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A Federação Portuguesa de Natação (FPN) recebeu 
do Instituto Português do Desporto e Juventude 
(IPDJ) o relatório de desempenho das métricas de 
avaliação dos indicadores de prática desportiva e do 
alto rendimento desportivo para 2016. “É com 
orgulho que a FPN é atualmente considerada pela 
tutela como a 1.ª Federação com Utilidade Pública 
Desportiva nos indicadores de Desenvolvimento da 
Prática Desportiva (em 2015 ocupávamos a 2.ª 
posição no ranking das Federações) e a 2.ª nos 
indicadores de alto rendimento e seleções nacionais 
(em 2015 estávamos na 6.ª posição)”. 
 

     António José Silva  
     Presidente 
 
 
 

Natação Pura  
 

Kaminskaya melhora recordes absoluto nos 200 bruços, 200 e 400 estilos. Victoria 
Kaminskaya bateu o recorde nacional absoluto nos 200 bruços na última jornada do 
Open de Espanha, em Pontevedra. A nadadora olímpica do Estrelas São João de Brito 
terminou em segundo lugar com 2.27,70 minutos melhorando o anterior máximo que já 
lhe pertencia (2.28,92) desde 2 de abril nos Campeonatos Nacionais juvenis, Juniores e 
Absolutos em Coimbra.  A portuguesa bateu também o recorde nacional absoluto dos 
200 estilos (2.13.87 minutos). A nadadora terminou em segundo, lugar após a 
campeoníssima espanhola Mireia Belmonte (2.12,52). O anterior máximo já lhe 
pertencia com 2.14,51 desde 19 de fevereiro em Oeiras. A olímpica superou ainda o 
recorde nacional absoluto dos 400 estilos, com 4.40,11 minutos, também superada por 
Mireia Belmonte (4.35,01). Portugal esteve representado com uma seleção de cinco 
nadadores nos XVIII Campeonato de España “Open” Absoluto de Natación Primavera em 
Pontevedra de 8 a 11 de abril. 
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http://www.fpnatacao.pt/noticias/1491925577-kaminskaya-melhora-recorde-
absoluto-nos-200-brucos 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1491839576-kaminskaya-soma-recorde-absoluto-
dos-200-aos-400-estilos 
 
Tomas Veloso prata nos 200 bruços do Open de Espanha. Tomas Veloso conquistou a 
medalha de prata  na final dos 200 bruços, na última jornada do Open de Espanha, numa 
competição em que Diogo Carvalho foi 4.º classificado. O nadador do Clube Náutico 
Académico de Coimbra terminou 2.16,84 minutos apenas superado pelo espanhol Joan 
Ballester (2.13,23). 
 
Tamila Holub no pódio dos 1500 livres com recorde sénior. Recorde nacional de 
seniores para Tamila Holub (16.33.93) nos 1500 livres da terceira jornada do 
Campeonato de Espanha “Open” Absoluto de Natación Primavera. A bracarense foi 3.ª 
classificada após as espanholas Mireia Belmonte (16.08,73), Jimena Perez (16.19,15). A 
portuguesa assegurou o segundo lugar na categoria Youth (nadadoras nascidas em 1998 
e mais novas). 
 
Gabriel Lopes no pódio dos 200 estilos. Gabriel Lopes foi terceiro classificado na final A 
dos 200 estilos na terceira jornada do Campeonato de Espanha “Open” Absoluto de 
Natación Primavera que decorre em Pontevedra. 
O nadador do Louzan terminou a final com 2.01,28 minutos, confirmando o terceiro 
tempo das eliminatórias, após Hugo Gonzalez (2.00,37) e Marc Sanchez (2.00,57). 
Bem esteve Diogo Carvalho ao venceu a final B, com 2.00,55 que lhe daria o segundo 
lugar na final. O nadador do Galitos de Aveiro assegurou o quinto tempo das 
eliminatórias (2.04,37) mas não foi à final A por existir um número limite de estrangeiros 
na final. 
 
Diana Durães no pódio dos 800 livres do Open de Espanha. Diana Durães assegurou o 
terceiro lugar nos 800 livres do XVIII Campeonato de Espanha “Open” Absoluto de 
Natación Primavera em Pontevedra. A benfiquista terminou com 8.38,82 minutos, 
apenas batida pelas espanholas, a campeã olímpica Mireia Belmonte Garcia (8.29,33) e 
Jimena Perez Blanco (8.37,56). 
 
Seleção pré-júnior vence e Camila Rebelo bate recorde na Suíça. A seleção pré-júnior 
de Portugal venceu o torneio colectivo Meeting Internacional Swann Oberson (Genebra), 
uma competição marcada na última jornada pelo recorde nacional de Camila Rebelo nos 
200 costas juvenil B. 
A nadadora da Associação Louzan terminou com 2.22,24 minutos, superando o anterior 
máximo de Portugal que estava na posse de Joana Carina Silva com 2.22,61 desde 6 de 
janeiro de 2011 na Póvoa de Varzim. Camila Rebelo foi a mais pontuada nos escalões 
jovens enquanto Rafaela Azevedo obteve a segunda melhor pontuação absoluta. 
Daniel Marinho, técnico FPN para a Formação: “Prestação bastante positiva da seleção 
pré-júnior, com marcas e resultados bastante interessantes, a deixar boas indicações 
para as principais competições no final da época. Realce para o verdadeiro espírito de 
equipa criado pelos elementos presentes, o que permitiu uma superação constante na 
procura da vitória no torneio.” 
 
Seleção júnior realiza avaliação de treino em Rio Maior. A Federação Portuguesa de 
Natação realizou no Centro de Alto Rendimento de Rio Maior  o 2.º Controlo, Avaliação 

http://www.fpnatacao.pt/noticias/1491925577-kaminskaya-melhora-recorde-absoluto-nos-200-brucos
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1491925577-kaminskaya-melhora-recorde-absoluto-nos-200-brucos
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1491839576-kaminskaya-soma-recorde-absoluto-dos-200-aos-400-estilos
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1491839576-kaminskaya-soma-recorde-absoluto-dos-200-aos-400-estilos


RELATORIO MENSAL DE ATIVIDADE 
Abril de 2017 

 

e Preparação da Seleção Nacional Júnior. A seleção nacional, já apurada para o Europeu 
de juniores em Netanya (Israel), esteve concentrada em Rio Maior após ter realizado um 
estágio de altitude na Serra Nevada (Espanha) entre 10 a 21 de abril seguida da 
participação no Open Vale do Sousa.  
Os convocados foram António Pinto (LSXXI), Beatriz Viegas (TNC), João Machado 
(SFUAP), Inês Henriques (PIMPÕES), Tiago Campos (CNRM), Inês Rocha (CAP), Tiago 
Costa (SCP) e Raquel Pereira (SAD). 
A acompanhar esta concentração, nos dias 29 e 30 de abril, esteve o Diretor Técnico 
Nacional, José Machado, com o treinador Bruno Dias, do CAR de Rio Maior. 
José Machado: “Esta ação serviu, essencialmente, como complemento de treino após o 
estágio de altitude na Serra Nevada de 10 a 21 de abril. A próxima reunião da seleção 
júnior será no Meeting do Porto a 3 e 4 de junho.” 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1493227550-selecao-junior-avalia-preparacao-em-
rio-maior  
 
Seleção juniores concentrada na Serra Nevada. A seleção nacional de juniores de 
natação pura, composta por nove nadadores, encontrou-se concentrada em estágio de 
altitude na Serra Nevada (Espanha) de 10 a 21 de abril. 
No seguimento do Plano de Alto Rendimento e Seleções Nacionais de Natação Pura 
2017, foram selecionados os seguintes nadadores: 
António Pinto (LSXXI), João Machado (SFUAP), Tiago Campos (CNRM), Tiago Costa (SCP), 
Beatriz Viegas (TNC), Inês Henriques (PIMPÕES), Inês Rocha (CAP), Rafaela Azevedo 
(SAD), Raquel Pereira (SAD). 
O enquadramento técnico foi assegurado por: José Machado (DTN). Treinador 
convidado: Bruno Dias (CFARD Rio Maior).   
 
Apresentação do Centro de Formação Alto Rendimento de Natação de Rio Maior. A 
Federação Portuguesa de Natação (FPN) promoveu no dia 24 e 25 de abril uma 
concentração de treino e de esclarecimento de dúvidas, para apresentação do Centro de 
Formação para o Alto Rendimento Desportivo Natação de Rio Maior (CFARDN RM). Esta 
iniciativa teve como objectivo apresentar aos candidatos a ingressar no CFARDN Rio 
Maior em setembro de 2017 e aos respectivos encarregados de educação, os recursos 
materiais e humanos do centro de treino. Pretendeu também mostrar o dia-a-dia dos 
nadadores residentes no CFARDN de Rio Maior, bem como apresentar as condições 
existentes e o apoio que os nadadores do Centro de Alto Rendimento em Natação 
usufruem na escola através da apresentação da Escola e do projeto das Unidades de 
Apoio ao Alto Rendimento Escolar (UAARE). 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1493303214-apresentacao-do-centro-de-formacao-
para-o-alto-rendimento-de-natacao-de-rio 
 
600 seleções para a história da natação portuguesa. Com participação da seleção de 
juniores na quinta edição do Open Vale do Sousa, no dia 22 e 23 de abril, em Felgueiras, 
atingiu-se o total de 600 seleções nacionais em representação da natação portuguesa 
em competições internacionais. 
“Este total foi apurado desde a longínqua data de 1924, em que Mário da Silva Marques 
foi o único representante nacional nos Jogos Olímpicos de Paris”, recorda Jorge Torres 
diretor da Federação Portuguesa de Natação. 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1493052501-600-selecoes-para-historia-da-
natacao-portuguesa 
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FC Porto domina Open Vale do Sousa à frente de Fluvial e Seleção juniores. Tamila 
Holub (Sp. Braga) com a marca de 8.36,09 nos 800 livres e Tiago Costa (Seleção Nacional 
de Júniores), nos 800 livres (8.09,29), foram os nadadores com melhores performances 
no Open Vale do Sousa, uma competição dominada coletivamente pelo FC Porto na 
Piscina Municipal de Felgueiras. 
A formação portista somou 552,50 pontos - com destaque para as seis vitórias de 
Mariana Barbosa -, seguida do Fluvial Portuense com 361 pontos e da Seleção Nacional 
de Juniores com 221 pontos. 
Uma competição com a presença de sete nadadores da seleção nacional de juniores para 
o Europeu, onde se destacou no primeiro dia Inês Henriques com um máximo pessoal 
nos 800 livres (8.49,88 minutos) e 200 livres (2.04,38), Tiago Costa nos 400 livres, 
também com um máximo pessoal de 3.56,52, e Raquel Pereira com vitórias nos 200 
estilos (2.16,56) e 200 bruços (2.29,24). Referência, na segunda jornada, para as vitórias 
de Raquel Pereira nos 100 estilos e 400 estilos, Tiago Costa nos 800 livres e Inês 
Henriques nos 200 mariposa. 
 
Tiago Rodrigues e Mariana Cunha batem recordes de Infantis. Tiago Rodrigues e 
Mariana Cunha bateram recordes nacionais de Infantis A no decorrer do primeiro dia do 
Open Vale do Sousa na Piscina Municipal de Felgueiras. 
Tiago Rodrigues do CLIP - Colégio Luso-Internacional do Porto superou o recorde 
nacional de infantis A nos 100 livres com a marca de 54,63, abaixo dos 54,78 que já lhe 
pertencia desde 9 de abril. 
Por seu lado, Mariana Cunha, Fluvial Portuense, estabeleceu, o recorde nacional de 
infantis A nos 200 estilos com 2.24,68, superando o anterior máximo de 2.25,08 que 
estava na posse de Inês Fernandes desde 2010. 
 
Ricardo Silva e Carolina Fernandes batem recordes nacionais nos 100 costas. Ricardo 
Silva, em infantis A, e Carolina Fernandes, infantis B, bateram os recordes nacionais nos 
100 costas no Torneio Zonal daquele escalão em Sines e Mealhada, respetivamente. 
O nadador do Náutico da Marinha Grande terminou com 1.00,21, melhorando o anterior 
máximo (1.00,91) de Ricardo Rocha desde 2016. 
Na Mealhada, a nadadora do Galitos de Aveiro concluiu com 1.06,85, superando o 
registo de 1.09,26 que já lhe pertencia desde o dia 26, na mesma piscina, no decorrer do 
Campeonato Interdistrital da Associação de Natação do Centro Norte de Portugal e 
Associação de Natação do Distrito de Leiria, onde somou quatro recordes de Portugal. 
 

 
   Natação Sincronizada  
 
Seleções nacionais preparam próximos desafios. As seleções de Natação Sincronizada 
Juvenil, Júnior e Absoluta realizaram três estágios no Fluvial Portuense, entre os dias 8 
até 15 de abril. O primeiro Estágio de Preparação da Equipa Nacional Juvenil decorreu 
entre 8 a 13 de abril. “O estágio da seleção nacional de juvenis incidiu principalmente na 
aprendizagem da coreografia da equipa livre juvenil a apresentar na Taça COMEN que 
decorre de 3 a 6 de agosto na Mealhada. Realizaram-se vária sessões de trabalho durante 
a semana de trabalho quer em seco quer na água”, revelou Mariana Marques, Diretora 
Técnica Nacional (DTN). 
O primeiro Estágio de Preparação do Dueto Nacional Júnior decorreu entre 9 e hoje, 14 
de abril, para o “Europeu de Juniores” a realizar nos dias 21 a 25 de junho. 
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http://www.fpnatacao.pt/noticias/1492173104-selecoes-nacionais-preparam-
proximos-desafios 
 
Seleções Juvenil, Junior e Absoluta concentradas no Fluvial. As seleções de Natação 
Sincronizada Juvenil, Júnior e Absoluta realizaram três estágios no Fluvial Portuense, de  
8 até 15 de abril.  “Os estágios têm como principal objetivo iniciar a preparação das 
coreografias para a Taça COMEN com a equipa juvenil; trabalhar a coreografia de dueto 
livre do escalão júnior para o Europeu juniores; e trabalhar também as equipas e os 
duetos a apresentar em Las Palmas para o Open de Espanha”, adianta Mariana Marques, 
diretora técnica nacional da FPN para a Natação Sincronizada. 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1491414144-selecoes-juvenil-junior-e-absoluta-
concentradas-no-fluvial 
 
 

 
 
 Polo aquático 
 
 

Paredes vence Taça de Portugal frente ao Sporting. O Paredes venceu o Sporting, por 
15-9, e conquistou a sua terceira Taça de Portugal na Piscina Municipal das Guarda. A 
formação orientada por Nuno Mariani, que bateu na meia final o Fluvial, por 14-10, 
manteve a liderança no marcador com os parciais 5-3, 3-2, 3-1 e 4-3. 
A equipa leonina, treinada por Paulo Melo, procurou sempre contrariar o ascendente do 
Paredes mas a experiência da equipa nortenha acabou por ser decisiva no resultado 
final. Sporting, CDUP, Vitória, Cascais, Amadora, Fluvial, Paredes e Foca foram as equipas 
em acção. Para trás, nos oitavos-de-final, ficaram o CNAC e Naval Povoense, da 1ª 
divisão, e o LSXXI, CAP, AAC, Algés, Coral e Gondomar, da 2ª divisão. 
Resultados: Final 8 masculinos Guarda 2017 Masculinos. Primeiro jogo: Sporting, 13 x 
CDUP, 10. Segundo jogo: Vitória SC, 11 x Cascais WP, 11 (15-12, após marcação de GP). 
Terceiro jogo: CNA Amadora, 6 x CFP Fluvial, 32. Quarto jogo: SSCMP, 32 x Foca, 3. Quinto 
jogo: Sporting, 13 x Vitória SC, 6. Sexto jogo: Fluvial, 10 x Paredes, 14. Final: Paredes x 
Sporting ( segunda feira 16.30 ). 
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Fluvial conquista a sua 10.ª Taça de Portugal. Fluvial Portuense conquistou a sua 10.º 
Taça de Portugal feminina na Piscina Municipal da Guarda, ao vencer na final 4 o 
Gondomar, por 12-1. A formação portuense, que bateu o Benfica na meia final por 7-6, 
impôs-se pelos parciais de 4-0, 3-1, 1-0 e 4-0). 
A jovem equipa do Gondomar, que na meia final venceu o Lousada por 9-8, acusou a 
pressão da final frente ao Fluvial e não conseguiu contrariar o favoritismo das campeãs 
nacionais. Resultados:Final 4 Femininos: Primeiro jogo : Fluvial, 7 x Benfica, 6. Segundo 
jogo:Gondomar, 9 x Lousada, 8. Final: Gondomar, 1 x Fluvial, 12. ( Segunda feira 14.30). 

 
 
Felgueiras recebeu seleção de Polo Aquático. A seleção masculina aproveitou o feriado 
de 25 de Abril para realizar mais um estágio com dois treinos na Piscina Municipal de 
Felgueiras, local de trabalho do Foca, clube com larga tradição nas várias disciplinas 
aquáticas. 
 
CDUP B vence Algés e fica a um ponto do título. O CDUP B venceu no dia 23 de abril, na 
deslocação ao reduto do Algés, por 10-9, em jogo em atraso da 4ª jornada da 2ª fase do 
Campeonato Nacional da 2ª Divisão Masculina e ficou assim a apenas um ponto do título 
nacional desta divisão quando ainda há duas jornadas por disputar.  
 
Seleção partilha treino com Associação Casa do Caminho. A Seleção Nacional realizou  
mais um treino previsto no plano de alto rendimento, na piscina da Sra. da Hora.  
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1492997331-selecao-partilha-treino-com-
associacao-casa-do-caminho 
 
"Exigência, vontade e determinação" no estágio de seleção feminina sub-17. A Seleção 
Nacional Sub-17 Feminina esteve concentrada em estágio, de 10 a 13 abril, no Complexo 
de Piscinas Municipais de Penafiel, em preparação parra Campeonato Europa que 
decorre de 19 a 27 Agosto em Novi Sad – Servia.  
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1492207615-exigencia-vontade-e-determinacao-no-
estagio-de-selecao-feminina-sub-17 
 
Amarantus vence Algés nos quartos-de-final do play off feminino. O Amarantus venceu 
o Algés por 10-7 na 1ª jornada dos quartos-de-final do play off feminino. O Benfica, 
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segundo classificado na fase regular, não teve dificuldade em bater o Lousada por 16-6. 
O Fluvial B perdeu frente ao Gondomar pela margem mínima (6-7). 
As equipas voltam a defrontar-se entre si no dia 22 de Abril. Destaque ainda para a 
jogadora da equipa principal do Fluvial Portuense, Diana Almeida, que com 34 golos 
marcados foi a melhor marcadora da fase regular. 
 
Cascais WP bate Fluvial B e aproxima-se do CDUP B. O Cascais WP venceu o Fluvial B 
por 13-12 na 4ª jornada da 2ª fase do Campeonato Nacional da 2ª Divisão Masculina. 
Com 6 pontos, o Cascais WP aproxima-se do líder CDUP B, que soma 9 pontos mas que 
tem menos uma partida já que o jogo frente ao Algés será apenas no dia 23 deste mês. 
A luta pelo título tem sido renhida com o equilíbrio a ser a nota dominante como 
comprovam os resultados das partidas. Nos jogos do 5º ao 8º classificado, a Académica 
de Coimbra venceu o CAP por 11-10. Também pela margem mínima (12-11), o Coral 
bateu o Lousada Século XXI. 
 
Polo Aquático prepara próxima época. O Polo Aquático nacional, representado pelo 
vice-presidente Jorge Cruz e pelo Diretor Técnico Nacional (DTN) Miguel Pires, esteve 
reunido com as Associações Territoriais e o Conselho Nacional de Arbitragem, dia 9, no 
Auditório do Complexo de Piscinas do Jamor. 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1491913023-polo-aquatico-prepara-proxima-epoca 
 
Fluvial Portuense vence na visita a Paredes. O Fluvial Portuense, orientado por Joan 
Albella, bateu, dia 8 de abril, o Paredes de Nuno Mariani, em Recarei, por 9-6 na 2ª 
jornada da Série dos Primeiros do Campeonato Nacional da 1ª Divisão Masculina 
equlibrando assim, ainda mais, as contas da competição. Neste momento, os dois rivais 
estão com 24 pontos.  
Na outra partida deste grupo, o visitante Sporting venceu o Naval Povoense pela margem 
mínima (10-11) distanciando-se dos poveiros por 7 pontos. 
Na Série dos Últimos, CDUP e Vitória empataram a 11 golos. O Foca ganhou ao CNAC por 
9-8 ultrapassando o rival na classificação. O clube de Felgueiras soma 4 pontos contra 1 
ponto da equipa de Coimbra. 
 
Primeira jornada sem surpresas. Os dois primeiros classificados da fase regular, Paredes 
e Fluvial Portuense, confirmaram o favoritismo ao vencer as partidas frente ao Naval 
Povoense por 27-6 e Sporting, por 16-4, respectivamente, na 1ª jornada da Série dos 
Primeiros do Campeonato Nacional da 1ª Divisão Masculina. 
Na Série dos Últimos o CDUP venceu o Foca pela margem mínima (9-8). 
 
CDUP B vence e distancia-se dos adversários. O CDUP B venceu o Cascais WP por 15-14 
em jogo da 3ª jornada da 2ª fase do Campeonato Nacional da 2ª Divisão Masculina, 
conquistando mais 3 pontos - tem actualmente 9 pontos - e distanciando-se assim dos 
restantes adversários, todos eles com 3 pontos. O Algés venceu em casa o Fluvial B 
também por 15-14, no grupo do 1º ao 4º lugar. 
Na disputa do 5º ao 8º lugar, o Lousada bateu a Académica de Coimbra por 13-11 
enquanto o Coral venceu o CAP por 12-6. 
A 9ª e 10ª posição já estão decididas após o triunfo do Gondomar (9º lugar) frente à 
Amadora (10º) por 8-7. 
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Fluvial Portuense termina 1ª fase sem derrotas. O Fluvial Portuense garantiu uma 1ª 
fase invicta ao vencer o Amarantus por 17-8, na 14ª jornada do Campeonato Nacional 
da 1ª Divisão Feminina. 
O Benfica, que terminou esta fase em segundo lugar, bateu o Lousada por expressivos 
23-0 enquanto Algés e Gondomar, terceiro e quarto classificado respectivamente, 
empataram a sete golos. O Fluvial B folgou. 
 

 
 

 
Águas Abertas  

 
Circuito Nacional de Águas Abertas regressa em 2017. O Circuito Nacional de Águas 
Abertas regressa ao calendário da Federação Portuguesa de Natação este ano de 2017. 
Esta 10.ª edição terá um total de sete provas com a primeira a decorrer a 11 de junho 
com a 14.ª Prova de Mar. Baía de Sines (2500 metros). 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1491580113-circuito-nacional-de-aguas-abertas-
regressa-em-2017 
 
Seleções concentradas em Vila Real de Santo António.  A Concentração III Águas 
Abertas - Seniores e Juniores AA 18/19 - decorreu em Vila Real de Santo António, de 4 a 
7 de abril. 
Alexandre Coutinho (ASSSCC), Diogo Marques (ASSSCC), Mário Bonança (SCP), Tiago 
Campos (CNRM), Vânia Neves (CFP), Angélica André (CFP) e Eva Carvalho (SFUAP) foram 
os nadadores convocados no  Plano de Alto Rendimento e Seleções Nacionais de Águas 
Abertas 2017.   

 
 
   Masters 
 

Cinco recordes masters nas Caldas da Rainha. Cinco recordes nacionais de masters 
foram fixados no decorrer do XIV Troféu Cidade Caldas da Rainha em Masters. A 
nadadora do Algés e Dafundo Luísa Bessone Basto nos 50 livres (43,05), 200 livres 
(3.39,24) e 100 bruços (1.53,94) do escalão J (70-74 anos), José Samuel Duarte (Sporting) 
nos 100 bruços (1.12,73) do escalão F (50-54 anos) e Eugénia Cunha (Académica de 
Coimbra) nos 200 mariposa (3.35,07) do escalão G (55-59 anos) estiveram a plano de 
destaque com novos máximos de Portugal, numa competição que Sport Algés e Dafundo 
dominou coletivamente. A equipa da linha somou 505 pontos, seguida da Académica de 
Coimbra com 368 e do Galitos/Bresimar com 352. 
A competição, organizada pelos Pimpões, contou com a participação de 260 atletas (172 
masculinos e 88 femininos) em representação de 32 clubes. 

 
 
 
Diversos 
 
Presidente Marcelo Rebelo de Sousa recebeu nadadores em Belém. O Presidente 
Marcelo Rebelo de Sousa recebeu, no Palácio de Belém, quatro atletas que se 
destacaram no último Campeonato Nacional de Natação Adaptada, disputado no 
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passado mês de fevereiro na Mealhada, e onde se registou a obtenção de um recorde 
do mundo. 
Filipe Santos, José Vieira, Alexandre Silva e João Pedro Antunes, são portadores de 
Síndrome de Down e pertencem à equipa de Natação Adaptada do Futebol Clube de 
Ferreiras, de Albufeira. Foram acompanhados pelo Presidente do clube, António Colaço, 
pela Responsável pela Secção de Natação, Sónia Demétrio e pelo Treinador Paulo 
Sousa.  
 

Diversos 
    

Encontro Nacional de Escolas de Natação Certificadas FPN. Durante o 40.º congresso 
da APTN – Associação Portuguesa de Técnicos de Natação, realizado nos dias 29 e 30 de 
abril, em Gondomar, decorreu o Encontro Nacional de Escolas de Natação certificadas 
pela Federação Portuguesa de Natação (FPN). 
 
O 40.º Congresso APTN Associação Portuguesa de Técnicos de Natação decorreu de 29 
e 30 de abril, em Gondomar, Cidade Europeia do Desporto 2017. O presidente da 
Federação Portuguesa de Natação, António José Silva, afirmou na cerimónia de abertura 
do Congresso, que conta com aproximadamente 800 inscritos: “Dentro da esfera da 
Federação Portuguesa de Natação existe pontos estratégicos daquilo que é a visão do 
desporto especialmente a natação e a formação dos técnicos. Fico bastante contente 
por poder observar a reintegração de técnicos na Natação e especialmente no Congresso 
da APTN." http://www.fpnatacao.pt/noticias/1493480141-antonio-jose-silva-fpn-
conseguiu-ser-primeira-entre-federacoes-desportivas. 
 
Jornal Portugal a Nadar na segunda edição. A segunda edição do Jornal PAN – Portugal 
a Nadar foi lançada dia 7 de abril e está disponível no site da Federação Portuguesa de 
Natação (FPN). Uma entrevista a José Machado, diretor técnico nacional, e à nadadora 
Ana Sofia Leite são alguns dos destaques desta edição de abril de 2017.  
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1491565259-jornal-portugal-nadar-na-segunda-
edicao 
 
O professor Vasconcelos Raposo apresentou o seu novo livro o "Planeamento do Treino 
Desportivo - Fundamentos, organização e operacionalização", numa cerimónia que 
decorreu na Faculdade de Motricidade Humana, na Cruz Quebrada, dia 27 de abril. 
A Federação Portuguesa de Natação esteve representada pelo vice-presidente Nuno 
Batalha numa apresentação que contou  com a presença do presidente  do IPDJ, Augusto 
Baganha, do presidente da FMH, José Alves Diniz, e do antigo nadador, Nuno Laurentino, 
em representação da secretária de Estado da Juventude e Desporto. 
Portugal a Nadar chega a Moçambique 
 
O Programa Portugal a Nadar vai ser estendido a Moçambique fruto de um excelente 
entendimento entre a Federação Portuguesa de Natação (FPN) e a Federação 
Moçambicana de Natação (FMN). 
Relembramos que este programa visa a partilha de boas práticas, a certificação, a 
intervenção, o apoio e a potencialização da qualidade do ensino para o desenvolvimento 
da natação. 
 
FPN e embaixada da Hungria reunem para preparar Mundial 2017 e Europeu 2020. 
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O Presidente da Federação Portuguesa de Natação, António José Silva, reuniu com a 
Embaixadora da Hungria, Klára Breuer, na respetiva Embaixada, com o objetivo de 
apresentar uma proposta de obtenção de apoio institucional nas competições 
internacionais que irão decorrer na Hungria. 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1492775935-fpn-e-embaixada-da-hungria-reunem-
para-preparar-mundial-2017-e-europeu-2020 
 
FPN lidera no Desenvolvimento da Prática Desportiva. A Federação Portuguesa de 
Natação (FPN) recebeu do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) o relatório 
de desempenho das métricas de avaliação dos indicadores de prática desportiva e do 
alto rendimento desportivo para 2016. 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1492703969-fpn-lidera-no-desenvolvimento-da-
pratica-desportiva 
 
FPN e Embaixada do Japão reunem para preparar Tóquio 2020. Presidente da FPN, 
António José Silva, e o Embaixador do Japão em Portugal, Hiroshi Azuma, reuniram com 
vista a obtenção de apoios para as seleções nacionais que irão competir nos Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos Tóquio 2020. 
Nessa reunião, ficou decidido a criação de uma comissão de apoio e acompanhamento 
da participação da natação portuguesa nos Jogos de Tóquio 2020 que integrará Shintaro 
Yokochi. 
O antigo treinador, que se mostrou “muito honrado com este convite” irá assim ajudar 
a “fazer a ponte” entre a natação portuguesa, "que bem conhece", e o país onde nasceu 
onde decorrem os próximos Jogos Olímpicos. 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1492619008-fpn-e-embaixada-do-japao-reunem-
para-preparar-toquio-2020 
 
Bolsas de Educação atribuidas a 10 nadadores. O departamento de Jogos da Santa Casa 
da Misericórdia de Lisboa atribuiu dia 17 de abril Bolsas de Educação a 33 atletas (10 
nadadores) – 27 olímpicos e 6 paralímpicos -, na qualidade de Parceiro Oficial do 
Programa de Responsabilidade Social para a Educação do Comité Olímpico de Portugal 
(COP) e de Patrocinador Principal do Comité Paralímpico de Portugal. 
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http://www.fpnatacao.pt/noticias/1492453437-bolsas-de-educacao-atribuidas-10-
nadadores 
 
Presidente da FPN reúne com Embaixadores da Coreia do Sul. 
Presidente da FPN reuniu com os Embaixadores da Coreia do Sul, com vista a obtenção 
de apoios para o Campeonato do Mundo de Gwangju 2019. 
O presidente da Federação Portuguesa de Natação, António José Silva, reuniu com o 
Embaixador da Coreia do Sul, Chul Min Park, com o objetivo de apresentar uma proposta 
de obtenção de apoio institucional para o Mundial de Gwangjiu 2019. 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1492388703-presidente-da-fpn-reune-com-
embaixadores-do-japao-e-da-coreia-do-sul 

 
 
Representações Institucionais 
 
Loulé. Reunião Autarquia dia 4 de abril, Campeonato Nacional Infantis e PAN com a 
presença de Alexsander Esteves e Pedro Brandão. 
Sede FPN. Reunião Dept. Técnico Seleções dia 4 de abril, José Machado / Daniel Marinho 
/ Paulo Franco. 
COP. Reunião COP Financiamento 2017, com a presença do Presidente da FPN António 
José Silva. 
Mealhada. Torneio Zonal  dia 8 de abril, com a representação do presidente da FPN. 
Alandroal. Gala do Desporto Alentejo Central dia 8 de abril, com representação Nuno 
Batalha. 
Jamor. Reunião AT's Polo Aquático dia 8 de abril, Jorge Cruz e Miguel Pires. 
Reunião RFEN. (via Skype) dia 10 de abril, Programas Sincro COMEN com Alexsander 
Esteves. 
Porto. Consulado Moçambique/Deslocação Beira Cooperação dia 11 de abril, FPN/FMN.
  
Reunião PAN. Coordenação dia 12 de abril,  Alexsander Esteves / Raquel Marinho e Luís 
Coutinho. 
Lisboa. Reunião  no IPDJ dia 12 de abril, com a presença do presidente da FPN.  
Sede FPN. Reunião Conselho de Gestão, dia 12 de abril, com a presença do presidentre 
da FPN/ Rui Sardinha / Alexsander Esteves / João Campos / Marta Bastos 
Sede FPN. Reunião Direção Comissão Executiva, dia 12 de abril,  com a presença do 
presidente da FPN/ Rui Sardinha/ Alexsander Esteves / João Campos / SMM / Nuno 
Batalha / Vera Costa. 
Sede FPN. Reuniões várias, dia 13 de abril,  com a presença de Jorge Cruz. 
Lisboa. Reunião Embaixada do Japão, dia 13, com a presença do presidente da FPN / 
João Campos / Catarina Mouta. 
Lisboa. Reunião Embaixada Rep. da Coreia, parceria, dia 13, com a presença do 
presidente da FPN/ João Campos / Catarina Mouta. 
Lisboa. Reunião COP, dia 13,  com a presença do presidente da FPN. 

  Lisboa. Bolsas Santa Casa, dia 17, Representação Rui Sardinha / Mariett Matias. 
Porto. Reunião DS Sports e Fisiopartner, dia 17,  com a presença do presidente  da FPN. 
Sede do COP.  A.G. do COP, dia 18, com  representaçãode Miguel Miranda. 
FPN. Reuniões diversas, dia 19, com presença do presidente da FPN. 
Loulé. Reunião Autarquia Polo Aquático - Torneio de Loulé, dia 21,  com a presença de 
Jorge Cruz / João Campos.    

  Maputo. Reunião Ass. Provincial Natação, dia 26, com a presença presidente da FPN. 
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Maputo. Reunião Reitor U. Pedagógica Maputo, dia 26, Parceria, com a presença do 
presidente da FPN. 
FMH. Apresentação livro de Vasconcelos Raposo, dia 27, representação Nuno Batalha. 
Gondomar. Congresso APTN, dia 29, participação/representação Nuno Batalha. 
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CLIPPING 
 
Polo Aquático - Paredes-Fluvial e Sporting-Vitória na taça 
In Jogo (O)- 30-04-2017  
1ª Swimrun em Portugal - Natação e corrida de trail num só desafio 
In Jogo (O)- 30-04-2017 
 
Só conversa - "Queremos tornar a natação obrigatória no 1º ciclo" - entrevista a 
António José Silva 
In Jogo (O)- 30-04-2017 
 
Competição de natação no Porto 
In Correio da Manhã - Correio da Manhã Norte- 29-04-2017  
Natação - CNAC vence Tsukagoshi 
Natação CNAC vence Tsukagoshi DR Conimbricenses recuperaram vitória que fugia 
desde 2010 111 O Clube Náutico Académico de Coimbra (CNAC) organizou, com a 
colaboração da Associação de Natação de Coimbra, o 23 
In Diário As Beiras- 29-04-2017  
P. Aquático - Guarda recebe a Taça 
In Jogo (O)- 29-04-2017  
"Acredito que Sp.Braga será campeão com Abel" - Entrevista a António Salvador 
In Record- 29-04-2017  
Natação 
In Record- 29-04-2017 

 
Diana Durães conquista dois pódios no ´Open de Espanha´ 
Foto: Federação Portuguesa de Natação A atleta Diana Durães subiu duas vezes ao pódio 
no XVII Campeonato de Espanha 'Open' Absoluto de Natación Primavera, que decorreu 
em Pontevedra, de 8 a 11 de abril 
In Expresso de Fafe Online - 28-04-2017  
Bairro dos Anjos recebe medalha de bronze 
In Região de Leiria- 27-04-2017 

 
Tamila nomeada para os Globos de Ouro 
Nadadora do SC Braga Tamila nomeada para os Globos de Ouro Tamila Holub, nadadora 
do SC Braga, está nomeada para o prémio Melhor Desportista Feminina nos Globos de 
Ouro, que realiza-se a 21 de Maio, no Coliseu dos Recreios em Lisboa 
In Correio do Minho- 28-04-2017 

 
Natação adaptada confirma Povoa de Varzim como Terra de inclusão social 
NATAÇÃO ADAPTADA CONFIRMA PÓVOA DE VARZIM COMO TERRA DE INCLUSÃO 
SOCIAL O complexo de piscinas municipais da Póvoa de Varzim vai receber nos dias 20 e 
21 de maio, o Campeonato Regional de Verão, em Natação Adaptada, prova aberta a 
todos os nadadores filiados na Federação Portuguesa de Natação e que representam 
dezenas de clubes nacionais 
In Mais Semanário - Folha Desportiva- 26-04-2017   
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Natação - revolução no Nacional de Clubes 
In Bola (A)- 27-04-2017  
Natação - Diogo Carvalho é o mais internacional na natação 
Diogo Carvalho é o atleta mais internacional da actualidade Diogo Carvalho é, 
actualmente, o nadador português que mais vezes representou a Selecção Nacional em 
competições internacionais, segundo os números divulgados, esta segunda-feira, pela 
Federação Portuguesa de Natação 
In Diário de Aveiro- 27-04-2017  
Diogo Carvalho é o nadador mais internacional da actualidade 
Diogo Carvalho é, actualmente, o nadador português que mais vezes representou a 
Selecção Nacional em competições internacionais, segundo os números divulgados, esta 
segunda-feira, pela Federação Portuguesa de Natação 
In Diário de Aveiro Online - 27-04-2017 

 
Natação - Galitos em terceiro nas Caldas da Rainha 
Natação Masters Galitos em terceiro nas Caldas da Rainha Pódio O clube aveirense ficou 
entre os três melhores no troféu daquela cidade, conquistando 34 medalhas A equipa 
de veteranos do Clu be dos Galitos de Aveiro subiu ao terceiro lugar do pódio no XIV 
Troféu Cidade Caldas da Rainha em Masters, em Natação, competição que foi organizada 
pelos Pimpões e contou com a participação de 260 atletas (172 masculinos e 88 
femininos) em representação de 32 clubes 
In Diário de Aveiro- 27-04-2017  
Natação - Agrupamento D. Maria II com duas medalhas 
DR Mundiais de natação escolar Agrupamento D. Maria II com duas medalhas A equipa 
masculina do agrupamento de escolas D. Maria II teve uma participação notável no 
mundial de natação de desporto escolar, que se realizou em Budapeste, Hungria de 20 
a 25 de abril 
In Diário do Minho- 27-04-2017 

 
Penafiel acolheu estágio da seleção nacional de pólo aquático feminina de sub-17 
Penafiel foi a cidade escolhida pela seleção portuguesa de pólo aquático feminina de 
sub-17 para realizar um estágio durante o período de férias escolares da Páscoa. O 
Complexo de Piscinas Municipais de Penafiel acolheu as 21 atletas e o selecionador 
nacional, Miguel Pires, restante staff e quadro técnico 
In Verdade Online (A) - 26-04-2017  
Natação - Atletas da natação Feirense em estágio de Capacitação técnica da Fpn 
NATAÇÃO Os nadadores feirenses Daniel Santos e Bárbara Pinto, assim como a 
treinadora Sara Ferreira, foram convocados e estiveram presentes, no dia 18 de Abril, 
no II Estágio de Capacitação Técnica da Federação Portuguesa de Natação, para o escalão 
de Cadetes A, ministrado pela Associação de Natação do Centro Norte de Portugal 
In Correio da Feira- 24-04-2017  
Natação - Dois nadadores do Feirense em estágio 
Natação O Daniel Santos e Bárbara Pinto Dois nadadores do Feirense em estágio Os 
nadadores feirenses Daniel Santos e Bárbara Pinto, bem como a sua treinadora Sara 
Ferreira, foram convocados e estiveram presentes no II Estágio de Capacitação Técnica 
da Federação Portuguesa de Natação, para o escalão de Cadetes A, ministrado pela 
Associação de Natação do Centro Norte de Portugal 
In Terras Notícias- 24-04-2017 
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Natação - Campeonato Zonal de Infantis 
Campeonato Zonal de Infantis em Sines O s nadadores do CNTN participaram no 
Campeonato Zonal Sul de Infantis que decorreu de 7 a 9 de Abril em Sines. Este ciclo 
competitivo que agora termina foi positivo com o CNTN a destacar-se em diversas provas 
a nível nacional! Equipa com desempenho impecável e Paulo Vakulyuk com "Pleno" de 
Pódios O Zonal de Infantis contou com a presença de 358 nadadores em representação 
de 67 clubes! Em simultâneo decorreu o Zonal Norte, estando envolvidos nos Zonais 635 
nadadores, Infantis 
In Almonda (O) - Desportivo- 21-04-2017 

 
Clube Golfinhos é campeão de natação 
O Clube Golfinhos de Maputo sagrou-se campeão nacional de natação de inverno, 
mantendo o estatuto de melhor colectividade da actualidade. Na classificação geral, 
Golfinhos destacaram-se na primeira posição com 515 pontos, seguido dos Clube 
Tubarões com 426 e Ferroviário , 232, segundo e terceiro classificados, respectivamente 
In Bola Online (A) - 26-04-2017 

 
Conheça os 64 nomeados para os globos de ouro e vote na revelação 
In Caras- 29-04-2017  
Pólo Aquático - CNAC goleado pelo Gondomar em P. Ferreira 
CNAC goleado pelo Gondomar em P. Ferreira O CNAC perdeu por 28-3 (parciais de 5-0, 
8-0, 6-1 e 9-2) contra o Gondomar Cultural, numa partida realizada em Paços de Ferreira 
e que contou para 9.ª jornada do Regional sub-17 masculinos, organizado pela 
Associação de Natação do Norte de Portugal (ANNP) 
In Diário de Coimbra- 26-04-2017  
Natação - GDN de Famalicão no pódio em Coimbra 
natação GDN de Famalicão no pódio em Coimbra O Grupo Desportivo de Natação de 
Famalicão esteve em bom nível no Meeting Natação do CNAC – Shigeo Tsukagoshi, 
realizado nas piscinas olímpicas de Coimbra, no dia 22 de abril, com a participação de 
oito nadadores 
In Diário do Minho- 26-04-2017 

 
Seleção nacional de pólo aquático feminina de sub-17 estagiou em Penafiel 
A seleção portuguesa de pólo aquático feminina de sub-17 esteve em estágio, em 
Penafiel, durante o período de férias escolares da Páscoa, informou a autarquia. 
Segundo a mesma fonte, a concentração da equipa nacional de pólo aquático feminino 
decorreu no Complexo de Piscinas Municipais de Penafiel e contou com a participação 
de 21 atletas e do selecionador nacional Miguel Pires, acompanhado do restante quadro 
técnico e staff de apoio 
In Tâmegasousa.pt Online - 25-04-2017 

 
Tiago Campos convocado para estágio nacional 
O Centro de Alto Rendimento de Rio Maior - Natação acolhe o 2º Estágio de Controlo, 
Avaliação e Preparação da Seleção Nacional Júnior Nadador do CNRM Tiago Campos está 
convocado para estágio nacional na cidade de Rio Maior Complexo Desportivo de Rio 
Maior 
In Região de Rio Maior Online - 24-04-2017  
Seleção nacional de pólo aquático feminina de sub-17 estagiou em Penafiel 
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Seleção nacional de pólo aquático feminina de sub-17 estagiou em Penafiel A equipa 
nacional ocupa a 10.ª posição do ranking europeu, na modalidade A seleção portuguesa 
de pólo aquático feminina de sub-17 esteve em estágio, em Penafiel, durante o período 
de férias escolares da Páscoa, numa colaboração entre a Câmara Municipal de Penafiel, 
Federação Portuguesa de Natação e Associação de Natação do Norte de Portugal 
In Vale do Sousa Online - 24-04-2017  
Selecção Nacional de pólo aquático estagiou em Penafiel 
Inicio Penafiel Selecção Nacional de pólo aquático estagiou em PenafielPenafielSelecção 
Nacional de pólo aquático estagiou em Penafiel Equipa feminina de sub-17 esteve no 
concelho durante as férias escolares da Páscoa Por Verdadeiro Olhar - Abr 24, 20170 
Partilhar no Facebook Tweet no Twitter A Selecção portuguesa de pólo aquático 
feminina de sub-17 esteve em estágio, em Penafiel, durante o período de férias escolares 
da Páscoa 
In Verdadeiro Olhar Online (O) - 24-04-2017 

 
Pólo Aquático - CNAC perde com o CDUP 
O Clube Náutico Académico de Coimbra perdeu com o CDUP, por 5-13 (com os parciais 
de 0-4, 2-4, 2-2 e 1-3), nas piscinas municipais Rui Abreu, na 3.ª jornada do grupo de 
manutenção do Nacional da 1.ª Divisão 
In Diário de Coimbra- 25-04-2017  
Centenas não resistiram ao sabor das sopas e arroz doce 
SOURE Foram muitos, várias centenas, aqueles que, durante o fim-de semana, marcaram 
presença no Festival das Sopas e do Arroz Doce, que está a decorrer na Quinta da 
Coutada, em Soure, no âmbito das comemorações do 25 de Abril 
In Diário de Coimbra- 25-04-2017  
Natação - Tamila Holub (Sp. Braga) foi a melhor nadadora 
T amila Holub venceu o troféu de Melhor Nadadora do Open Vale do Sousa, ao totalizar 
801 pontos na prova de 800 m livres, realizando a excelente marca de 8.36.09. O Sporting 
de Braga fez-se representar com 21 nadadores, na 5 
In Diário do Minho- 25-04-2017 

 
Atletas da Natação Feirense em Estágio de Capacitação Técnica da FPN | Jornal 
Correio da Feira 
Publicado em 24 de Abril de 2017. Créditos: DR 
In Correio da Feira Online - 24-04-2017 

 
Natação José Paulo Lopes conquista medalha de prata em Budapeste 
Natação José Paulo Lopes conquista medalha de prata em Budapeste José Paulo Lopes, 
aluno do agrupamento de escolas D. Maria II de Braga, conquistou a medalha de prata 
nos 100m costas no Mundial de Natação do Desporto Escolar, prova que decorre em 
Budapeste, na Hungria 
In Correio do Minho- 23-04-2017 

 
Natação - ADA com excelente prestação em Sines 
Realizou-se, entre os passados dias nove e onze de abril, o Campeonato Nacional de 
Natação – Zona Sul, em Sines, contando o acontecimento com a presença de 67 clubes 
e um total de 357 nadadores. Sublinhe-se, a propósito, que esta competição abrange 
todas as associações das zonas centro e sul do país, onde estão também incluídos os 
Açores e a Madeira 
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In Diário Insular- 22-04-2017 

 
Torneio Zonal de Infantis 
In Jornal E- 20-04-2017  
Natação - Francisco Correia teve uma boa prestação em Sines 
In Leme (O)- 20-04-2017 

 
Atletas do Clube Náutico de Miranda do Corvo no campeonato do mundo 
Miranda do Corvo Atletas do Clube Náutico de Miranda do Corvo no campeonato do 
mundo 111 João Pedro Gomes, Maria Dias Neves, Mariana Santos Ferreira, Maria Inês 
Ferreira, Beatriz Santos Fernandes e as ex-nadadoras Clube Naútico de Miranda do Corvo 
(CNMC), Daniela Filipa Pinto e Margarete Leandro Fernandes, garantiram lugar na 
seleção nacional que vai participar no Campeonato do Mundo da Internacional School 
Sport Federation 
In Diário As Beiras- 21-04-2017  
Victoria Kaminskaya bate recorde nacional nos 400 estilos 
Victoria Kaminskaya bate recorde nacional nos 400 estilos A penichense Victoria 
Kaminskaya bateu o recorde nacional absoluto dos 400 estilos no decorrer do Open de 
Espanha em Natação. A atleta terminou em segundo lugar com 4 
In Diário de Leiria- 21-04-2017 

 
Natação - Clube Naval da Praia compete em várias frentes 
A secção de natação do Clube Naval da Praia da Vitória (CNPV) esteve presente, nos 
últimos tempos, em diversas provas, a nível regional e nacional, somando resultados 
deveras promissores. FESTIVAL REGIONAL Os nadadores do escalão mais baixo do CNPV 
participaram no Festival Regional de Cadetes, na Piscina do Complexo Desportivo das 
Laranjeiras, em Ponta Delgada, no passado dia 25 de março 
In Diário Insular- 20-04-2017 

 
Cadetes e infantis em estágio 
In JM- 20-04-2017 

 
Natação - Ambição na qualificação para o Europeu e no ouro nos Universitários 
NATAÇÃO O Clube Colégio de Lamas foi notícia na semana transacta pelos resultados 
conseguidos no Campeonato Nacional de Juvenis, Juniores e Seniores que realizou-se no 
Complexo Olímpico de Coimbra. Simão Capitão arrecadou o bronze nos 50 metros 
Bruços e Alexandre Amorim conquistou dois títulos de vice-campeão nacional Júnior, nos 
50 e 100 metros Bruços 
In Correio da Feira- 17-04-2017 

 
Natação - Gabriel Lopes e Tomás Veloso recebem bolsa da Santa Casa 
Natação Gabriel Lopes e Tomás Veloso recebem bolsa da Santa Casa 111 Gabriel Lopes, 
atleta do Louzan Natação, e Tomás Veloso, do CNAC, foram dois dos 10 nadadores a 
terem direito a uma bolsa de educação atribuída pela Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa 
In Diário As Beiras- 19-04-2017 

 
Natação: Francisco Correia com boa prestação no Torneio Zonal Sul 
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Nos dias 7, 8 e 9 de abril, decorreu na piscina municipal de Sines, o Campeonato Zonal 
Sul organizado pela Associação de Natação do Alentejo e a Federação Portuguesa de 
Natação. Esta prova, é a mais importante do escalão de infantis da época de inverno, 
sendo uma espécie de Campeonato Nacional com os melhores atletas do Sul do país e 
das ilhas dos Açores e da Madeira 
In Rádio Sines Online - 18-04-2017  
Bárbara Coelho e Bruna Rodrigues com boas prestações 
Natação O Pelo Colégio de Lamas Bárbara Coelho e Bruna rodrigues com boas prestações 
Realizou-se o campeonato zonal de infantis da zona norte, nas Piscinas Municipais da 
Mealhada. O torneio contou com 50 clubes, dos quais estiveram em competição 277 
atletas das Associações ANMIN, ANNP, ANC, ANCNP e ARNN 
In Terras Notícias- 17-04-2017  
Tiago Campos e Mafalda Rosa Campeões e Vice-Campeões Nacionais 
In Correio do Ribatejo- 14-04-2017  
Atletas dos Pimpões somam seis medalhas e Inês Henriques obtém mínimos de 
participação para os Europeus de Juniores 
NATAÇÃO / CAMPEONATOS NACIONAIS DE JUVENIS, JUNIORES E ABSOLUTOS Atletas 
dos Pimpões somam seis medalhas e Inês Henriques obtém mínimos de participação 
para os Europeus de Juniores Organizados pela FPN, realizaram-se nos passados dias 30 
de Março a 2 de Abril de 2017, no Complexo Olímpico de Piscinas de Coimbra os 
Campeonatos nacionais de Juvenis, Juniores e Absolutos em piscina longa 
In Gazeta das Caldas- 14-04-2017  
Natação - No Campeonato Nacional de Juvenis, Juniores e Absolutos em Coimbra 
Atletas do CNRM com títulos de Campeões e Vice-Campeões Nacionais 
Natação No Campeonato Nacional de Juvenis, Juniores e Absolutos em Coimbra Atletas 
do CNRM com títulos de Campeões e Vice-Campeões Nacionais De 30 de Março a 2 de 
Abril deste ano realizou-se, no Complexo de Piscinas de Coimbra (p50), o Campeonato 
Nacional de Juvenis, Juniores e Absolutos, uma prova organizada pela Federação 
Portuguesa de Natação e em que participaram 668 nadadores em representação de 110 
clubes de todo o país 
In Região de Rio Maior- 14-04-2017  
Natação - Equipa feminina ´atinge´ nacional 
In Brados do Alentejo- 13-04-2017  
Natação - Rio Maior Tiago Campos, do CN Rio Maior, é campeão nacional júnior 
NATAÇ ÃO O Campeonato Nacional de Juvenis, Juniores e Absolutos, Decorreu de 30 de 
março a 2 de abril, no Complexo de Piscinas de Coimbra (p50), numa organização da 
Federação Portuguesa de Natação e em que participaram 668 nadadores em 
representação de 110 clubes de todo o país 
In Ribatejo (O)- 13-04-2017 

 
Olimpismo - esforço académico premiado 
In Record- 18-04-2017  
Santa Casa atribuiu Bolsas a 27 olímpicos e 6 paralímpicos 
Apoio atribuído pelo quarto ano consecutivo A Santa Casa entregou esta segunda-feira, 
no Átrio dos Passos Perdidos da Reitoria da Universidade de Lisboa, Bolsas de Educação 
a 27 atletas olímpicos e 6 paralímpicos, numa iniciativa no âmbito da cooperação entre 
a entidade e os Comités Olímpico (COP) e Paralímpico (CPP) 
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In Record Online - 17-04-2017  
Santa Casa atribuiu Bolsas a 27 olímpicos e 6 paralímpicos 
Por Record A Santa Casa entregou esta segunda-feira, no Átrio dos Passos Perdidos da 
Reitoria da Universidade de Lisboa, Bolsas de Educação a 27 atletas olímpicos e 6 
paralímpicos, numa iniciativa no âmbito da cooperação entre a entidade e os Comités 
Olímpico (COP) e Paralímpico (CPP) 
In Sábado Online - 17-04-2017 

 
Natação - Sines: capital da natação 
In Diário do Alentejo- 14-04-2017 

 
Bolsas de educação ajudam atletas olímpicos universitários - veja quantos e quais são 
A Santa Casa da Misericórdia e os Comités Olímpicos e Paralímpico entregam bolsas a 
atletas que conciliam a vida academica com a desportiva O departamento de Jogos da 
Santa Casa vai entregar, amanhã (17 de abril), Bolsas de Educação a 36 atletas - 27 
olímpicos e 6 paralímpicos -, na qualidade de Parceiro Oficial do Programa de 
Responsabilidade Social para a Educação do Comité Olímpico de Portugal (COP) e de 
Patrocinador Principal do Comité Paralímpico de Portugal (CPP) 
In Expresso Online - Tribuna Expresso Online - 16-04-2017  
Emoção e festa nas piscinas da Nazaré 
In JM- 16-04-2017 

 
Nadadores Infantis da ACR Zona Azul entre os melhores a nível nacional. 
- 15/04/2017 - 00:00 - Decorreu nos passados dias 7, 8 e 9 de abril na Piscina Municipal 
de Sines, a edição de 2017 do Torneio Zonal Sul de Infantis de Piscina Curta, prova do 
calendário nacional da Federação Portuguesa de Natação 
In Rádio Voz da Planície Online - 15-04-2017  
Sines: capital da natação 
13-04-2017 15:52:51 A Piscina Municipal Carlos Manafaia, na cidade de Sines, recebeu o 
Torneio Zonal Sul de Infantis, organizado pela Associação de Natação do Alentejo, por 
delegação da Federação Portuguesa de Natação (FPN) 
In Diário do Alentejo Online - 14-04-2017 

 
atação - Quarteto de Coimbra no Jamor 
In Diário As Beiras- 14-04-2017  
Treino desportivo em livro 
António Vasconcelos Raposo, reconhecido como treinador de mérito em natação pura 
desportiva, pela Federação da modalidade, apresenta no próximo dia 27 o seu novo 
livro. "Planeamento do treino desportivo - Fundamentos, organização e 
operacionalização" tem 21 capítulos focados nos métodos de treino e o objetivo é ajudar 
os treinadores a tirar o máximo rendimento dos seus atletas nas diferentes fases de cada 
época 
In Record Online - 14-04-2017 

 
Treino desportivo em livro 
In Record- 14-04-2017  
Reposição da Verdade - Segurança nas Piscinas de competição desportiva 
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A Associação de Natação do Alentejo (ANA) organizou no dia 7 e 8 de abril nas Piscinas 
Municipais de Sines o Torneio Zonal de Infantis (Zona Sul). No decorrer dessa competição 
uma jovem nadadora sentiu-se indisposta permanecendo junto à parede da piscina, o 
que levou à intervenção do nadador-salvador que estava integrado no dispositivo de 
resposta à emergência previsto pela Federação Portuguesa de Natação (FPN), para esta 
tipologia de eventos 
In Atletismo Magazine Online - 13-04-2017  
Rio Maior - Tiago Campos, do CN Rio Maior, é campeão nacional júnior - O Ribatejo 
O Campeonato Nacional de Juvenis, Juniores e Absolutos, Decorreu de 30 de março a 2 
de abril, no Complexo de Piscinas de Coimbra (p50), numa organização da Federação 
Portuguesa de Natação e em que participaram 668 nadadores em representação de 110 
clubes de todo o país 
In Ribatejo Online (O) - 13-04-2017 

 
Natação - CNPD atinge mínimos para Nacional Infantil 
In Açoriano Oriental- 13-04-2017  
Cinco medalhas para a natação academista 
Cinco medalhas para a natação academista Com a participação de meia centena de 
clubes, em representação das Associações do Norte, Minho, Coimbra, Nordeste e Centro 
Norte de Portugal, disputou-se o Campeonato Zonal Norte, destinado aos atletas dos 
escalão de Infantis 
In Diário de Viseu- 13-04-2017  
Natação - Clube Naval de Ponta Delgada levou atletas a Sines 
Realizou-se nos dias 7, 8 e 9 de Abril nas Piscinas Municipais de Sines, o Torneio Zonal 
de Infantis, no qual o Clube Naval de Ponta Delgada foi um dos 157 clubes participantes, 
com quatro dos 357 nadadores 
In Diário dos Açores- 13-04-2017 

 
Atletas dos Pimpões somam seis medalhas e Inês Henriques obtém mínimos de 
participação para os Europeus de Juniores 
Organizados pela FPN, realizaram-se no Complexo Olímpico de Piscinas de Coimbra os 
Campeonatos nacionais de Juvenis, Juniores e Absolutos em piscina longa 
DesportoNatação Atletas dos Pimpões somam seis medalhas e Inês Henriques obtém 
mínimos de participação para os Europeus de Juniores Por Redacção - 13 de Abril, 2017 
0 19 Partilhar no Facebook Tweet no Twitter Organizados pela FPN, realizaram-se nos 
passados dias 30 de Março a 2 de Abril de 2017, no Complexo Olímpico de Piscinas de 
Coimbra os Campeonatos nacionais de Juvenis, Juniores e Absolutos em piscina longa 
In Gazeta das Caldas Online - 13-04-2017  

 
Natação - Tripla vitória de Matide Leal em Lousada 
NATAÇÃO Torregri II – Cadetes Tripla vitória de Matide Leal em Lousada A nadadora do 
CAP, Matilde Leal, venceu as provas de 50 mariposa + 50 costas; 50 costas + 50 bruços e 
50 bruços + 50 livres, durante o Torregri II, disputado em Lousada 
In Gazeta de Paços de Ferreira- 13-04-2017  
Natação - Inês Rocha bate recorde nacional júnior e faz mínimos para os Europeus 
Inês Neto Rocha - 15 anos (23-07-2001) Currículo Desportivo - Aprendeu a nadar nas 
escolas da GESPAÇOS (até 2010); CADETE B (2010-2011) - Em representação da 
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GESPAÇOS: - Integrou os 2 estágios de capacitação técnica da FPN de Cadetes; - 
Vencedora de 1 prova do torneio regional de grupos de idade (TORREGRI) 
In Gazeta de Paços de Ferreira- 13-04-2017 

 
Natação - Triplo recorde de Victoria 
In Bola (A)- 12-04-2017  
Natação - Recorde nacional 
In Correio da Manhã- 12-04-2017  
Natação - Sérgio Limões em destaque no Sporting Clube de Aveiro 
O Sporting Clube de Aveiro também esteve em bom plano no Torneio Zonal de Infantis 
que decorreu na Mealhada, nomeadamente no escalão de Infantis A. Acabou mesmo 
por ser o melhor clube da região na estatística por medalhas, ao terminar no décimo 
lugar com cin co, quatro alcançadas por Sér gio Limões, que também participou na 
conquista da quinta 
In Diário de Aveiro- 12-04-2017  
Aveirenses entre as melhores 
Aveirenses entre as melhores A Tabela por Pontos, que "analisa" as melhores 
performances individuais da prova, conta com a presença de quatro nadadoras da 
região. Em Infantis B, Carolina Fernandes (na foto) alcançou a melhor marca (606 pontos) 
com a sua performance nos 100m Livres 
In Diário de Aveiro- 12-04-2017  
Natação - Carolina Fernandes brilha nos Zonais da Mealhada 
Começam a faltar adjectivos para os feitos de Carolina Fernandes. A jovem Infantil B do 
Galitos/Bresimar não pára de bater recordes nacionais e já é a nadadora portuguesa que, 
actualmente, mais recordes tem em piscina de 25 metros 
In Diário de Aveiro- 12-04-2017  
Natação - CNAC perde na visita a Felgueiras 
CNAC perde na visita a Felgueiras Manutenção FOCA conquistou primeira vitória diante 
do conjunto conimbricense após um jogo muito equilibrado FOCA 9 Luís Segadães, Diogo 
Ribeiro, Nuno Ribeiro (1), Carlos Ribeiro (3), Abílio Sousa (1), João Pacheco (1), João 
Sousa (3), Flávio Melo (cap 
In Diário de Coimbra- 12-04-2017  
Natação - Kaminskaya com três recordes 
In Jogo (O)- 12-04-2017  
Natação - Kaminskaya bate recorde dos 200 bruços 
In Record- 12-04-2017  
Victoria Kaminskaya voltou hoje a brilhar no Open de Espanha de Natação 
Nadadora Victoria Kaminskaya bate recorde nacional dos 400 metros estilos. 
In TSF - Notícias - 11-04-2017 - 20:08H  
Mais um recorde absoluto para Victoria Kaminskaya 
Fotografia: DR Atleta do Estrelas de São João de Brito bateu três máximos no Open de 
Espanha Victoria Kaminskaya bateu esta terça-feira o recorde nacional absoluto de 200 
metros bruços, no derradeiro dia do Open de Espanha em Pontevedra 
In Jogo Online (O) - 11-04-2017  
Victoria Kaminskaya bate terceiro recorde absoluto, agora nos 200 metros bruços 
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Destaque ainda para mais três nadadores portugueses em lugares de pódio A portuguesa 
Victoria Kaminskaya somou esta terça feira o seu terceiro recorde nacional absoluto no 
espaço de três dias, ao bater a marca dos 200 metros bruços, no decorrer da última 
jornada do Open de Espanha, em Pontevedra 
In Record Online - 11-04-2017  
Victoria Kaminskaya bate terceiro recorde absoluto, agora nos 200 metros bruços 
Por Record A portuguesa Victoria Kaminskaya somou esta terça feira o seu terceiro 
recorde nacional absoluto no espaço de três dias, ao bater a marca dos 200 metros 
bruços, no decorrer da última jornada do Open de Espanha, em Pontevedra 
In Sábado Online - 11-04-2017 

 
Mais um recorde nacional para Victoria Kaminskaya 
Mais um recorde nacional para Victoria Kaminskaya Jovens portugueses com bom 
desempenho no Open de Espanha, com destaque para Victoria Kaminskaya, Tamila 
Holub, Gabriel Lopes, Guilherme Pina, Miguel Nascimento e Diogo Carvalho 
In Fleed Online - 11-04-2017 

 
Victoria Kaminskaya voltou hoje a brilhar no Open de Espanha de Natação 
Na Natação, Victoria Kaminskaya voltou hoje a brilhar no Open de Espanha ao bater o 
recorde nacional absoluto dos 200 estilos, um dia depois de superar o dos 400 estilos no 
campeonato absoluto do país vizinho que decorre em Pontevedra 
In Antena 1 - Informação de Desporto - 10-04-2017 - 22:42H 

 
Natação Atletas da Columbófila na 3.ª Concentração de Águas Abertas 
DR Natação Atletas da Columbó?la na 3.ª Concentração de Águas Abertas de Águas 
Abertas 2017, sendo o enquadramento técnico assegurado pelos técnicos Daniel Viegas 
e Rui Borges. O técnico da Federação Portuguesa de Natação destacou que a 
concentração "correu bem, tendo sido realizadas sessões de piscina e de mar 
In Diário As Beiras- 11-04-2017  
Nadadores riomaiorenses Tiago Campos e Mafalda Rosa sagraram-se campeões 
nacionais 
Decorreu de 30 de março a 2 de abril, no Complexo de Piscinas de Coimbra (p50), o 
Campeonato Nacional de Juvenis, Juniores e Absolutos, uma prova organizada pela 
Federação Portuguesa de Natação e em que participaram 668 nadadores em 
representação de 110 clubes de todo o país 
In Comércio e Notícias Online - 10-04-2017  
CNTN no Campeonato Zonal de Infantis em Sines 
Natação Redação em Segunda, Abril 10, 2017 - 21:49 Os nadadores do CNTN 
participaram no Campeonato Zonal Sul de Infantis que decorreu de 7 a 9 de Abril em 
Sines. Este ciclo competitivo que agora termina foi positivo com o CNTN a destacar-se 
em diversas provas a nível nacional! EQUIPA COM DESEMPENHO IMPECÁVEL E PAULO 
VAKULYUK COM "PLENO" DE PÓDIOS! O Zonal de Infantis contou com a presença de 358 
nadadores em representação de 67 clubes! Em simultâneo decorreu o Zonal Norte, 
estando envolvidos nos Zonais 635 nadadores, Infantis 
In Entroncamento Online - 10-04-2017  
Natação: Paulo Vakulyuk com desempenho impecável em Sines 
O Clube de Natação de Torres Novas (CNTN) levou alguns nadadores ao Campeonato 
Zonal Sul de Infantis, que decorreu de 7 a 9 de Abril em Sines. A prova, que contou com 
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358 nadadores em representação de 67 clubes, decorreu em simultâneo com o Zonal 
Norte, estando envolvidos em ambas as provas 635 nadadores infantis de todo o país A 
equipa do CNTN foi composta por alguns nadadores com pouco experiência competitiva, 
em estreia neste patamar competitivo, nomeadamente a Matilde Pereira e o Pedro 
Oliveira que não seguiram o mais tradicional percurso com passagem competitiva pelo 
escalão de cadetes, ou Guilherme Mendes que tendo passado pelos cadetes, e sendo 
Infantil de segundo ano, também teve aqui a sua estreia em competições deste âmbito 
In Jornal Torrejano Online - 10-04-2017  
Tiago Campos e Mafalda Rosa são Campeões Nacionais 
O júnior Tiago e a juvenil Mafalda foram ao Campeonato Nacional de Juvenis, Juniores e 
Absolutos da FPN, em Coimbra, onde se sagraram Campeões Nacionais Atletas do Clube 
de Natação de Rio Maior sagram-se Campeões Nacionais e Vice-campeões Nacionais em 
Coimbra Tiago Campos, ao centro, no 1º lugar 
In Região de Rio Maior Online - 10-04-2017 

 
Natação - Vic: «Arrisquei desde início» 
In Bola (A)- 11-04-2017  
Margarida Silva com melhores tempos 
In Correio dos Açores- 11-04-2017  
Natação - Gabriel Lopes 
protagoni a 6 Gabriel Lopes O jovem atleta do Louzan Natação continua a confirmar, 
mesmo fora de portas, que é um dos melhores nadadores nacionais nas categorias de 
costas e estilos. Ontem, subiu ao pódio nos 200 metros estilos, no Open de Espanha, 
onde participa, enquadrado na seleção nacional de natação 
In Diário As Beiras- 11-04-2017  
Natação Gabriel Lopes no pódio de 200 estilos do Open de Espanha 
Arquivo Natação Gabriel Lopes no pódio de 200 estilos do Open de Espanha 
eliminatórias, após Hugo Gonzalez (2.00,37) e Marc Sanchez (2.00,57). Bem esteve Diogo 
Carvalho ao venceu a ?nal B, com 2.00,55 que lhe daria o segundo lugar na ?nal 
In Diário As Beiras- 11-04-2017  
Natação - OvarSincro organiza Festival Ibérico em Maio 
OvarSincro organiza Festival Ibérico em Maio O OvarSincro – Clube de Natação vai 
realizar, no dia 20 de Maio, a partir das 21 horas, o VI Festival Ibérico de Natação 
Sincronizada. Este evento desportivo irá decorrer na Piscina Municipal de Ovar 
In Diário de Aveiro- 11-04-2017  
Natação - Nadadores alvinegros evidenciam-se em Sines 
In Diário de Notícias da Madeira- 11-04-2017  
Natação - Pedro Gouveia esteve por segundos no Europeu 
In Diário de Notícias da Madeira- 11-04-2017  
VII Torneio Cidade do Funchal com presença de equipa alemã 
In JM- 11-04-2017 
    
Natação - Kamiskaya com novo recorde 
In Record- 11-04-2017  
Torneio "Cidade do Funchal" 
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No próximo dia 15 as piscinas da Nazaré recebem a sétima edição do torneio "Cidade 
do Funchal". Declarações de André Cunha, Clube Naval do Funchal. 
In RTP Madeira - Telejornal Madeira - 07-04-2017 - 21:39H 

    
 
 

 
Torneio "Cidade do Funchal" 
No próximo dia 15 as piscinas da Nazaré recebem a sétima edição do torneio "Cidade 
do Funchal". Declarações de André Cunha, Clube Naval do Funchal. 
In RTP Madeira - Telejornal Madeira - 07-04-2017 - 21:39H 

 
Natação Clube de Chaves com 30 pódios na Régua 
In Voz de Chaves (A)- 07-04-2017 

Victoria Kaminskaya bate recorde nacional dos 400 metros estilos 
Open de Natación Primavera decorre em Pontevedra até terça-feira A nadadora 
portuguesa Victoria Kaminskaya bateu este domingo o recorde nacional dos 400 
metros estilos, fixando uma nova marca de 4.40,11 minutos durante o Open de 
Natación Primavera, que decorre em Pontevedra até terça-feira 
In Record Online - 10-04-2017  

 
Natação - «Superou as expectativas!» 
In Bola (A)- 10-04-2017 

Natação - recorde para Kaminskaya nos 400 estilos 
In Jogo (O)- 10-04-2017  
Natação: Kaminskaya bate recorde nacional dos 400 metros estilos 
09 Abril 2017 às 20:17 Nadadora portuguesa Victoria Kaminskaya bateu o recorde 
nacional dos 400 metros estilos, fixando uma nova marca de 4.40,11 minutos. A 
nadadora portuguesa Victoria Kaminskaya bateu o recorde nacional dos 400 metros 
estilos, fixando uma nova marca de 4 
In Jogo Online (O) - 10-04-2017  
Natação - Victoria Kaminskaya bate recorde nacional 
In Jornal de Notícias- 10-04-2017  
Natação: Kaminskaya bate recorde nacional dos 400m estilos 
Natação Kaminskaya bate recorde nacional dos 400m estilos A nadadora portuguesa 
Victoria Kaminskaya bateu ontem o recorde nacional dos 400 metros estilos, fixando 
uma nova marca de 4m40,11s durante o Open de Natación Primavera, que decorre 
em Pontevedra até terça-feira 
In Público- 10-04-2017  
Natação - Kaminskaya com novo máximo nos 400m estilos 
In Record- 10-04-2017 

 
Natação - Diana Durães 3º em Pontevedra 
In Bola (A)- 09-04-2017  
Menina de 12 anos salva de se afogar em competição 
In Correio da Manhã- 09-04-2017  
Natação- Alexis Santos, o papa recordes só que continuar a melhorar 
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In Diário de Notícias- 09-04-2017  
Natação - Alexis Santos, o papa recordes, só quer continuar a melhorar 
Depois das façanhas em 2016, parou para carregar baterias. Agora, voltou em força: 
fixou três recordes nacionais, alimentando a esperança de chegar a uma final nos 
mundiais Foi preciso esperar 30 anos para Portugal voltar a ter um nadador capaz de 
se bater com os melhores do mundo 
In Diário de Notícias Online - 09-04-2017  
Natação 
In Record- 09-04-2017 

 
Natação - Batalha pelo mundial 
In Bola (A)- 08-04-2017  
Torneio Cidade do Funchal em natação com equipa alemã 
In Diário de Notícias da Madeira- 08-04-2017  
NSIT presente em Coimbra com três jovens atletas 
A cidade de Coimbra acolheu, entre 30 de março e dois de abril, os designados 
campeonatos nacionais de natação, em juvenis, juniores e absolutos. Sublinhe-se que 
esta prova comportou a elite da natação portuguesa, ou seja, estiveram em plena 
competição os melhores atletas lusos da atualidade, o que diz bem da importância do 
evento 
In Diário Insular- 08-04-2017  
Natação - Nacional dominou no "Torregri" 
In JM- 08-04-2017  
Natação - Seleção Nacional no Open Absoluto de Espanha 
In Jogo (O)- 08-04-2017 

 
Guilherme Pina bate recorde nacional absoluto nos 1500 metros livres 
In Alcoa (O)- 06-04-2017  
Equipa feminina de Infantis "A" alcança minimos de participação no Torneio Zonal 
de Infantis 
In Jornal E- 06-04-2017  
Ana Sofia Sousa sagrou-se Campeã Nacional de Juvenis A 
In Leme (O)- 06-04-2017  
Ana Rodrigues bateu recorde nacional absoluto nos 50m bruços 
Nadadora conquistou quatro títulos nacionais e uma medalha de bronze Ana 
Rodrigues bateu recorde nacional absoluto nos 50m bruços A nadadora sanjoanense 
Ana Rodrigues bateu, no passado sábado, o recorde nacional absoluto nos 50 metros 
bruços, na terceira jornada dos Campeonatos Nacionais de Juvenis, Juniores e 
Absolutos Coimbra 2017 
In Regional (O)- 06-04-2017 

 
Guilherme Pina bate recorde nacional absoluto nos 1500 metros livres 
06 de Abril de 2017 / Texto: Gonçalo Ferreira / Foto: FP Natação Guilherme Pina bateu 
o recorde nacional dos 1500 livres, a 30 de março, no decorrer da segunda sessão da 
primeira jornada dos Campeonatos Nacionais de Juvenis, Juniores e Absolutos, que 
decorreram em Coimbra 

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=309b2c69-ba89-4987-80a8-183fc428dfca&analises=1
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5364c8a4-56c8-47d2-a044-ef5ead72cef5
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e866284c-96f2-43b6-affd-bd7ac3e8d45a&analises=1
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f36373c8-a516-408f-996a-ce32a6e72e8b&analises=1
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=23492977-8de3-41b9-8194-8980edb9918d&analises=1
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0e43a424-3e4a-44bc-90d8-54e206441409&analises=1
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a626c648-5e01-4300-b3f4-aee02a20fe53&analises=1
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=37a90983-9a01-424c-a697-17ea5a81de30&analises=1
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7537c774-1b61-47ac-9d6f-34914bf830e6&analises=1
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a6849f77-6295-4380-a64f-a8e70a16a543&analises=1
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1707cbbc-57a4-45e0-abb5-6e5278605340&analises=1
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=33e5921e-0efb-4162-b7f7-e3f8da030db8&analises=1


RELATORIO MENSAL DE ATIVIDADE 
Abril de 2017 

 

In Alcoa Online (O) - 06-04-2017 

 
Natação - Nadador do CNPD alcança duas finais em Coimbra 
As Piscinas Olímpicas de Coimbra acolheram, de 30 de Março a 2 de Abril, o 
Campeonato Nacional de Juvenis, Juniores e Absolutos, no qual o Clube Naval de Ponta 
Delgada (CNPD) marcou presença com três atletas 
In Diário dos Açores- 07-04-2017  
Natação - Rafael Simões campeão nacional de juniores 
Amigos da montanha: natação Rafael Simões campeão nacional de juniores A equipa 
de natação dos Amigos da Montanha foi uma das participantes no campeonato 
nacional da modalidade realizado em Coimbra, tendo conquistado dois títulos de 
campeão nacional e vários recordes pessoais 
In Diário do Minho- 06-04-2017 

 
 
Ana Rodrigues bateu recorde nacional absoluto nos 50m bruços 
Nadadora conquistou quatro títulos nacionais e uma medalha de bronze 06-04-2017 | 
por JGC A nadadora sanjoanense Ana Rodrigues bateu, no passado sábado, o recorde 
nacional absoluto nos 50 metros bruços, na terceira jornada dos Campeonatos Nacionais 
de Juvenis, Juniores e Absolutos Coimbra 2017 
In Regional Online (O) - 06-04-2017  
Natação Adaptada - Ivo Rocha conquista mínimos para o Mundial do México 2017 
Natação Adaptada O Em prova disputada em Coimbra ivo rocha conquista mínimos para 
o mundial do méxico 2017 Foi na primeira sessão da 2ª jornada dos Campeonatos 
Nacionais de Juvenis, Juniores e Absolutos, no Centro Olímpico de Piscinas Municipais 
de Coimbra, que Ivo Rocha, atleta de alta competição e Capitão da equipa Feira Viva 
Natação Adaptada, de Santa Maria da Feira, conquistou os mínimos para garantir a sua 
presença no Campeonato do Mundo de Natação Adaptada que se realizará no México 
em setembro de 2017 
In Terras Notícias- 03-04-2017 

 
Escola de natação nada para a melhor classificação de sempre 
ARGANIL escola de natação "nada" para a melhor classificação de sempre A equipa de 
competição da escola Municipal de Natação de Arganil participou recentemente na 6ª 
Concentração do Circuito Municipal de Escolas de Natação que teve lugar nas Piscinas 
Municipais de Vila Nova de Paiva 
In Emigrante - Mundo Português (O)- 07-04-2017 

 
Trio convocado para estágio da Federação de Natação 
Trio convocado para estágio da Federação de Natação Detalhes Criado em quarta, 05 
abril 2017 15:09 Visualizações: 369 Dois cadetes A do Naval e um do Fluvial foram 
convocados para o estágio de capacitação técnica da Federação Portuguesa de Natação 
In Rádio Onda Viva Online - 06-04-2017  

 
Academistas presentes em todas as sessões finais 
A equipa de natação do Académico de Viseu apurou-se para todas as sessões finais dos 
Campeonatos Nacional de Juvenis, Juniores e Seniores em natação, disputados no 
Complexo Olímpico de Piscinas de Coimbra 
In Diário de Viseu- 06-04-2017  
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Natação - Navalistas diominadores no Festival Torregri 
In JM- 06-04-2017 

 
Pedro Gouveia brilhou entre os madeirenses 
A Federação Portuguesa de Natação organizou neste último fim-de-semana, mais uma 
prova do seu calendário anual, desta feita, o Campeonato Nacional de Juvenis, Juniores 
e Absolutos, de piscina longa, em Coimbra, com a participação de 668 nadadores (339 
masculinos + 329 femininos), participando cinco clubes madeirenses na competição - 
Clube Naval do Funchal (21), Clube Desportivo Nacional (7), Clube Desportivo São Roque 
(2), Juventude Atlântico Clube (2), Clube Desportivo Wos Team (2) e Clube Desportivo O 
Liceu (2) -, num total de 36 nadadores 
In Diário de Notícias da Madeira Online - 05-04-2017 

 
Guilherme Pina bate recorde dos 1500 livres 
Guilherme Pina esteve em plano de destaque no primeiro dia dos Campeonatos 
Nacionais de Juvenis, Juniores e Absolutos, que decorrem em Coimbra 2017 até 
domingo, ao bater o recorde nacional absoluto dos 1 
In Diário de Leiria- 05-04-2017  
Clac participa com Ricardo Leal (3 recordes pessoais batidos) e Rui Lopes 
"Campeonatos Nacionais de Juvenis, Juniores e Absolutos" Redação em Quarta, Abril 5, 
2017 - 00:03 A participação da equipa de natação do Clube de Lazer, Aventura e 
Competição (CLAC-Entroncamento), nos "Campeonatos Nacionais de Juvenis, Juniores e 
Seniores", foi constituída pelos nadadores Ricardo Leal (JUV-A) e Rui Lopes (JUN), sob a 
orientação do técnico Luis Domingues, e decorreu durante os dias 30Mar17 a 02Abr17, 
na piscina Olímpica (50m) de Coimbra 
In Entroncamento Online - 05-04-2017 

 
Leiria ensina mais de mil crianças a nadar 
Leiria ensina mais de mil crianças a nadar NATAÇÃO Um total de 1.408 alunos dos oito 
agrupamentos de escolas do concelho de Leiria participam no Festival 'Leirinadar', que 
ontem teve uma sessão nas Piscinas Municipais de Leiria 
In Diário de Leiria- 05-04-2017  
Nadadores de Mortágua com destaque em Arganil 
A Escola Municipal de Natação de Mortágua participou no 4.º Torneio de Natação de 
Arganil, que se realizou nas Piscinas Municipais daquela vila do distrito de Coimbra. O 
torneio contou com a participação de cinco Escolas/Clubes de natação: Escola Municipal 
de Natação de Arganil, Tábua, Mortágua, Louzan Natação e Casa do Povo de S 
In Diário de Viseu- 05-04-2017  
Jogos Desportivos nos meses de Maio e Junho 
Jogos Desportivos nos meses de Maio e Junho SÁTÃO A 14.ª edição dos Jogos 
Desportivos de Sátão vai decorrer entre os meses de Maio e Junho e incluir modalidades 
como atletismo, boccia, futsal, natação e ténis de mesa 
In Diário de Viseu- 05-04-2017 

 
Chuva de recordes absolutos e de categoria no Nacional em Coimbra 
DR / FPN Muitos foram os recordes batidos nos Campeonatos Nacionais de Juvenis, 
Juniores e Absolutos, que este domingo terminaram em Coimbra. Victoria Kaminskaya 
(Estrelas S. João de Brito) bateu o recorde nacional absoluto dos 200 bruços (2 
In Jogada do Mês Online - 03-04-2017 
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Natação - Três nadadores do SC Braga campeões 
NATAÇÃO | Redacção | O SC Braga conquistou três títulos nacionais e subiu onze vezes 
ao pódio nos campeonatos nacionais de juvenis, juniores e absolutos de piscina longa, 
organizados pela Federação Portuguesa de Natação, entre 30 de Março e 2 de Abril, nas 
piscinas olímpicas de Coimbra, Tamila Holub estabeleceu um novo recorde nacional 
sénior nos 1500 m livres, ao nadar a distância em 16 
In Correio do Minho- 04-04-2017  
Natação - Sporting de Braga conquistou 13 medalhas 
Nacionais de natação Sporting de Braga conquistou 13 medalhas O Sporting de Braga 
participou com 15 nadadores nos campeonatos nacionais de juvenis, juniores e 
absolutos de piscina longa, organizados pela Federação Portuguesa de Natação, 
disputados entre 30 de março e 2 de abril em Coimbra, e que contaram com a presença 
de 668 nadadores em representação de 110 clubes nacionais 
In Diário do Minho- 04-04-2017  
Victoria Kaminskaya bate recorde absoluto a encerrar Campeonatos Nacionais 
Victoria Kaminskaya (Estrelas S. João de Brito) bateu o recorde nacional absoluto 
(2.28,92) na última jornada dos Campeonatos Nacionais de Juvenis, Juniores e Absolutos 
em Coimbra, numa competição onde Raquel Pereira (Algés e Dafundo), com 2 
In Atletismo Magazine Online - 03-04-2017  
Alexis Santos e Sporting bateram mais recordes nacionais 
DR / FPN Natação-Campeonatos Nacionais Alexis Santos (Sporting) bateu o recorde 
nacional absoluto dos 200 livres (1.48,39) no primeiro percurso da estafeta e 4×200 
livres, onde o Sporting também superou o máximo de Portugal, com a marca de 7 
In Jogada do Mês Online - 03-04-2017  
Inês Rocha bateu recorde nacional e obteve mínimos para os campeonatos da Europa 
Inicio Paços de Ferreira Inês Rocha bateu recorde nacional e obteve mínimos para os 
campeonatos da...Paços de FerreiraInês Rocha bateu recorde nacional e obteve mínimos 
para os campeonatos da Europa É nadadora do Clube Aquático Pacense Por Verdadeiro 
Olhar - Abr 3, 20170 Partilhar no Facebook Tweet no Twitter Foto: FPN Inês Rocha, atleta 
do Clube Aquático Pacense, bateu o recorde nacional juniores 16 nos 400 estilos nos 
Campeonatos Nacionais de Juvenis, Juniores e Absolutos Coimbra 2017 
In Verdadeiro Olhar Online (O) - 03-04-2017 

 
Natação - Única certeza são os 200 m estilos 
In Bola (A)- 04-04-2017  
Natação "A pressão acabou" 
In Bola (A)- 04-04-2017  
Natação - Sete nadadores do GDN Famalicão sobem aos pódios 
NATAÇÃO | Redacção | O Grupo Desportivo de Natação de Famalicão, conquistou mais 
sete pódios nos campeonatos nacionais de juvenis, juniores, seniores e absolutos 
realizados em Coimbra, Mateus Carvalho sagrou-se vice-campeão nacional aos 200 
Mariposa com o tempo de 2,06 
In Correio do Minho- 04-04-2017  
Natação - Carlos Pedrosa com o melhor resultado 
In Correio dos Açores- 04-04-2017  
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Polo Aquático - Sub-13 do CNAC continuam a dominar 
Sub-13 do CNAC continuam a dominar O CNAC foi a Paços de Ferrei ra derrotar o Lousada 
por 124 (parciais de 0-6, 0-6, 0-4, 1-2, 0-5, 0-1), numa partida relativa à 13.ª jornada do 
Regional sub-13 misto de pólo aquá tico 
In Diário de Coimbra- 04-04-2017  
Natação - ADA confirma evolução 
Teve lugar no passado dia 25 de março, na piscina do complexo desportivo das 
Laranjeiras, na ilha de São Miguel, o designado Campeonato Regional de Cadetes, na 
modalidade de natação. Neste evento, estiveram presentes os clubes das ilhas dos 
Açores que praticam a modalidade, na circunstância, São Miguel, Terceira e Faial 
In Diário Insular- 04-04-2017  
Victoria Kaminskaya bate recorde nacional absoluto nos 200 metros bruços 
Lusa 02 Abr, 2017, 17:40 / atualizado em 02 Abr, 2017, 17:42 | Outras Modalidades 
Legenda da Imagem | Reuters O recorde anterior tinha quase 12 anos, A nadadora 
conseguiu um tempo final de 2 
In RTP Online - 03-04-2017 

 
Nacionais de natação terminam com sete novos recordes absolutos 
Fotografia: Reprodução/Facebook Federação Portuguesa de Natação Alexis Santos, 
Guilherme Pina, Gabriel Lopes, Ana Rodrigues e Victoria Kaminskaya foram os 
responsáveis pelos novos máximos Os campeonatos nacionais de juvenis, juniores e 
absolutos de natação, que terminaram hoje em Coimbra, contaram com sete novos 
recordes absolutos, ao longo dos quatro dias de prova 
In Jogo Online (O) - 03-04-2017  
Nacionais terminam com sete novos recordes absolutos 
Portugal já confirmou a presença de oito atletas nos Mundias de Budapeste Os 
campeonatos nacionais de juvenis, juniores e absolutos de natação, que terminaram 
este domingo em Coimbra, contaram com sete novos recordes absolutos, ao longo dos 
quatro dias de prova 
In Record Online - 03-04-2017  
Nacionais terminam com sete novos recordes absolutos 
Os campeonatos nacionais de juvenis, juniores e absolutos de natação terminaram hoje 
em Coimbra Por SAPO Desporto c/ Lusa sapodesporto@sapo.pt Os campeonatos 
nacionais de juvenis, juniores e absolutos de natação, que terminaram hoje em Coimbra, 
contaram com sete novos recordes absolutos, ao longo dos quatro dias de prova 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 03-04-2017 

 
Victoria Kaminskaya bate recorde nacional absoluto nos 200 metros bruços 
Júnior Raquel Gomes Pereira também superou anterior melhor marca, que já tinha 12 
anos Victoria Kaminskaya, do Estrelas São João de Brito, bateu este domingo o recorde 
nacional absoluto nos 200 metros bruços, que já tinha quase 12 anos, durante a quarta 
jornada dos campeonatos nacionais de natação, que decorrem em Coimbra 
In Record Online - 03-04-2017  
Mais dois recordes absolutos no terceiro dia dos Nacionais 
Alexis Santos, nos 200 metros estilos, e Ana Pinho Rodrigues, nos 50 metros bruços Ana 
Pinho Rodrigues, que bateu o recorde nacional absoluto nos 50 metros bruços, e Alexis 
Santos, que somou mais um recorde nacional, desta feita nos 200 metros estilos, foram 
as figuras do terceiro dia dos nacionais de natação 
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In Record Online - 03-04-2017 

 
Natação - Pedro Gouveia brilhou entre os madeirenses 
In Diário de Notícias da Madeira- 03-04-2017  
Natação - Velho recorde caiu em Coimbra 
In Jogo (O)- 03-04-2017  
Alexis Santos foi a grande figura dos nacionais de natação com três recordes 
Alexis Santos bateu três recordes nacionais Foto: FPN 2017-04-02 19:59 Os nacionais de 
natação de juvenis, juniores e absolutos terminaram este domingo em Coimbra e foram 
palco de vários recordes nacionais 
In Fleed Online - 02-04-2017 

 
Natação - «Mais pela garra!» 
In Bola (A)- 03-04-2017  
Natação - Recorde nacional 
In Correio da Manhã- 03-04-2017  
Gabriel Lopes conquista mais um título absoluto 
O Sampaense saiu derrotado frente ao Lusitânia dos Açores Num jogo onde o equilíbrio 
foi uma constante, não foi de estranhar que as duas equipas chegassem ao fim do 
primeiro gundo período, o Sampaense conseguiu superiorizar-se ao conjunto açoriano e 
chegou ao intervalo com uma vantagem pontual de cinco pontos 
In Diário de Coimbra- 03-04-2017  
Natação - Victoria bate recorde nos 200 metros bruços 
In Jornal de Notícias- 03-04-2017  
Natação - Victoria Kaminskaya bate recorde nos 200 metros bruços 
Natação Victoria Kaminskaya bate recorde nos 200 metros bruços Victoria Kaminskaya 
bateu ontem o recorde nacional absoluto nos 200 metros bruços, que já tinha quase 12 
anos, durante a 4.ª jornada dos campeonatos nacionais de natação, em Coimbra 
In Público- 03-04-2017  
Natação - Kaminskaya bate recorde 
In Record- 03-04-2017  
Natação - Pedro Gouveia é novo bicampeão nacional 
In JM- 02-04-2017  
Victoria Kaminskaya bate recorde nacional absoluto nos 200 metros bruços 
Júnior Raquel Gomes Pereira também superou anterior melhor marca, que já tinha 12 
anos Victoria Kaminskaya, do Estrelas São João de Brito, bateu este domingo o recorde 
nacional absoluto nos 200 metros bruços, que já tinha quase 12 anos, durante a quarta 
jornada dos campeonatos nacionais de natação, que decorrem em Coimbra 
In Record Online - 02-04-2017  
Victoria Kaminskaya bate recorde nacional nos 200 metros bruços 
Nadadora bateu recorde que tinha quase doze anos de existência Por SAPO Desporto c/ 
Lusa sapodesporto@sapo.pt Victoria Kaminskaya, do Estrelas São João de Brito, bateu 
este domingo o recorde nacional absoluto nos 200 metros bruços, que já tinha quase 12 
anos, durante a quarta jornada dos campeonatos nacionais de natação, que decorrem 
em Coimbra 
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In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 02-04-2017  
Natação: Pinotes conquista mínimos A para mundial de Budapeste 
É a primeira vez que o melhor nadador nacional obtém mínimo A para representar 
Angola ao mais alto nível da natação mundial Por SAPO Desporto c/Angop 
sapodesporto@sapo.pt O nadador angolano Pedro Pinotes conquistou o mínimo A da 
Federação Angolana de Natação (2:04 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 02-04-2017  
Presidente da República recebe comitiva de atletas de natação adaptada 
O Presidente da República recebeu uma comitiva de atletas de natação adaptada no 
Palácio de Belém. Marcelo Rebelo de Sousa passeou pelos jardins do Palácio, com os 4 
atletas portadores de síndrome de Down, familiares e também dirigente da natação 
adaptada 
In RTP 3 - 360 - 01-04-2017 - 21:57H  
Natação - Gino Caetano bate recordes nacionais em Coimbra 
Gino Caetano bates recordes nacionais em Coimbra Gino Caetano já bateu dois recordes 
nacionais nos Campeonatos Nacionais de Juvenis, Juniores e Absolutos, que decorrem 
em Coimbra até amanhã. O nadador do Galitos/Bresimar começou, na quinta-feira, por 
bater o recorde nacional de natação adaptada da classe S10 nos 100 metros Livres (em 
piscina de 50 metros) 
In Diário de Aveiro- 01-04-2017  
Pedro Gouveia é campeão nacional dos 200m mariposa 
In JM- 01-04-2017 

 
Alexis Santos bate recorde nacional absoluto nos 200 metros estilos 
Alexis Santos Redação Lux com Lusa em 1 de Abril de 2017 às 19:06 Alexis Santos, do 
Sporting, bateu hoje o recorde nacional absoluto e sénior dos 200 metros estilos, na 
terceira jornada dos campeonatos nacionais de natação, que decorrem em Coimbra 
In Lux Online - 02-04-2017  

 
Natação - Alexis e Ana batem recordes 
In Bola (A)- 02-04-2017  
Alexis Santos bate recorde nacional absoluto nos 200 metros estilos 
O atleta do Sporting, Alexis Santos, bateu este sábado o recorde nacional absoluto e 
sénior dos 200 metros de estilos, em prova da terceira jornada dos campeonatos 
nacionais de natação. Esta foi também a segunda melhor marca do mundo este ano, 
alcançado os mínimos para o Campeonato do Mundo, com o tempo final de 1 
In Bola Online (A) - 02-04-2017  
Natação -Dois novos recordes 
In Correio da Manhã- 02-04-2017  
"Foi um vento que passou e já foi" 
In Correio da Manhã- 02-04-2017  
Prata para Tomás e bronze para Gabriel em dia de mais recordes 
Ana Pinho Rodrigues, que ba teu o recorde nacional absoluto nos 50 metros bruços e 
Alexis Santos, que somou mais um recorde nacional, desta feita nos 200 metros estilos, 
foram as figuras do terceiro dia dos nacionais de natação 
In Diário de Coimbra- 02-04-2017  
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Natação - Alexis Santos destronou Diogo Carvalho 
In Jogo (O)- 02-04-2017  
Alexis bate recorde nos 200 metros estilos 
In Jornal de Notícias- 02-04-2017  
Ana Pinho Rodrigues com recorde nacional absoluto em 50 metros bruços 
Atleta da associação Estamos Juntos terminou com uma vantagem de cerca de dois 
segundos para a segunda classificada. Ana Pinho Rodrigues, da associação Estamos 
Juntos, bateu hoje o recorde nacional absoluto de 50 metros bruços, que se mantinha 
inalterado há oito anos, na terceira jornada dos campeonatos nacionais de natação, que 
decorrem em Coimbra 
In Notícias ao Minuto Online - 02-04-2017  
Marcelo homenageia atletas de natação adaptada 
O Presidente da República recebeu e conviveu hoje com uma comitiva de atletas, 
familiares e dirigentes de natação adaptada no Palácio de Belém, em Lisboa, sucedendo-
se as habituais fotografias com telemóvel e cumprimentos na varanda e no jardim 
In Notícias ao Minuto Online - 02-04-2017  
Pais de alta competição 
In Notícias Magazine- 02-04-2017  
Vanessa foi 13.ª no regresso à competição 
Quarteira assinalou ontem o regresso de Vanessa Fernandes às competições de triatlo e 
a atleta portuguesa terminou a prova da Taça da Europa com um 13.º lugar na classi? 
cação do evento feminino. Oito anos depois, Vanessa Fernandes voltou a competir em 
triatlo 
In Público- 02-04-2017  
Natação - Alexis Santos volta a brilhar 
In Record- 02-04-2017  
Marcelo homenageia atletas de natação adaptada 
Por SAPO Desporto sapodesporto@sapo.pt O Presidente da República recebeu e 
conviveu hoje com uma comitiva de atletas, familiares e dirigentes de natação adaptada 
no Palácio de Belém, em Lisboa, sucedendo-se as habituais fotografias com telemóvel e 
cumprimentos na varanda e no jardim 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 02-04-2017  
Alexis Santos bate recorde nacional absoluto nos 200 metros estilos 
Alexis Santos, do Sporting, bateu hoje o recorde nacional absoluto e sénior dos 200 
metros estilos, na terceira jornada dos campeonatos nacionais de natação, que 
decorrem em Coimbra. O registo de Alexis Santos foi também a segunda melhor marca 
do mundo em 200 metros estilos deste ano, alcançando os mínimos para o Campeonato 
do Mundo, com o tempo final de 1 
In Correio da Manhã Online - 01-04-2017  
João Pereira conquista etapa portuguesa da Taça da Europa em Quarteira 
O português João Pereira venceu hoje a prova da Taça da Europa de triatlo disputada em 
Quarteira, depois de ter desferido um forte ataque nos últimos quilómetros do setor de 
atletismo, que deixou os seus adversários sem reação 
In Correio da Manhã Online - 01-04-2017  
Alexis Santos bate recorde nacional absoluto nos 200 metros estilos 
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Alexis Santos, do Sporting, bateu hoje o recorde nacional absoluto e sénior dos 200 
metros estilos, na terceira jornada dos campeonatos nacionais de natação, que 
decorrem em Coimbra. O registo de Alexis Santos foi também a segunda melhor marca 
do mundo em 200 metros estilos deste ano, alcançando os mínimos para o Campeonato 
do Mundo, com o tempo final de 1 
In Destak Online - 01-04-2017  
Atletismo - Vanessa Fernandes foi 13.ª classificada no regresso ao triatlo 
A triatleta portuguesa regressou com o 13º lugar na Taça da Europa de Quarteira após 
ausência de seis anos A triatleta portuguesa Vanessa Fernandes regressou este sábado 
às provas internacionais de triatlo, depois de uma ausência de seis anos, concluindo a 
Taça da Europa de Quarteira no 13 
In Diário de Notícias Online - 01-04-2017  
Natação - Alexis Santos bate recorde nacional nos 200 metros estilos 
O nadador do Sporting sublinhou que a prova de 200 metros "está cada vez mais 
competitiva em Portugal" Alexis Santos, do Sporting, bateu este sábado o recorde 
nacional absoluto e sénior dos 200 metros estilos, na terceira jornada dos campeonatos 
nacionais de natação, que decorrem em Coimbra 
In Diário de Notícias Online - 01-04-2017  
Ana Pinho Rodrigues com recorde nacional absoluto em 50 metros bruços 
Coimbra, 01 abr (Lusa) - Ana Pinho Rodrigues, da associação Estamos Juntos, bateu hoje 
o recorde nacional absoluto de 50 metros bruços, que se mantinha inalterado há oito 
anos, na terceira jornada dos campeonatos nacionais de natação, que decorrem em 
Coimbra 
In Impala Online - 01-04-2017  
Vanessa Fernandes regressa ao triatlo com o 13.º lugar na Taça da Europa de 
Quarteira 
Quarteira, Loulé, 01 abr (Lusa) - A triatleta portuguesa Vanessa Fernandes regressou às 
provas internacionais de triatlo, depois de uma ausência de seis anos, concluindo a Taça 
da Europa de Quarteira no 13 
In Impala Online - 01-04-2017  
Natação: Ana Pinho Rodrigues bate recorde com oito anos 
Fotografia: Leonel de Castro/Global Imagens 01 Abril 2017 às 19:39 Ana Pinho Rodrigues, 
da associação Estamos Juntos, bateu o recorde nacional absoluto de 50 metros bruços. 
Ana Pinho Rodrigues, da associação Estamos Juntos, bateu o recorde nacional absoluto 
de 50 metros bruços, que se mantinha inalterado há oito anos, na terceira jornada dos 
campeonatos nacionais de natação, que decorrem em Coimbra 
In Jogo Online (O) - 01-04-2017  
Vanessa Fernandes regressa com 13º lugar na Quarteira 
Vanessa Fernandes Fotografia: João Relvas 01 Abril 2017 às 16:36 Taça da Europa da 
Quarteira marcou o regresso de Vanessa Fernandes à competição, Melanie Santos foi 
oitava classificada Melanie Santos foi a melhor portuguesa na Taça da Europa de 
Quarteira, em triatlo, que decorreu este sábado, terminando a prova na oitava posição, 
a pouco mais de um minuto da vencedora, a russa Anastasia Abrosimova 
In Jogo Online (O) - 01-04-2017  
Natação: recorde nacional para Alexis Santos 
Fotografia: Álvaro Isidoro/Global Imagens 01 Abril 2017 às 18:44 Alexis Santos, do 
Sporting, bateu o recorde nacional absoluto e sénior dos 200 metros estilos. Alexis 
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Santos, do Sporting, bateu o recorde nacional absoluto e sénior dos 200 metros estilos, 
na terceira jornada dos campeonatos nacionais de natação, que decorrem em Coimbra 
In Jogo Online (O) - 01-04-2017  
Vanessa Fernandes regressa ao triatlo com o 13.º lugar na Taça da Europa 
Atleta lusa "emocionada por ter concluído novamente um triatlo olímpico". A triatleta 
portuguesa Vanessa Fernandes regressou às provas internacionais de triatlo, depois de 
uma ausência de seis anos, concluindo a Taça da Europa de Quarteira no 13 
In Notícias ao Minuto Online - 01-04-2017  
Ana Pinho Rodrigues com recorde nacional absoluto em 50 metros bruços 
Ana Pinho Rodrigues, da associação Estamos Juntos, bateu o recorde nacional absoluto 
de 50 metros bruços, que se mantinha inalterado há oito anos, na terceira jornada dos 
campeonatos nacionais de natação, que decorrem em Coimbra 
In Observador Online - 01-04-2017  
Vanessa Fernandes regressa ao triatlo com o 13.º lugar na Taça da Europa de 
Quarteira 
A triatleta portuguesa Vanessa Fernandes regressou às provas internacionais de triatlo, 
depois de uma ausência de seis anos, concluindo a Taça da Europa de Quarteira no 13.º 
lugar, enquanto a compatriota Melanie Santos foi oitava 
In Observador Online - 01-04-2017  
Vanessa Fernandes 13.ª no regresso à competição 
Oito anos depois, medalhada olímpica voltou a competir em triatlo. Vanessa Fernandes 
na preparação para este regresso à competição LUSA/João Relvas Quarteira assinalou o 
regresso de Vanessa Fernandes às competições de triatlo e a atleta portuguesa terminou 
a prova da Taça da Europa com um 13 
In Público Online - 01-04-2017  
Dois recordes nacionais absolutos marcam segundo dia dos nacionais de natação 
Depois de ter batido o recorde nacional absoluto dos 200 metros livres na segunda 
jornada dos campeonatos nacionais de natação, Alexis Santos voltou neste sábado a 
bater mais um recorde. Alexis Santos, o atleta do SCP, voltou a marcar pontos na natação 
Público/arquivo Ana Pinho Rodrigues, que bateu o recorde nacional absoluto nos 50 
metros bruços e Alexis Santos, que somou mais um recorde nacional, desta feita nos 200 
metros estilos, foram as figuras do terceiro dia dos nacionais de natação, em Coimbra 
In Público Online - 01-04-2017  
Alexis Santos bate recorde nacional absoluto nos 200 metros estilos 
Nadador do Sporting alcança mínimos para o Campeonato do Mundo Alexis Santos, do 
Sporting, bateu este sábado o recorde nacional absoluto e sénior dos 200 metros estilos, 
na terceira jornada dos campeonatos nacionais de natação, que decorrem em Coimbra 
In Record Online - 01-04-2017  
Vanessa Fernandes foi 13.ª na Taça da Europa 
Regresso à competição em Quarteira Vanessa Fernandes terminou a Taça da Europa da 
Quarteira em 13.º lugar, prova que marcou o regresso da triatleta portuguesa à cena 
internacional. Vanessa saiu da prova de natação no 27 
In Record Online - 01-04-2017  
Vanessa Fernandes 13.ª no primeiro triatlo após seis anos de ausência 
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A melhor portuguesa foi Melanie Santos que terminou em oitavo A triatleta portuguesa 
Vanessa Fernandes regressou às provas internacionais de triatlo, depois de uma 
ausência de seis anos, concluindo a Taça da Europa de Quarteira no 13 
In Renascença Online - 01-04-2017  
Alexis Santos bate recorde nacional absoluto nos 200 metros estilos 
Lusa 01 Abr, 2017, 19:06 | Outras Modalidades Legenda da Imagem | Reuters Alexis 
Santos, do Sporting, bateu hoje o recorde nacional absoluto e sénior dos 200 metros 
estilos, na terceira jornada dos campeonatos nacionais de natação, que decorrem em 
Coimbra 
In RTP Online - 01-04-2017  
Mais dois recordes absolutos no terceiro dia dos Nacionais 
Alexis Santos, nos 200 metros estilos, e Ana Pinho Rodrigues, nos 50 metros bruços Por 
Record Ana Pinho Rodrigues, que bateu o recorde nacional absoluto nos 50 metros 
bruços, e Alexis Santos, que somou mais um recorde nacional, desta feita nos 200 metros 
estilos, foram as figuras do terceiro dia dos nacionais de natação 
In Sábado Online - 01-04-2017  
Alexis Santos bate recorde nacional absoluto nos 200 metros estilos 
Nadador do Sporting, assim como Diogo Carvalho, com mínimos para o Campeonato do 
Mundo Por Record Alexis Santos, do Sporting, bateu este sábado o recorde nacional 
absoluto e sénior dos 200 metros estilos, na terceira jornada dos campeonatos nacionais 
de natação, que decorrem em Coimbra 
In Sábado Online - 01-04-2017  
Vanessa Fernandes regressa à competição com o 13.º lugar na Taça da Europa de 
Quarteira 
A vice-campeã olímpica de 2008 esteve afastada de competição durante seis anos Por 
SAPO Desporto c/Lusa sapodesporto@sapo.pt A triatleta portuguesa Vanessa Fernandes 
regressou hoje às provas internacionais de triatlo, depois de uma ausência de seis anos, 
concluindo a Taça da Europa de Quarteira no 13 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 01-04-2017  
Vanessa Fernandes de regresso com um 13.º lugar na Taça da Europa de Quarteira 
Foi na prova de atletismo que Vanessa Fernandes conseguiu a melhor prestação. A atleta 
esteve seis anos afastada das provas internacionais. PUB PUB A triatleta portuguesa 
Vanessa Fernandes regressou este sábado às provas internacionais de triatlo, depois de 
uma ausência de seis anos, concluindo a Taça da Europa de Quarteira no 13 
In TSF Online - 01-04-2017  

 
Gabriel Lopes com novo recorde absoluto 
O nadador Gabriel José Lopes (Louzan Natação) foi ontem a figura da 2.ª jornada dos 
campeonatos nacionais de juvenis, juniores e absolutos, em Coimbra, ao bater o recorde 
nacional sénior e absoluto na prova de 100 metros costas 
In Diário de Coimbra- 01-04-2017 

 
Natação - Gabriel, Alexis e Sporting brilham 
In Bola (A)- 01-04-2017  
Jovem atleta da Lousã bate recorde nacional de natação 
DR Gabriel José Lopes bate recorde nacional absoluto 111 O atleta da Louzan Natação, 
Gabriel José Lopes, bateu ontem o recorde nacional sénior e absoluto na prova de 100 
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metros costas, na 2.ª jornada dos campeonatos nacionais de juvenis, juniores e 
absolutos, em Coimbra 
In Diário As Beiras- 01-04-2017  
Mais três recordes batidos em Coimbra 
In Jogo (O)- 01-04-2017  
Coimbra palco de três recordes 
In Record- 01-04-2017  
Organização de Tóquio2020 começou a recolher material eletrónico para medalhas 
Comité organizador do evento nipónico estima recolher oito toneladas de metal em 
bruto Por SAPO Desporto c/Lusa sapodesporto@sapo.pt O comité organizador dos Jogos 
Olímpicos Tóquio2020 começou hoje a recolher material eletrónico obsoleto para 
fabricar as medalhas para o evento 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 01-04-20 

Recorde nacional 
In Correio da Manhã- 01-04-2017 
 
Natação - Recorde absoluto dos 100 metros costas nos nacionais 
Gabriel José Lopes é o autor da nova marca, estabelecida em Coimbra O nadador Gabriel 
José Lopes foi hoje a figura da segunda jornada dos campeonatos nacionais de juvenis, 
juniores e absolutos, em Coimbra, ao bater o recorde nacional sénior e absoluto na prova 
de 100 metros costas 
In Diário de Notícias Online - 31-03-2017  
Gabriel José Lopes bate recorde absoluto nos 100 costas 
O nadador de 19 anos bateu uma marca que tinha sido estabelecida em abril de 2015 
por Pedro Diogo Oliveira Gabriel José Lopes, do Louzan Natação, bateu o recorde 
nacional sénior e absoluto na prova de 100 metros costas, na segunda sessão da segunda 
jornada dos campeonatos nacionais de juvenis, juniores e absolutos, em Coimbra 
In Jogo Online (O) - 31-03-2017  
Gabriel Lopes bate recorde absoluto nos 100 metros costas 
Hoje às 18:39 O nadador Gabriel Lopes, do Louzan Natação, bateu esta sexta-feira o 
recorde nacional sénior e absoluto na prova de 100 metros costas, na segunda sessão da 
segunda jornada dos campeonatos nacionais de juvenis, juniores e absolutos, em 
Coimbra 
In Jornal de Notícias Online - 31-03-2017  
Recorde absoluto dos 100 metros costas marca segundo dia dos nacionais 
Gabriel José Lopes bateu máximo na especialidade O nadador Gabriel José Lopes foi esta 
sexta-feira a figura da segunda jornada dos campeonatos nacionais de juvenis, juniores 
e absolutos, em Coimbra, ao bater o recorde nacional sénior e absoluto na prova de 100 
metros costas 
In Record Online - 31-03-2017  
Gabriel José Lopes bate recorde absoluto nos 100 metros costas 
Prova realizada esta sexta feira em Coimbra O nadador Gabriel José Lopes, do Louzan 
Natação, bateu esta sexta feira o recorde nacional sénior e absoluto na prova de 100 
metros costas, na segunda sessão da segunda jornada dos campeonatos nacionais de 
juvenis, juniores e absolutos, em Coimbra 
In Record Online - 31-03-2017  
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Recorde absoluto dos 100 metros costas marca segundo dia dos nacionais 
Por Record O nadador Gabriel José Lopes foi esta sexta-feira a figura da segunda jornada 
dos campeonatos nacionais de juvenis, juniores e absolutos, em Coimbra, ao bater o 
recorde nacional sénior e absoluto na prova de 100 metros costas 
In Sábado Online - 31-03-2017  
Gabriel José Lopes bate recorde absoluto nos 100 metros costas 
Prova realizada esta sexta feira em Coimbra Por Record O nadador Gabriel José Lopes, 
do Louzan Natação, bateu esta sexta feira o recorde nacional sénior e absoluto na prova 
de 100 metros costas, na segunda sessão da segunda jornada dos campeonatos 
nacionais de juvenis, juniores e absolutos, em Coimbra 
In Sábado Online - 31-03-2017  
Recorde absoluto dos 100 metros costas em destaque nos nacionais 
Por SAPO Desporto c/ Lusa sapodesporto@sapo.pt O nadador Gabriel José Lopes foi hoje 
a figura da segunda jornada dos campeonatos nacionais de juvenis, juniores e absolutos, 
em Coimbra, ao bater o recorde nacional sénior e absoluto na prova de 100 metros 
costas 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 31-03-2017  
Gabriel José Lopes bate recorde absoluto nos 100 metros 
Por SAPO Desporto c/ Lusa sapodesporto@sapo.pt O nadador Gabriel José Lopes, do 
Louzan Natação, bateu hoje o recorde nacional sénior e absoluto na prova de 100 metros 
costas, na segunda sessão da segunda jornada dos campeonatos nacionais de juvenis, 
juniores e absolutos, em Coimbra 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 31-03-2017 
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