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A Federação Portuguesa de Natação organizou a 
Taça Comen 2017, entre 3 a 6 de agosto, na 
Mealhada. Portugal esteve representado com uma 
seleção de onze nadadoras que competiu com as 
grandes potências da natação sincronizada, num 
evento Open. Um mês marcado pelos recordes 
nacionais absolutos de Diana Durães nos 400 e 800 
livres na Taça do Mundo de Moscovo (25m) e dos 
títulos mundiais de Adriano Niz e Mário Carvalho no 
Mundial de Masters em Budapeste. 
 António José Silva 
  Presidente 
 
 

 
Natação Pura  
 
Diana Durães bateu recorde absoluto dos 800 livres. Diana Durães bateu, a 3 de agosto, 
o recorde nacional absoluto dos 800 livres na Taça do Mundo de Moscovo (piscina 25 
m). A benfiquista terminou em 5.º lugar com 8.24,09 minutos numa competição em que 
Tamila Holub também melhorou o anterior recorde nacional, que lhe pertencia, ao 
terminar em sexto lugar com 8.30,86. O anterior recorde nacional era da nadadora do 
SC. Braga, fixado em 8.32,83 minutos, desde dezembro de 2015 no Porto. Tamila Holub 
fez 8.30.86, também recorde pessoal e melhor que o antigo recorde nacional absoluto. 
A competição foi dominada pela espanhola Mireia Belmonte com 8.07,10. Recorde-se 
que Diana Durães havia batido no dia anterior o recorde nacional dos 400 livres (com 
4.05,38 minutos). Durante os recentes Mundiais de Budapeste superou três recordes 
nacionais de piscina longa (200, 400 e 800 livres). 
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Diana Durães bateu recorde dos 400 livres em Moscovo. Diana Durães bateu, a 2 de 
agosto, o recorde nacional absoluto nos 400 livres (25 metros) na Taça do Mundo de 
Moscovo (Rússia). A nadadora do Benfica terminou em quarto lugar com 4.05,38 
minutos num a prova em que Tamila Holub assegurou o 7.º lugar com 4.12,51. Diana 
Durães tinha como recorde nacional absoluto dos 400 livres (4.05,39 minutos) em V. R. 
de Santo António a 4 de dezembro de 2016. A vitória em Moscovo foi para a italiana 
Federica Pelegrini (3.57,80) seguida da espanhola Mirea Belmonte (3.58,24) e da russa 
Anna Egorova (4.04,31). Nas eliminatórias Diana Durães terminou em 7.º com 4.08,74 e 
Tamila Holub em 8.º com 4.13,62. 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1501693686-diana-duraes-bate-recorde-dos-400-
livres-em-moscovo 
 
Gabriel Lopes e Miguel Nascimento com recordes pessoais em Moscovo. Gabriel Lopes 
e Miguel Nascimento superamno dia 3 de agosto os seus máximos pessoais nas 
eliminatórias dos 100 estilos na Taça do Mundo de Moscovo (piscina 25m). O nadador 
da Louzan Natação terminou em 16.º nos 100 estilos com 54.24 superando os 54.50 a 
13 de dezembro de 2015 no Porto. Por seu lado, Miguel Nascimento (Benfica) foi 17.º 
com 54.32 melhorando os 55.14 de 20 de dezembro de 2013 em Felgueiras. 
 
Raquel Pereira em 16.º lugar nos 200 bruços do Mundial de Juniores. Raquel Pereira 
terminou, a 28 de agosto, no 16.º lugar dos 200 bruços, a sua melhor classificação no 
Mundial de Juniores em Indianápolis (EUA). A nadadora do Algés e Dafundo registou 
2.33,76 minutos ao terminar em 5.º lugar na 6.ª série dos 200 bruços, entre 46 
nadadoras inscritas.  
 
Raquel Pereira em 26.º lugar nos 200 estilos no Mundial de Juniores. Raquel Pereira 
terminou, a 26 de agosto, a prova dos 200 estilos com o 26.º tempo entre as 58 
nadadoras inscritas na prova do Mundial de Juniores que decorre em Indianápolis (EUA). 
A nadadora do Algés e Dafundo registou o tempo de 2.20,51 minutos nas eliminatórias 
– 8.ª na 6.ª série -  de uma competição que encerrou a passagem à final na marca de 
2.15,92.  
 
Raquel Pereira em 23.º lugar nos 100 bruços do Mundial de Juniores. Raquel Pereira 
terminou com o 23.º tempo das eliminatórias dos 100 bruços do Mundial de Juniores, a 
25 de agosto, em Indianápolis (EUA). A nadadora do Algés e Dafundo concluiu a prova 
com o tempo de 1.11,23 que lhe deu o 8.º lugar na 7.ª série e o 23.º tempo entre as 54 
nadadoras inscritas. 
 
Raquel Pereira em 27.º lugar nos 50 bruços do Mundial de Juniores. Raquel Pereira 
terminou em 4.º lugar na 4.ª série dos 50 bruços que deu à portuguesa o 27.º lugar entre 
as 53 nadadoras inscritas na competição a 23 de agosto do Mundial de Juniores em 
Indianápolis (EUA). A nadadora do Algés e Dafundo terminou em 33,26 numa 
competição que fechou o apuramento para a meia final na marca de 32,59. A melhor 
marca foi obtida pela norte americana Emily Weiss (30,91). Raquel Pereira  com este 
resultado ficou a quatro centésimos do recorde pessoal, 33,22 a 21 de julho em Oeiras. 
 
Ana Catarina Monteiro em 11.º lugar na meia final dos 200 mariposa das Universíadas. 
Ana Catarina Monteiro terminou em 11.º lugar nos 200 mariposa, a a 25 de agosto nas 
Universíadas de Verão em Taipé (Taiwan). A estudante da Universidade do Porto e do 
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Clube Fluvial Vilacondense concluiu a a segunda meia final em 7.º lugar, com 2.13,13 
minutos, que lhe deu o 11.º tempo entre as semifinalistas, numa competição que voltou 
a ser dominada pela norte america Ella Frances Easting (2.09,20). O apuramento para a 
final fechou com 2.11,95. A portuguesa havia assegurado na jornada da manhã o 
apuramento para a meia final com o 13.º tempo das eliminatórias (2.14,58). 
 
Ana Catarina Monteiro a um décimo da meia final dos 100 mariposa nas Universíadas. 
Ana Catarina Monteiro terminou a 23 de agosto em 17.º lugar dos 100 mariposa, a um 
décimo da meia-final das Universíadas de Verão, que se realizam em Taipé (Taiwan). A 
estudante da Universidade do Porto e do Clube Fluvial Vilacondense concluiu em 
1.01,15, com o tempo para a meia-final a fechar em 1.01,05. A italiana Elena Di Liddo foi 
a mais rápida das eliminatórias, ao nadar a distância em 58,67. A portuguesa tem como 
recorde pessoal 1.00,65 em Londres 2016. 
 
Gabriel Lopes em 23.º nos 200 costas Rita Frischknecht em 26.ª nos 200 livres das 
Universíadas. Gabriel Lopes terminou em 23.º lugar nos 200 costas e Rita Frischknecht, 
em 26.ª nos 200 livres, a 24 de agosto nas Universíadas de Verão que se realizaram em 
Taipé (Taiwan). O nadador do Instituto Politécnico de Coimbra (AEEST) e Louzan Natação 
venceu a 2.ª série com 2.04,52 que lhe deu o 23.º lugar entre 39 nadadores inscritos. O 
apuramento para a meia final encerrou na marca de 2.02,19 com o melhor tempo a ser 
obtido pelo japonês Kosuke Hagino (1.58,83). Gabriel Lopes tem como recorde pessoal 
2.02,70 em Coimbra 2017. A nadadora da Faculdade de Medicina de Lisboa e Sport Algés 
e Dafundo foi 2.ª na terceira série dos 200 livres com máximo pessoal de 2.04,40, 
ocupando o 26.º lugar entre 52 nadadoras inscritas. Rita Frischknecht tinha como 
recorde  pessoal 2.05,67 na Póvoa de Varzim 2016. 
 
Ana Catarina Monteiro em 25.º nos 200 estilos das Universíadas. Ana Catarina 
Monteiro foi 25.ª classificada nos 200 estilos, Rita Frischknecht, 34.ª nos 100 costas, e 
Gabriel Lopes 35.º nos 50 costas na jornada de 22 de agosto das Universíadas de Verão, 
que decorrem em Taipé (Taiwan). Ana Catarina Monteiro, estudante da Universidade do 
Porto (U. Porto), e nadadora do Clube Fluvial Vilacondense, venceu a 2.ª série dos 200 
estilos com 2.22,31 minutos. O apuramento para a meia-final fechou nos 2.17,99. A 
canadiana Sarah Darcel foi a mais rápida (2.13,20). Ana Catarina Monteiro tem como 
recorde pessoal 2.19,76 de 2015. Nos 100 costas, Rita Frischknecht, Universidade de 
Lisboa (AEFML) e Sport Algés e Dafundo, foi 3.ª na 2.º série dos 100 costas em 1.05,07, 
terminando na 34.ª posição. O último acesso à meia-final foi assegurado em 1.02,03, 
numa prova em que uma canadiana voltou a ser a mais rápida: Alexia Zevnik nadou a 
distância em 1.00,49. Rita Frischknecht tem como máximo pessoal 1.04,05, de 2017. 
Gabriel Lopes, Instituto Politécnico de Coimbra (AEEST) e SC Associação Louzan Natação, 
foi 6.º na 4.ª série dos 50 costas (26,57), que lhe deu o  35.º na classificação geral. O 
último tempo a dar acesso à meia-final foi de 25,73 e o norte-americano Justin Ress foi 
o mais rápido (25,10). Gabriel Lopes tem como máximo pessoal 26,05 de 2017. 
 
Gabriel Lopes em 12.º lugar nos 200 estilos das Universíadas. Gabriel Lopes terminou  
em 12.º na meia-final dos 200 estilos dia 21 de agosto nas Universíadas de Verão em 
Taipé (Taiwan). O aluno do Instituto Politécnico de Coimbra (AEEST) e nadador da 
Associação Louzan Natação concluiu a distância em 2.01,95, tendo o apuramento para 
final encerrado a 2.01,37 minutos. O japonês Daiya Seto foi o mais rápido (1.58,63). 
Gabriel Lopes classificou-se esta madrugada para a meia-final (2.01,64) ao ficar em sexto 
lugar nas eliminatórias, com o apuramento para a meia-final a fechar nos 2.03,48. O 
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japonês Daiya Seto foi o mais rápido com 1.59,88. O português tem como melhor marca 
na distância fixado este ano em 2.00,76. Recorde-se que Gabriel Lopes terminou os 100 
costas com 55,86 que lhe deu o 5.º lugar da 6.ª série e o 20.º lugar entre 61 nadadores 
inscritos. 
 
Gabriel Lopes em 20.º lugar nos 100 costas das Universíadas. Gabriel Lopes terminou  
em 20.º lugar nos 100 costas, Rita Frischknecht em 23.º nos 200 costas, e Ana Catarina 
Monteiro, em 33.º nos 50 mariposa, no dia 20 de agosto, das Universíadas de Verão que 
decorreram em Taipé. Gabriel Lopes, aluno do Instituto Politécnico de Coimbra (AEEST) 
e nadador da Associação Louzan Natação, terminou os 100 costas com 55,86 que lhe deu 
o 5.º lugar da 6.ª série e o 20.º lugar entre 61 nadadores inscritos. Rita Frischknecht foi 
2.ª classificada na 2.ª série dos 200 costas com a marca de 2.18,25 minutos. A nadadora 
da Universidade de Lisboa (AEFML) e Sport Algés e Dafundo foi 23.ª entre 34 nadadoras 
inscritas. Rita Frischknecht tem como recorde pessoal 2.15,53 em Coimbra 2015. Ana 
Catarina Monteiro registou o 33.º tempo nos 50 mariposa (28,42). A estudante da 
Universidade do Porto (U. Porto), e nadadora do Clube Fluvial Vilacondense tem como 
máximo pessoal 28,08 segundos de 2016 no Porto. 
 
Balanço: "Participação condigna, mas muito aquém do desejado." A Natação 
portuguesa esteve representada por três nadadores - Ana Catarina Monteiro, Rita 
Frischknecht e Gabriel Lopes - nas 29.ª Universíadas de Verão que decorrem em Taipé, 
de 19 a 30 de agosto. José Machado, Diretor Técnico Nacional (DTN), em balanço da 
participação dos nadadores portugueses, destaca o 11.º lugar de Ana Catarina Monteiro, 
nos 200 mariposa, e o 12.º lugar de Gabriel Lopes, nos 200 estilos. Referindo ainda o 
único recorde pessoal batido pelos portugueses em Taipé: Rita Frischknecht no 200 
livres.  
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1503866121-jose-machado-participacao-condigna-
mas-muito-aquem-do-desejado 
 
Balanço: "Felicitamos os nadadores que obtiveram as melhores marcas pessoais em 
Europeus e Mundiais". A Direção Técnica Nacional representada por José Machado, DTN 
para a Natação Pura, fez o balanço a 29 de setembro da participação no Mundial de 
Juniores e da época competitiva de 2016/2017 a nível Júnior e Absoluto. Com a prova de 
200m Bruços, onde se classificou no 16.º Lugar entre as 44 participantes a pouco mais 
de 2 segundos da marca de apuramento para a final, terminou a participação de Raquel 
Pereira, a única nadadora presente na representação portuguesa nos Campeonatos 
Mundiais de Juniores disputados em Indianápolis (EUA). 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1504002510-felicitamos-os-nadadores-que-
obtiveram-melhores-marcas-pessoais-em-europeus-e 
 

 
    
  Natação Sincronizada 
 
 Mediterranean Synchronised Swimming Cup Mealhada 2017. Portugal recebeu a Taça 
Comen 2017 Mediterranean Synchronised Swimming Cup entre 3 a 6 de agosto na 
Mealhada. As grandes potências da natação sincronizada, como a Rússia, Espanha, Canadá 
e Itália, estarão na Mealhada a competir num evento Open. Portugal foi representando 
com uma seleção de onze nadadoras que participam em todas as provas da Taça Comen. 
Numa organização da Federação Portuguesa de Natação (FPN) em parceria com a Câmara 
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Municipal da Mealhada e a Associação de Natação Centro Norte de Portugal, as Piscinas 
Municipais da Mealhada foram palco da mais importante competição de natação 
sincronizada organizada no nosso país, um evento Open que teve a presença de 262 
nadadoras em representação de 30 países. 
 
 
Seleção Nacional em 8.º em equipas livres. A seleção portuguesa voltou, a 6 de agosto, 
a melhorar a sua pontuação na Taça COMEN – Mealhada 2017 ao somar 69,6000 pontos 
na final de equipas livres, totalizando 134,7822, que lhes garantiu o 8.º lugar na Taça 
COMEN dos países mediterrânicos e o 12.º lugar na competição OPEN. Uma competição 
dominada pela Rússia, seguida da Espanha e Estados Unidos. As portuguesas registaram 
20,7000 na execução, 28,4000 na impressão artística e 20,5000 na dificuldade de 
execução. A seleção nacional, composta por oito nadadoras mais três de reserva, 
participou em todas as competições da Taça COMEN com destaque para os 69,6000 
pontos das equipas livres; A equipa de oito portuguesa registou ainda a pontuação de 
69.3000 na prova de combinados livres. Referência ainda para o dueto português Telma 
Teixeir 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1502048778-selecao-nacional-em-8o-em-equipas-
livres 
 

 
A seleção nacional soma 69 pontos em combinados livres. A seleção nacional registou 
a pontuação de 69.3000 na prova de combinados livres, a 4 de agosto, no segundo dia 
da Taça COMEN – Mealhada 2017. A equipa lusa somou os parciais de: execução 
(26.3000), Impressão artística (27.6000) e dificuldade (21.4000). Na classificação da Taça 
COMEN a equipa lusa ocupou a 8.ª posição. Na prova OPEN o 10.º lugar. Este resultado 
supera por larga margem o objetivo assumido, para a seleção juvenil, pela direção 
técnica da FPN que eram os 65.000 pontos. 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1501870754-selecao-nacional-soma-69-pontos-em-
combinados-livres 
 
Francisca Fonseca totaliza 66 pontos em solo livre. Francisca Fonseca somou 66.3668 
pontos no solo livre, a 4 de agosto, na Taça COMEN – Mealhada 2017. A nadadora 
portuguesa registou os parciais de execução 19.7000, impressão artística 27.0668 e 
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dificuldade 19.6000. A nadadora do Gesloures superou o objetivo que se tinha proposto 
que era melhorar os 65 pontos obtidos no campeonato nacional. Na classficação da Taça 
COMEN ocupou o 10.º lugar e na prova OPEN o 20.º lugar. 
 
Seleção portuguesa volta a registar 68 pontos na Mealhada. A seleção de Portugal 
voltou a superar a marca dos 68 pontos, dia 3 de agosto, na Taça COMEN – Mealhada 
2017. A equipa portuguesa, composta por 11 elementos registou a pontuação de 
68.1668 em equipas livres, assegurando a 8.ª posição na Taça COMEN e o 13.º lugar na 
prova OPEN. Na execução obteve 20.3000, na impressão artística registou 27.4668, e na 
dificuldade conseguiu 20.4000 pontos. De manhã, o dueto português Telma Teixeira e 
Mariana Teixeira terminou a participação nos duetos livres com a pontuação de 68.0668 
nas eliminatórias. 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1501787916-selecao-portuguesa-volta-registar-68-
pontos-na-mealhada 
 
Dueto português Telma Teixeira e Mariana Teixeira supera os 68 pontos. O dueto 
português Telma Teixeira e Mariana Teixeira terminou, no dia 3 de agosto, a participação 
nos duetos livres com a pontuação de 68.0668 nas eliminatórias da Taça Comen 
Mealhada 2017. As portuguesas registaram na execução 20.5000; na impressão artística 
27.4668; e em dificuldade 20.1000. Um resultado que deu à equipa portuguesa o 14.º 
lugar da competição Open  e o 8.º na prova COMEN. 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1501755687-dueto-portugues-telma-teixeira-e-
mariana-teixeira-supera-os-68-pontos 
 

 
   

   Masters 
 

Adriano Niz campeão mundial dos 400 livres. Adriano Niz sagrou-se a 20 de agosto 
campeão mundial dos 400 livres, no grupo etário 30-34 anos do Mundial de Masters, em 
Budapeste (Hungria). O nadador do GN VN Famalicão, que nestes campeonatos havia já 
conquistado a prata nos 200 livres e o bronze nos 200 costas, completou a prova em 
4.15,03 minutos, superando o búlgaro Tsanko Tsankov, com 4.15,12, e italiano Andrea 
Maniero, com 4.19,17. Na mesma especialidade, mas no escalão 50-54 anos, José 
Freitas, do Clube Fluvial Portuense, conquistou a medalha de bronze, com o tempo de 
4.34,31. Nesta prova venceu o italiano Gian Luca Sondali (4.30,44), seguido do francês 
Laurent Kabiche (4.33,32). Freitas conquistou neste mundial a prata nos 800 livres e 
águas abertas. Nos 50 bruços femininos, Isabel Figueira (35/39) Louletano Desportos 
Clube também conquistou a medalha de bronze com 34,36. Na frente da portuguesa 
duas alemãs: Nicole Heidemann (32,67) e Andrea Smycek (34m27). 
 
Adriano Niz vice campeão mundial nos 200 livres. Adriano Niz conquistou a 16 de agosto 
a medalha de prata na prova de 200 livres, na categoria de 30/34 anos, do Mundial de 
Natação em Budapeste (Hungria). Uma jornada marca pela presença de sete nadadores 
portugueses entre os 10 primeiros e ainda por dois recordes nacionais: Steve Dyson 
(70/74) nos 200 livres e Susana Gomes (40/44) nos 50 mariposa. 
 
Paulo Carvalho bronze nos 200 mariposa do Mundial. Paulo Carvalho conquistou a 
medalha de bronze nos 200 mariposa, na jornada de dia 19 de agosto do Mundial de 
Budapeste (Hungria). Um dia marcado ainda pelo 6.º lugar com recorde nacional de Luísa 
Bessone (70/74) nos 200 bruços,  e o 6.º lugar de Adriano Niz (30/34) nos 100 costas. 
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Estafeta mista do Algés e Dafundo bate recorde nos 4x50 livres. A estafeta mista do 
Sport Algés e Dafundo bateu o recorde nacional nos 4x50 livres na jornada do dia 18 de 
agosto do Mundial de Masters em Budapeste (Hungria). O quarteto ‘B’ do clube do 
conselho de Oeiras (escalão 280/319), composto por Steve Dyson (32,61), Luísa Bessone 
(41,42), Isabel Raimundo (56,47) e Alberto Correia (31,30) terminou em 11.º lugar, com 
2.41,80 minutos, melhorando o anterior máximo de Portugal, que já pertencia ao Algés 
e Dafundo, com 2.45,72 desde Loulé 2015. 
 
Mário Carvalho campeão do mundo dos 200 costas. Mário Carvalho sagrou-se a 16 de 
agosto campeão do mundo de 200 costas na categoria de 35/39 anos no Mundial de 
Natação que decorreu em Budapeste (Hungria). Uma jornada ainda marcada pelo bronze 
de Adriano Niz (30/34) na mesma distância. Mário Carvalho (FC Porto) dominou a 
competição com 2.16,11 minutos, superando o recorde nacional que já lhe pertencia 
fixado em 2.18,69 do Nacional de Masters Famalicão 2017. O nadador olímpico em 
Sydney 2000 superiorizou-se ao suíço Julien Baillod (2.18,77) e ao holandês Dennis 
Brouwers (2.18,88), segundo e terceiro, respetivamente. Na categoria de 30/34 anos, 
Adriano Niz (GNVN Famalicão) assegurou a medalha de bronze, com 2.19,20, apenas 
superado pelo grego Georgios Demetis (2.07,43) e pelo australiano Daniel Blackborrow 
(2.09,11). 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1502840565-mario-carvalho-campeao-do-mundo-
dos-200-costas 
 
José Freitas medalha de prata nos 800 livres do Mundial. O nadador do Fluvial 
Portuense, que havia sido 2.º classificado na prova nas águas abertas, escalão 50/54 
anos, voltou, a 14 de agosto, a ser medalha de prata nos 800 livres, na primeira jornada 
nas piscinas de Budapeste. Freitas terminou com 9.21,85 minutos, perdendo apenas com 
o italiano Luca de Iacovo (9.15,36) que havia triunfado nos 3000 metros de águas 
abertas. O terceiro lugar foi para o francês Laurent Kabiche (9.24,01). 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1502748618-jose-freitas-medalha-de-prata-nos-
800-livres-do-mundial 
 
José Freitas e Steve Dyson conquistam prata no Mundial. José Freitas e Steve Dyson 
conquistaram a medalha de prata, nas respetivas categorias, da competição de águas 
abertas do 17.º Mundial de Masters - FINA World Masters Championships, que decorre 
em Budapeste (Hungria), de 7 a 20 de Agosto. 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1502480696-jose-freitas-e-steve-dyson-conquistam-
prata-no-mundial 
 

 
  
  Polo aquático 
 
 

Seleção Nacional Juniores em 16.º lugar no Europeu. A selecção nacional júnior 
feminina perdeu, por 12-6, frente à Roménia, a 25 de agosto,  ficando-se assim pelo 16º 
lugar no Campeonato da Europa, que decorreu em Novi Sad, na Sérvia. O jogo começou 
bastante equilibrado, com parciais de 1-2; 1-1 e 1-1 mas o terceiro período, com um 
parcial de 3-8 favorável às romenas foi fatal para a selecção lusa. Beatriz Pereira (2), 
Cláudia Costa (3) e Beatriz Jardim (1) marcaram por Portugal. 
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http://www.fpnatacao.pt/noticias/1503680773-derrota-frente-romenia-dita-16o-
lugar-no-europeu 
 
Seleção em estágio na Guarda. A seleção nacional absoluta masculina de Polo Aquático 
iniciou a 17 de agosto um estágio nas Piscinas Municipais da Guarda. Os trabalhos 
começaram com duas sessões de treino e vai manter o mesmo figurino até domingo de 
tarde. "Este estágio, que a seleção absoluta concluiu na Guarda, foi o primeiro após as 
curtas férias e traduziu-se no início de uma época desportiva da Seleção que se prevê 
longa, intensa, mas, ao mesmo tempo, deseja-se que seja de glória”, afirma o 
selecionador nacional Fernando Leite em balanço no final desta concentração nas 
Piscinas Municipais da Guarda. 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1503253840-selecao-guarda-boas-memorias-da-
guarda 

 
 

 
Águas Abertas  
 
Tiago Campos e Alexandra Frazão vencem em Lagoa. Tiago Campos e Alexandra Frazão 
venceram, a 12 de agosto, a Prova de Mar Ferragudo - Lagoa 2017, terceira competição 
a contar para o 10.º circuito nacional de Águas Abertas 2017, organizada pela Câmara 
Municipal com o Clube de Natação de Lagoa e a Associação de Natação do Algarve. 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1502548650-tiago-campos-e-alexandra-frazao-
vencem-em-lagoa 
 
Diogo Marques em 13.º lugar no Europeu de Juniores. Diogo Marques foi o melhor 
português, no 13.º lugar nos 10km do Europeu de Juniores, que decorre em Marselha 
(França) a 5 de agosto. O nadador do Cantanhedense terminou com 1.54.36,50 horas, 
numa prova discutida ao ‘sprint’ entre o francês Logan Fontaine (1.51.57,90) Pasquale 
Sanzullo (1.51.58,60). O terceiro lugar foi para o alemão Arti Krasniqi (1.52.01,70. 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1501928954-diogo-marques-em-13o-lugar-no-
europeu-de-juniores 
 
Mafalda Rosa sétima no Europeu de Juniores. Mafalda Rosa terminou em 7.º lugar nos 
5 km do Europeu de Águas Abertas que decorreu em Marselha (França). A nadadora do 
CNRM – Rio Maior registou 59.39,40 minutos. A vencedora foi a italiana Giulia Salin com 
59.11,10 seguida da russa Ekaterina Zotiva (59.12,70) e a húngara Kincso Gal (59.22,90). 
A espanhola Laura Rodriguez foi quarta (59.22,90), a húngara Fanni Kun-Szabo foi quinta 
(59.23,00), a  espanhola Begona Lahoz sexta (59.35,10). Terminaram  a competição 27 
nadadoras. Ainda no dia 4 de agosto, Diogo José terminou em 24.º lugar e Diogo Nunes, 
31.º, nos 7,5km masculinos. O nadador do ASSSCC-Cantanhedense terminou com 
1.25.37,50 horas e Diogo Nunes (Fluvial Portuense) concluiu com 1.27.10,10. A vitória foi 
para o francês Clement Batte (1.18.55,20). Concluiram a prova 42 nadadores. Sara Alves 
concluiu em 22.º lugar a prova de 7,5 km do Europeu. A nadadora do ASSSCC – 
Cantanhedense terminou com 1.32.29,10 numa competição em que a vitória pertenceu 
à francesa Oceane Cassignol (1.25.28,50). Concluíram a prova 32 nadadoras. 

 
 
 
Representações Institucionais 
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FPN recebida na Embaixada do Japão. A Federação Portuguesa de Natação (FPN) foi 
convidada para um almoço na residência oficial do embaixador do Japão em Portugal, 
na sequência dos contactos anteriores acerca da preparação dos nadadores Portugueses 
para Tóquio 2020. Estiveram presentes na reunião o embaixador do Japão em Portugal, 
Dr. Hiroshi Azuma, interlocutor da FPN para os J.O. Tóquio 2020, Shintaro Yokoshi, 
presidente da FPN, António José Silva, Catarina Mouta da FPN e a primeira secretária da 
Embaixada. 
 
Portugal representado nos comités técnicos da Federação Internacional. A direção da 
Federação Portuguesa de Natação (FPN) teve a confirmação oficial da integração de dois 
portugueses nos comités técnicos da FINA para 2017/2021. Portugal está assim 
representado pela primeira vez no organismo máximo da Natação internacional com 
dois elementos no mesmo mandato nos comités técnicos, facto que acontece também 
pela primeira vez na natação pura desportiva. Assim, na Natação Pura desportiva, para 
o subcomité dos eventos, está confirmado o presidente da FPN, António José Silva. Para 
as Águas Abertas, Luís Liberato Batista, diretor do Departamento de Cultura, Educação, 
Desporto, Juventude e Inclusão Social CÂmara Municipal de Setúbal. 
 
Mealhada. Dia 31 julho a 6 de agosto Taça COMEN Natação Sincronizada com Direção, 
Técnicos e Serviços. 
Luso. Dia 4 de Agosto, reunião de Direção Plenária com António José Silva e Direção. 
Coimbra. Dia 9 de agosto, Reunião ALN, Alto Rendimento com António José Silva. 
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Clipping 
    
Câmara Municipal de Silves assinala "Dia do Município" com homenagem a 
personalidades e atletas do concelho | 2 e 3 de setembro 
Passados que estão 828 anos sobre a conquista da cidade, Silves assinala no próximo 
dia 3 de setembro o Dia do Município. Do programa de atividades, que tem início a 
2 de setembro, fazem parte o 8 
In PlanetAlgarve Online - 31-08-2017 
Primeiro português no Epic5 
Parte amanhã para o Havai o primeiro português a participar numa das mais duras 
provas de resistência em todo o mundo. A missão é esta: durante 5 dias todos os 
dias têm de percorrer mais de 200 quilómetros a nadar, a pedalar e a correr 
In TVI - Jornal da Uma - 31-08-2017 - 14:24H   
Natação e polo aquático 
A Associação de Natação da Madeira candidatou-se à organização do 
Campeonato da Europa de seleções em pólo aquático e ao Mundial de natação 
adaptada. O anúncio foi feito por Avelino Silva no decorrer da homenagem do 
Governo Regional aos nadadores que participaram no Campeonato do Mundo de 
veteranos que aconteceu em Budapeste 
In RTP Madeira - Telejornal Madeira - 30-08-2017 - 21:23H  

Escola de Natação do Vitória com inscrições abertas 
NATAÇÃO | Redacção | A Escola de Natação do Vitória Sport clube já deu início 
ao período de inscrições para as aulas da época lectiva 2017-2018. As aulas têm 
início no dia 4 de Setembro, segunda-feira, mas já é possível realizar a inscrição, 
tendo para isso que se deslocar às Piscinas do Vitória de Guimarães 
In Correio do Minho- 31-08-2017  
Silves assinala o seu Dia do Município 
Silves assinala no próximo Domingo, dia 3 de Setembro, o seu Dia do Município, 
com homenagens, protocolo e entradas gratuitas em museus. pub pub Silves 
assinala no próximo Domingo, dia 3 de Setembro, o seu Dia do Município 
In Algarve Marafado Online - 30-08-2017  
Miguel Fonseca defendeu centro de alto rendimento desportivo no concelho 
de Santa Cruz 
A candidatura do Bloco de Esquerda à Câmara Municipal de Santa Cruz 
apresentou hoje, pela voz do candidato independente Miguel Fonseca, a proposta 
da criação de um centro de alto rendimento desportivo no concelho, 
nomeadamente no Garajau 
In Funchal Notícias Online - 30-08-2017  
Silves assinala Dia do Município com homenagem a personalidades e... 
Passados que estão 828 anos sobre a conquista da cidade, Silves assinala no 
próximo dia 3 de setembro o Dia do Município. Do programa de atividades, que 
tem início a 2 de setembro, fazem parte o 8º aniversário do Museu do Traje e das 
Tradições, a sessão 
In Jornal do Algarve Online - 30-08-2017 

Piscinas Municipais de Tondela e Campo de Besteiros 
Piscinas Municipais de Tondela e Campo de Besteiros Escola de Natação da 
Câmara Municipal de Tondela CONCURSO PARA TÉCNICOS DE NATAÇÃO – ÉPOCA 
2017/2018 Decorrerá entre 28 e 31 de Agosto o processo de candidatura para 
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técnico de natação do programa “Escolas de Natação” da Câmara Municipal de 
Tondela, a funcionar nas Piscinas Municipais de Tondela e Campo de Besteiros 
In Jornal de Tondela- 31-08-2017  
Natação: CNLA conquista uma medalha de ouro e duas de prata em Ferragudo 
No dia 12 de agosto, seis atletas do CNLA deslocaram-se à praia do Ferragudo, 
para participar na 2º etapa do Circuito Nacional de Águas Abertas de 2017. Na 
vertente de absolutos participaram dois atletas, sendo a Cláudia Faria e Melissa 
Lopes, nadando os 2000 metros 
In Rádio Sines Online - 30-08-2017  
Silves comemora Dia do Município 
Silves comemora Dia do Município Terra Ruiva 24 mins atrás Cultura, História & 
Património, Sociedade Deixe o seu comentário 2 Visitas Silves assinala o Dia do 
Município, no dia 3 de setembro, com um programa de atividades entre as quais 
se destaca a realização de uma homenagem a personalidades e a atletas 
medalhados do concelho 
In Terra Ruiva Online - 30-08-2017  
CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES ASSINALA DIA DO MUNICÍPIO COM 
HOMENAGEM A PERSONALIDADES E ATLETAS DO CONCELHO 
Passados que estão 828 anos sobre a conquista da cidade, Silves assinala no 
próximo dia 3 de setembro o Dia do Município. Do programa de atividades, que 
tem início a 2 de setembro, fazem parte o 8.º aniversário do Museu do Traje e das 
Tradições, a sessão solene de assinatura de um protocolo com a Federação 
Portuguesa de Natação e homenagem a personalidades e a atletas medalhados 
do concelho e o 27 
In Voz do Algarve Online (A) - 30-08-2017  
Natação - Escola de Natação do Vitória abre inscrições para 2017/18 
Escola de Natação do Vitória abre inscrições para 2017/18 As inscrições para as 
aulas da Escola de Natação do Vitória, na época letiva 2018-2018 já se encontram 
abertas. As aulas têm © VSC Natação início no dia 04 de Setembro, segunda-feira, 
mas as inscrições já estão abertas e podem ser realizadas nas Piscinas do Vitória 
In Mais Guimarães - A Revista - Mais Guimarães - O Jornal- 29-08-2017  
Silves assinala "Dia do Município" 
Passados que estão 828 anos sobre a conquista da cidade, Silves assinala no 
próximo dia 3 de setembro, domingo, o Dia do Município 2017. Do programa de 
atividades, que tem início a 2 de setembro, fazem parte o 8 
In + Algarve Online - 29-08-2017  
Silves presta homenagem a personalidades e atletas em Dia do Município 
Passados que estão 828 anos sobre a conquista da cidade, Silves assinala, no dia 
3 de setembro, o Dia do Município. Do programa de atividades, que tem início a 2 
de setembro, fazem parte o 8.º aniversário do Museu do Traje e das Tradições e 
o 27 
In Algarve Informativo Online - 29-08-2017  
Câmara Municipal de Silves assinala "Dia do Município" homenageando 
personalidades e atletas do concelho 
A Câmara Municipal de Silves assinala no próximo dia 3 de setembro o Dia do 
Município. Do programa de atividades, que tem início a 2 de setembro, fazem 
parte o 8.º aniversário do Museu do Traje e das Tradições, a sessão solene de 
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assinatura de um protocolo com a Federação Portuguesa de Natação e 
homenagem a personalidades e a atletas medalhados do concelho e o 27 
In Algarve Primeiro Online - 29-08-2017  
Silves comemora "Dia do Município" com homenagem a personalidades e 
atletas 
Passados que estão 828 anos sobre a conquista da cidade, Silves assinala no 
próximo dia 3 de setembro o Dia do Município. Do programa de atividades, que 
tem início a 2 de setembro, fazem parte o 8.º aniversário do Museu do Traje e das 
Tradições, a sessão solene de assinatura de um protocolo com a Federação 
Portuguesa de Natação e homenagem a personalidades e a atletas medalhados 
do concelho e o 27 
In DiáriOnline Online - 29-08-2017  
Dia do Município de Silves homenageia personalidades e atletas do concelho 
Homenagens a personalidades e atletas medalhados do concelho e o 8º 
aniversário do Museu do Traje e das Tradições fazem parte do programa de 
atividades do Dia do Município de Silves, que se assinala a 3 de Setembro 
In Sul Informação Online - 29-08-2017 

Natação 
In Bola (A)- 30-08-2017  
Mário Bonança venceu Prova José Da Silva ´Saca´ 
In Diário de Notícias da Madeira- 30-08-2017  
Portugal foi oitavo em voleibol 
Universíadas Portugal foi oitavo em voleibol Portugal terminou ontem o torneio 
de voleibol das Universíadas em oitavo lugar, após perder com a República Checa 
por 3-1 (22-25, 25-21, 25-21 e 25-22), numa competição conquistada pelo Irão 
In Diário do Minho- 30-08-2017  
Natação - Nove nadadores entre ponta Delgada e Lagoa 
Foram nove os nadadores que se aventuraram entre as cidades de Ponta Delgada 
e Lagoa, na ilha de São Miguel, numa travessia a nado de cerca de nove 
quilómetros de extensão que decorreu no passado sábado, dia 26 de agosto 
In Diário Insular- 30-08-2017  
Universíadas - Voleibol encerra em oitavo 
In Jogo (O)- 30-08-2017  
Com uma mão nas medalhas e a outra nas sebentas 
Com uma mão nas medalhas e a outra nas sebentas Termina hoje em Taipé, 
Taiwan, a 29.ª edição das Universíadas, o maior evento do desporto universitário 
mundial. A cerimónia de encerramento inicia-se às 19h30 locais (12h30 em 
Lisboa) e a comitiva portuguesa traz na bagagem de regresso um total de cinco 
medalhas — duas delas de ouro —, o que permite igualar em número a melhor 
participação de sempre 
In Público- 30-08-2017  
Campeonato do Mundo de Snorkel nos Pântanos 
É uma espécie de natação em águas turvas. O Campeonato do Mundo de Snorkel 
nos Pântanos decorreu este fim de semana numa pequena localidade no Norte 
do País de Gales. 
In RTP 3 - 24 Horas - 28-08-2017 - 00:54H  
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Câmara de Setúbal aposta em Tiago Venâncio para melhorar resultados da 
natação 
O nadador olímpico Tiago Venâncio vai assumir as funções de treinador principal 
da piscina municipal de Azeitão, em Setúbal, com o objetivo de melhorar os 
resultados desportivos da modalidade no concelho, anunciou, na segunda-feira, a 
autarquia setubalense 
In Diário de Notícias Online - 29-08-2017 

José da Silva Saca XXII 
Esta manhã realizou-se a 22ª edição da prova de natação José da Silva Saca. A 
prova entre o Cais do Funchal e a Barreirinha contou com uma centena de 
participantes. Declarações de Paulo Falé, Assoc. de Natação da Madeira 
In RTP Madeira - Telejornal Madeira - 27-08-2017 - 21:23H  

Natação - Mário Bonança vencedor na XXII Prova de Mar José da Silva "SACA" 
In JM- 28-08-2017 

Natação no Tejo 
In Correio da Manhã- 27-08-2017 

Prova de natação José Freitas Águas Abertas a 2 de setembro 
Realiza-se no próximo dia 2 de setembro, a partir das 11h30 com partida frente 
ao Terreiro do Paço (Cais das Colunas), a prova de natação José Freitas Águas 
Abertas, organizada pela Câmara Municipal de Lisboa (CML) e pela ANL 
(Associação de Natação de Lisboa) 
In Tribuna da Madeira Online - 26-08-2017 
Natação - Raquel 23º nos 100 bruços 
In Bola (A)- 26-08-2017  
Nuno Borges mais perto do pódio 
In Record- 26-08-2017 

 
Seleção Nacional de pólo Aquático estagiou na Guarda 
In Terras da Beira- 24-08-2017 
Peniche recebe prova de Águas Abertas 
No próximo sábado, 26 de agosto, pelas 15 horas, irá decorrer na cidade de 
Peniche, na Praia da Gamboa, mais uma prova de Águas Abertas "Peniche a 
Nadar", no âmbito de promoção (Mass Event), destinada a todos os atletas 
federados e não federados, nas distâncias de 1500m e 3000m 
In Comércio e Notícias Online - 25-08-2017  
Peniche a Nadar 
24 Agosto, 2017 No dia 26 de agosto de 2017, pelas 15 horas, irá decorrer na 
cidade de Peniche, na Praia da Gamboa, mais uma prova de Águas Abertas 
"Peniche a Nadar", no âmbito de promoção (MASS EVENT), destinada a todos 
os atletas federados e não federados, nas distâncias de 1500m e 3000m 
In Náutica Press Online - 24-08-2017 
 
Natação - Masters do Galitos com boa prestação nos Mundiais 
Budapeste 
Dia 1 Ana Moutela (40-44): 200 Costas - 3.08,03m (23.ª entre 36 atletas) 
Celso Assunção (35-39): 100 Bruços - 1.18,45m (48.º entre 89 atletas) 
Gustavo Basto (50-54): 100 Livres - 1.07,40m (82.º entre 177 atletas) Dia 2 
Mário Figueiredo (35-39): 50 Livres - 28,61s (105 
In Diário de Aveiro- 25-08-2017  
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Eventos na Região 
HOJE NA?REGIÃO DIVERSÃO COM INSUFLÁVEIS EM OURÉM ?Piscinas 
Municipais ?Hoje, às 10h00 No âmbito da iniciativa 'Ourém Verão Activo', 
estará presente, hoje, entre as 10h00 e as 19h00, um insuflável nas Piscinas 
Municipais de Ourém, numa iniciativa destinada aos mais jovens 
In Diário de Leiria- 25-08-2017  
Natação - travessia entre ponta Delgada e Lagoa 
Em parceria com o Grupo Nadar Açores, ARPAFD, Câmara Municipal de 
Ponta Delgada, Câmara Municipal da Lagoa, Clube Naval de Ponta Delgada 
e Clube Náutico da Lagoa, também com a participação da ANARA na 
cronometragem da prova, sete nadadores vão cumprir a travessia entre as 
cidades de Ponta Delgada e Lagoa, em S 
In Diário Insular- 25-08-2017 
Francisco Belo ganha o 12º ouro luso em Universíadas 
In Diário de Notícias- 24-08-2017  
Águas abertas - Campeão Mário Bonança compete na prova de mar 
José da Silva "Saca" 
In Diário de Notícias da Madeira- 24-08-2017  
Francisco Belo ganha o 12.º ouro luso em Universíadas 
Lançador ganhou prova do peso com nova melhor marca pessoal. Em 
taekwondo, Rui Bragança repetiu a prata de 2015 Cinquenta anos depois 
de o judoca Fernando Almeida ter estreado a bandeira portuguesa nos 
pódios das Universíadas, em Tóquio 1967, com a medalha de bronze na 
categoria de -80 kg, o lançador Francisco Belo e o lutador de taekwondo 
Rui Bragança fizeram ontem aumentar para 34 o número de medalhas 
conquistadas por atletas portugueses nestes Jogos Olímpicos para atletas 
universitários 
In Diário de Notícias Online - 24-08-2017  
Castro Daire homenageou atleta Marco Meneses 
Castro Daire homenageou atleta Marco Meneses NATAÇÃO O Município 
de Castro Daire prestou recentemente homenagem ao jovem nadador 
Marco Meneses, condecorando-o com a medalha de mérito municipal. 
Marco Meneses é invisual e foi inscrito em Abril no clube O Crasto, 
batendo o recorde nacional dos 100 metros costas na primeira prova que 
realizou enquanto federado 
In Diário de Viseu- 24-08-2017  
Mítica José da Silva Saca no mar no domingo 
In JM- 24-08-2017 

O êxito desportivo das várias edições da competição mundial de 
natação de águas abertas "Setúbal Bay" contribuiu para a recente 
nomeação de Luís Liberato Baptista, da Câmara Municipal de Setúbal, 
para um comité técnico da FINA - Federação Internacional de Natação 
Luís Liberato Baptista, diretor do Departamento de Cultura, Educação, 
Desporto, Juventude e Inclusão Social na autarquia setubalense e 
presidente do comité organizador da "Setúbal Bay", foi nomeado para o 
comité de "Águas Abertas" daquele organismo internacional para o 
quadriénio 2017-2021 
In Jornal É Notícia Online - 23-08-2017 
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Natação - GDN Famalicão celebrou a vitória de Adriano Niz 
Natação GDN Famalicão celebrou a vitória de Adriano Niz Depois da 
vitória de Adriano Niz no Campeonato do Mundo que decorreu em 
Budapeste, Hungria, com a participação de 6500 atletas, em que o atleta 
conseguiu ainda sagrar-se vice-campeão mundial nos 200 metros livres e 
conquistar a medalha de bronze na prova de 200 metros costas 
In Correio do Minho- 22-08-2017  
Natação - Adriano Niz de ouro no Mundial 
In Bola (A)- 21-08-2017  
Natação - Espanhol fez minuto de silêncio sozinho 
In Bola (A)- 21-08-2017  
Fotos do mundo 
In Correio da Manhã- 21-08-2017  
Medalhas lusas 
In Correio da Manhã- 21-08-2017  
Natação - Famalicense Adriano Niz sagra-se campeão mundial de 400m 
livres 
ATLETISMO | Redacção | “Campeonato do Mundo Master 2017! E sou 
campeão do Mundo!”. Foi assim que o famalicense Adriano Niz anunciou, 
na rede social Facebook, a sua mais recente conquista, mostrando-se 
extremamente satisfeito por ter conseguido alcançar esse prémio, numa 
prova que decorreu em Budapeste 
In Correio do Minho- 21-08-2017  
Boa despedida nos Mundiais de Natação 
In Diário de Notícias da Madeira- 21-08-2017  
Natação - Adriano Niz campeão mundial nos 400 m livres veteranos 
Natação: atleta da póvoa do varzim ao serviço do GN Vila Nova famalicão 
Adriano Niz campeão mundial nos 400 m livres veteranos O nadador 
português Adriano Niz, do Grupo de Natação de Vila Nova de Famalicão, 
sagrou-se ontem campeão mundial dos 400 metros livres, no grupo etário 
30-34 anos dos Mundiais de veteranos, em Budapeste 
In Diário do Minho- 21-08-2017  
Adriano Niz sagra-se campeão dos 400 metros livres 
In JM- 21-08-2017  
Natação - Minuto de silêncio no bloco da piscina 
In Jogo (O)- 21-08-2017  
Universíada: Voleibol já ganha 
In Jogo (O)- 21-08-2017  
Minuto de silêncio 
In Jornal de Notícias- 21-08-2017  
Natação - Adriano Niz campeão mundial nos 400 metros 
In Jornal de Notícias- 21-08-2017  
Minuto de silêncio no bloco da piscina 
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Um nadador espanhol contrariou a organização e prestou, sozinho, 
homenagem simbólica, às vítimas dos atentados de Barcelona 21 de 
agosto de 2017 às 08:36Minuto de silêncio no bloco da piscina Num fim-
de-semana marcado por várias homenagens do mundo do desporto às 
vítimas dos atentados de Barcelona, uma das mais mediáticas veio da 
natação! Fernando Álvarez cumpriu, sozinho, um minuto de silêncio na 
piscina de Budapeste, durante uma prova dos Mundiais de Masters 
In Rádio Comercial Online - 21-08-2017  
Natação - Minuto de silêncio... sozinho! 
In Record- 21-08-2017 
Masters: Adriano Niz campeão mundial dos 400 metros livres 
Adriano Niz completou a prova em 4.15,03 minutos no grupo etário 30-
34 anos Adriano Niz sagrou-se este domingo campeão mundial dos 400 
livres, no grupo etário 30-34 anos do Mundial de Masters, em 
Budapeste (Hungria) 
In Record Online - 20-08-2017  
Masters: Adriano Niz campeão mundial dos 400 metros livres 
Por Record Adriano Niz sagrou-se este domingo campeão mundial dos 
400 livres, no grupo etário 30-34 anos do Mundial de Masters, em 
Budapeste (Hungria).O nadador do GN VN Famalicão, que nestes 
campeonatos havia já conquistado a prata nos 200 livres e o bronze nos 
200 costas, completou a prova em 4 
In Sábado Online - 20-08-2017  
Fez minuto de silêncio sozinho para contornar "nega" da organização 
O nadador espanhol Fernando Álvarez decidiu realizar um minuto de 
silêncio em homenagem às vítimas do atentando de Barcelona, 
contrariando as indicações da organização do Mundial de Masters de 
Budapeste em natação 
In Sábado Online - 20-08-2017  
Adriano Niz sagra-se campeão dos 400 metros livres dos Mundiais de 
veteranos 
O nadador português Adriano Niz, do Grupo de Natação de Vila Nova 
de Famalicão, sagrou-se hoje campeão mundial dos 400 metros livres, 
no grupo etário 30-34 anos dos Mundiais de veteranos, em Budapeste 
In TSF Online - 20-08-2017 
Adriano Niz sagra-se campeão dos 400 metros livres dos Mundiais 
de veteranos 
O nadador português Adriano Niz, do Grupo de Natação de Vila Nova 
de Famalicão, sagrou-se hoje campeão mundial dos 400 metros livres, 
no grupo etário 30-34 anos dos Mundiais de veteranos, em 
Budapeste 
In Correio da Manhã Online - 20-08-2017  
Adriano Niz sagra-se campeão dos 400 metros livres dos Mundiais 
de veteranos 
O nadador português Adriano Niz, do Grupo de Natação de Vila Nova 
de Famalicão, sagrou-se hoje campeão mundial dos 400 metros livres, 
no grupo etário 30-34 anos dos Mundiais de veteranos, em 
Budapeste 
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In Destak Online - 20-08-2017  
Adriano Niz sagra-se campeão dos 400 metros livres dos Mundiais 
de veteranos 
O nadador português Adriano Niz, do Grupo de Natação de Vila Nova 
de Famalicão, sagrou-se hoje campeão mundial dos 400 metros livres, 
no grupo etário 30-34 anos dos Mundiais de veteranos, em 
Budapeste 
In Diário de Notícias Online - 20-08-2017 

Adriano Niz sagra-se campeão dos 400 metros livres dos Mundiais 
de veteranos 
Lusa 20 Ago, 2017, 12:55 | Outras Modalidades O nadador português 
Adriano Niz, do Grupo de Natação de Vila Nova de Famalicão, sagrou-
se hoje campeão mundial dos 400 metros livres, no grupo etário 30-
34 anos dos Mundiais de veteranos, em Budapeste 
In RTP Online - 20-08-2017  
Natação: Adriano Niz É campeão dos 400 metros livres dos 
Mundiais de veteranos - SAPO Desporto 
O nadador português Adriano Niz, do Grupo de Natação de Vila Nova 
de Famalicão, sagrou-se hoje campeão mundial dos 400 metros livres, 
no grupo etário 30-34 anos dos Mundiais de veteranos, em 
Budapeste 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 20-08-2017 

Madeirenses em ´boa forma´ 
In Diário de Notícias da Madeira- 20-08-2017 

Inscrições abertas para os Guerreiros do Minho da água 
Aulas em Outubro Inscrições abertas para os Guerreiros do Minho da 
água O SC Braga informou ontem que deu início ao período de 
renovação das inscrições nas Escolas de Natação, sendo que as 
mesmas podem ser efectuadas na loja do clube no centro da cidade 
e nas bilheteiras do Estádio Municipal 
In Correio do Minho- 19-08-2017 

Natação - Matilde Leal destaca-se nos cadetes 
Natação Matilde Leal destaca-se nos cadetes A equipa de cadetes do 
Clube Aquático Pacense encerrou a época com a presença no Torregri 
III que decorreu na Piscina do Real Clube Fluvial Portuense nos dias 
15 e 16 de julho 
In Gazeta de Paços de Ferreira- 17-08-2017 

11 propostas em Condeixa a Nova 
In Correio da Manhã- 18-08-2017  
Bronze mundial falhou por oito centésimos 
In Diário de Notícias da Madeira- 18-08-2017  
Natação - Susana conquista 5.º lugar no mundial de masters 
In JM- 18-08-2017  
natação 
In Record- 18-08-2017 

Prova de Natação de Águas Abertas no Rio Tejo 
No dia 2 de Setembro, vai partir do Terreiro do Paço a prova de 
natação de águas abertas José Freitas. As inscrições fazem-se até ao 
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dia 20 de Agosto. A prova chama-se "José Freitas Águas Abertas" e 
decorre no dia 2 de Setembro, a partir das 11h30 com partida frente 
ao Terreiro do Paço (Cais das Colunas) 
In Expresso do Oriente Online - 17-08-2017 

Coimbra “dá” cinco atletas à delegação portuguesa em Taipé 
Universíadas Cinco conimbricenses entre a delegação lusa em Taipé 
111 A partir do próximo sábado, em representação das cores 
nacionais, estarão, em Taipé (Taiwan) cinco conimbricenses para 
disputar as 29 Universíadas de Verão, nas modalidades de 
badminton, basquetebol, judo, natação e voleibol 
In Diário As Beiras- 17-08-2017  
Com direito a diploma no Mundial de natação 
In Diário de Notícias da Madeira- 17-08-2017  
Polo aquático do Vitória renovou técnico Vítor Macedo 
apesar do assédio de outros clubes Polo aquático do Vitória renovou 
técnico Vítor Macedo A secção de Polo Aquático do Vitória de 
Guimarães renovou com o técnico Vítor Macedo. A tarefa não se 
afigurou fácil, tendo em conta o interesse de vários clubes no 
concurso do treinador, mas prevaleceu também a vontade do 
treinador em continuar a representar um emblema que também 
defendeu como jogador 
In Diário do Minho- 17-08-2017  
Natação - Adriano Niz prata no Mundial 
In Record- 17-08-2017  
Universíadas - Campeões a dobrar rumo ao oriente 
Portugal partiu para o Taipé com 68 atletas. Mas estudar e treinar por 
cá é tarefa difícil... JOSÉ MORGADO Arranca este fim de semana a 29ª 
edição das Universíadas. De 19 a 30 deste mês, os melhores atletas 
universitários do Mundo reúnem-se no Taipé para voltarem a mostrar 
a todos que é possível ser um atleta de alta de competição e ter 
sucesso na vida académica 
In Record- 17-08-2017 

Portugal em 8.º lugar na Taça Comen 
A Taça Comen – Natação Sincronizada, que se realizou nas Piscinas da 
Mealhada começou com uma cerimónia de abertura que juntou as 30 
seleções participantes e um apontamento do que é o samba na 
Mealhada 
In Jornal da Mealhada- 16-08-2017 

Natação - Susana Sousa Gomes foi sétima no Mundial 
In Diário de Notícias da Madeira- 16-08-2017 

Nomeação de Luís Liberato Baptista da Câmara Municipal de 
Setúbal 
moldura O êxito desportivo das várias edições da competição 
mundial de natação de águas abertas "Setúbal Bay" contribuiu para a 
recente nomeação de Luís Liberato Baptista, da Câmara Municipal de 
Setúbal, para um comité técnico da FINA - Federação Internacional de 
Natação 
In Rostos Online - 15-08-2017 
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Portugal em 8.º lugar na Taça Comen 
A Taça Comen - Natação Sincronizada, que se realizou nas Piscinas da 
Mealhada começou com uma cerimónia de abertura que juntou as 30 
seleções participantes e um apontamento do que é o samba na 
Mealhada 
In Jornal da Mealhada Online - 15-08-2017 

Portugal em 8.º lugar na Taça Comen 
A Taça Comen - Natação Sincronizada, que se realizou nas Piscinas da 
Mealhada começou com uma cerimónia de abertura que juntou as 30 
seleções participantes e um apontamento do que é o samba na 
Mealhada 
In Jornal Frontal Online - 15-08-2017 

Pólo aquático - Vítor Macedo com o Vitória por mais uma 
temporada 
PÓLO AQUÁTICO | Redacção | A secção de Pólo Aquático do Vitória 
Sport Clube chegou a acordo com o treinador Vítor Macedo para mais 
uma época, informou fonte do clube. “A notoriedade e a qualidade 
do seu trabalho” tornaram-se evidentes” e vários clubes 
“demonstraram-se interessados no treinador, adiantou a mesma 
fonte, em comunicado, vincando que apesar dessas propostas 
tentadoras e, “grande felicidade de todos”, anuncia “a sua 
permanência por mais uma época” 
In Correio do Minho- 15-08-2017  
Boas estreias no Mundial de Masters 
In Diário de Notícias da Madeira- 15-08-2017  
Natação - Susana Gomes compete no mundial de masters 
In JM- 15-08-2017 

Madeira compete nos Mundiais de Masters 
In Diário de Notícias da Madeira- 13-08-2017  
André Azevedo e Laura Fonseca ganham Circuito de Águas Abertas 
André Azevedo e Laura Fonseca ganham Circuito de Águas Abertas Os 
nadadores André Azevedo e Laura Fonseca venceram a prova de 
natação do circuito Regional de Águas Abertas, realizada quinta-feira, 
dia 10 de Agosto, no decorrer do Festival Náutico do Clube Naval da 
Horta (CNH) 2017 
In Diário dos Açores- 13-08-2017  
Sete nadadores madeirenses no mundial de Masters 
In JM- 13-08-2017 

prova de Águas Abertas na cidade da Horta 
André Azevedo e Laura Fonseca ganharam o Circuito Regional de 
Águas Abertas. Inscreveram-se 24 pessoas na prova de natação do 
Circuito Regional de Águas Abertas, realizada na tarde da passada 
quinta-feira, dia 10 de agosto, no decorrer do Festival Náutico do 
Clube Naval da Horta 2017 
In Diário Insular- 12-08-2017 

Polo aquático Atleta do CNAC convocada para Europeu sub-17 
Polo aquático Atleta do CNAC convocada para Europeu sub-17 111 A 
atleta de polo aquático do Clube Náutico Académico de Coimbra 
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(CNAC), Alice Rodrigues, foi convocada para representar a Seleção 
Nacional Sub-17 Feminina na Fase Final do Campeonato Europeu 
Júnior Feminino, que se realiza em Novi Sad (Sérvia) de 20 a 27 deste 
mês 
In Diário As Beiras- 12-08-2017  
Pólo Aquático - Alice Rodrigues vai estar no Europeu 
Alice Rodrigues (na foto), atleta de pólo aquático do Clube Náutico 
Académico de Coimbra (CNAC), foi convocada para representar a 
selecção nacional feminina de sub-17 no Campeonato da Europa que 
se realiza na Sérvia deste mês 
In Diário de Coimbra- 12-08-2017  
Caldas da Rainha recebe qualificativa europeia de pentatlo 
moderno 
Fotografia: FPPM 11 Agosto 2017 às 17:45 Realiza-se este fim de 
semana, nas Caldas da Rainha, a qualificativa europeia de pentatlo 
moderno para os Jogos Olímpicos da Juventude, que vão decorrer em 
2018 em Buenos Aires 
In Jogo Online (O) - 11-08-2017 

Natação - "Em Tóquio´ 2020 vamos ter finais´ 
In Jogo (O)- 11-08-2017 

Polo vai estar no Europeu 
In Jogo (O)- 11-08-2017 

Rio Maior Centro de Alto rendimento com novas equipas 
NATAÇ ÃO Já está em preparação a nova época no Centro de Alto 
Rendimento de Rio Maior – Natação, sendo já conhecidos alguns dos 
nadadores convocados que vão fi car integrados em 2017/18. Há um 
novo grupo de atletas que vêm viver para Rio Maior, sendo que 
outros, após três anos por cá, terminam a sua fase, como é o caso de 
Diana Durães (que recentemente bateu três recordes nacionais nos 
Campeonatos do Mundo de Budapeste) 
In Ribatejo (O)- 10-08-2017 
Alagoa recebe prova de mar 
In Correio da Manhã - Correio da Manhã Algarve- 09-08-2017  
Prova de Natação na Praia Grande 
In Correio da Manhã - Correio da Manhã Algarve- 09-08-2017  
Celorico de Basto CN foi prata no Porto 
NATAÇÃO | Telmo Martins | Vários atletas do CBCN participaram 
no Torregri, competição de natação para cadetes. O principal 
resultado do clube de Celorico de Basto vai para a equipa de 
estafeta do 4x1000 metros livres, constituída por Martim, Dinis, 
Manuel e João Rodrigues, que consquistou o segundo lugar 
In Correio do Minho- 09-08-2017  
Katrina Hosszu, a Dama de Ferro que instalou a ditadura nas 
piscinas mas luta pela liberdade fora delas 
8/8/2017, 18:06 Nos Jogos de 2012, Katrina Hosszu voltou a falhar 
o pódio. Mudou de técnico, regime, objetivos. Tornou-se a Dama 
de Ferro. A campeã das campeãs. E quer usar a imagem de marca 
para "mudar" a natação 
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In Observador Online - 08-08-2017  
Magazine do Comité Paralímpico de Portugal 
Magazine do Comité Paralímpico de Portugal: - Ca,peonato do 
Mundo de Atletismo Paralímpico em Londres; - Jogos 
Surdolímpicos em Samsun. 
In Sport TV5 - Magazine Comité Paralímpico de Portugal - 04-08-
2017 - 23:40H  

Natação - CNTN: época terminou de forma positiva com bons 
resultados nos nacionais de juvenis e absoluto 
Na natação a temporada chegou ao fim com uma boa prestação 
dos atletas torrejanos nas piscinas do Jamor natanullo CNTN: época 
terminou de forma positiva com bons resultados nos nacionais de 
juvenis e absoluto A época desportiva terminou com os 
campeonatos nacionais de juvenis e absolutos e com o Open de 
Portugal, provas que decorreram em simultâneo nas piscinas 
olímpicas do Jamor, entre os dias 20 e 23 de Julho 
In Jornal Torrejano- 04-08-2017 

Natação Sincronizada - Selecção Nacional alcança oitavo lugar na 
Mealhada 
A Selecção Nacional voltou a melhorar a sua pontuação na Taça 
COMEN - Mealhada 2017 ao somar 69,6000 pontos na final de 
equipas livres, totalizando 134,7822 pontos, que lhe garantiram o 
oitavo lugar na Taça COMEN dos países mediterrânicos e o 12 
In Diário de Aveiro- 08-08-2017  
Portugal em 8º lugar na Taça Comen 
A Taça Comen - Natação Sincronizada, que se realiza na Piscinas da 
Mealhada até dia 6 de agosto, já começou, numa cerimónia de 
abertura que juntou as 30 seleções participantes e um 
apontamento do que é o samba na Mealhada Rui Marqueiro, 
presidente da Câmara Municipal da Mealhada e anfitrião da prova, 
agradeceu a confiança da Federação Portuguesa de Natação e da 
Associação de Natação Centro Norte de Portugal e desejou a 
melhor sorte a todos os participantes 
In CidadesOnline Online - 07-08-2017 

Natação sincronizada - Selecção portuguesa ficou em 8.º lugar na 
Taça Comen 
A selecção portuguesa de natação sincronizada terminou a Taça 
Comen, que se disputou na Mealhada, no 8.º lugar ao somar 
69,6000 pontos na final de equipas livres, totalizando 134,7822. A 
competição foi dominada pela Rússia, seguida da Espanha e 
Estados Unidos 
In Diário de Coimbra- 08-08-2017  
Ninguém dava nada por Katie até ela tornar simples as coisas 
impossíveis 
Foi cinco vezes campeã olímpica, 13 vezes campeã do mundo e 
bateu 13 recordes mundiais. Uns dizem que é a grande promessa 
da natação feminina e outros, mais ousados, arriscam dizer que é a 
melhor nadadora do mundo neste momento 
In Expresso Online - Tribuna Expresso Online - 07-08-2017 
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Nadadores da AP Vila d Este fecham ano com bons resultados 
Margarida Machado da AP Vila d’Este/Gaia terminou no primeiro 
lugar da sua categoria, e logo na estreia em Águas Abertas, os 
1500m mass event no IV Meeting de Águas Abertas Sra. da Agonia. 
Já os Cadetes participaram no Torregri 3, que decorreu na piscina 
do Clube Fluvial Portuense, prova que se realizou nos dias 15 e 16 
de julho, fechando a época com bons resultados 
In Gaiense (O)- 05-08-2017 

Natação sicronizada Taça COMEN na Mealhada acaba com 
balanço “extremamente positivo” 
Natação sicronizada Taça COMEN na Mealhada acaba com balanço 
“extremamente positivo” FPN 111 A seleção portuguesa voltou 
ontem a melhorar a sua pontuação na Taça COMEN , Mealhada 
2017 ao somar 69,6000 pontos na final de equipas livres, 
totalizando 134,7822, que lhes garantiu o 8 
In Diário As Beiras- 07-08-2017 

Natação - Lochte regressou à competição 
In Bola (A)- 07-08-2017  
Natação Diogo Marques foi o melhor do trio cantanhedense 
Natação Diogo Marques foi o melhor do trio cantanhedense DR 
Diogo Marques, Diogo Coelho José e Sara Alves 111 O nadador da 
Sociedade Columbó?la Cantanhedense, Diogo Marques, foi, no 
sábado, 13.º classificado no Campeonato da Europa de Juniores de 
Natação de Águas Abertas Marselha 2017 
In Diário As Beiras- 07-08-2017  
Natação - Lochete de volta após 10 meses de suspensão 
In Record- 07-08-2017  
Lochte quinto nos 100 metros costas em prova norte-americana 
após suspensão 
O norte-americano Ryan Lochte regressou no sábado à competição, 
após 10 meses de suspensão na sequência dos incidentes no 
Rio2016, com o quinto lugar nos 100 metros costas do US Open de 
natação. PUB PUB O seis vezes campeão olímpico, de 33 anos, 
gastou 55,16 segundos na prova, vencida por Arkady Vyatchanin, 
em 53,91 
In TSF Online - 06-08-2017  

Entrevista a Mário Bonança 
Mário Bonança anunciou recentemente o fim da sua carreira. O Fair 
Play foi conversar com o nadador do Sporting sobre a sua carreira 
Águas AbertasModalidadesNataçãoEntrevista a Mário Bonança 
João BastosAgosto 5, 201714min0 Fica a mágoa de nunca ter ido a 
um Mundial de Águas Abertas Mário Bonança anunciou 
recentemente o fim da sua carreira 
In Fair Play Online - 05-08-2017 

Baú do DN 
In Diário de Notícias- 06-08-2017  
Yuliya Efimova - A nadar contra tudo e todos 
In Record - Rmais- 06-08-2017 
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Cantanhedenses em destaque no Europeu de Águas Abertas 
Cantanhedenses em destaque no Europeu de Águas Abertas 1 1 1 
Sara Alves foi a melhor dos atletas da Columbófila Cantanhedense, 
que ontem participaram no Campeonato Europeu de Juniores de 
Natação de Águas Abertas, a decorrer em Marselha (França) 
In Diário As Beiras- 05-08-2017 

ELIT-in: Mais um projecto da Fundação do Desporto aprovado 
pela Comissão Europeia 
Home Extra Competição ELIT-in: Mais um projecto da Fundação do 
Desporto aprovado pela Comissão Europeia Extra Competição ELIT-
in: Mais um projecto da Fundação do Desporto aprovado pela 
Comissão Europeia Fundação do Desporto vê mais um projecto 
aprovado pela Comissão Europeia: ELIT-in 'Integração de atletas de 
elite no mercado de trabalho, pela valorização das suas 
competências transversais' 
In MultiDesportos Online - 04-08-2017 

Natação - Mafalda Rosa 7.ª nos 5 km 
In Bola (A)- 05-08-2017  
Natação - Rui Magalhães treina Aalesund 
In Bola (A)- 05-08-2017  
Águas Abertas - Adriana Barbosa vence 1500 metros 
Meeting Sr.ª da Agonia Adriana Barbosa vence 1500 metros 
Decorreu no passado domingo, nas margens do rio Lima, em frente 
ao edifício Cais de Viana, o IV Meeting Internacional de Águas 
Abertas Sra. D’Agonia e o Viana Natação Clube marcou presença 
com oito nadadores entre os mais de 150 que estiveram a disputar 
as três provas do programa 
In Correio do Minho- 05-08-2017  
Natação Portugal em 8.º na Taça Comen 
Natação Portugal em 8.º na Taça Comen 111 Portugal conquistou 
ontem a 8.ª posição na Taça Comen – Mealhada 2017. A equipa 
portuguesa, composta por 11 elementos registou a pontuação de 
68.1668 em equipas livres, assegurando a 8 
In Diário As Beiras- 05-08-2017  
Caeleb Dressel 
O QUE EU ANDEI PARA AQUI CHEGAR UM CURRÍCULO VISUAL 
Caeleb Dressel Chamam-lhe o novo Michael Phelps. Aos 20 anos, o 
nadador norte-americano acumula medalha atrás de medalha, e 
quebra recorde atrás de recorde 
In Expresso - Revista E- 05-08-2017  
Natação - Mafalda Rosa sétima em França 
In Jogo (O)- 05-08-2017  
Natação - Mafalda Rosa 7ª no Europeu 
In Record- 05-08-2017  
As 50 melhores imagens que marcaram a semana desportiva 
Os Mundiais de Natação em Budapeste, o Euro Feminino e os jogos 
particulares das principais equipas marcaram a semana desportiva 
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que agora termina. Foi também uma semana de muito ciclismo, 
mas também esgrima 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 05-08-2017 

Natação: Diana Durães soma recorde nacional dos 800 livres na 
Taça do Mundo de Moscovo 
Foto: FPN A nadadora fafense Diana Durães bateu, esta quinta-
feira, mais um recorde nacional absoluto na Taça do Mundo de 
Moscovo, na Rússia, desta feita nos 800 metros livres em piscina de 
25 metros 
In Expresso de Fafe Online - 04-08-2017  
Época termina com novos recordes regionais de Tomás Silva e 
Henrique Gomes 
Decorreu nos passados dias 26, 27 e 28 de Julho, no Complexo 
Olímpico de piscinas do Funchal (p25m) a edição de 2017 do 
Torneio de Verão, ultima prova da época desportiva. Dois atletas 
do Clube Naval do Funchal voltaram a estar em grande evidência 
ao baterem dois recordes regionais, feito levado a cabo por Tomás 
Silva nadador juvenil A, que estabeleceu novo recorde regional na 
prova de 200m bruços com 2:28 
In Tribuna da Madeira- 04-08-2017  
Natação - Eduardo Fernandes chamado para Centro de Alto 
Rendimento 
NATAÇÃO Eduardo Fernandes chamado para Centro de Alto 
Rendimento mais uma vez no quadro de excelência da escola, 
obtendo nos exames nacionais do 9.º ano a nota de 93% a 
Português e 95% a Matemática 
In Jornal da Bairrada- 03-08-2017 

Natação - Seleção de águas abertas com predominância de 
Cantanhede 
Natação Seleção de águas abertas com predominância de 
Cantanhede DR Diogo Marques, Diogo Coelho José e Sara Alves 
após o treino de ontem 111 Três dos sete atletas portugueses que 
disputam, de hoje a domingo, o Campeonato da Europa de Juniores 
de Águas Abertas, são da Columbófila Cantanhedense 
In Diário As Beiras- 04-08-2017  
Natação sincronizada - É de uma beleza extraordinária 
Natação sincronizada “É de uma beleza extraordinária” DR Rui 
Marqueiro (ao centro) destaca a importância do evento para a 
região 111 O presidente da Câmara da Mealhada, Rui Marqueiro, 
está orgulhoso por receber a Tala Comen, que se realiza até 
domingo, nas Piscinas Municipais 
In Diário As Beiras- 04-08-2017 

Natação - «Nunca esquecerei Moscovo!» 
In Bola (A)- 04-08-2017  
Diana Durães arrasou recorde dos 800 livres em piscina curta 
Um dia depois de ter feito o mesmo ao dos 400 livres (4.05,38), 
ainda que por um escasso centésimo de segundo, desta feita Diana 
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Durães arrasou por completo o recorde nacional dos 800 livres em 
piscina curta ao garantir o 5 
In Bola Online (A) - 04-08-2017  
Natação - Gabriel bate mais um recorde 
Natação Gabriel bate mais um recorde DR 111 O nadador do Louzan 
Natação, Gabriel Lopes, bateu ontem mais um recorde pessoal, 
durante a Taça do Mundo de Moscovo (Rússia). O lousanense 
terminou a sua participação na competição em piscina curta (25 
metros) com a prova de 100 metros estilos, terminando no 16 
In Diário As Beiras- 04-08-2017  
Meeting de águas abertas com 150 nadadores 
Em Viana do Castelo Meeting de águas abertas com 150 nadadores 
O IV Meeting Internacional de Águas Abertas Senhora da Agonia 
realizou-se no rio Lima, em frente ao cais de Viana, e foi organizado 
pela Associação de Natação do Minho e da Câmara de Viana 
In Diário do Minho- 04-08-2017  
Natação - Durães bate novo recorde 
In Record- 04-08-2017 

Natação: Diana Durães bate recorde nacional dos 400 livres na 
Taça do Mundo de Moscovo 
Foto: FPN A nadadora fafense Diana Durães bateu, esta quarta-
feira, o recorde nacional absoluto nos 400 metros livres em piscina 
de 25 metros, ao nadar em 4.05,38 minutos na Taça do Mundo de 
Moscovo, na Rússia, anunciou a Federação Portuguesa de Natação 
(FPN) 
In Expresso de Fafe Online - 03-08-2017  
Taça Comen vai realizar-se na Mealhada 
natação sincronizada Taça Comen vai realizar-se na Mealhada 
Cerca de 250 atletas em representação de 30 países vão participar 
na Taça Comen, que se vai realizar na Piscina Municipal da 
Mealhada de 03 a 06 de agosto, anunciou a Federação Portuguesa 
de Natação, organizadora da competição em parceria com a 
Câmara Municipal da Mealhada 
In Jornal da Mealhada- 02-08-2017  
Natação - Rui Freire 16º classificado nacional nos 100m Livres de 
piscina longa 
Rui Freire, nadador do Núcleo de Formação Desportiva do Concelho 
de Ansião (NDA), conseguiu o 16º lugar a nível nacional nos 100 
metros livres do Campeonato de Infantis de Piscina Longa, que se 
disputou em Loulé de 14 a 16 de julho 
In Jornal Horizonte- 01-08-2017 

Natação 
A nadadora portuguesa Diana Durães bateu hoje o recorde nacional 
absoluto nos 400 metros livres em piscina de 25 metros. 
In Antena 1 - Informação de Desporto - 02-08-2017 - 22:42H  

Mealhada recebe grandes potencias da modalidade 
Numa organização da Federação Portuguesa de Natação (FPN), em 
parceria com a Câmara Municipal da Mealhada e a Associação de 
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Natação Centro Norte de Portugal, as Piscinas Municipais da 
Mealhada serão palco, entre hoje e domingo, da Taça COMEN, a 
mais importante competição de natação sincronizada organizada 
no nosso país 
In Diário de Aveiro- 03-08-2017  
Piscinas da Mealhada recebem a mais alta competição de 
Natação Sincronizada 
Inicio Agenda Piscinas da Mealhada recebem a mais alta 
competição de Natação Sincronizada Agenda Piscinas da Mealhada 
recebem a mais alta competição de Natação Sincronizada Agosto 2, 
2017 68 Compartilhar no Facebook Tweet no Twitter A Taça Comen 
- Natação Sincronizada vai realizar-se, de 3 a 6 de agosto, nas 
Piscinas Municipais da Mealhada 
In Bairrada Informação Online - 02-08-2017  
Nacionais de Juvenis e Absolutos 
Os “Campeonatos Nacionais de Juvenis e Absolutos de Portugal” 
contaram com a presença de 758 nadadores (403 masculinos e 355 
femininos) em representação de 126 Clubes, onde se inclui a 
participação de 27 nadadores de Espanha, 19 da Suíça, 13 da 
Dinamarca, 4 da Croácia, 1 da Hungria e 1 de Angola 
In Abarca- 01-08-2017  
Alexandre Amorim destaca-se em Andaluzia 
NATAÇÃO As Piscinas Olímpicas de Mairena de Aljarage, Sevilha, 
acolheram o Campeonato de Andaluzia onde, em representação da 
Federação Portuguesa de Natação, Alexandre Amorim garantiu três 
presenças em pódios 
In Correio da Feira- 31-07-2017  
Nacionais de Juvenis, Absoluto e Open de Portugal marcam fim 
de época memorável para o CNTN 
In Correio do Ribatejo- 28-07-2017  
Natação - Ricardo Leal termina época em grande na final dos 100 
m Livres 
In Correio do Ribatejo- 28-07-2017  
Natação - «Está a ser uma época perfeita» 
In Bola (A)- 03-08-2017  
Protagonista 
6 Gabriel Lopes Mais dois recordes para o jovem da Louzan 
protagoni a Natação, desta vez na Taça do Mundo de Moscovo, que 
começou ontem na Rússia. Gabriel Lopes bateu as suas melhores 
marcas (em piscinas de 25 metros) nos 400 metros estilos e 50 
metros costas, retirando, no caso do “medley” quase oito segundos 
ao seu melhor registo 
In Diário As Beiras- 03-08-2017  
Natação sincronizada- Seleção a evoluir na Mealhada 
Natação sincronizada Seleção a evoluir na Mealhada 1 1 1 Portugal 
estará representado na Taça COMEN Mealhada 2017 com uma 
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seleção nacional de 11 jovens nadadoras. Uma seleção que terá na 
Mealhada uma experiência competitiva única entre a elite mundial, 
que permitirá antever já o futuro da natação sincronizada em 
Portugal 
In Diário As Beiras- 03-08-2017  
Natação Gabriel Lopes bate dois recordes pessoais na Rússia 
Arquivo Natação Gabriel Lopes bate dois recordes pessoais na 
Rússia 111 O jovem nadador do Louzan Natação bateu ontem, na 
Taça do Mundo de Moscovo (Rússia) – prova disputada em piscina 
de 25 metros –, os seus recordes pessoais nos 400 metros estilos e 
50 metros costas 
In Diário As Beiras- 03-08-2017  
Diana Durães estabelece novo recorde nacional 
Diana Durães estabelece novo recorde nacional Diana Durães 
(Benfica) bateu ontem o recorde nacional absoluto nos 400 livres 
(4.05,38 minutos) na Taça do Mundo de Moscovo, ao terminar no 
4.º lugar. Gabriel Lopes (Associação Louzan Natação) foi 4 
In Diário de Coimbra- 03-08-2017  
natação - Diana Durães bateu recorde nacional dos 400m 
Nadadora de fafe ao serviço do benfica Diana Durães bateu recorde 
nacional dos 400m A nadadora portuguesa Diana Durães bateu 
ontem o seu recorde nacional absoluto nos 400 metros livres em 
piscina de 25 metros, ao nadar em 4 
In Diário do Minho- 03-08-2017  
Natação - Rodrigo Rodrigues supera concorrência 
Rodrigo Rodrigues, com o tempo acumulado de 27,42,24, foi o 
grande vencedor da denominada II Travessia Ilhéus – Serretinha, 
evento que comportou 1700 metros de distância e que teve lugar 
no passado sábado, dia 29 de julho, com partida às 10:38 
In Diário Insular- 03-08-2017  
Natação Diana Durães bate recorde dos 400 metros 
In Jogo (O)- 03-08-2017  
Diana Durães bate recorde nacional dos 400 m livre em piscina 
curta 
Fotografia: FP Natação 02 Agosto 2017 às 23:59 A nadadora do 
Benfica, que terminou em quarto lugar, tinha fixado a anterior 
melhor marca em 4.05,39 minutos, em 04 de dezembro de 2016, 
em Vila Real de Santo António 
In Jogo Online (O) - 03-08-2017  
Natação - Diana Durães bate recorde nacional 
In Record- 03-08-2017  
A Figura 
In Sábado- 03-08-2017  
O desporto está na rua 
> O desporto está na rua Chamam-se Universíadas, decorrem em 
Taipé, capital de Taiwan, destinam-se a estudantes-atletas e 
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disputam-se entre 19 e 30 de agosto. É assumidamente o maior 
evento multidesportivo do mundo universitário: só a missão 
portuguesa, liderada pela olímpica Susana Feitor, inclui 60 atletas, 
de modalidades tão diversas como Atletismo, Badminton, Esgrima, 
Ginástica Artística, Golfe, Judo, Natação ou Taekwondo 
In Visão- 03-08-2017  
Diana bate recorde em Moscovo 
Depois de já ter sido uma das figuras da Seleção no Mundial de 
Budapeste da passada semana, durante o qual superou os recordes 
nacionais dos 200, 400 e 800 livres - os últimos dois obtendo o 13.º 
lugar da classificação geral -, Diana Durães, de 21 anos, voltou a 
mostrar o bom momento de forma ao bater, por um centésimo, o 
seu recorde de Portugal dos 400 livres (4 
In Bola Online (A) - 02-08-2017  
Diana Durães bate recorde nacional dos 400 m livre em piscina 
curta 
A nadadora portuguesa Diana Durães bateu hoje o seu recorde 
nacional absoluto nos 400 metros livre em piscina de 25 metros, ao 
nadar em 4.05,38 minutos na Taça do Mundo de Moscovo. PUB 
PUB A nadadora do Benfica, que terminou em quarto lugar, tinha 
fixado a anterior melhor marca em 4 
In TSF Online - 02-08-2017   
Red Bull cliff Diving world series 
In Frontline Lifestyle & Business- 01-08-2017 
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