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A Natação portuguesa expressou a confiança na 
atual direção para mais um mandato de quatro 
anos em eleições realizadas a 22 de outubro no 
Complexo de Piscinas do Jamor, em Oeiras. A lista 
por nós liderada foi reconduzida à frente dos 
destinos da Federação Portuguesa de Natação 
(FPN), para o ciclo 2017/2020, durante a 
Assembleia Geral eleitoral, recebendo 28 votos, 
contra um nulo e oito brancos. 
 
António José Silva 
Presidente 
 

 
 

 
Institucional 
 
Eleições na FPN para o quadriénio 2017/2020. A Eleição dos titulares de todos os 
órgãos da Federação Portuguesa de Natação 2016/2020 registou a participação de 37 
delegados, de um universo de 39, com a seguinte votação: 
Mesa da Assembleia Geral (29 votos a favor, um nulo e sete brancos) 
Presidente (28 votos, um nulo e oito brancos) 
Direção (27 votos, um nulo e nove brancos) 
Conselho Fiscal (29 votos, um nulo e sete brancos) 
Conselho de Disciplina (29 votos, um nulo e sete brancos) 
Conselho de Justiça (29 votos, um nulo e sete brancos) 
e Conselho de Arbitragem (27 votos, um nulo e nove brancos). 
Como vice-presidentes, o presidente reeleito terá Rui Sardinha, Alesxander Esteves, 
Jorge da Cruz, José Miranda, Vera Costa e Nuno Batalha. 
Manuel Ferreira Pinto Coelho foi o mandatário da lista de António José Silva, tal como 
já tinha sido nas eleições de 2012. 
“Estou muito satisfeito com esta votação porque atesta o consenso e sublinha a 
qualidade do projeto e das pessoas nele envolvidas que é transversal a todas as 
pessoas da natação”, começou por dizer António José Silva após serem contabilizados e 
divulgados os votos.  “Iremos agora dar continuidade ao plano de ação por nós iniciado 
com o primeiro mandato”, concluiu o presidente da FPN. 
 
COP fez balanço do Rio 2016 e lançou Tóquio 2020 com Federações e Governo. Teve 
lugar a 12 de outubro uma reunião que juntou o Comité Olímpico de Portugal, a 
Secretaria de Estado do Desporto e Juventude, o Instituto Português do Desporto e 
Juventude e as Federações Olímpicas nacionais. Em cima de mesa esteve o balanço dos 
Jogos Olímpicos Rio 2016 e a preparação do próximo ciclo olímpico que culminará com 
os Jogos Olímpicos Tóquio 2020. Os trabalhos foram liderados pelo Presidente do COP, 
José Manuel Constantino, e teve a presença do Secretário de Estado do Desporto e 
Juventude, João Paulo Rebelo, do Presidente do IPDJ, Augusto Baganha, do Chefe de 
Missão aos Jogos Olímpicos Rio 2016, os Presidentes da Comissão de Atletas Olímpicos, 
da Comissão de Treinadores do COP, da Comissão Médica do COP, para além de 20 
Federações Olímpicas nacionais. 
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Natação Pura  
 

Palmela e Estrelas na frente da qualificação para a 4.ª divisão. O Palmela-PDEM, em 
masculinos, e o Estrelas de São João de Brito, em femininos, terminaram na frente da 
fase de qualificação do Campeonato Nacional de Clube da 4.ª divisão que decorreu a 
29 e 30 de outubro nas Piscinas Municipais de Ponte de Sor. 

O Palmela, que seguia na segunda posição no fim da primeira jornada (13 provas), 
ascendeu à liderança com um total de 299 pontos à frente do Desportivo de Gouveia-
ABPG (291). O terceiro lugar foi ocupado pelo CLAC-Entroncamento (278). 

Asseguraram ainda o apuramento para a participação na 4.ª divisão os seguintes clubes 
masculinos: 4. Natação da Maia-CNMAIA (273); 5. Rio Maior-CNRM (268); 6. Beja-CNBE 
(248); 7. Naval Povoense -CNPO (235); 8. Sport de Mirandela-SCM (233); 9. Salvaterra 
de Magos-CCDSM (224); 10. CCD Serta (202). 

Na competição feminina, o Estrelas de São João de Brito consolidou a liderança da 
primeira jornada, totalizado 307 pontos seguido pelo Rio Maior-CNRM (297) e o 
Propaganda Natação-CPN (281). 

Nas posições imediatas seguiram: 4. Feirense-CDF (242); 5. Bombeiros Estoris-AHBE 
(241); 6. Beja-CNBE (240); 7. Ginásio Santo Tirso-GCST (222); 8. Clube de Vouzela-
ACRTCV (209); 9. FC Ferreiras-FCF (206); 10. Naval Praia Vitoria-CNPV (192). 
 

 
 
   Natação Adaptada 

 

Natação adaptada debate futuro. A direção da FPN promoveu a 19 de outubro uma 
reunião com os técnicos da natação adaptada com o objetivo de debater o futuro deste 
sector da modalidade para os próximos quatro anos: “Rumo a Tóquio 2020”. O 
encontro, que decorreu durante 2.30 horas no auditório das Piscinas do Jamor, contou 
com a presença do vice-presidente Rui Sardinha, Daniel Viegas, DTN para a natação 
adaptada, Mariett Matias e João Campos, técnicos superiores da FPN, assim como os 
diretores técnicos regionais (DTR) e treinadores nacionais.  
 

 
 

  Polo aquático 
 

 

Fluvial e Amarantus vencem na primeira jornada do Campeonato Nacional. O 
Campeonato Nacional Feminino começou com a vitória da equipa B do Fluvial 
Portuense, frente ao Gondomar, por 9-6. O Amarantus recebeu em casa o Lousada 
Séc.XXI, tendo vencido a partida por 14-11. A equipa principal do Fluvial Portuense 
estreou-se a vencer por 23-7 na deslocação a Algés. 
 
Goleada do Fluvial Portuense no arranque da 1.ª divisão masculina. O campeão 
nacional, Fluvial Portuense, começou o Campeonato Nacional da 1ª Divisão Masculina 
a vencer o Foca, recém-subido à divisão principal, por 32-2. O Paredes, que ainda este 
mês conquistou a sua terceira Supertaça Carlos Meinêdo, venceu o CDUP, em Recarei, 
por 16-4. Na deslocação a Alvalade, o Naval Povoense foi derrotado pelo Sporting por 
12-10. 
Em Guimarães, Vitória de Guimarães e CNAC empataram a sete golos. 
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Paredes e Fluvial conquistam Supertaça Carlos Meinêdo. Paredes, em masculinos, e 
Fluvial, em femininos, conquistaram a Supertaça Carlos Meinêdo, em partidas 
disputadas a 23 de outubro, em Felgueiras. 
O Paredes conquistou a sua terceira Supertaça Carlos Meinêdo, ao vencer o Fluvial 
Portuense por 9-8 (1-3, 1-4, 3-0, 5-1). 
Na partida feminina o Fluvial Portuense goleou o Amarantus por 25-1 (6-0, 7-0, 6-1, 6-
0) e conquistou a 11.ª Supertaça para o seu palmarés.  
No primeiro jogo da tarde, que opôs os masters da Selecção do Norte e do Sport Algés 
e Dafundo, os nortenhos venceram por 6-5 o clube de Algés. 
Todas as partidas do dia foram antecipadas por um minuto de silêncio em homenagem 
ao recém-falecido treinador Rui Moreira. 
 
Selecção nacional em segundo lugar no torneio "Ciudad de Dos Hermanas". A 
Selecção Nacional conquistou a 9 de outubro o segundo lugar no XXVIII Campeonato de 
Waterpolo "Ciudad de Dos Hermanas", em Sevilha. A equipa portuguesa começou o 
segundo dia do torneio a vencer a equipa da casa por 18-13 (8-2; 2-1; 5-2;3-8) e perdeu 
frente ao CN Moscardó por 14-9. Miguel Piires, seleccionador nacional, destaca os 
benefícios que a participação neste torneio traz à seleção portuguesa. "Regressamos 
com a sensação de dever cumprido, criamos grupo, evoluímos em todos os aspetos do 
jogo e estamos mais fortes do que quando chegamos", comenta. "O trabalho 
prossegue. A vontade e a determinação em ser melhor a cada dia são os lemas desta 
equipa e, deste modo, os resultados aparecem sempre", termina. 
 

 
 
Fluvial Portuense termina participação na Liga dos Campeões com derrota frente ao 
Kazan. Terminou a 2 de outubro a última jornada do grupo C da Liga dos Campeões, 
que decorreu na piscina do Fluvial Portuense. No último jogo, o Fluvial Portuense - 
única equipa portuguesa presente na competição - perdeu frente ao Kazan Sintez 
(Rússia) por 20-2 (6-0; 6-0; 4-1; 4-1), com golos de Rui Tiago Santos e Cássio Zanatto. 
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Águas Abertas  

 

Angélica André (2.ª) e Rafael Gil (3.º) no Funchal. Angélica André ficou em segundo 
lugar e Rafael Gil em terceiro na III Madeira Island International Swim Marathon, 
competição organizada pelo Clube Naval do Funchal, em parceria com a Associação 
Natação da Madeira. A prova feminina foi dominada pela espanhola Paula Ruiz, 
campeã mundial de juniores, com Angélica André, a assegurar o segundo lugar isolada. 
A espanhola Judith Navarro foi terceiro e a olímpica portuguesa Vânia Neves terminou 
em quarto lugar. Na competição masculina, os espanhóis Alberto Martinez e Raul 
Santigo dominaram a competição, com Rafael Gil a assegurar o terceiro lugar à frente 
do também português Afonso Quiroga. 

 
 

Diversos 

 
A ANAR de Castelo Branco adere ao Portugal a Nadar. A Escola de Natação da 
Associação de Natação Albicastrense "Os Redentoristas" (ANAR) aderiu ao programa 
Portugal a Nadar promovido pela FPN. Com mais esta adesão, o presidente da 
Associação de Natação do Interior Centro, João Augusto reforça a ideia de que o 
Programa Portugal a Nadar “tem uma grande importância no que envolve o 
crescimento e desenvolvimento de uma associação de natação do interior.  Sendo o 
PAN uma via de deteção de talentos para a própria associação". 
 
Dragon Force adere ao Portugal a Nadar. A escola de natação Dragon Force, no 
Complexo de Piscina de Campanhã, integrada na Associação de Natação do Norte de 
Portugal (ANNP), aderiu ao Programa Portugal a Nadar. 
“Para a Dragon Force Natação a qualidade é uma missão que se faz em parceria. O 
projeto Portugal a Nadar irá permitir-nos obter a certificação da Escola de Natação, 
melhorar o desempenho dos nossos técnicos e promover a participação dos nossos 
alunos em mais encontros. É, portanto, uma mais valia para o nosso projeto, onde 
qualidade, inovação e formação são a base das nossas ações”, afirmou Rita Lopes 
Fernandes, Gestora de Atividades. FC Porto. Complexo Piscina de Campanhã. 
 
Esperança A.C. de Coimbra adere ao Portugal a Nadar. O Clube Esperança Atlético 
Clube de Coimbra aderiu ao programa Portugal a Nadar. "O Clube está a apostar na 
prática da natação. Apesar de já realizar há alguns anos um trabalho nesta área, 
chegou a hora desta parceria com a Federação Portuguesa de Natação. Através do 
projeto Portugal a Nadar daremos continuidade ao trabalho que tem vindo a ser 
desenvolvido no caminho das Boas Práticas da Natação”, afirmou Elisabete Pratas, 
diretora da secção da natação do Esperança Atlético Clube de Coimbra. 
 
Município de Castro Daire adere ao Portugal a Nadar. O presidente da Câmara 
Municipal de Castro Daire, Fernando Carneiro, e o presidente da Federação Portuguesa 
de Natação, António José Silva, assinaram a 16 de novembro o protocolo do Projeto 
Portugal a Nadar, entre o Município e a FPN, numa cerimónia que contou ainda com a 
presença do vereador do desporto de Castro Daire, Rui Braguês e do presidente da 
Associação de Natação do Centro Norte de Portugal, Manuel Pereira. 
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Município de Baião aderiu ao Projeto Portugal a Nadar. O projeto “Portugal a Nadar”, 
que tem vindo a ter um envolvimento significativo das Câmaras Municipais por todo o 
país, permite a estas entidades beneficiar de um vasto leque de ofertas e facilidades, 
em que pontifica o contacto direto e privilegiado com os vários parceiros FPN e o 
acesso à formação profissional certificada para os seus quadros e colaboradores, com 
significativas vantagens imediatas. 
 
FPN lança primeira edição do jornal Portugal a Nadar. Nesta época desportiva, a 
Federação Portuguesa de Natação, no âmbito do programa Portugal a Nadar, lança o 
"Jornal PAN", com a sua primeira edição em outubro (em formato digital). Desta forma, 
todas as entidades o poderão reproduzir nas suas instalações e utilizar como forma de 
divulgar a natação, mas também o facto de estarem integrados no programa PAN. 
Neste jornal, os leitores terão acesso a várias informações nacionais, a entrevistas a 
atletas de elite, a passatempos, entre outros assuntos. 
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Representações Institucionais 

 
Associação da Madeira organizou Gala de Natação. A Associação de Natação da 
Madeira organizou na noite de 8 de outubro na sala Bahia, no Pestana Casino Park, a 
primeira Gala de Natação da Madeira, com o objetivo de homenagear os melhores 
atletas e treinadores, bem como distinguir alguns dirigentes e juízes da Região na 
época 2015/2016. O Presidente da Federação Portuguesa de Natação António Silva 
presente na cerimónia, enalteceu o trabalho de toda a equipa diretiva, recordando que 
"após reunião tida com o Governo Regional e a Câmara Municipal do Funchal, e 
concluída a minha eleição para novo mandado, fica o compromisso de honra em 
organizar todos os anos na região pelo menos um campeonato nacional ou uma prova 
internacional, aproveitando as excelentes condições que a região possui a nível das 
infraestruturas, capacidade organizava e bem receber, pois já deram provas suficientes 
para merecem organizar novos eventos de grande dimensão", concluiu. 
 
Avaliação Jogos Olímpicos Rio 2016. Reunião de trabalho no COP, a 11 de outubro, 
com a representação do presidente da FPN António José Silva, e o DTN José Machado. 
 
Avaliação Projeto Paralímpico. Reunião no CPP com a participação de João Campos. 
 
___________ 
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Clipping 
Penha abre piscinas renovadas 
In Destak- 31-10-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8e52438b-353d-44be-94be-
90d19bbe5b27&analises=1 
 
Pedro Mouroço integra direção de Federação 
In Região de Leiria- 27-10-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c3186cb5-6157-4d9b-a6f8-
215333853bda&analises=1 
 
Alexis e Diogo nadam em França 
In Bola (A)- 28-10-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=96eb7177-5b50-415b-b572-
be17c4a122ed&analises=1 
 
Torneio Zonal de Juvenis 
In Guarda (A)- 20-10-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=abb23d72-89c1-45b5-9223-
38399ee79027&analises=1 
 
Primeiro recorde da temporada 
Natação Primeiro recorde da temporada tos (36) e Académica (26). O Condeixa Aqua 
Clube foi o primeiro a estabelecer um recorde regional na presente época, conseguido na 
estafeta de 4x50 livres juvenis 
In Diário As Beiras- 27-10-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=de433c36-24a0-4f43-9b53-
94f0eb248492&analises=1 
 
Nadadores mostraram qualidade na abertura 
O Torneio de Abertura realizou-se na Piscina Municipal Rui Abreu e reuniu todas as 
categorias, contando com a presença de 210 nadadores em representação de 12 clubes, 
sendo o CNAC/Urgicentro-Sanfil a delegação mais numerosa com 57 nadadores, seguido 
da Fundação Beatriz Santos Clube (36) e da Académica (26) 
In Diário de Coimbra- 27-10-2016 
 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=12687a5c-4ce4-4bf6-bf9b-
8b95ced528df&analises=1 
 
Águias querem voltar às presenças olímpicas 
In Record- 26-10-2016 
Águias querem voltar às presenças olímpicas 
O Benfica deu um forte impulso à natação na esperança de voltar a ter um atleta seu nos 
Jogos Olímpicos, apontando os horizontes para Tóquio em 2020. "Queremos estar de 
volta aos grandes palcos e esperemos que seja daqui a quatro anos", referiu o vice-
presidente Domingos Almeida Lima na apresentação das equipas masculina e feminina 
In Record Online - 26-10-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f8ce4d94-78f6-4593-a016-
4fdaa93d97b0 
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Águias querem voltar às presenças olímpicas 
"Queremos estar de volta aos grandes palcos"... 26-10-2016 . Record Por Record O 
Benfica deu um forte impulso à natação na esperança de voltar a ter um atleta seu nos 
Jogos Olímpicos, apontando os horizontes para Tóquio em 2020 
In Sábado Online - 26-10-2016 
 
As piscinas serão construídas 
In Labor.pt- 20-10-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=659f5347-826e-4bf9-8e5f-
37a7e8477915&analises=1 
 
Natação academista vai competir com os melhores 
Ao contrário do que estava previsto, as equipas seniores de natação do Académico de 
Viseu vão competir na 1.ª e 2.ª Divisão do Campeonato Nacional de Clubes. A notícia que 
colocou os viseenses na elite da natação nacional chegou por via do emparelhamento 
das diferentes competições elaborado pela Federação Portuguesa de Natação, o que 
surpreendeu os responsáveis da secção de natação do emblema academista 
In Diário de Coimbra Online - 25-10-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=fa920d35-0335-4845-a51d-
b45b38a95bdd 
 
Prémios 2016 - Gala FPN: João Vaz nomeado para Melhor Atleta de Natação Adaptada 
João Vaz foi nomeado pela Federação Portuguesa de Natação (FPN) para Melhor Atleta 
Masculino na categoria de Natação Adaptada. OsPrémios são atribuídos durante a Gala 
da FPN que se realiza no Hotel Sheraton, Porto, no dia5 de novembro de 2016 
In Atletismo Magazine Online - 24-10-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a57e083c-ea68-4439-8c1f-
3d75a351df3f 
 
Nadadores do SC Braga dominam torneio de abertura 
NATAÇÃO | Redacção | Organizado pela Associação de Natação do Minho, no passado 
fim-de-semana, nas Piscinas Municipais da Rodovia o torneio de abertura contou com 
129 nadadores em representação de cinco clubes 
In Correio do Minho- 25-10-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b65f3a52-4ec4-4b7e-a915-
fab6540643cb&analises=1 
 
Federação de natação assina protocolo com autarquia 
A Câmara Municipal de Castro Daire e a Federação Portuguesa de Natação (FPN) 
assinaram o protocolo do Projeto "Portugal a Nadar" que visa envolver as comunidades à 
prática da modalidade. A cerimónia da assinatura realizou-se entre o presidente da 
autarquia, Fernando Carneiro, e o presidente da FPN, António José Silva, e contou com a 
presença do presidente da Associação de Natação do Centro Norte de Portugal, Manuel 
Pereira 
In Jornal do Centro- 21-10-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=74ef070f-8534-44bf-8d53-
8da4c292f7c1&analises=1 
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Martinez e Ruiz nos pódios do International Swim Marathon 
Decorreram na manhã de sábado, 15 de outubro, as provas no âmbito do Madeira Island 
International Swim Marathon que acontece pela terceira vez na região, organizado pelo 
Clube Naval do Funchal, em parceria com a Associação Natação da Madeira 
In Tribuna da Madeira- 21-10-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=53f071ba-b5f1-45d7-8286-
9407c175975a&analises=1 
 
António Silva reconduzido na Federação 
In JM- 23-10-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7d719c0a-cb6e-4f60-bcf0-
2c70d854fcf6&analises=1 
 
Presidente da FPN reeleito 
In Bola (A)- 23-10-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=30cb453c-8295-415d-afce-
a6f094dcbc73&analises=1 
 
António J. Silva foi reeleito 
In Jogo (O)- 23-10-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8cea388e-82af-48f5-b3ef-
6bce8f3483bf&analises=1 
 
António José Silva reeleito residente 
In Jornal de Notícias- 23-10-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=abdb5c99-51e0-4c2d-9ddb-
b17158f5c3e0&analises=1 
 
António José Silva reconduzido presidente da Federação de Natação 
Extra Competição António José Silva reconduzido presidente da Federação Portuguesa de 
Natação António José Silva, que presidia à lista A (única lista a concorrer às eleições da 
FPN), recebeu 28 votos, com um nulo e oito votos em branco 
In MultiDesportos Online - 23-10-2016 
António José Silva reeleito presidente da Federação Portuguesa de Natação 
António José Silva foi este sábado reeleito presidente da Federação Portuguesa de 
Natação (FPN), durante a Assembleia Geral eleitoral, que se realizou no Complexo de 
Piscinas do Jamor, em Oeiras. António José Silva, que encabeçou a única lista que 
concorreu ao ato eleitoral para o ciclo olímpico 2016/2020, recebeu 28 votos a favor, 
contra um nulo e oito brancos 
In Atletismo Magazine Online - 22-10-2016 
António José Silva reeleito presidente da Federação Portuguesa de Natação 
António José Silva foi reeleito presidente da Direção da Federação Portuguesa de 
Natação (FPN), durante a Assembleia Geral eleitoral que teve lugar no Complexo de 
Piscinas do Jamor, em Oeiras. António José Silva, que presidia à lista A e única lista a 
concorrer às eleições da FPN, recebeu 28 votos, com um nulo e oito votos em branco 
In Bola Online (A) - 22-10-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=cbbc662c-9b84-440d-83f1-
e64f92ebfdcd 
 
I Prova de Mar "O Liceu Jaime Moniz" a 6 de novembro 
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A I Prova de Mar "O Liceu Jaime Moniz", organizada pela Associação de Natação da 
Madeira (ANM) em conjunto com o Clube Escola "O Liceu" (CEOL), vai realizar-se no 
próximo dia 6 de Novembro de 2016. No programa, constam três provas: - 200m - para 
Nadadores Infantis e Cadetes (prova livre e não oficial) / 10h30 - 1000m - Prova oficial de 
média distância / 10h45 - 3000m - Prova oficial de longa distância / 10h45 Esta I Prova 
obedece a um Regulamento Geral de Águas Abertas para o Circuito Regional de Águas 
Abertas 2017 que tem como propósito preparar os nadadores regionais para o 
Campeonato Nacional de Águas Abertas, servindo assim como base de apoio para uma 
futura convocatória 
In Funchal Notícias Online - 22-10-2016 
 
António Silva reconduzido na presidência da Federação Portuguesa de Natação 
A nova equipa diretiva toma posse a 5 de novembro às 18h30 no Instituto Superior da 
Maia. António Silva foi reconduzido este sábado à presidência da Federação Portuguesa 
de Natação, para a qual foi o único candidato na assembleia-geral eleitoral realizada no 
Complexo de Piscinas do Jamor, em Oeiras 
In Jogo Online (O) - 22-10-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=63f4af90-1147-4fa3-a72c-
29a463e83e4d 
 
António Silva reconduzido na presidência da Federação Portuguesa de Natação 
Lusa 22 Out, 2016, 19:44 | Outras Modalidades António Silva foi hoje reconduzido na 
presidência da Federação Portuguesa de Natação, para a qual foi o único candidato na 
assembleia-geral eleitoral realizada no Complexo de Piscinas do Jamor, em Oeiras 
In RTP Online - 22-10-2016 
 
António Silva reconduzido na presidência da Federação Portuguesa de Natação 
Por SAPO Desporto c/ Lusa sapodesporto@sapo.pt António Silva foi este sábado 
reconduzido na presidência da Federação Portuguesa de Natação, para a qual foi o único 
candidato na assembleia-geral eleitoral realizada no Complexo de Piscinas do Jamor, em 
Oeiras 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 22-10-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c06a7cce-55f3-4f9f-8cf4-
c1ad7f701b2f 
 
Hugo Ribeiro classificou-se entre os melhores nadadores de águas abertas europeus 
O matosinhense Hugo Ribeiro obteve uma magnífica classificação na LEN Open Water 
Cup 2016 ao colocar-se na quinta posição da classificação final, tornando-se o primeiro 
português a alcançar o top-5 num dos mais importantes eventos de natação em águas 
abertas 
In Desporto Matosinhos Online - 21-10-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8a2c304a-9cc4-4323-bf52-
71a9e1068b28 
 
FPN volta a reforçar a aposta em Rio Maior 
No início de mais uma época desportiva, já está em pleno funcionamento o Centro de 
Alto Rendimento (CAR) de Rio Maior - Natação, este ano com 15 nadadores. Do ano 
anterior continuam oito jovens, que em Rio Maior continuam a dar continuidade à sua 
formação desportiva e académica, registando-se a chegada de outros sete, que 
representam mais uma forte aposta da Federação Portuguesa de Natação (FPN) num 
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projeto estruturante, num local que reúne condições de excelência para o treino, 
controle e avaliação dos nadadores 
In Região de Rio Maior- 14-10-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=82fdd74a-c0bb-4979-bf2b-
6837ddfb3c3f&analises=1 
 
Nacional regressa à competição na penteada 
In JM- 20-10-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b9561b43-ab4e-4409-8e1a-
e2448b11d072&analises=1 
 
Centro de Alto Rendimento de Natação de Rio Maior com 15 atletas 
In Mirante (O)- 13-10-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1aa356fe-27b3-4b75-8a27-
cb0dba2bff64&analises=1 
 
Federação reforça aposta em Rio Maior 
NATAÇÃO No início de mais uma época desportiva, já está em pleno funcionamento o 
Centro de Alto Rendimento de Rio Maior – Natação, este ano com 15 nadadores. Do ano 
anterior continuam oito jovens, que em Rio Maior continuam a dar continuidade à sua 
formação desportiva e académica, registando-se a chegada de outros sete, que 
representam mais uma forte aposta da Federação Portuguesa de Natação num projeto 
estruturante, num local que reúne condições de excelência para o treino, controle e 
avaliação dos nadadores 
In Ribatejo (O)- 13-10-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3cfe76ed-632b-4148-9481-
245057b611af&analises=1 
 
Guarda recebe campeonatos nacionais de natação 
In Terras da Beira- 13-10-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b9087062-1ccc-487f-a38e-
59c919717440&analises=1 
 
3ª maratona internacional de Natação em Águas Abertas 
A Federação Portuguesa de Natação quer trazer para a Madeira uma prova da Taça do 
Mundo de Natação em Águas Abertas. Hoje a prova de 10 mil metros da 3ª maratona 
internacional foi ganha pelos espanhóis Alberto Múrcia e Paula Bravo 
In RTP 3 - Telejornal Madeira - 15-10-2016 - 05:51H 
Espanhóis dominam Madeira Swim Marathon 
In Diário de Notícias da Madeira- 18-10-2016 
 
Martinez e Ruiz nos pódios do International Swim Marathon 
Fotos DR Decorreram na manhã de sábado, 15 de outubro, as provas no âmbito do 
Madeira Island International Swim Marathon que acontece pela terceira vez na região, 
organizado pelo Clube Naval do Funchal, em parceria com a Associação Natação da 
Madeira 
In Funchal Notícias Online - 17-10-2016 
 
 
Centro de Alto Rendimento de Natação de Rio Maior com 15 atletas 
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Este é o quarto ano de funcionamento deste centro de formação. O Centro de Alto 
Rendimento de Natação de Rio Maior - Natação já iniciou a nova época desportiva, 
dando apoio a 15 nadadores. Do ano anterior permanecem oito jovens que na cidade 
continuam a dar continuidade à sua formação desportiva e académica, a que se juntaram 
outros sete, que representam mais uma forte aposta da Federação Portuguesa de 
Natação 
In Mirante Online (O) - 17-10-2016 
Martinez e Ruiz vencem International Swim Marathon - Opraticante 
Decorreram na manhã de sábado, 15 de outubro, as provas no âmbito do Madeira Island 
International Swim Marathon que aconteceu pela terceira vez na região, organizado pelo 
Clube Naval do Funchal, em parceria com a Associação Natação da Madeira 
In Praticante Online (O) - 17-10-2016 
3ª maratona internacional de Natação em Águas Abertas 
A Federação Portuguesa de Natação quer trazer para a Madeira uma prova da Taça do 
Mundo de Natação em Águas Abertas. Hoje a prova de 10 mil metros da 3ª maratona 
internacional foi ganha pelos espanhóis Alberto Múrcia e Paula Bravo 
In RTP Madeira - Telejornal Madeira - 15-10-2016 - 21:36H 
 
Espanhóis dominam Swin Marathon da Madeira 
In JM- 16-10-2016 
 
Federação aposta em Rio Maior 
In Jogo (O)- 15-10-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=343159fe-d381-44b9-ad3f-
1be798a84c3f&analises=1 
Madeira Island International Swim Marathon III 
A terceira edição do Madeira Island International Swim Marathon realiza-se este fim de 
semana no Funchal. Organizado pelo Clube Naval do Funchal, em parceria com a 
Associação Natação da Madeira, o evento de Natação em Águas Abertas conta com o 
apoio do Turismo da Madeira, da Federação Portuguesa de Natação, Câmara Municipal 
do Funchal, Direção Regional de Juventude e Desporto, Capitania do Porto do Funchal, 
Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Câmara Municipal da Ribeira Brava, entre outros 
parceiros privados 
In Atletismo Magazine Online - 14-10-2016 
3ª edição no Funchal, 15 e 16 de Outubro 
NataçãoNatação em Águas Abertas Madeira Island International Swim Marathon: 3ª 
edição no Funchal, 15 e 16 de Outubro No Sábado, às 9h30, cumpre-se a prova principal 
de 10 km da Liga Europeia de Natação, com a participação de cerca de 25 atletas de alto 
rendimento 
In MultiDesportos Online - 14-10-2016 
Madeira Island International Swim Marathon realiza-se este fim-de-semana 
A terceira edição do Madeira Island International Swim Marathon realiza-se este fim-de-
semana, no Funchal. A prova de natação em águas abertas é organizada pelo Clube Naval 
do Funchal em parceria com a Associação Natação da Madeira e conta com o apoio do 
Turismo da Madeira, da Federação Portuguesa de Natação, da Câmara Municipal do 
Funchal, da Direcção Regional de Juventude e Desporto, da Capitania do Porto do 
Funchal, da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, da Câmara Municipal da Ribeira 
Brava, entre outros parceiros privados 
In Tribuna da Madeira Online - 14-10-2016 
Nova época de natação já arrancou 
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A época 2016/2017 de natação já arrancou com as aulas de hidroginástica, hidroterapia e 
natação. Esta é mais uma época com Certificação de Qualidade FPN, tanto os treinos de 
Pré-Competição e Competição já começaram 
In Jornal E- 07-10-2016 
 
III Madeira Island International Swim Marathon (Vídeo) 
DesportoA competição em águas abertas traz à Região alguns atletas olímpicos Desporto 
| Publicado 14 Out, 2016, 15:06 / atualizado em 14 Out, 2016, 15:07 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3df85094-ff0a-4a25-aac8-
678b3fdcb810 
In RTP Online - 14-10-2016 
 
Desporto nas escolas 
Na Madeira quase todos os alunos do 1º ciclo praticam desporto escolar. Foi hoje 
apresentado o plano de atividades para este ano letivo. Declarações de Jorge Carvalho, 
Secretário Regional da Educação; Elmano Santos, diretor de Serviços do Desporto Escolar 
In RTP Madeira - Telejornal Madeira - 13-10-2016 - 21:41H 
Terceiro Swim Marathon 
Duzentos nadadores participam na 3ª edição do Swim Marathon do próximo fim de 
semana. A competição em águas abertas traz à região alguns atletas olímpicos. 
Declarações de Mafalda Freitas, presidente Clube Naval do Funchal 
In RTP Madeira - Telejornal Madeira - 13-10-2016 - 21:39H 
 
III Edição do Madeira island Internacional Swin Marathon 
Atualidade iii Edição do Madeira island internacional Swin Marathon Num momento em 
que o mar da Madeira precisa de mais promoção internacional, as nossas águas 
receberão este fim-de-semana cerca de 190 nadadores na 3ª edição do International 
Madeira Swim Marathon, competição de águas abertas, que coloca este fim-de-semana, 
o nosso mar no mapa internacional de eventos desta modalidade 
In Tribuna da Madeira- 14-10-2016 
Emanuel Gonçalves do CNF integra estágio da Seleção de Águas Abertas 
Em conversa com o atleta da semana No âmbito do Madeira Island International Swim 
Marathon, prova internacional de águas abertas, organizado pelo Clube Naval do Funchal 
em parceria com a Federação Portuguesa de Natação e a Associação de Natação da 
Madeira, Emanuel Gonçalves, nadador navalista, irá estagiar com a seleção portuguesa 
de águas abertas 
In Tribuna da Madeira- 14-10-2016 
 
Madeira Island International Swim Marathom promete 
In Diário de Notícias da Madeira- 14-10-2016 
Duas centenas de jovens disputam Torneio Regional 
Duas centenas de jovens disputam Torneio Regional As piscinas municipais da vila de 
Castro Daire são palco, durante o fim-de-semana, de um dos mais importantes eventos 
ligados à natação: o Torneio Regional de Abertura de Infantis, prova que faz parte do 
calendário competitivo da Associação de Natação Centro Norte de Portugal (ANCNP) 
In Diário de Viseu- 14-10-2016 
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Torneio regional em Castro Daire 
As piscinas municipais de Castro Daire recebem este fim de semana, dias 15 e 16, o 
torneio regional de abertura de infantis, prova dos quadros competitivos da Associação 
de Natação Centro Norte de Portugal (ANCNP) 
In Jornal do Centro Online - 14-10-2016 
 
Diana Durães foi galardoada atleta do ano em natação pura 
In Notícias de Fafe- 07-10-2016 
Manter a equipa masculina na 4ª divisão e subir a feminina para a 2ª entre os objetivos 
Um dos maiores formadores desportivos do concelho, o Clube Náutico, nascido por 
escritura a 13 de outubro de 2000, pela comissão instaladora composta por João Pereira, 
João Paulo e António Gama, só iniciou as primeiras aulas em setembro de 2001 
In Mirante- 01-10-2016 
 
Diana Durães no Benfica 
In Bola (A)- 14-10-2016 
Câmara de Fafe atribui votos de louvor a atletas do concelho 
Reconhecimento Câmara de Fafe atribui votos de louvor a atletas do concelho A Câmara 
Municipal de Fafe aprovou, em reunião de Câmara, ontem, três votos de louvor a vários 
atletas do concelho, em diferentes modalidades 
In Correio do Minho- 14-10-2016 
Câmara de Fafe atribui votos de louvor 
A atletas do concelho Câmara de Fafe atribui votos de louvor A Câmara de Fafe aprovou 
três votos de louvor a vários atletas do concelho, em diferentes modalidades. Diana 
Durães recebeu um voto de congratulação pela distinção, na Gala da Natação da 
Associação de Natação do Norte de Portugal, com o Prémio Atleta do Ano em Natação 
Pura 
In Diário do Minho- 14-10-2016 
Doze espanhóis em prova 
In JM- 14-10-2016 
Golfinhos de Maputo vence torneio de natação ´Longas Distâncias´ 
Depois de ter conquistado o torneio 'Seis horas de Maputo', o Clube de Natação 
Golfinhos de Maputo venceu o torneio 'Longas Distâncias'. A melhor equipa de natação 
da atualidade destacou-se na liderança da prova com 54 medalhas, das quais 26 são de 
ouro 
In Bola Online (A) - 13-10-2016 
Bairro dos Anjos conquista dois títulos distritais 
Natação Bairro dos Anjos conquista dois títulos distritais O Bairro dos Anjos venceu os 
dois títulos em disputa no Torneio de Velocidade de Clubes em natação pura, tendo 
deixado os adversários mais directos com muitos pontos de distância 
In Jornal de Leiria- 13-10-2016 
Arranque oficial de época em Mirandela 
// Natação Arranque oficial de época em Mirandela A temporada oficial de natação 
começa este sábado em Mirandela (15 de outubro) com a realização do Torneio de 
Abertura para categorias e cadetes, prova organizada pela Associação de Natação do 
Nordeste com o apoio do Município local, estando previstas duas sessões de provas, com 
início às 10H00 e 16H00 
In Mensageiro de Bragança- 13-10-2016 
 
 



RELATORIO MENSAL DE ATIVIDADE 
Outubro de 2016 

 

Alexandre Coutinho prepara "maratona" na Madeira 
Alexandre Coutinho, nadador da Sociedade Columbófila Cantanhedense, integra a 
selecção principal de Portugal que vai disputar o Madeira Island International Swim 
Marathon 2016. Aquele que é um dos "craques" da natação lusa está acompanhado pelo 
treinador Ricar do Antunes num estágio de avaliação que decorre até domingo, no 
Funchal 
In Diário de Coimbra- 13-10-2016 
Bairro dos Anjos começa época com dois títulos de campeão distrital 
O complexo municipal de piscinas de Leiria foi o palco de dois eventos onde estiverem 
envolvidos quase duas centenas de atletas. O Torneio de Abertura teve o seu começo ao 
final da tarde de sexta , tendo terminado no sábado no período da manhã 
In Diário de Leiria- 13-10-2016 
Madeira Swim Marathon volta com estrelas europeias 
In Diário de Notícias da Madeira- 13-10-2016 
COP fez hoje balanço do Rio 2016 e projetou Tóquio 2020 com Federações e Governo 
Teve hoje lugar uma reunião que juntou o Comité Olímpico de Portugal, a Secretaria de 
Estado do Desporto e Juventude, o Instituto Português do Desporto e Juventude e as 
Federações Olímpicas nacionais. Em cima de mesa esteve o balanço dos Jogos Olímpicos 
Rio 2016 e a preparação do próximo ciclo olímpico que culminará com os Jogos Olímpicos 
Tóquio 2020 
In Atletismo Magazine Online - 11-10-2016 
 
Federação de Natação reforça aposta em Rio Maior 
No início de mais uma época desportiva, já está em pleno funcionamento o Centro de 
Alto Rendimento de Rio Maior - Natação, este ano com 15 nadadores. Do ano anterior 
permanecem oito jovens, que em Rio Maior dão continuidade à sua formação desportiva 
e académica, registando-se a chegada de outros sete, que representam mais uma forte 
aposta da Federação Portuguesa de Natação num projeto estruturante, num local que 
reúne condições de excelência para o treino, controle e avaliação dos nadadores 
In Comércio e Notícias Online - 11-10-2016 
 
Natação no seu melhor 
In Diário de Notícias da Madeira- 11-10-2016 
António José Silva quer 100 mil filiados 
In Record- 11-10-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1fb1772d-2b2c-4df0-b7d8-
e0fccca25f59&analises=1 
 
Federação de Natação reforça aposta em Rio Maior 
No início de mais uma época desportiva, já está em pleno funcionamento o Centro de 
Alto Rendimento de Rio Maior - Natação, este ano com 15 nadadores. Do ano anterior 
continuam oito jovens, que em Rio Maior continuam a dar continuidade à sua formação 
desportiva e académica, registando-se a chegada de outros sete, que representam mais 
uma forte aposta da Federação Portuguesa de Natação num projeto estruturante, num 
local que reúne condições de excelência para o treino, controle e avaliação dos 
nadadores 
In Atletismo Magazine Online - 10-10-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=667a7b07-03cc-4ca4-bd25-
67dda79fe339 
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António Silva apresenta candidatura aos órgãos da FPN 
Extra Competição Portugal a Nadar: António José Silva apresenta candidatura aos órgãos 
sociais da FPN Chegar aos 100.000 praticantes. Alcançar em 2020 meias-finais, final 
olímpica e finais paralímpicas 
In MultiDesportos Online - 10-10-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=64e9b0c5-496e-4d05-a72b-
e0c5b7df363c 
 
António José Silva apresenta lista aos órgãos sociais 
19h05 Candidato único às eleições do dia 22 António José Silva, presidente da Federação 
Portuguesa de Natação e candidato único às eleições do próximo dia 22, apresentou esta 
segunda-feira a lista de candidatura aos órgãos sociais do organismo, para o quadriénio 
2016-2020 
In Record Online - 10-10-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0796bca5-b972-47aa-a6c2-
e9bdbff6e156 
 
Centro de Alto Rendimento de Rio Maior com 15 nadadores 
segunda, 10 outubro 2016 O Centro de Alto Rendimento para a natação de Rio Maior 
quase que duplicou o número de atletas que durante o próximo ano vão estagiar, treinar 
e estudar na cidade. Aos oito atletas do ano passado juntam-se mais sete, o que 
representa mais uma forte aposta da Federação Portuguesa de Natação este projeto 
estruturante, num local que reúne condições de excelência para o treino, controle e 
avaliação dos nadadores 
In Rede Regional Online - 10-10-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ade600a1-cd18-4548-9bb3-
6526f2850d7d 
 
António José Silva apresenta lista aos órgãos sociais 
Alberto Borges é o nome indicado para presidente da Mesa da Assembleia Geral, Tiago 
Azenha para o Conselho de Disciplina, José Silva para o Conselho Fiscal, Jorge Ramos para 
o Conselho de Justiça e Alexandre Silva para o Conselho de Arbitragem 10-10-2016 
In Sábado Online - 10-10-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a651df2a-6e4d-4d06-9253-
dc3c1b59e4af 
 
António Moreira foi distinguido 
Gala da Natação 2016 António Moreira foi distinguido Na Gala da Natação 2016, António 
Moreira, um dos grandes impulsionadores da natação de competição em Gaia, recebeu o 
prémio 'Dedicação Ciclo Olímpico' e mostrou-se orgulhoso pela homenagem: "É uma 
grande honra receber este prémio 
In Gaiense (O)- 08-10-2016 
Alexandre Coutinho (SCC) na Elite Nacional de Águas Abertas 
NATAÇÃO Alexandre Coutinho (SCC) na Elite Nacional de Águas Abertas seguintes 
nadadores: Afonso Queiroga, Diogo Nunes, Mário Bonança, Rafael Gil, Tiago Oliveira, 
Angelica André, Eva Carvalho e Vânia Neves 
In Jornal da Bairrada- 06-10-2016 
 
 
Esta comunidade sabe criar campeões 
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GALA DO DESPORTO | Carlos Costinha Sousa | O Pavilhão Municipal de Vila Nova de 
Famalicão encheu completamente para homenagear os desportistas do concelho que, 
durante a temporada passada, alcançaram feitos a nível internacional e nacional para 
além dos 24 nomeados que foram nomeados para as diferentes categorias que estiveram 
a votação 
In Correio do Minho- 11-10-2016 
Bárbara Luz e Mário Pereira nomeados para atleta do ano 
FADU A tenista Bárbara Luz e o nadador Mário Pereira, atletas que representaram a 
Associação Académica de Coimbra nas provas desportivas universitárias, estão nomeados 
para melhores estudantes-atletas feminino e masculino, respectivamente, pela 
Federação Académica do Desporto Universitário (FADU) 
In Diário de Coimbra- 11-10-2016 
 
TÓQUIO 2020: Rumo ao futuro: `Tailor-Made Solution´ (Artigo de António José Silva, 1) 
A participação Olímpica resultou de uma parceria entre o COP e as Federações 
Desportivas Nacionais com o apoio financeiro e institucional do Estado Português (Diário 
da República, 2.ª série - N.º 33 - 17 de fevereiro de 2014 
In Bola Online (A) - 08-10-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6bafac20-7ce3-4d5a-8ac2-
d1b1312a59ea 
 
Noite de homenagens 
In Diário de Notícias da Madeira- 08-10-2016 
 
1º Curso "Aprender a nadar" 
Com a participação de 370 crianças 1.º CuRso "APReNdeR A NAdAR" O 1.º curso 
"Aprender a Nadar" para o ano lectivo 2016/2017 começou ontem, 3 de Outubro. Até 15 
de Dezembro, vão descobrir e desfrutar dos benefícios da natação, nas Piscinas 
Municipais de Palmela e de Pinhal Novo, 370 crianças entre os 2 
In Jornal do Pinhal Novo- 04-10-2016 
 
Livro sobre natação lançado em Leiria 
"Natação e Atividades Aquáticas - Pedagogia, Treino e Investigação", é o título do livro da 
autoria de Pedro Morouço, Nuno Batalha e Ricardo J. Fernandes que será apresentado, 
esta sexta feira, 7 outubro, pelas 18h000, no Auditório 1 da Escola Superior de Educação 
e Ciências Sociais 
In 94 FM Online - 06-10-2016 
 
Natação de Famalicão distinguida pelo trabalho em ciclo olímpico 
Medalha de ouro, treinador, atleta e excelência Natação de Famalicão distinguida pelo 
trabalho em ciclo olímpico O Grupo Desportivo de Natação de Famalicão esteve em 
evidência ao obter honrosas distinções na Gala da Natação da Associação de Natação do 
Norte de Portugal — que decorreu no passado sábado em Guifões, Matosinhos, onde 
entre outras individualidades do desporto marcaram presença José Manuel Constantino, 
presidente do Comité Olímpico de Portugal, António Silva, presidente da Federação 
Portuguesa de Natação 
In Correio do Minho- 06-10-2016 
 
 
GDN Famalicão entre os distinguidos 
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Associação de Natação do Norte GDN Famalicão entre os distinguidos O Grupo 
Desportivo de Natação de VN Famalicão foi um dos distinguidos na Gala de Natação da 
Associação de Natação do Norte de Portugal, realizada em Guifões, Matosinhos, onde 
marcou presença José Manuel Constantino, presidente do Comité Olímpico de Portugal, 
António Silva, presidente da Federação Portuguesa de Natação, entre outras 
individualidades do desporto como Rosa Mota 
In Diário do Minho- 05-10-2016 
CNF conquista dois pódios na "Mar de Las Clamas" 
In JM- 05-10-2016 
 
Elite nacional das águas abertas compete no Funchal 
Alexandre Coutinho, nadador internacional da Secção de Natação da Associação de 
Solidariedade Social Sociedade Columbófila Cantanhedense, foi convocado para integrar 
a Selecção Nacional de Seniores AA 
In AuriNegra Online - 03-10-2016 
Natação: Ponte de Sor recebe a primeira prova do Calendário Nacional 2016/2017 da 
FPN 
In Ecos do Sor- 27-09-2016 
 
Só António Silva vai a votos 
In Jogo (O)- 04-10-2016 
Seis madeirenses na travessia a nado do Mar de Las Calmas 
Foto CNF. Seis nadadores do Clube Naval do Funchal (cinco na distância de 18 km e uma 
na distância de 6,5 km) competiram este sábado, dia 1 de Outubro numa das mais 
emblemáticas travessias ibéricas, a Mar de Las Calmas, na ilha de El Hierro, Canárias 
In Funchal Notícias Online - 03-10-2016 
CNF marca presença na Mar de Las Clamas 
3 Outubro, 2016 Seis nadadores do Clube Naval do Funchal (cinco na distância de 18 km 
e uma na distância de 6,5 km) competiram este sábado, dia 1 de Outubro numa das mais 
emblemáticas travessias ibéricas, a Mar de Las Clamas 
In Náutica Press Online - 03-10-2016 
Nadadores madeirenses medalhados em Canárias 
In Diário de Notícias da Madeira- 04-10-2016 
Piscinas reabrem no Fundão 
In Notícias da Covilhã- 29-09-2016 
Polo Aquático Fluvial com Derrota a fechar 
In Jogo (O)- 03-10-2016 
Fluvial perde na Liga dos Campeões 
In Jornal de Notícias- 03-10-2016 
Fluvial deu réplica inesperada 
In Jogo (O)- 02-10-2016 
Fluvial goleado ao estrear-se na Champions 
In Jogo (O)- 01-10-2016 
Inscrições para a nova época 
In Brados do Alentejo- 29-09-2016 

 


