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Portugal esteve representado por cinco nadadores nos Jogos
Paralímpicos do Rio de Janeiro 2016: David Grachat, Nelson
Lopes, David Carreira, Joana Calado e Simone Fragoso. Em
termos globais os objetivos foram atingidos: a obtenção de
lugares entre os finalistas, a superação de recordes nacionais
e pessoais. Joana Calado, com um 5.º lugar e recorde nacional
dos 100 bruços, e David Grachat, com um 8.º lugar nos 400
livres registaram os melhores resultados entre os finalistas.
Destaque ainda na participação paralímpica Rio 2016 para os
recordes de Portugal batidos por Simone Fragoso nos 200
estilos e David Carreira nos 50 livres.
António José Silva
Presidente

Natação Pura
FPN chega a acordo com DTN para quadriénio 2016/2020. A direção da Federação
Portuguesa de Natação (FPN) chegou a acordo com o diretor técnico nacional José
Machado para a conceção e implementação dos regulamentos de atividade e Plano de
Alto Rendimento (PAR) de Natação Pura para o quadriénio de 2016/2020 que agora se
inicia.
José Machado será coadjuvado por Aurélien Gabert, para as seleções nacionais
seniores e o responsável pelo Centro de Alto Rendimento de Rio Maior; por Bruno Dias,
para as seleções juniores e responsável pelo centro de formação para o alto
rendimento Rio Maior; e por Daniel Marinho, para as seleções pré-juniores e
responsável pelo Gabinete de Apoio e Controlo de Treino. A técnica Susana Santos,
continuará a coadjuvar o CAR de Rio Maior.
Com o fim da temporada de 2016, a direção da FPN agradece a colaboração dos
técnicos que agora findam o seu vínculo, David Ferro, Alexandre Dias e Duarte
Marques, que irão agora abordar novos projetos profissionais.

Natação Adaptada
Joana Calado e David Grachat entre finalistas Paralímpicos no Rio 2016.
Dois lugares entre os finalistas, Joana Calado, com um 5.º lugar e recorde nacional na
final dos 100 bruços, David Grachat, com um 8.º lugar na final nos 400 livres, e os
recordes de Portugal batidos por Simone Fragoso nos 200 estilos e David Carreira nos
50 livres, foram os resultados de destaque obtidos pelos cinco nadadores portugueses
presentes nos Jogos Paralímpicos do Rio 2016.
Joana Calado obteve o melhor resultado entre os nadadores lusos ao terminar em
quinto lugar na final dos 100m bruços (SB8). A portuguesa treinada por Rui Gama
concluiu a prova com 1.25.96, recorde nacional. O anterior máximo de Portugal, que já
lhe pertencia, era de 1.25,99 obtido também com um 5.º lugar no Europeu do Funchal
2016.
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A nadadora do Sporting, que havia assegurado o apuramento 1.26,52, acabou por
confirmar a 5.ª posição da qualificação. A final foi dominada pela canadiana Katarina
Roxon (1.21,27), seguida pela irlandesa Ellen Keane (1.23,64) e pela polaca Paulina
Wozniak (1.25,21), prata e bronze, respetivamente. O quarto lugar foi ocupado pela
britânica Claire Cashmore (1.25,91).

Por seu lado, David Grachat terminou em oitavo lugar na final dos 400 livres (S9). O
nadador português concluiu a prova com 4.27.73 minutos. O australiano Brenden Hall
conquistou a medalha de ouro com o tempo de 4.12.73. No apuramento para a final,
Grachat terminou a sua série na terceira posição, com a marca de 4.22,86, na qual o
mais rápido foi o italiano Federico Morlacchi (4.22,20 minutos).
Referência ainda para David Grachat ao terminar em segundo lugar na primeira série
dos 100 livres (S9) que lhe deu o 9.º lugar no apuramento. Com uma parte final muito
forte, o português terminou com 57,90 segundos, apenas batido pelo australiano
Brenden Hall (57,14). Na classificação geral o nadador do Gesloures ficou a seis
centésimos do apuramento para a final. O melhor tempo do apuramento foi para o
australiano Timothy Disken (56,33).
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O pupilo de Carlos Mota competiu nos 50 livres onde terminou em quarto lugar na
segunda série que lhe deu o 11.º lugar (27.03) no apuramento. Grachat ficou a 35
centésimos da final marca obtida pelo oitavo lugar na geral do brasileiro Ruiter Silva
(26,68). O recorde de Portugal está fixado por Grachat, com 26,42, desde 2009 em
Coimbra. da qualificação foi para Matthew Wylie (25,99).
Destaque para Simone Fragoso com um sexto lugar na segunda série dos 200 estilos
(S5) e um recorde de Portugal (4.26,08) que lhe deu o 11.º lugar no apuramento. A
nadadora do Sporting superou o anterior máximo de Portugal que já lhe pertencia com
4.30,22 desde 19 de junho na Póvoa de Varzim. O melhor tempo das eliminatórias foi
realizado pela norueguesa Sarah Louise Rung com 3.19,54. O ultimo tempo de
apuramento para a final foi obtido pela chinesa Qi Wu (3.49,44).
A atleta treinada por Rui Gama foi ainda oitava classificada na primeira serie dos 50
livres (S5) com 46,49 segundos registo que lhe deu o 15.º tempo das eliminatórias. O
melhor tempo foi obtido pela brasileira Joana Maria Silva (37,22).
Simone Fragoso assegurou ainda o 6.º lugar da primeira serie com o 12.º tempo (56,23
segundos) das eliminatórias dos 50 mariposa (S5). O seu recorde de Portugal está
fixado em 51,37 desde 2012 em Berlim. A chinesa Xihan Xu obteve o melhor tempo
com 43,90.
Boa prestação teve também David Carreira ao terminar em oitavo lugar na segunda
série dos 50 livres (S8) com um recorde de Portugal (29,32 segundos). O português
obteve o 14.º tempo das eliminatórias que foram dominadas pelo chinês Yinan Wang
(26,80). O último tempo de qualificação foi obtido pelo canadiano Zack McAllister
(27,90).
David Carreira foi ainda quinto classificado na segunda eliminatória dos 100 mariposa
(S8), com 1.07,43 minutos, resultado que lhe deu o 10.º tempo entre os participantes.
O nadador da Associação Bairro Anjos terminou em 7.º lugar na segunda série dos 200
estilos (S8) com o tempo de 2.45,23 minutos que lhe deu o 13.º lugar das eliminatórias
da derradeira jornada da natação dos Jogos Paralímpicos do Rio 2016. O seu recorde de
Portugal está fixado em2.42,50 em 2015.
Nelson Lopes terminou em 5.º lugar na segunda série dos 50 costas (S4) com o tempo
de 53,51 segundos que lhe deu o 9.º lugar na geral. As eliminatórias foram dominadas
pelo checo Arnost Petracek com 43,69.
O nadador do Colégio Vasco da Gama competiu ainda nos 200 livres (S4) onde
terminou em 11.º lugar nas eliminatórias com 3.51,29 minutos. O pupilo de Edgar
Andrade terminou em sexto lugar na segunda série a 9 centésimos do seu recorde
pessoal.
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Polo aquático
Portugal vence Verona a abrir Torneio de Barcelona. A seleção nacional sub-18 iniciou
o Torneio Barcelona Turbo Cup com uma vitória frente à equipa italiana do Verona, por
15-6. A formação comandada por Fernando Leite defrontou no segundo jogo os
campeões da Catalunha, St. Feliu, registando um resultado desfavorável de 5-8.
A seleção nacional de polo aquático sub-18 venceu o último jogo da competição
Barcelona Turbo Cup frente aos espanhóis do CA Soller, por 12-6.
Outros resultados: Portugal – Ferencvaros, 8-21; Esslinger – Portugal, 15 – 14; Portugal
- Verona 15-6; Portugal - St. Feliu, 5-8.

Portugal, Jerez, Malaga, Marbella e Ceuta no Torneio de Évora. A Federação
Portuguesa de Natação, em parceria com a Câmara Municipal de Évora, Associação
Natação do Alentejo e o AMINATA, realizou o torneio de polo aquático do 52.º
Aniversário da Piscina Municipal de Évora entre sexta e domingo, 2 e 4 de setembro,
para atletas nascidos em 2003 e mais novos de ambos os géneros.
Além da participação de duas equipas nacionais masculinas e outras duas equipas
femininas, participarão também as equipas espanholas de Jerez, Malaga, Marbella e
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Ceuta. Este torneio está inserido no programa das equipas de sub-13 que decorreu
durante a época e que visa neste momento avaliar a evolução.
Espanhóis do WP Jerez vencem Torneio de Évora. O WP Jerez venceu o Torneio Pólo
Aquático S13 – 52.º aniversário Piscina Municipal Évora que envolveu 120 atletas em
representação de oito equipas. A formação espanhola bateu na final os compatriotas
do CW de Marbella, por 7-5. O terceiro lugar foi para a formação do WP Málaga que
venceu o CN Caballa, por 7-5. O quinto e o sexto lugar forma disputados pelas seleções
lusas, com o Portugal Vermelho a vencer o Portugal verde, por 7-5. A atribuição do
sétimo e o oitavo lugar foi decidida entre o Portugal Amarelo e Portugal Olímpico (143).

Masters/Águas Abertas
Bessone Basto de bronze. António Bessone Basto conquistou a medalha de bronze nos
5 km do Europeu de Masters em águas abertas (70/74 anos) que decorreu em Rijeka
(Croácia). O nadador do Algés completou o percurso em 1.22.02.073 horas. A vitória
pertenceu ao suíço Frei Kurt (1.18.07.743) e o segundo lugar foi para Joachim Hintze
(1.18.31.708). Recorde-se que o antigo olímpico havia sido este ano também bronze
nos 200 estilos do Europeu de Masters de Londres.
Portugal registou ainda três 4.°s lugares por Cristiano Santos (25/29), Jaime Costa
(30/34) e Susana Mateus (25/29).

Diversos
FPN distinguida pela ADoP com diploma de Parceiro do Ano. A Federação Portuguesa
de Natação foi agraciada pela Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP) com o
Diploma de Parceiro do Ano, no decorrer da apresentação dos resultados do Programa
Nacional Antidopagem de 2015, no Auditório do Centro de Medicina Desportiva.
“A autoridade de Antidopagem de Portugal decidiu distinguir em 2015 com este
galardão a FPN – Federação Portuguesa de Natação, como reconhecimento pelos
serviços muito relevantes prestados no âmbito da luta contra a dopagem no desporto”,
referiu Rogério Joia, presidente da ADoP.
Manuel Freitas, vice-presidente da Federação Portuguesa de Natação agradeceu o
galardão, atribuído pela primeira vez a uma federação desportiva, recordando a
“disponibilidade total da FPN, assim como a colaboração permanente com a ADoP na
luta pela verdade desportiva”.
No decorrer da mesma apresentação o presidente da ADoP, Rogério Joia, atribuiu
ainda o Diploma de Agradecimento ao técnico superior da FPN, João Campos, “pelos
relevantes serviços prestados a esta autoridade”.
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Representações Institucionais
Cerimónia D.Honoris Causa José Manuel Constantino – UP, no dia 26 de setembro,
com a presença do presidente da FPN António Silva
Aniversário Comité Paralímpico de Portugal, no dia 26 de setembro, com a presença
do vice-presidente Manuel Freitas.
Assembleia Plenária do Comité Olímpico de Portugal, no dia 28 de setembro, com a
presença do presidente da FPN, António Silva e o vice-presidente Manuel Freitas.
Congresso Tóquio 2020 no Porto, dia 28 de setembro, participação do presidente da
FPN, António Silva.
Cerimónia do TAD, em Lisboa, com a presença do vice-presidente Manuel de Freitas.
Reunião no IPDJ, plano de ação, com a presença do presidente da FPN, António Silva.
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CLIPPING
Cumpriu-se mais uma Travessia dos Templários
A Associação de Natação do Distrito de Santarém (ANDS) realizou a XXVII Travessia dos
Templários no passado dia 25 de setembro, pela primeira vez, na praia fluvial de Vila Nova - Serra
de Tomar, com o apoio da Câmara Municipal de Tomar e da União de freguesias de Serra e
Junceira
In Templário (O)- 29-09-2016
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=bb401e46-b639-4afa-af3a16bba8aafd40&analises=1
Fluvial recebe Verona, Enka e Kazan
In Jogo (O)- 28-09-2016
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=74490903-120d-464d-8e00465c9c821bf5&analises=1
Jogos Paralímpicos Rio 2016
In Plural & Singular- 01-09-2016
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9df35ae1-c505-4ff9-b0be3abe2120243e&analises=1
Campeonato Nacional / Open de Portugal
Natação na Piscina do Jamor. - Campeonato Nacional de Juvenis e Absolutos / Open de Portugal.
Declarações de António José Silva, presidente da Federação Portuguesa de Natação.
In RTP 2 - Desporto 2 - 25-09-2016 - 17:43H
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a913187f-585e-4a31-a34ed8938488345d&userId=66d0c00b-77ee-4883-9bfe-cf1cac7963f4
Travessia António Bessone Basto
XI Travessia António Bessone Basto.
In RTP 2 - Desporto 2 - 24-09-2016 - 18:06H
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=241af63a-8fdf-4c1f-85d490465bafa99b&userId=66d0c00b-77ee-4883-9bfe-cf1cac7963f4
Campeonatos Nacionais de Natação / Open de Portugal
Campeonatos Nacionais de Natação / Open de Portugal Saúde a Mexer 2 horas atrás Natação,
Provas e Resultados Este domingo, dia 25/09, às 17:50h, na RTP2, veja e reveja uma das provas
mais. In Saúde a Mexer Online - 25-09-2016
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8980084e-c7ef-453d-b61aab110fab1e2e
Sete dezenas a nadar no Tejo
In Bola (A)- 24-09-2016
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=cb7c6b56-aedf-4f8e-a0f63431513a8643&analises=1
Seleção
In Bola (A)- 24-09-2016
Candidatura de José Constantino apoiada por 22 presidentes federativos
Desporto Geral COP: Recandidatura de José Manuel Constantino apoiada por 22 presidentes
federativos Um manifesto assinado pelos dirigentes refere que a continuidade de José
Constantino à frente do COP é considerada "da mais elementar justiça"
In MultiDesportos Online - 23-09-2016
Federações Olímpicas apoiam recandidatura de José Manuel Constantino
Os presidentes de 22 Federações Desportivas, de um total de 29 do universo das federações
olímpicas, manifestaram apoio à recandidatura de José Manuel Constantino à presidência do
Comité Olímpico de Portugal (COP) para o quadriénio de 2017/2020
In Atletismo Magazine Online - 22-09-2016
Permanência de José Manuel Constantino no COP apoiada por 22 federações olímpicas
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Os presidentes de 22 das 29 federações olímpicas manifestaram hoje apoio à recandidatura de
José Manuel Constantino à presidência do Comité Olímpico Português (COP) para o quadriénio
2017/2020. No manifesto hoje divulgado, assinado pelo presidente da Federação Portuguesa de
Natação, António José Silva, a continuidade de José Manuel Constantino à frente dos destinos do
COP é considerada "da mais elementar justiça"
In Correio da Manhã Online - 22-09-2016
Permanência de José Manuel Constantino no COP apoiada por 22 federações olímpicas
Os presidentes de 22 das 29 federações olímpicas manifestaram hoje apoio à recandidatura de
José Manuel Constantino à presidência do Comité Olímpico Português (COP) para o quadriénio
2017/2020. No manifesto hoje divulgado, assinado pelo presidente da Federação Portuguesa de
Natação, António José Silva, a continuidade de José Manuel Constantino à frente dos destinos do
COP é considerada "da mais elementar justiça"
In Destak Online - 22-09-2016
Permanência de José Manuel Constantino no COP apoiada por 22 federações
. Fotografia: Filipe Amorim Os presidentes de 22 das 29 federações olímpicas manifestaram esta
quinta-feira apoio à recandidatura de José Manuel Constantino à presidência do Comité Olímpico
Português (COP) para o quadriénio 2017/2020
In Jogo Online (O) - 22-09-2016
Permanência de José Manuel Constantino no COP apoiada por 22 federações olímpicas
Lisboa, 22 set (Lusa) -- Os presidentes de 22 das 29 federações olímpicas manifestaram hoje
apoio à recandidatura de José Manuel Constantino à presidência do Comité Olímpico Português
(COP) para o quadriénio 2017/2020
In Porto Canal Online - 22-09-2016
Permanência de José Manuel Constantino no COP apoiada por 22 federações olímpicas
Os presidentes de 22 das 29 federações olímpicas manifestaram esta quinta-feira apoio à
recandidatura de José Manuel Constantino à presidência do Comité Olímpico Português (COP)
para o quadriénio 2017/2020
In Record Online - 22-09-2016
Permanência de José Manuel Constantino no COP apoiada por 22 federações olímpicas
Signatário defendem que "nunca um ciclo olímpico foi executado com tanto rigor e eficácia". 2209-2016 . Record Por Record Os presidentes de 22 das 29 federações olímpicas manifestaram
esta quinta-feira apoio à recandidatura de José Manuel Constantino à presidência do Comité
Olímpico Português (COP) para o quadriénio 2017/2020
In Sábado Online - 22-09-2016
22 federações olímpicas apoiam continuidade de José Manuel Constantino
Permanência de José Manuel Constantino no COP apoiada por 22 federações olímpicas Por SAPO
Desporto c/Lusa sapodesporto@sapo.pt Os presidentes de 22 das 29 federações olímpicas
manifestaram hoje apoio à recandidatura de José Manuel Constantino à presidência do Comité
Olímpico Português (COP) para o quadriénio 2017/2020
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 22-09-2016
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9e079223-6da8-4c45-99f5542983009d2d
Natação do NSIT está de volta
A equipa principal de natação do NSIT – Núcleo Sportinguista da Ilha Terceira, constituída, na
circunstância, por 22 elementos, em ambos os géneros, apresentou-se ao serviço no passado dia
sete do corrente mês de setembro, tendo começado os respetivos treinos de água uma semana
depois, ou seja, no dia 14 (quarta-feira)
In Diário Insular- 19-09-2016
Paralímpicos2016: Portugal supera Londres e sai do Rio com quatro bronzes
HOJE às 22:02 Portugal fechou a sua participação nos Jogos Paralímpicos Rio2016 com quatro
medalhas, conseguidas no boccia e no atletismo, e 25 diplomas, numa competição que marcou a
estreia lusa nas modalidades de judo e tiro
In Diário Digital Online - 18-09-2016
Portugal supera Londres e sai do Rio com quatro bronzes
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Por SAPO Desporto c/Lusa sapodesporto@sapo.pt Portugal fechou hoje a sua participação nos
Jogos Paralímpicos Rio2016 com quatro medalhas, conseguidas no boccia e no atletismo, e 25
diplomas, numa competição que marcou a estreia lusa nas modalidades de judo e tiro
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 18-09-2016
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f4428cd3-04bd-444a-846dfbb6a9be62aa
David Carreira fecha participação lusa na natação com 13.º lugar
O português David Carreira fechou hoje com um 13.º lugar nas eliminatórias dos 200 metros
estilos SM8 a participação portuguesa nas provas de natação dos Jogos Paralímpicos Rio2016 Por
SAPO Desporto c/Lusa sapodesporto@sapo
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 17-09-2016
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7345a9ad-6beb-4ae1-b86823948d1e91fb
Paralímpicos´2016: Simone Fragoso fora da final dos 200m estilos
. A nadadora portuguesa Simone Fragoso falhou esta quinta-feira o acesso à final dos 200 metros
estilos SM5 dos Jogos Paralímpicos Rio'2106, ao terminar as eliminatórias na 11.ª posição, com a
marca de 4
In Jogo Online (O) - 15-09-2016
Paralímpicos: Simone Fragoso fora da final dos 200 metros estilos
Nadadora portuguesa terminou as eliminatórias na 11.ª posição A nadadora portuguesa Simone
Fragoso falhou o acesso à final dos 200 metros estilos SM5 dos Jogos Paralímpicos Rio2106, ao
terminar as eliminatórias na 11
In Mais Futebol Online - 15-09-2016
Simone Fragoso falha final dos 200 metros estilos SM5
A portuguesa Simone Fragoso falhou esta quinta-feira o apuramento para a final dos 200 metros
estilos SM5, ao ser a sexta colocada na sua série e última no conjunto das duas, ao fazer a
distância em 4
In Record Online - 15-09-2016
Simone Fragoso falha final dos 200 metros estilos SM5
Nadadora portuguesa, de 36 anos, terminou a sua prova em 4:26.08 minutos, o sexto melhor
tempo da sua série e último no conjunto das duas. Ainda vai voltar à piscina para nadar os 50
metros costas S5, esta sexta-feira Simone Fragoso falhou, esta quinta-feira, o acesso à final dos
200 metros estilos SM5, nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro
In Renascença Online - 15-09-2016
Paralímpicos2016: Nadadora Simone Fragoso fora da final dos 200 metros estilos
Lusa 15 Set, 2016, 15:48 | Outras Modalidades A nadadora portuguesa Simone Fragoso falhou
hoje o acesso à final dos 200 metros estilos SM5 dos Jogos Paralímpicos Rio2106, ao terminar as
eliminatórias na 11
In RTP Online - 15-09-2016
Simone Fragoso falha final dos 200 metros estilos SM5
Sexta-feira, Simone voltará à piscina do Estádio Aquático Olímpico 15-09-2016 . Record Por
Record A portuguesa Simone Fragoso falhou esta quinta-feira o apuramento para a final dos 200
metros estilos SM5, ao ser a sexta colocada na sua série e última no conjunto das duas, ao fazer a
distância em 4
In Sábado Online - 15-09-2016
Simone Fragoso fora da final dos 200 metros estilos
Por SAPO Desporto sapodesporto@sapo.pt A nadadora portuguesa Simone Fragoso falhou hoje o
acesso à final dos 200 metros estilos SM5 dos Jogos Paralímpicos Rio2106, ao terminar as
eliminatórias na 11
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 15-09-2016
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f4d7e198-646d-4bd3-b80a6fc756f28dfa
Prova de natação em Cascais alerta para alterações climáticas
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15 Setembro 2016 // Nuno Noronha // Notícias Mais de 400 pessoas vão participar, no sábado e
domingo, na prova Swim Challenge, uma prova de natação em Cascais que visa alertar para a
necessidade de prevenção dos oceanos e para as alterações climáticas
In Sapo Online - Sapo Lifestyle Online - 15-09-2016
Paralímpicos2016: Joana Calado quinta nos 100 m bruços com recorde nacional
Fotografia: Reprodução/Facebook Federação Portuguesa de Natação A nadadora portuguesa
completou a prova em 1m25,96s. A portuguesa Joana Calado terminou na quinta posição a final
dos 100 metros bruços SB8 dos Jogos Paralímpicos Rio2016, batendo o recorde nacional, depois
de ter feito a passagem aos 50 metros na terceira posição
In Jogo Online (O) - 14-09-2016
Joana Calado está em final da natação
In Destak- 15-09-2016
A incrível Joana Calado
In Jogo (O)- 15-09-2016
Joana Calado em quinto no 100 bruços
In Jornal de Notícias- 15-09-2016
Joana ainda fez sonhar com o pódio
In Record- 15-09-2016
Joana Calado quinta nos 100 m bruços com recorde nacional
A portuguesa Joana Calado terminou esta quarta-feira na quinta posição a final dos 100 metros
bruços SB8 dos Jogos Paralímpicos Rio2016, batendo o recorde nacional, depois de ter feito a
passagem aos 50 metros na terceira posição "A eliminatória da manhã correu bem, agora, à
tarde, a tática era 'rasgar' nos primeiros 50 metros e depois dar tudo", disse a atleta no final da
prova, que terminou com o tempo de 1
In SIC Notícias Online - 15-09-2016
Joana Calado qualifica-se para a final dos 100 metros bruços
A nadadora portuguesa Joana Calado apurou-se esta quarta-feira para a final dos 100 metros
bruços SB8 dos Jogos Paralímpicos Rio-2016, depois de terminar as eliminatórias com o quinto
melhor tempo, de 1
In Bola Online (A) - 14-09-2016
Paralímpicos2016: Joana Calado na final dos 100 metros bruços
A atleta portuguesa fez o quinto melhor tempo nas eliminatórias de 100 metros bruços SB8. A
nadadora portuguesa Joana Calado qualificou-se esta quarta-feira para a final dos 100 metros
bruços SB8 dos Jogos Paralímpicos, ao terminar as eliminatórias com o quinto melhor tempo, 1
In Jogo Online (O) - 14-09-2016
Nadadora Joana Calado na final dos 100 metros bruços
Hoje às 16:17 A nadadora portuguesa Joana Calado qualificou-se, esta quarta-feira, para a final
dos 100 metros bruços SB8 dos Jogos Paralímpicos, ao terminar as eliminatórias com o quinto
melhor tempo, 1
In Jornal de Notícias Online - 14-09-2016
Joana Calado: Só posso estar orgulhosa
Foi em lágrimas que Joana Calado surgiu esta quarta-feira na zona mista do Estádio Aquático
Olímpico, apoiada pelo seu treinador Rui Gama, pouco depois da sua prova de 100 metros bruços
SM8, onde se quedou pelo quinto posto
In Record Online - 14-09-2016
Joana Calado quinta na final dos 100 metros SB8
A portuguesa Joana Calado foi esta quarta-feira a quinta colocada na prova de 100 metros SB8
dos Jogos Paralímpicos do Rio'2016, ao finalizar com um tempo de 1.25,96 minutos. A
portuguesa, de 24 anos, chegou a fazer sonhar com uma medalha, ao passar aos 50 metros em
terceiro, mas acabou por perder algum fulgor na fase final, fechando a prova a quase dois
segundos do bronze
In Record Online - 14-09-2016
Natação. Joana Calado ficou a dois segundos do bronze
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Nadadora portuguesa foi quinta na final dos 100 metros SB8 dos Jogos do Rio de Janeiro Joana
Calado foi quinta classificada na final dos 100 metros SB8 dos Jogos Paralímpicos do Rio de
Janeiro, esta quarta-feira
In Renascença Online - 14-09-2016
Joana Calado está na final, Grachat e Lopes eliminados
Nadadora portuguesa fez o quinto melhor tempo de todas as eliminatórias nos 100 metros
bruços SB8. David Grachat falhou o acesso à final dos 50 metros livres S9, Lopes não vai à final de
200 metros livres S4 David Grachat e Nélson Lopes tiveram igual má sorte, enquanto Joana
Calado foi feliz, nas respectivas provas de natação dos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro
In Renascença Online - 14-09-2016
Paralímpicos2016: Nadadora Joana Calado na final dos 100 metros bruços
Lusa 14 Set, 2016, 16:40 | Outras Modalidades A nadadora portuguesa Joana Calado qualificouse hoje para a final dos 100 metros bruços SB8 dos Jogos Paralímpicos, ao terminar as
eliminatórias com o quinto melhor tempo, 1
In RTP Online - 14-09-2016
Joana Calado: Só posso estar orgulhosa
Foi em lágrimas que Joana Calado surgiu esta quarta-feira na zona mista 14-09-2016 . Record Por
Record Foi em lágrimas que Joana Calado surgiu esta quarta-feira na zona mista do Estádio
Aquático Olímpico, apoiada pelo seu treinador Rui Gama, pouco depois da sua prova de 100
metros bruços SM8, onde se quedou pelo quinto posto
In Sábado Online - 14-09-2016
Nadadora Joana Calado na final dos 100 metros bruços
Oito anos depois de competir em Pequim, a nadadora portuguesa apurou-se para a final dos 100
metros bruços SB8 Por SAPO Desporto c/Lusa sapodesporto@sapo.pt A nadadora portuguesa
Joana Calado qualificou-se hoje para a final dos 100 metros bruços SB8 dos Jogos Paralímpicos,
ao terminar as eliminatórias com o quinto melhor tempo, 1
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 14-09-2016
Joana Calado quinta nos 100 m bruços com recorde nacional
Nadadora portuguesa vive e estuda em Manchester Por SAPO Desporto c/Lusa
sapodesporto@sapo.pt A portuguesa Joana Calado terminou hoje na quinta posição a final dos
100 metros bruços SB8 dos Jogos Paralímpicos Rio2016, batendo o recorde nacional, depois de
ter feito a passagem aos 50 metros na terceira posição
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 14-09-2016
Manifesto de apoio à recandidatura de Constantino
In Bola (A)- 14-09-2016
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0272f796-5317-49ed-b81579e914e755e9&analises=1
Prova de Águas Abertas em Angra do Heroísmo
Prova de Águas Abertas em Angra do Heroísmo A 17 de Setembro, às 15h00, a ANARA,
Associação de Natação da Região Açores, irá realizar a Prova de Águas Abertas de Angra do
Heroísmo. Esta é a 2ª prova do Circuito Regional de Águas Abertas e será realizada na praínha de
Angra do Heroísmo
In Diário dos Açores- 14-09-2016
Joana Calado. A engenheira criativa que gosta de contar azulejos
Está a viver uma segunda vida na natação. Depois de ir aos Jogos de Pequim abandonou. Voltou e
está mais forte do que nunca. O "crossfit" e o remo ajudaram a que encontrasse soluções de
treino em que nunca pensou Joana fez um vídeo que, confessa, vale quatro anos da sua vida
In Renascença Online - 14-09-2016
Jogos Paralímpicos - Joana Calado nos 100 metros de natação em bruços S8
A atleta paralímpica Joana Calado enfrenta esta quarta-feira, por volta das 9h30, a eliminatória
dos 100 metros de natação em bruços S8.
In Renascença - Notícias - 13-09-2016 - 23:03H
Nélson Lopes de fora da final dos 200 metros livres S4
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O nadador português Nélson Lopes foi esta terça-feira o 11.º e último no resultado global das
eliminatórias dos 200 metros livres S4 dos Jogos Paralímpicos Rio'2016, falhando desta forma o
apuramento para a final
In Record Online - 13-09-2016
David Grachat falha final dos 50 metros livres S9
O nadador português David Grachat falhou esta terça-feira o apuramento para a final dos 50
metros livres S9 dos Jogos Paralímpicos Rio'2016, ao registar o 11.º melhor tempo das
eliminatórias, com 27,03 segundos - foi o quarto na sua série
In Record Online - 13-09-2016
David Grachat falha final dos 50 metros livres S9
Grachat, que no dia anterior falhara a passagem por apenas uma posição, ficou desta feita a três
posições do apuramento 13-09-2016 . Record Por Record O nadador português David Grachat
falhou esta terça-feira o apuramento para a final dos 50 metros livres S9 dos Jogos Paralímpicos
Rio'2016, ao registar o 11
In Sábado Online - 13-09-2016
David Grachat falha final dos 100 metros livres S9
O português, de 29 anos, ficou a apenas um posto da qualificação para a final, ao ficar a 6
centésimos do japonês Takuro Yamada. 12-09-2016 . Record Por Record O português David
Grachat falhou esta segunda-feira o apuramento para a final dos 100 metros livres S9 dos Jogos
Paralímpicos do Rio'2016, ao ser o nono mais veloz na piscina do Centro Aquático Olímpico, com
um marca de 57,9 segundos, a sua melhor marca do ano e a melhor desde 2008
In Sábado Online - 12-09-2016
Simone Fragoso: Bati mais pernas hoje do que em toda a minha vida
Última na sua série dos 50 metros livres S5, Simone Fragoso admitiu que fez uma grande prova
esta segunda-feira 12-09-2016 . Record Por Record Última na sua série dos 50 metros livres S5,
Simone Fragoso admitiu que fez uma grande prova esta segunda-feira, até porque, na sua ótica,
este evento não é a sua especialidade
In Sábado Online - 12-09-2016
Natação: Simone Fragoso fora da final dos 50 metros livres
Por SAPO Desporto c/Lusa sapodesporto@sapo.pt A nadadora Simone Fragoso falhou hoje
presença na final dos 50 metros livres S5 dos Jogos Paralímpicos Rio2016, ao nadar em 46,49
segundos a sua série, na qual a mais rápida foi a espanhola Teresa Perales (37,87)
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 12-09-2016
Lições de superação dos atletas paralímpicos
Simone Fragoso tem um metro de altura, Telmo Pinão perdeu a perna num acidente, Joana
Calado nasceu sem o braço direito, Ana Mota Veiga tem paralisia cerebral. São alguns dos 37
atletas que representam Portugal nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro
In Notícias Magazine- 11-09-2016
Um recorde nacional que permite sonhar
In Record- 11-09-2016
Paralímpicos´2016: Simone Fragoso falha final dos 50 metros mariposa
HOJE às 16:06 A nadadora portuguesa Simone Fragoso falhou hoje o acesso à final dos 50 metros
mariposa S5, dos Jogos Paralímpicos Rio2016, ao terminar a sua série no sexto lugar, com a
marca de 56,23 segundos
In Diário Digital Online - 10-09-2016
Paralímpicos´2016: Simone Fragoso falha final dos 50 metros mariposa
Portuguesa terminou a sua série no sexto lugar. A nadadora portuguesa Simone Fragoso falhou
hoje o acesso à final dos 50 metros mariposa S5, dos Jogos Paralímpicos Rio2016, ao terminar a
sua série no sexto lugar, com a marca de 56,23 segundos
In Notícias ao Minuto Online - 10-09-2016
Paralímpicos2016: Simone Fragoso falha acesso à final dos 50 metros mariposa
Natação A nadadora portuguesa Simone Fragoso falhou o acesso à final dos 50 metros mariposa
S5, dos Jogos Paralímpicos Rio2016, ao terminar a sua série no sexto lugar, com a marca de 56,23
segundos
In Observador Online - 10-09-2016
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Simone Fragoso falha final dos 50 metros mariposa S5
A portuguesa Simone Fragoso falhou este sábado o acesso à final dos 50 metros mariposa S5 dos
Jogos Paralímpicos Rio'2016, ao ser última na sua série das eliminatórias, com um tempo de
56,23 segundos. De resto, destaque para a performance da adolescente chinesa Xu Xihan, de
apenas 16 anos, que correu a prova em 43,90, um novo recorde asiático
In Record Online - 10-09-2016
Simone Fragoso falha acesso à final dos 50 metros mariposa
Atleta paralímpica vai ainda disputar as eliminatórias dos 50 metros livres, dos 50 metros costas e
dos 200 metros estilos. Por SAPO Desporto c/Lusa sapodesporto@sapo.pt A nadadora
portuguesa Simone Fragoso falhou hoje o acesso à final dos 50 metros mariposa S5, dos Jogos
Paralímpicos Rio2016, ao terminar a sua série no sexto lugar, com a marca de 56,23 segundos
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 10-09-2016
Simone Fragoso falha acesso à final dos 50 metros mariposa
A nadadora portuguesa Simone Fragoso falhou hoje o acesso à final dos 50 metros mariposa S5,
dos Jogos Paralímpicos Rio 2016, ao terminar a sua série no sexto lugar, com a marca de 56,23
segundos No Rio de Janeiro, Simone Fragoso, que tem nanismo, vai ainda disputar as
eliminatórias dos 50 metros livres, dos 50 metros costas e dos 200 metros estilos
In SIC Notícias Online - 10-09-2016
Jogos Paralímpicos: David Grachat desiludido com resultado na final dos 400 m livres S9
Lusa 10 Set, 2016, 09:07 / atualizado em 10 Set, 2016, 09:07 | Jogos Olímpicos 2016 O nadador
português David Grachat terminou na sexta-feira na oitava posição a final dos 400 metros livres
S9
In RTP Online - 10-09-2016
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=81162939-c900-4412-b5e8d83eefd842d9
José Machado continua DTN até aos JO de Tóquio-20
In Bola (A)- 08-09-2016
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9a7b7af2-658d-46e4-aab6635c2f135c55&analises=1
A polémica ambição do profissionalismo
In Jogo (O)- 07-09-2016
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e715d2d8-4a1e-41fc-bfa5f0682fbd3a79&analises=1
ADoP revela aumento de casos positivos
In Bola (A)- 06-09-2016
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=633dc6a2-66d9-4014-a40676a704b8a1bc&analises=1
"Não somos atletas paralímpicos, somos super atletas"
Entrevista a Simone Fragoso, atleta paralímpica que vai representar Portugal na natação
adaptada no Rio2016 Aos 36 anos, Simone Fragoso é uma das atletas paralímpicas mais
conhecidas entre os portugueses
In Delas Online - 04-09-2016
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ef46ea80-d918-4e2f-801c164d4fffd61e
David Grachat, um talento à prova de água entre os portugueses que vão ao Rio
David Grachat, D avid toca ? nalmente na parede e ouve a notícia ainda com mais de metade do
corpo submerso: "Fizeste 4m25s". Tira os óculos, apressado, remove a touca de uma assentada e
levanta o braço direito em sinal de vitória
In Público- 03-09-2016
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8406c7b5-4881-4167-82095aea7263cd08&analises=1
David Grachat, um talento à prova de água
Por Nuno Sousa (Texto) e Paulo Pimenta (Fotos) 03/09/2016 - 07:38 O terceiro capítulo do
nadador da GesLoures nos Jogos Paralímpicos mistura sacrifício, compromisso e ambição em
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doses generosas. Atrás de si, há todo um passado de respeito na cena internacional e uma "minimáquina" de apoio incondicional
In Público Online - 03-09-2016
Chefe da missão portuguesa aos Paralímpicos Rio'2016 defende profissionalização
. Fotografia: Miguel A.Lopes Rui Oliveira diz que profissionalização dos atletas é o caminho para a
obtenção de resultados de excelência. O chefe da missão portuguesa aos Jogos Paralímpicos
Rio2016, Rui Oliveira, defende que a profissionalização dos atletas é o caminho para a obtenção
de resultados de excelência numa competição cada vez mais forte e exigente
In Jogo Online (O) - 02-09-2016
Delegação portuguesa já está no Brasil
Os atletas portugueses que vão disputar os Jogos Paralímpicos Rio'2016 já estão no Brasil. A
delegação nacional aterrou no Rio de Janeiro esta sexta-feira, dia em que irá decorrer a
cerimónia de boas-vindas a Portugal, na Praça Central da Aldeia Paralímpica, a partir das 11h30
(15h30 hora de Portugal)
In Record Online - 02-09-2016
Delegação portuguesa já está no Brasil
Cerimónia de boas-vindas a Portugal decorre esta sexta-feira na Praça Central da Aldeia
Paralímpica 02-09-2016 . Record Por Record Os atletas portugueses que vão disputar os Jogos
Paralímpicos Rio'2016 já estão no Brasil
In Sábado Online - 02-09-2016

