Hoje o dia 
olímpico para os portugueses vai ser preenchido com as estreias de Ricardo Melo 
Gouveia e Filipe Lima no golfe, Jorge Fonseca vai combater no judo e o programa inclui 
também badminton 
In TSF - Notícias - 11-08-2016 - 07:12H 
Rio 2016 
Nos Jogos Olímpicos, o nadador português Alexis Santos falhou a qualificação para a final 
dos 200 metros estilos. 
In Antena 1 - Notícias - 11-08-2016 - 07:11H 
 
Jogos Olímpicos: natação 
Na natação, Alexis Santos foi 5º na meia final dos 200 metros estilos falhando a 
qualificação para a final. 
In Renascença - Notícias - 11-08-2016 - 07:07H 
 
Rio 2016 
O nadador português Alexis Santos ficou em 12º nos 200 metros estilos dos Jogos 
Olímpicos. 
In RTP 3 - Bom Dia Portugal - 11-08-2016 - 06:57H 
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Alexis Santos 12.º na meia-final dos 200 metros estilos 
O nadador português Alexis Santos terminou hoje na 12.ª posição as meias-finais dos 200 
metros estilos dos Jogos Olímpicos Rio2016, com um tempo de 2.00,08 minutos. Alexis 
Santos tornou-se hoje no primeiro português a chegar às meias-finais nos Jogos 
Olímpicos desde Seul98, quando Alexandre Yokochi foi 9 
In Bola Online (A) - 11-08-2016 
 
Alexis Santos nas meias-finais 
In Correio da Manhã- 11-08-2016 
Nadador Alexis Santos 12.º na meia-final dos 200 metros estilos 
O nadador português Alexis Santos terminou hoje na 12.ª posição as meias-finais dos 200 
metros estilos dos Jogos Olímpicos Rio2016, com um tempo de 2.00,08 minutos. Alexis 
Santos tornou-se hoje no primeiro português a atingir as meias-finais nos Jogos 
Olímpicos desde Seul98, quando Alexandre Yokochi foi nono nos 200 metros bruços 
In Destak Online - 11-08-2016 
 
Rio 2016: Alexis Santos quer e promete melhor em Tóquio 2020 
Há 24 min Nadador português alcançou uma meia-final, melhor resultado desde 1988 
Alexis Santos tornou-se na quarta-feira o primeiro português a chegar a umas meias-
finais nos Jogos Olímpicos, depois de Alexandre Yokochi, em Seul, 1988 
In Mais Futebol Online - 11-08-2016 
 
O bom dia de Alexis Santos na natação 
Alexis Santos acreditava que o dia positivo que viveu ontem na piscina olímpica se iria 
prolongar pela madrugada de hoje. O nadador português quali? cou-se para as meias-? 
nais da prova de 200m estilos, ao ser 12 
In Público- 11-08-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=36a58551-f9e2-426f-b9a3-
7487e960ecb4&analises=1 
 
Alexis Santos alcança o terceiro melhor resultado de sempre da natação portuguesa 
O nadador português Alexis Santos terminou, na madrugada desta quinta-feira, na 12.ª 
posição as meias-finais dos 200 metros estilos dos Jogos Olímpicos Rio'2016, com um 
tempo de 2.00,08 minutos. Alexis Santos tornou-se no primeiro português a atingir as 
meias-finais nos Jogos Olímpicos desde Seul'98, quando Alexandre Yokochi foi nono nos 
200 metros bruços 
In Record Online - 11-08-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=39094901-56d0-43ba-97ef-
abc15fee1604 
 
Portugueses na natação olímpica 
Diogo Carvalho está satisfeito com as condições que os nadadores encontraram no Rio 
para treinar, mas lamenta os horários das competições. 
In RTP 3 - 3 às... - 10-08-2016 - 10:52H 
 
Victoria Kaminskaya falha recorde nacional nos 400 estilos 
A nadadora portuguesa Victoria Kaminskaya falhou hoje o recorde nacional dos 400 
metros estilos nos Jogos Olímpicos Rio2016, ao ser sexta na primeira série, com 2.16,78 
minutos. Kaminskaya ficou a 2,02 segundos do máximo nacional, que lhe pertence, com 2 

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=39094901-56d0-43ba-97ef-abc15fee1604
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=39094901-56d0-43ba-97ef-abc15fee1604
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In Correio da Manhã Online - 08-08-2016 
 
Victoria Kaminskaya falha recorde nacional nos 400 estilos 
A nadadora portuguesa Victoria Kaminskaya falhou hoje o recorde nacional dos 400 
metros estilos nos Jogos Olímpicos Rio2016, ao ser sexta na primeira série, com 2.16,78 
minutos. Kaminskaya ficou a 2,02 segundos do máximo nacional, que lhe pertence, com 2 
In Destak Online - 08-08-2016 
 
Victoria Kaminskaya distante do recorde nacional dos 200 estilos 
Na sua segunda participação nestes Jogos Olímpicos, Victoria Kaminskaya realizou o 
tempo de 2.16,78 minutos nas eliminatórias dos 200 metros estilos femininos, falhando o 
objetivo de melhorar o seu recorde nacional (2 
In Record Online - 08-08-2016 
 
Victoria Kaminskaya distante do recorde nacional dos 200 estilos 
Victoria Kaminskaya 18:01 . Record Por Record Na sua segunda participação nestes Jogos 
Olímpicos, Victoria Kaminskaya realizou o tempo de 2.16,78 minutos nas eliminatórias 
dos 200 metros estilos femininos, falhando o objetivo de melhorar o seu recorde 
nacional (2 
In Sábado Online - 08-08-2016 
 
Victoria Kaminskaya falha recorde nacional nos 400 metros estilos 
A nadadora portuguesa Victoria Kaminskaya falhou esta segunda-feira o recorde nacional 
dos 400 metros estilos nos Jogos Olímpicos Rio2016, ao ser sexta na primeira série, com 
2.16,78 minutos Kaminskaya ficou a 2,02 segundos do máximo nacional, que lhe 
pertence, com 2 
In SIC Notícias Online - 08-08-2016 
 
Alexis Santos conseguiu nova marca nos 400 metros estilos 
Nos Jogos Olímpicos, Alexis Santos bateu o recorde nacional dos 400 metros estilos na 
segunda série das eliminatórias de natação. Comentários de Alexis Santos, nadador. 
In RTP 3 - Bom Dia Portugal - 07-08-2016 - 08:29H 
 
Tamila Holub. "Quero provar à Tamila de 12 anos que fez bem em não ter tido medo de 
sonhar" 
Tamila é a atleta mais nova dos 92 atletas portugueses que estarão a competir nos Jogos 
Olímpicos do Rio de Janeiro que começam no próximo dia 5 de agosto. Lutou muito para 
aqui chegar e apoia-se na família, no treinador e nos livros para perseguir mais 
conquistas e Tamila Holub é um nome incomum 
In i Online - 01-08-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e6cfee4c-ef72-4a3a-8f3a-
b642f7953841 
 
Alexis bate recorde nacional e já pensa na prova de quarta 
JOGOS OLÍMPICOS 2016 | Redacção | O nadador português Alexis Santos estreou-se 
ontem da melhor forma nos Jogos Olímpicos Rio2016, ao bater o recorde nacional dos 
400 metros estilos, na segunda série das eliminatórias 
In Correio do Minho- 07-08-2016 
 
 

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e6cfee4c-ef72-4a3a-8f3a-b642f7953841
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Kaminskaya 28.ª nos 400 m estilos 
Natação Kaminskaya 28.ª nos 400 m estilos A nadadora portuguesa Victoria Kaminskaya 
foi ontem 28.ª na prova dos 400 metros estilos dos Jogos Olímpicos Rio2016, ao cumprir 
as eliminatórias em 3.46,03 minutos 
In Correio do Minho- 07-08-2016 
 
Alex Santos bate recorde nacional 
In JM- 07-08-2016 
Rio 2016: Victoria Kaminskaya diz que ansiedade estragou estreia 
Há 55 min Portuguesa eliminada da final da prova de natação em 400 metros estilos A 
nadadora portuguesa Victoria Kaminskaya considera que a ansiedade da estreia em Jogos 
Olímpicos não permitiu que alcançasse o objetivo de bater o recorde nacional nas 
eliminatórias dos 400 metros estilos do Rio2016 
In Mais Futebol Online - 07-08-2016 
 
Ansiedade tramou Victoria Kaminskaya 
A nadadora portuguesa Victoria Kaminskaya considerou, este domingo, que a ansiedade 
da estreia em Jogos Olímpicos não permitiu que alcançasse o objetivo de bater o recorde 
nacional nas eliminatórias dos 400 metros estilos do Rio2016 
In Record Online - 07-08-2016 
 
Ansiedade tramou Victoria Kaminskaya 
Nadadora portuguesa esperava melhor resultado 12:33 . Record Por Record A nadadora 
portuguesa Victoria Kaminskaya considerou, este domingo, que a ansiedade da estreia 
em Jogos Olímpicos não permitiu que alcançasse o objetivo de bater o recorde nacional 
nas eliminatórias dos 400 metros estilos do Rio2016 
In Sábado Online - 07-08-2016 
 
Victoria Kaminskaya lamenta "ansiedade" na estreia 
A atleta lusa ficou aquém dos seus objetivos nos 400m estilos Por SAPO Desporto c/ Lusa 
sapodesporto@sapo.pt A nadadora portuguesa Victoria Kaminskaya considerou hoje que 
a ansiedade da estreia em Jogos Olímpicos não permitiu que alcançasse o objetivo de 
bater o recorde nacional nas eliminatórias dos 400 metros estilos do Rio2016 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 07-08-2016 
 
Kaminskaya e Alexis olham para os 16 primeiros nos 400 estilos 
Os nadadores portugueses Victoria Kaminskaya e Alexis Santos disseram hoje que têm 
como objetivo um lugar entre os 16 primeiros nos 400 metros estilos no Rio de Janeiro, 
prova na qual querem bater os respetivos recordes nacionais 
In Record Online - 04-08-2016 
 
Kaminskaya e Alexis olham para os 16 primeiros nos 400 estilos 
Victoria Kaminskaya, de 20 anos, faz igualmente a sua estreia nos Jogos Olímpicos e 
aponta os mesmos objetivos para os 400 metros estilos 20:47 . Record Por Record Os 
nadadores portugueses Victoria Kaminskaya e Alexis Santos disseram hoje que têm como 
objetivo um lugar entre os 16 primeiros nos 400 metros estilos no Rio de Janeiro, prova 
na qual querem bater os respetivos recordes nacionais 
In Sábado Online - 04-08-2016 
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Kaminskaya e Alexis apontam ao top-16 nos 400m estilos 
Os dois nadadores lusos esperam também poder bater as suas melhores marcas Por 
SAPO Desporto c/ Lusa sapodesporto@sapo.pt Os nadadores portugueses Victoria 
Kaminskaya e Alexis Santos disseram hoje que têm como objetivo um lugar entre os 16 
primeiros nos 400 metros estilos no Rio de Janeiro, prova na qual querem bater os 
respetivos recordes nacionais 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 04-08-2016 
 
Conheça a nadadora de 17 anos que nasceu na Ucrânia e vai defender Portugal nos JO - 
Entrevista a Tamila Holub 
In i- 01-08-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9fdc5932-7b90-4498-ace4-
60a019b44762&analises=1 
 


