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A seleção de Portugal de polo aquático masculina foi 
segunda classificada no European Water Polo 
Championships, Qualification Tournament Round II 
em Rio Maior e irá disputar a 24 de fevereiro um 
‘play-off’ com a Eslováquia de apuramento para o 
Europeu Barcelona 2018. Um mês marcado ainda 
pela presença da seleção de natação adaptada no 
Europa DSISO 2017 que decorreu em Paris onde 
conquistou 26 medalhas – cinco de ouro, nove de 
prata e 12 de bronze. 
  António José Silva 
  Presidente 
 
 

 
Natação Pura  
 
Clube Natação de Lisboa venceu fase de apuramento do Nacional de Clubes. O Clube 
de Natação de Lisboa (CNLX) venceu em masculinos e femininos a Fase de Apuramento 
do Campeonato Nacional de Clubes 2017 que decorreu  a  28 de outubro em simultâneo 
nas Piscinas Municipais de Bragança e Piscina Municipal Praia da Vitória (Ilha Terceira). 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1509219977-clube-natacao-de-lisboa-vence-fase-
de-apuramento-do-nacional-de-clubes 
 
Carolina Fernandes bate recorde nacional infantil dos 200 mariposa. Carolina 
Fernandes bateu o recorde nacional dos 200 mariposa Infantil A (piscina 25 m) no 
decorrer do Torneio Regional de Abertura, Castro Daire, da Associação Centro Norte de 
Portugal. A nadadora do Galitos Bresimar concluiu a distância com  a marca de 2.25,29 
minutos, superando o anterior máximo de Portugal, de 2.25,40, fixado por Raquel 
Felgueiras a 30 de maio de 1993 em Vila do Conde. 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1508759360-carolina-fernandes-bate-recorde-
nacional-infantil-dos-200-mariposa 
 
Vasconcelos Raposo realizou palestra com jovens nadadores. Vasconcelos Raposo 
realizou uma palestra na sexta-feira, dia 20 de outubro, com os jovens nadadores do 
Centro de Formação de Alto Rendimento Desportivo Natação – Rio Maior. 
 
Controlo e avaliação do processo de treino. No seguimento da calendarização e 
programação do treino do grupo residente no Centro de Formação de Alto Rendimento 
Desportivo Natação – Rio Maior decorreu a 18 de novembro mais uma sessão de 
avaliação dos nadadores. Neste âmbito, “foram avaliados parâmetros fisiológicos e 
biomecânicos que permitirão o controlo e avaliação do processo de treino, bem como 
fornecer indicações aos técnicos para a prescrição do treino destes nadadores”, adianta 
Daniel Marinho, técnico FPN para a formação. 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1508435747-controlo-e-avaliacao-do-processo-de-
treino 
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Águas Abertas  
 
Vânia Neves e Tiago Campos no pódio da Madeira Swimm Marathon. Vânia Neves, em 
segundo, e Tiago Campos, em terceiro, foram os melhores portugueses nas respetivas 
competições do IV Madeira Island International Swimm Marathon, organizado a 28 de 
novembro pelo Clube Naval do Funchal, com o apoio da Associação de Natação da 
Madeira e do Governo Regional da Madeira. A seleção nacional de Águas Abertas 
realizou um estágio de preparação integrado com a seleção espanhola entre 23 e 29 de 
outubro, na Madeira. 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1509200046-vania-neves-e-tiago-campos-no-podio-
da-madeira-swimm-marathon 
 
FPN e Associação dos Açores preparam organização do Nacional Águas Abertas. O 
presidente da Federação Portuguesa de Natação, António José Silva, reuniu em Ponta 
Delgada, com o responsável da Associação de Natação Região Açores (ANARA) Álvaro 
Carvalho, para preparar a organização do Campeonato Nacional Águas Abertas de verão. 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1509298903-fpn-e-associacao-dos-acores-
preparam-organizacao-do-nacional-aguas-abertas 
 
Vencedores do X Circuito Nacional de Águas Abertas. Resultados apurados no final das 
7 provas do X Circuito Nacional de Águas Abertas 2017 após a conclusão da última 
competição o 13.º Challenge Aldeia do Mato, onde Rafael Gil (Benfica) e Angélica André 
(Fluvial Portuense) confirmaram o triunfo na classificação geral e seniores 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1508926778-vencedores-do-x-circuito-nacional-de-
aguas-abertas 
 
Rafael Gil e Angélica André vencem Circuito Nacional após triunfo no Challenge Aldeia 
do Mato. Rafael Gil e Angélica André venceram o X Circuito Nacional de Águas Abertas 
2017 após triunfaram no 13.º Challenge Aldeia do Mato, a sétima e derradeira prova do 
circuito nacional que decorreu a 21 de outubro na Praia Fluvial Aldeia do Mato, Abrantes, 
com organização da Associação de Nadadores dos Estoris. 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1508621758-rafael-gil-e-angelica-andre-vencem-
circuito-nacional-apos-triunfo-no-challenge 
 

 
 
 

Polo Aquático 
 
3.ª jornada 1.ª Divisão masculina. Sporting empata com Paredes (7-7) e Cascais com 
CDUP (11-11). Os empates do Sporting – Paredes (7-7) e Cascais – CDUP (11-11) 
marcaram a 3.ª jornada do Campeonato Nacional de Polo Aquático masculino. Nos 
outros dois jogos, o Povoense venceu em casa da Académica, por 29-7. O Fluvial recebeu 
e venceu o Vitória SC, por 12-5. 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1509577887-sporting-empata-com-paredes-7-7-e-
cascais-com-cdup-11-11 
 
2.ª Jornada 1.ª Divisão feminina. Benfica foi ao Fluvial vencer por 13-9. O SAD-Sport 
Algés e Dafundo venceu o CAP- Clube Aquático Pacense, por 12-5, em jogo a contar para 
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a 2.ª jornada do campeonato nacional feminino da 1.ª divisão. Outros resultados: SSCMP 
bateu o ADDCEG, por 4-2, e o Benfica foi ao Fluvial vencer por 13-9.  
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1509367129-sad-vence-aquatico-pacense 
 
2.ª Jornada 1.ª divisão masculina. Sporting vence em Algés. O Sporting foi a Algés bater 
o SAD, por 13-12, em jogo a contar para a 2.ª jornada do Campeonato Nacional da 1.ª 
divisão masculina. Ainda nesta jornada o CDUP venceu o AAC, por 20-10 e CFP venceu o 
SSCMP, por 21-12. 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1509366068-sporting-vence-em-alges 
 
2.ª Jonada 2.ª Divisão masculina. A Aminata e o CAP venceram as partidas da segunda 
jornada do Campeonato de Portugal da 2.ª Divisão Masculina. A Aminata-Évora Clube 
superiorizou frente ao CNA-Clube de Natação da Amadora, por 7-4. Por seu lado, Clube 
Aquático Pacense bateu o Gondomar Cultural, por 13-8. 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1509364392-aminata-e-aquatico-pacense-vencem-
na-2o-jornada 
 
1.ª jornada 2.ª Divisão masculina. Segunda divisão arranca com vitória das «equipas B». 
Fluvial B, a norte, e Algés B, a sul venceram hoje, domingo, na primeira jornada do 
Campeonato de Portugal da 2ª Divisão Masculina. O Fluvial Portuense B venceu o 
Gondomar por 14-5 enquanto o Algés B derrotou a Aminata por 21-9. 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1508699178-segunda-divisao-arranca-com-vitoria-
das-equipas-b 
 
1.ª jornada da 1.ª Divisão feminina. Gondomar, Algés e Fluvial entram a vencer no 
campeonato feminino. Arrancou a 21 de outubro, sábado, o Campeonato de Portugal 
Feminino, com vitórias para o Gondomar, Algés e Fluvial nesta primeira jornada da 
competição. O Gondomar bateu o Lousada por 12-4. O Algés venceu, na deslocação a 
Paredes, por 8-6 e o Fluvial Portuense superiorizou-se ao Pacense com uma vitória por 
15-7. 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1508621957-gondomar-alges-e-fluvial-entram-
vencer-no-campeonato-feminino 
 
1.ª Jornada da 1.ª Divisão masculina. Vitórias para Cascais, Fluvial, Povoense e Paredes 
na jornada inaugural. Cascais WP, Fluvial Portuense, Naval Povoense e Paredes entraram 
a vencer na 1ª jornada do Campeonato de Portugal 1ª Divisão Masculina que se disputou 
hoje, sábado. 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1508619807-vitorias-para-cascais-fluvial-povoense-
e-paredes-na-jornada-inaugural 
 
Seleção feminina defronta Israel no ‘play-off’ para Europeu. A Seleção Nacional 
feminina de Polo Aquático vai defrontar Israel no ‘play-off’ de acesso ao Campeonato da 
Europa Barcelona 2018. Os jogos estão marcados para 17 de fevereiro e 3 março. 
Terminou a 8 de novembro em Kiev o torneio de qualificação com a seguinte 
classificação: 1. Eslováquia, 2. República Checa, 3. Israel, 4. Ucrânia, 5. Roménia, 6. Suíça, 
7. Malta. 
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European Water Polo Championships, Qualification Tournament Round II. Portugal 
venceu, a 8 de outubro, a Lituânia, por 16-7, em jogo do European Water Polo 
Championships, Qualification Tournament Round II, que decorreu a 6, 7 e 8 de novembro 
em Rio Maior. A seleção de Portugal foi segunda neste grupo e irá agora disputar a 24 
de fevereiro um play-off com a Geórgia ou a Eslováquia de apuramento para o Europeu 
Barcelona 2018. 
A seleção nacional disputou três jogos nesta fase qualificação para o Europeu de 
Barcelona 2018: venceu a R. Checa (17-9) no seu primeiro jogo em Rio Maior, e perdeu 
com a Ucrânia (10-11) no dia 7. Domingo, 8, e dominou o jogo frente à Lituânia pelos 
parciais de 4-2, 3-1, 4-2, 5-2. 
Resultados: Ucrânia 18 - Lituânia 7;  PORTUGAL 17 - R. Checa 9;  Lituânia 13 - R. Checa 8;  
PORTUGAL 10 - Ucrânia 11; R. Checa 3 - Ucrânia 10; Portugal 16 – Lituânia 7. 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1507461903-portugal-vence-lituania-encerrar-
qualificacao-em-rio-maior 
 

  
 

  
Natação Adaptada 
 
Europeu DSISO Paris 2017. Portugal, com uma seleção de 10 nadadores – cinco 
masculinos e cinco femininos -, terminou o DSISO – Down Syndrome's International 
Swimming Organisation, que decorreu em Paris de 30 de outubro a 4 de novembro,  com 
26 medalhas: cinco de ouro, nove de prata e 12 de bronze. Este foi o segundo europeu 
DSISO sob a alçada da FPN, onde participaram 17 países e cerca de 130 nadadores. De 
registar a presença de portugueses em 49 finais com todos os nadadores a registarem 
pelo menos uma final. Todos os nadadores foram medalhados colectiva e/ou 
individualmente. Seis nadadores conseguiram cumprir o critério rigoroso para entrarem 
para o Regime de Alto Rendimento tutelado pelo IPDJ. Referência para os novos 
campeões da Europa: João Vaz - 400 E e 200B; José Ribeiro - 800L e 400L; Diana Torres – 
200C. 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1509735732-joao-vaz-e-diana-torres-campeoes-
encerrar-o-europeu-paris-2017 
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Seleção nacional prepara Europeu DSISO Paris 2017 A seleção nacional de natação 
adaptada esteve concentrada em Rio Maior na fase final de preparação para o 
Campeonato da Europa de Natação DSISO 2017 que decorre em Paris (França) de 28 de 
outubro a 4 de novembro. 
 
Ricardo Soares 4.º nos 400 livres em Itália. Ricardo Soares foi 4.º classificado nos 400 
livres dos Jogos Paralímpicos Europeus da Juventude que se realiza em Génova, Itália, de 
10 a 15 de outubro. O jovem nadador português terminou com 5.17,69 registo que é 
recorde nacional. Ricardo Soares (ADCRIMM -Monte Maior) assegurou ainda  o recorde 
pessoal nos 200 estilos (3.05,49). A natação portuguesa vai estar representada com os 
jovens nadadores  Ricardo Soares, Renata Pinto no  “European Para Youth Games 2017” 
que se realiza em Génova, Itália, até 15 de outubro.  
 
Renata Pinto venceu os 100 bruços nos European Para Youth Games. Renata Pinto 
esteve em plano de destaque no European Para Youth Games 2017, os Jogos 
Paralímpicos Europeus da Juventude que se realiza em Génova, Itália, até 15 de outubro. 
Renata Pinto venceu a 12 de novembro os 100 bruços dos European Para Youth Games 
2017, os Jogos Paralímpicos Europeus da Juventude que se realiza em Génova, Itália, até 
15 de outubro. A nadadora da ADADA Porto - Associação de Desporto Adaptado do Porto 
terminou a distância com o tempo de 1.32,07. A nadadora da ADADA Porto - Associação 
de Desporto Adaptado do Porto, que a 12 de outubro venceu os 100 bruços, foi um dia 
depois 4.ª classificada nos 100 costas (1.25,03) e 5.ª nos 400 livres (6.01,26). Os Jogos 
Europeus da Juventude 2017 são organizados pelo Comité Paralímpico Europeu em 
parceria com o Comité Paralímpico Italiano. 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1507632927-portugal-no-european-para-youth-
games-2017 
 
Seleção de partida para a Holanda. A seleção portuguesa que irá participar de terça a 
quinta-feira, 3 a 5 de outubro, no Para Swimming Eindhoven Open 2017 partiu hoje de 
Lisboa para a Holanda. Amadeu Cruz, David Grachat, Ivo Rocha e Marco Menezes foram 
os nadadores selecionados para esta competição após a suspensão do Mundial do 
México, cidade que sofreu um terremoto no dia 19 de setembro. 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1506959199-selecao-de-partida-para-holanda 
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David Grachat quarto nos 50 livres na Holanda. David Grachat terminou em quarto lugar 
nos 50 livres do Para Swimming Eindhoven Open Eindhoven (Holanda) 2017 a 5 de 
novembro. O nadador da Gesloures (S9), que foi segundo nos 400 livres e quarto nos 100 
livres neste Open, registou hoje 27,23 segundos numa competição dominada pelo 
italiano Simone Barlaam (S9) que com 25,25 superou o recorde da Europa da distância. 
O nadador do Gesloures esteve em plano de destaque na abertura do Para Swimming 
Eindhoven Open 2017, a 3 de novembro, ao terminar em segundo lugar nos 400 livres. 
Uma primeira jornada da competição holandesa onde Amadeu Cruz foi terceiro nos 100 
mariposa e o Ivo Rocha sétimo nos 100 bruços. 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1507035476-david-grachat-segundo-nos-400-livres-
na-holanda 
 
Marco Meneses bate recorde nacional dos 100 costas na Holanda. Marco Meneses 
superou, a 4 de novembro, o recorde nacional dos 100 costas (S11) na segunda jornada 
do Para Swimming Eindhoven Open 2017. Um dia marcado ainda pelo quarto lugar de 
David Grachat nos 100 livres (S9). 
 

 
 
 

  
Outros 
 
FPN integra projeto de carreiras duais e pós-carreira. A Federação Portuguesa de 
Natação (FPN) integra o consórcio constituído por projeto recentemente aprovado e 
financiado pela comissão europeia “Integration of elite athlethes into the Labour market 
through the valorization of their transversal competences". Este projeto, no valor de 
500.000 euros, incide sobre as ‘carreiras duais’ e o ‘pós carreira’ de nadadores de alto 
rendimento. 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1509551917-fpn-integra-projeto-de-carreiras-duais-
e-pos-carreira 
 
Ciclo de Comunicações: A importância da exposição a altitude simulada. “A 
importância da exposição a altitude simulada: Perspetiva clínica e do rendimento 
desportivo”, foi o primeiro tema do Ciclo de Comunicações que o Centro de Alto 
Rendimento do Jamor (CAR-Jamor) organizou a 24 de outubro no Auditório do Complexo 
de Piscinas do Jamor. Entre aos preletores, destaque para a apresentação do treinador 
de natação Ricardo Minhalma (foto) que abordou o tema “Permanência em altitude 
simulada e benefícios para o treino desportivo”. 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1508866413-ciclo-de-comunicacoes-importancia-
da-exposicao-altitude-simulada 
 
FPN na Gala do Desporto de Odivelas. A Federação Portuguesa de Natação (FPN) esteve 
presente na Gala do Desporto do Município de Odivelas, no dia 23 de novembro, 
fazendo-se representar pela vice-presidente Vera Costa. 
 
História da Natação Portuguesa. “História da Natação em Portuguesa, os percursos da 
Natação em Portugal, dos seus inícios até à implantação da República” de Carlos Soares 
da Silva, é o primeiro de um conjunto de trabalhos de investigação e recolha documental 
em que a Federação Portuguesa de Natação (FPN) pretende dar a conhecer a história da 
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modalidade no nosso país, desde as primeiras travessias até às grandes competições da 
atualidade. 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1508404247-historia-da-natacao-portuguesa 
 
FPN e Ordem dos Psicólogos em cooperação. A Federação Portuguesa de Natação (FPN) 
e a Ordem dos Psicólogos reuniram quarta-feira, 11 de outubro, no Porto, procurando 
sinergias de apoio aos nadadores de alta-competição. 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1507830126-fpn-e-ordem-dos-psicologos-em-
cooperacao 
 
Associação da Madeira distingue nadadores. A Associação de Natação da Madeira 
organizou, pelo segundo ano consecutivo, a “Gala da Natação da Madeira” . No evento, 
em que a FPN esteve representada pelo seu vice-presidente Alexsander Esteves, foram 
premiados todos os que alcançaram “resultados de elevado mérito desportivo”, 
distinguindo ainda todos aqueles que ao longo da época desportiva anterior 
apresentaram um “papel preponderante” no desenvolvimento da Natação ou 
contribuíram para a “elevação do nome” da Natação e da Região. 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1507630268-associacao-da-madeira-destingue-
nadadores 
 

 
 

  
III Convenção da Natação Portuguesa 
 
 
“Compromisso, perseverança, atitude e disciplina”. “Compromisso, perseverança, 
atitude e disciplina” são os pilares do sucesso dos atletas Inês Henriques e Fernando 
Pimenta, segundo os seus treinadores. No decorrer da Conferência Plenária da III 
Convenção Portuguesa de Natação que, a 14 de outubro, a Federação Portuguesa de 
Natação (FPN) organizou na Reitoria da Universidade de Coimbra, as carreiras da campeã 
mundial dos 50 km marcha e do campeão mundial dos K1 5000 foram apresentadas 
pelos seus treinadores, respetivamente Jorge Miguel e Hélio Lucas. 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1507997311-compromisso-perseveranca-atitude-e-
disciplina 
 
Portugal a Nadar: "Compromisso com a qualidade". “Compromisso com a qualidade e 
a partilha de experiências” foram dois dos temas mais abordados no painel do Portugal 
a Nadar da III Convenção de Natação que a FPN organizou, sábado 14 de outubro, na 
Universidade de Coimbra. 
 
Arbitragem: “A formação é essencial para o crescimento”. “A formação como principal 
elemento para a melhoria e crescimento da carreira dos árbitros” foi uma das conclusões 
saídas do painel de arbitragem da III Convenção de Natação Portuguesa que a FPN 
organizou, sábado 14 de outubro, na Universidade de Coimbra. 
 
 
Gala FPN. Alexis Santos e Diana Durães foram galardoados como o prémio para melhores 
praticantes de natação pura da temporada 2017, prémios atribuídos pela Federação 
Portuguesa de Natação (FPN) no decorrer da Gala FPN ontem em Coimbra. Cerca de 300 

http://www.fpnatacao.pt/noticias/1508404247-historia-da-natacao-portuguesa
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1507830126-fpn-e-ordem-dos-psicologos-em-cooperacao
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pessoas estiveram durante todo o dia de 14 de outubro a “refletir, debater e projetar a 
natação portuguesa para o futuro” na III Convenção Portuguesa de Natação na reitoria 
da Universidade de Coimbra.  A partir das 20.30 a FPN organizou o Jantar Gala anual, 
onde foram distinguidos os nadadores, jogadores, treinadores, dirigentes, árbitros e 
outros agentes da natação portuguesa. 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1508083310-refletir-debater-e-projetar-natacao-
portuguesa-para-o-futuro 
 

 
 

  
Representações institucionais 
 
Lisboa. 4 de novembro. Reunião CML. Formação. Isabel Lavinha. 
Santarém. 4 de novembro. Reunião ANDS . Clubes PA. Jorge Cruz. 
Oeiras. 6 de novembro. Aniversário TP. Representação com o presidente da FPN António 
José Silva. 
FPN. 9 de novembro. Visita de Estudo Turma da FMH. gestão de desporto. João Campos 
/ Isabel Lavinha. 
FPN. 11 de Novembro. Reuniões diversas. Despacho semanal. Com o presidente da FPN 
António José Silva. 
FPN. 11 de novembro. Visita de Estudo Turma da FMH gestão de desporto. João Campos 
/ Isabel Lavinha. 
Lisboa. 11 de novembro. Despedida Embaixador do Japão. Representação presidente da 
FPN António José Silva. 
FPN. 12 de novembro. Reuniões diversas. Despacho semanal. Presidente da FPN 
António José Silva. 
Rio Maior. 13 de Novembro. Formação FPN. Abertura e acompanhamento. . Presidente 
da FPN António José Silva.  
Coimbra. 13 de novembro.  Reunião ANC Competições. Alexsander Esteves. 
Coimbra. 13 de novembro. Reunião Direção Plenária. Direção. Presidente da FPN 
António José Silva. 
Coimbra. 14 de novembro. Convenção e Gala FPN. Organização. 
Lisboa. 16 de novembro. Receção Embaixada da Coreia do Sul. Representação 
presidente da FPN António José Silva. 
FPN. 16 de novembro. Reunião Sistemas de Informação. Processos informáticos. 
Presidente da FPN António José Silva/ A. Esteves / E. Miranda / N. Carvalho 
FPN. 16 de novembro. Reunião CFB / Cimai / A. Esteves e presidente da FPN António 
José Silva. 
FPN. 17 de novembro. Reuniões diversas. Despacho semanal. Presidente da FPN 
António José Silva. 
FPN. 17 de novembro. Reunião PAN. AJS / A Esteves. 
VF Xira. 17 de novembro. Reunião Autarquia. Calendário NA e Masters A. Esteves / P. 
Brandão / Mariett Matias. 
Aldeia do Mato. Dia 21 de novembro. Encerramento Circuito Nacional AA. 
Representação Rui Sardinha. 
Oeiras. 23 de novembro. Deslocação à PCCA. Locução peça TQ PA Rio Maior, Pedro 
Brandão 
Coimbra. 24 de novembro. Reunião Presidente ANC. Diversos. Com a presença do 
presidente da FPN António José Silva. 

http://www.fpnatacao.pt/noticias/1508083310-refletir-debater-e-projetar-natacao-portuguesa-para-o-futuro
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Lisboa. 25 de novembro. Reunião COP. Jogos Mediterrâneos Tarragona 2018. José 
Machado / João Campos. 
Porto. 25 de novembro. Gala Dragões de Ouro. Representação Rui Sardinha. 
Caldas da Rainha. 28 de novembro. Gala PIMPOES. Representação Vera Costa. 
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Clipping 
 
A progressão dos 10 melhores clubes da natação portuguesa 
NataçãoNatação NacionalA progressão dos 10 melhores clubes da natação portuguesa 
João BastosSetembro 30, 201714min0O Sporting voltou a liderar o ranking do 
rendimento na Taça de Portugal de Natação. O Fair Play analisa o desempenho das 10 
melhores equipas. Com a divulgação do ranking da Taça de Portugal, o Fair Play faz uma 
análise aos 10 melhores clubes em 2016/2017, quer na classificação do rendimento Já 
são conhecidos os vencedores da Taça de Portugal 
In Fair Play Online - 01-10-2017 

 
Terceira edição da Convenção Portuguesa de Natação acontece em Coimbra 
Terceira edição da Convenção Portuguesa de Natação acontece em Coimbra 111 No 
próximo dia 14 de outubro , Coimbra recebe a III Convenção Portuguesa de Natação , 
formação, inclusão e alto rendimento 
In Diário As Beiras- 02-10-2017 

 
Nadadora profissional 
In Faire Magazine- 01-10-2017 

 
Polo aquático internacional 
POLO AQUÁTICO Entre os dias 6 e 8 de outubro, a Piscina Olímpica de Rio Maior vai 
receber mais uma competição internacional de Polo Aquático. As selecções de Portugal, 
Ucrânia, Lituânia e República Checa vão jogar entre si, num dos grupos de qualifi cação 
para o Campeonato Europeu que se vai disputar em Barcelona 
In Ribatejo (O)- 28-09-2017 

 
Natação - Alexis Santos «trouxe» reforço espanhol 
In Bola (A)- 04-10-2017  
Natação - Sporting quer chegar ao heptra 
In Jogo (O)- 04-10-2017  
Natação - Ataque ao Hepta com toque Espanhol 
In Record- 04-10-2017  
Sporting ataca o hepta com toque espanhol 
Tolosa licenciou-se nos Estados Unidos, onde foi treinado por Bob Bowman, ex-técnico 
de Michael Phelps A equipa de natação do Sporting foi apresentada ontem em Alvalade, 
com uma novidade: o fundista espanhol Juan Tolosa, de 23 anos, que reforça os leões 
vindo dos Estados Unidos, onde estava a estudar na Florida Southern College, uma 
universidade da primeira divisão da NCAA, onde era treinado pelo ex-técnico de Michael 
Phelps, Bob Bowman 
In Record Online - 04-10-2017  
Sporting ataca o hepta com toque espanhol 
Por Record A equipa de natação do Sporting foi apresentada ontem em Alvalade, com 
uma novidade: o fundista espanhol Juan Tolosa, de 23 anos, que reforça os leões vindo 
dos Estados Unidos, onde estava a estudar na Florida Southern College, uma 
universidade da primeira divisão da NCAA, onde era treinado pelo ex-técnico de Michael 
Phelps, Bob Bowman 
In Sábado Online - 04-10-2017  
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"E se fosse consigo?": Deficiência e discriminação 
O que distingue alguém que tem uma deficiência de outra pessoa qualquer? Em muitos 
casos a discriminação, o preconceito, a rejeição dos outros, como na experiência que 
fizemos numa estação de serviço. Declarações de Ana Sesudo, presidente Associação 
Portuguesa de Deficientes, Patrícia Sousa, diretora técnica Associação Portuguesa 
Síndrome Asperger, Isabel Salvado, técnica mediadora Associação Portuguesa Síndrome 
Asperger, Kathy Tereso, Departamento de Contabilidade Banco BIG, Paula Campos 
Pinto, coordenadora Observatório de Deficiência do ICSP, Rui Gama, treinador de 
Natação Adaptada, Edson Carvalho, diretor artístico Armazém L 
In SIC - E se Fosse Consigo? - 02-10-2017 - 20:55H  

 
 
SESIMBRA | Travessia da Baía realiza-se no dia 5 de Outubro 
Natação Na primeira quinta-feira de Outubro tem lugar a Travessia da Baía em natação, 
uma das mais prestigiadas provas de mar que se realizam em Portugal, e que recebe 
centenas de nadadores de todo o país 
In Diário do Distrito Online - 04-10-2017  
Os 10 melhores clubes formadores em Portugal 
NataçãoNatação NacionalOs 10 melhores clubes formadores em Portugal João 
BastosOutubro 3, 201712min0Depois de analisada a classificação do rendimento da Taça 
de Portugal em natação, o Fair Play atenta agora no critério da formação 
In Fair Play Online - 03-10-2017 

 
Polo aquático 
In Record- 05-10-2017 

 
Pólo Aquático - Selecção de pólo aquático joga apuramento para o Europeu em Rio 
Maior 
In Mirante (O)- 05-10-2017  
Aldeio do Mato: Challenge 10 KM 
In Nova Aliança- 04-10-2017  
Qualificação Europeia em Rio maior 
Polo Aquático Qualificação Europeia em Rio Maior Rio Maior volta a ser palco de 
competição importante Entre os dias 6 e 8 de outubro a Piscina Olímpica de Rio Maior 
vai receber mais uma competição internacional de Polo Aquático 
In Região de Rio Maior- 29-09-2017 

 
A Supertaça de Seniores Femininos disputa-se este sábado em Alenquer. O primeiro 
troféu da época é discutido este sábado, 7 de Outubro, em Alenquer. A partir das 15h, 
as equipas de seniores femininos de Stuart HC Massamá e Benfica entram em rinque 
no Pa 
A seleção Nacional de Polo Aquático masculina inicia em Rio Maior, de sexta-feira a 
domingo (6 a 8 de outubro), a participação no grupo de qualificação para o Europeu de 
Barcelona 2018, defrontando as seleções da Ucrânia, Lituânia e R 
In Atletismo Magazine Online - 05-10-2017 

Agenda 
In Jogo (O)- 06-10-2017  
Polo aquático - Seleção tenta apuramento inédito 
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In Jogo (O)- 06-10-2017 

 
mais de 500 atravessam a baía de Sesimbra 
In Correio da Manhã- 06-10-2017  
Mais de 500 nadaram na baía de Sesimbra 
08:23 Os 17 graus da água da praia da Califórnia não foram suficientes para afugentar os 
mais de 500 inscritos na Travessia da Baía de Sesimbra a nado. Entre federados e 
amadores, o espírito era de entrega 
In Correio da Manhã Online - 06-10-2017  
Selecção nacional de Pólo Aquático disputa torneio de acesso aos Europeus 
Selecção nacional de Pólo Aquático disputa torneio de acesso aos Europeus A selecção 
nacional de Pólo Aquático masculina inicia hoje, em Rio Maior, a participação no grupo 
de qualificação para o Europeu de Barcelona 2018 
In Diário de Leiria- 06-10-2017  
Mais de 500 nadaram na baía de Sesimbra 
Travessia da Baía realiza-se desde 1946 e atrai centenas de pessoas à vila. Por Correio da 
Manhã Os 17 graus da água da praia da Califórnia não foram suficientes para afugentar 
os mais de 500 inscritos na Travessia da Baía de Sesimbra a nado 
In Sábado Online - 06-10-2017  
Qualificação para o Europeu de Barcelona 2018 
A seleção Nacional de Polo Aquático masculina inicia em Rio Maior, de sexta-feira a 
domingo (6 a 8 de outubro), a participação no grupo de qualificação para o Europeu de 
Barcelona 2018, defrontando as seleções da Ucrânia, Lituânia e R 
In Atletismo Magazine Online - 05-10-2017 

 
 
Natação 
In Bola (A)- 07-10-2017  
Polo aquático 
In Record- 07-10-2017  
Portugal vence República Checa no apuramento para Europeu de pólo aquático 
A seleção portuguesa de pólo aquático venceu hoje a República Checa por 17-9, em jogo 
da primeira jornada do torneio de qualificação, ronda II, para o europeu da modalidade, 
que está a decorrer em Rio Maior 
In Diário de Notícias Online - 06-10-2017  
Pólo aquático: Portugal bate checos no apuramento para o Europeu 
Vitória clara (17-9) na 1.ª jornada do torneio de qualificação que está a decorrer em Rio 
Maior A seleção portuguesa de pólo aquático venceu esta sexta-feira a República Checa, 
por 17-9, em jogo da primeira jornada do torneio de qualificação, ronda II, para o 
Europeu da modalidade, que está a decorrer em Rio Maior 
In Record Online - 06-10-2017  
Pólo aquático: Portugal bate checos no apuramento para o Europeu 
Por Record A seleção portuguesa de pólo aquático venceu esta sexta-feira a República 
Checa, por 17-9, em jogo da primeira jornada do torneio de qualificação, ronda II, para 
o Europeu da modalidade, que está a decorrer em Rio Maior 
In Sábado Online - 06-10-2017  
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Portugal vence República Checa no apuramento para Europeu de pólo aquático 
A seleção portuguesa de pólo aquático venceu hoje a República Checa por 17-9, em jogo 
da primeira jornada do torneio de qualificação, ronda II, para o europeu da modalidade, 
que está a decorrer em Rio Maior 
In Sapo Online - Sapo 24 Online - 06-10-2017  
Pólo Aquático: Portugal vence República Checa no apuramento para Europeu 
Portugal vai defrontar no sábado (18:00) a Ucrânia, e no domingo (10:45) a Lituânia A 
seleção portuguesa de pólo aquático venceu hoje a República Checa por 17-9, em jogo 
da primeira jornada do torneio de qualificação, ronda II, para o europeu da modalidade, 
que está a decorrer em Rio Maior 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 06-10-2017  
Portugal vence República Checa no apuramento para Europeu de pólo aquático 
A seleção portuguesa de pólo aquático venceu hoje a República Checa por 17-9, em jogo 
da primeira jornada do torneio de qualificação, ronda II, para o europeu da modalidade, 
que está a decorrer em Rio Maior 
In TSF Online - 06-10-2017  

 
Qualificação para o Europeu de Barcelona 2018 - Portugal bate a República Checa por 
17-9 
A seleção de Portugal de Polo Aquático masculina venceu hoje a R. Checa, por 17-9, no 
European Water Polo Championships, Qualification Tournament Round II, que decorre 
de hoje até domingo em Rio Maior 
In Atletismo Magazine Online - 06-10-2017  
Pólo Aquático: Portugal vence a República Checa no apuramento para o Europeu 
Fotografia: Federação Portuguesa de Natação 06 Outubro 2017 às 23:19 Portugal venceu 
a República Chega no jogo da primeira jornada do torneio de qualificação para o europeu 
de pólo aquático. A seleção portuguesa de pólo aquático venceu esta sexta-feira a 
República Checa por 17-9, em jogo da primeira jornada do torneio de qualificação, ronda 
II, para o europeu da modalidade, que está a decorrer em Rio Maior 
In Jogo Online (O) - 06-10-2017 

 
Piscinas reabriram em Vila Praia de Âncora após obras de melhoramento 
Piscinas reabriram em Vila Praia de Âncora após obras de melhoramento A s Piscinas de 
Vila Praia de Âncora, no concelho de Caminha, reabriram ao público, depois de terem 
sido concluídos os trabalhos de manutenção e melhoria geral das condições do 
equipamento 
In Diário do Minho- 07-10-2017 

 
Natação em celebração 
In JM- 07-10-2017  
Natação - Clubes de Leiria entre os melhores da formação em Portugal 
In Região de Leiria- 05-10-2017 

 
Polo aquático - Portugal vence república Checa para o europeu de pólo aquático 
In JM- 08-10-2017  
Independência gera preocupação 
In Jogo (O)- 08-10-2017  

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=887e5c4d-7b3f-4583-b9e9-1bbb4bbc5088
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=65dd61d5-0ca3-48a8-8bab-67640b49756f
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0ff1fc73-898f-4699-9037-efd675165df2
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f570b842-4ba0-46b4-ae43-177f7e0d1cde
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=97544f53-1094-420a-8893-4235b9948b9b
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5bb18878-2e70-4714-aa63-e5d99acf3440&analises=1
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5f5aebfa-087e-4326-9f8b-23757dc6ee4f&analises=1
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=702d8870-e210-4078-a7f8-1ba758f50bc7&analises=1
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=81170d62-06a3-46a7-a099-e5399b0c869b&analises=1
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=017fdf4a-2f0e-4710-973d-ee837876ffdd&analises=1


RELATORIO MENSAL DE ATIVIDADE 
Outubro de 2017 

 

Polo aquático - Portugal sofre derrota comprometedora 
In Jogo (O)- 08-10-2017  
Pólo Aquático- 10-11. Portugal perde no polo aquático 
In Jornal de Notícias- 08-10-2017  
Polo Aquático 
In Record- 08-10-2017  
Seleção portuguesa de pólo aquático perde na qualificação para o Europeu2018 
A seleção portuguesa de pólo aquático perdeu hoje com a Ucrânia por 11-10, em partida 
referente à segunda ronda de qualificação para o Europeu2018, disputado na piscina de 
Rio Maior. A formação portuguesa, que na sexta-feira bateu a República Checa por 17-
9, esteve a lutar pela vitória até aos derradeiros segundos frente a uma Ucrânia que 
manteve a invencibilidade nesta ronda, após bater a abrir a Lituânia (18-7) 
In Diário de Notícias Online - 07-10-2017  
Melanie Santos abandona na Taça do Mundo de Sarasota 
Portuguesa desistiu após o segmento da natação, numa prova ganha pela japonesa Juri 
Ide A portuguesa Melanie Santos abandonou este sábado, após o segmento da natação, 
a Taça do Mundo de triatlo de Sarasota, nos Estados Unidos, numa prova ganha pela 
japonesa Juri Ide 
In Record Online - 07-10-2017 

 
 
Pólo Aquático: Portugal perde na qualificação para o Europeu 
Fotografia: Federação Portuguesa de Natação 07 Outubro 2017 às 21:35 A seleção 
portuguesa perdeu com a Ucrânia, num jogo disputado até aos últimos segundos. 
Portugal perdeu este sábado com a Ucrânia por 11-10, na segunda ronda de qualificação 
para o Europeu'2018, num jogo disputado na piscina de Rio Maior 
In Jogo Online (O) - 07-10-2017 

 
Portugal vence Lituânia e é segundo no apuramento para Europeu de polo aquático 
A seleção portuguesa de polo aquático venceu hoje a Lituânia, por 16-7, terminando em 
segundo o derradeiro encontro da segunda ronda de qualificação para o Europeu de 
2018. Em Rio Maior, distrito de Santarém, a equipa portuguesa somou o segundo triunfo 
em três encontros, terminando o grupo em segundo, atrás da Ucrânia, que fez um 
percurso perfeito 
In Diário de Notícias Online - 08-10-2017  
Pólo aquático: Portugal vence Lituânia e é 2.º no apuramento para Europeu 
A seleção portuguesa de polo aquático venceu este domingo a Lituânia, por 16-7, 
terminando em segundo o derradeiro encontro da segunda ronda de qualificação para 
o Europeu de 2018. Em Rio Maior, distrito de Santarém, a equipa portuguesa somou o 
segundo triunfo em três encontros, terminando o grupo em segundo, atrás da Ucrânia, 
que fez um percurso perfeito 
In Record Online - 08-10-2017  
Pólo aquático: Portugal vence Lituânia e é 2.º no apuramento para Europeu 
Por Record A seleção portuguesa de polo aquático venceu este domingo a Lituânia, por 
16-7, terminando em segundo o derradeiro encontro da segunda ronda de qualificação 
para o Europeu de 2018.Em Rio Maior, distrito de Santarém, a equipa portuguesa somou 
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o segundo triunfo em três encontros, terminando o grupo em segundo, atrás da Ucrânia, 
que fez um percurso perfeito 
In Sábado Online - 08-10-2017  
Portugal segundo no apuramento para Europeu de polo aquático após vitória frente 
à Lituânia 
A seleção portuguesa de polo aquático venceu hoje a Lituânia, por 16-7, terminando em 
segundo o derradeiro encontro da segunda ronda de qualificação para o Europeu de 
2018. Em Rio Maior, distrito de Santarém, a equipa portuguesa somou o segundo triunfo 
em três encontros, terminando o grupo em segundo, atrás da Ucrânia, que fez um 
percurso perfeito 
In Sapo Online - Sapo 24 Online - 08-10-2017  
Portugal vence Lituânia e é segundo no apuramento para Europeu de polo aquático 
A seleção portuguesa de polo aquático venceu hoje a Lituânia, por 16-7, terminando em 
segundo o derradeiro encontro da segunda ronda de qualificação para o Europeu de 
2018. Em Rio Maior, distrito de Santarém, a equipa portuguesa somou o segundo triunfo 
em três encontros, terminando o grupo em segundo, atrás da Ucrânia, que fez um 
percurso perfeito 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 08-10-2017  
Portugal vence Lituânia e é segundo no apuramento para Europeu de polo aquático 
A seleção portuguesa de polo aquático venceu hoje a Lituânia, por 16-7, terminando em 
segundo o derradeiro encontro da segunda ronda de qualificação para o Europeu de 
2018. Em Rio Maior, distrito de Santarém, a equipa portuguesa somou o segundo triunfo 
em três encontros, terminando o grupo em segundo, atrás da Ucrânia, que fez um 
percurso perfeito 
In TSF Online - 08-10-2017  

 
 
Polo Aquático - Seleção bate Lituânia 
In Bola (A)- 09-10-2017  
Polo Aquático - Portugal no playoff 
In Record- 09-10-2017  
Associação de Natação da Madeira premiou os melhores do ano 
Desporto Desporto | Publicado 09 Out, 2017, 00:36 Please enable JavaScript to view the 
Powered by Disqus. 
In RTP Online - 09-10-2017  
Wild Challenge Gondomar 
As corridas de obstáculos de inspiração militar chegaram a Portugal há cerca de 4 anos. 
Hoje, reúnem milhares de seguidores. Fomos conhecer uma das mais intensas e 
completas corridas deste desporto de aventura em Gondomar 
In TVI - Jornal das 8 - 08-10-2017 - 20:59H   
Range Rover Sport desafia nadadores profissionais; quem leva a melhor? 
Competi em todo o mundo, mas nunca fiz nada assim. Com uma maré forte tive que 
fazer muito esforço para me manter à frente do Range Rover Sport - um adversário 
bastante diferente dos que costumo ver por cima do ombro quando estou a competir  
In Bola Online (A) - 08-10-2017  
Portugal vence Lituânia e é segundo no apuramento para Europeu de polo aquático 
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08 Out, 2017, 15:51 / atualizado em 08 Out, 2017, 15:51 | Outras Modalidades | Foto: 
Federação Nacional Polo Aquático - DR A seleção portuguesa de polo aquático venceu 
hoje a Lituânia, por 16-7, terminando em segundo o derradeiro encontro da segunda 
ronda de qualificação para o Europeu de 2018 
In RTP Online - 08-10-2017 

 
 
O desempenho dos internacionais portugueses 
NataçãoNatação NacionalO desempenho dos internacionais portugueses João 
BastosOutubro 8, 20178min0Fazemos o balanço da participação de Portugal nas grandes 
competições internacionais de natação pura, cujo calendário foi bastante preenchido em 
2016/2017 Prestes a dar início à época 2017/2018, ainda olhamos em retrospectiva para 
a época que se encerrou na natação portuguesa *Alguns dados analisados neste artigo 
foram recolhidos pelo Professor Carlos Freitas a quem o Fair Play agradece a prestimosa 
colaboração 
In Fair Play Online - 08-10-2017  
Portugal vence Lituânia e é segundo no apuramento para Europeu de polo aquático 
Fotografia: FPN 08 Outubro 2017 às 15:28 Em Rio Maior, distrito de Santarém, a equipa 
portuguesa somou o segundo triunfo em três encontros, terminando o grupo em 
segundo, atrás da Ucrânia, que fez um percurso perfeito 
In Jogo Online (O) - 08-10-2017 

 
Troféu "famalicense d´ouro" já conhece os 24 nomeados das oito categorias 
VILA NOVA DE FAMALICÃO | Redacção | Já são conhecidos os nomes dos 24 nomeados 
que estão na corrida pelos 8 troféus “Famalicense D Ouro”, que vão ser entregues no 
próximo dia 5 de Novembro, na II Gala do Desporto de Vila Nova de Famalicão 
In Correio do Minho- 10-10-2017  
Filipe Rebelo lidera Portugal 
In JM- 10-10-2017  
Em resumo 
In JM- 10-10-2017 

 
Federação Portuguesa de Natação 
2017-10-10 01:56:08+00:00 Simone Fragoso vai ser distinguida Realiza-se no próximo 
dia 14, no Hotel Vila Galé, em Coimbra, o jantar oficial da III Convenção Portuguesa de 
Natação da Federação Portuguesa de Natação, durante a qual vão ser entregues algumas 
distinções, entre as quais a "Medalha de Bronze" a SIMONE FRAGOSO pelos relevantes 
serviços prestados à natação portuguesa, que integra o quadro técnico da Palmela 
Desporto desde o início desta época desportiva 
In Diário da Região Online - 10-10-2017  
Noite de gala para a natação 
In JM- 10-10-2017  

 
Bons resultados para a Palmela Desporto 
D I R E I T O S R E S E R V A D O S NATAÇÃO Travessia da Baía de Sesimbra Bons resultados 
para a Palmela Desporto D isputou-se, no passado dia 5, a travessia da Baía de Sesimbra, 
competição de águas abertas, numa extensão de 1500 metros, na qual participaram 253 
nadadores em representação de 14 clubes, entre os quais o Sport Algés e Dafundo, o 
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Sport Lisboa e Benfica, a SFUAP (Sociedade Filarmónica União Artística Piedense), a 
Gesloures e o Sporting Clube de Portugal 
In Diário da Região- 10-10-2017 

 
Crédito Agrícola de Cantanhede e Mira e a Secção de Natação da Columbófila 
renovaram aliança 
Crédito Agrícola de Cantanhede e Mira e a Secção de Natação da Columbó?la renovaram 
aliança DR 111 O Crédito Agrícola (CCAM) de Cantanhede e Mira e a Secção de Natação 
da Columbó?la de Cantanhede renovaram, no início deste mês, o protocolo para a época 
desportiva 2017/2018 
In Diário As Beiras- 11-10-2017  
Desporto adaptado - Ana Margarida Filipe compete em Itália 
A atleta Ana Margarida Filipe, que defende as cores do Clube Desportivo da Associação 
Cristã da Mocidade – Terceira, representa as cores de Portugal nos Jogos Europeus para 
a Juventude 2017, evento que está a decorrer desde anteontem, segunda-feira, e até 
domingo (dia 15), em Génova, Itália 
In Diário Insular- 11-10-2017 

 
Natação - Coimbra recebe sábado a III Convenção de Natação 
A Universidade de Coimbra se rá o palco da III Convenção Por tuguesa de Natação, uma 
organização da Federação Portuguesa de Natação (FPN), no sábado. Coimbra acolhe este 
evento no âmbito do programa educacional dos Jogos Europeus Universitários 2018 
In Diário de Coimbra- 11-10-2017  
Palmela Desporto 
View Comments Nadadores da Palmela Desporto participaram na Travessia da Baía de 
Sesimbra Disputou-se no dia 5 de outubro de 2017 a Travessia da Baía de Sesimbra. 
Nesta competição de águas abertas, numa extensão de 1500 metros, participaram 253 
nadadores em representação de 14 clubes, entre os quais o Sport Algés e Dafundo, o 
Sprot Lisboa e Benfica, a SFUAP (Sociedade Filarmónica União Artística Piedense), a 
Gesloures e o Sporting Clube de Portugal 
In Distrito Online - 10-10-2017  
Universidade de Coimbra recebe III Convenção Portuguesa de Natação 
A Universidade de Coimbra será o palco da III Convenção Portuguesa de Natação, uma 
organização da Federação Portuguesa de Natação (FPN), no próximo sábado, 14 de 
Outubro. Coimbra acolhe este evento no âmbito do Programa Educacional dos Jogos 
Europeus Universitários 2018 
In Notícias de Coimbra Online - 10-10-2017 

 
 
Simone Fragoso distinguida pela Federação Portuguesa de Natação 
14 de Outubro simone FrAgoso distinguidA PelA FederAção PortuguesA de nAtAção 
Simone Fragoso vai receber mais uma distinção, desta vez da Federação Portuguesa de 
Natação. Realiza-se no dia 14 de outubro de 2017, no Hotel Vila Galé em Coimbra, o 
jantar oficial da III Convenção Portuguesa de Natação FPN onde vão ser entregues 
algumas distinções, entre as quais a “Medalha de Bronze” a Simone Fragoso pelos 
relevantes serviços prestados à Natação Portuguesa 
In Jornal do Pinhal Novo- 10-10-2017 

 
CA de Cantanhede e Mira apoiam natação da SCC 

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e95b4fa4-91ad-4b96-90ca-caa4b65dfee4&analises=1
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e0b8cf5f-52c6-4b2d-b90a-0ab53a54bf99&analises=1
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=decd5fc5-84ce-4fb7-b72a-89a2e0a1b9ed&analises=1
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=db7ca36c-2611-4e57-909b-0727868b7da0&analises=1
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=eeea0140-3419-4e98-83ca-971e35580d4d
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ca33322b-9d7f-43a0-9cef-823c7317504d
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6d28972d-1898-4725-8b3c-219a7533d856&analises=1


RELATORIO MENSAL DE ATIVIDADE 
Outubro de 2017 

 

PATROCÍNIO O Crédito Agrí cola de Cantanhede e Mira e a Secção de Natação da 
Associação de Solidariedade Social Sociedade Columbófila Cantanhedense renovaram 
protocolo de colaboração para a época desportiva 2017/2018 
In Diário de Coimbra- 12-10-2017  
Galomar vai competir em sete modalidades 
In JM- 12-10-2017  
Natação 
In Record- 12-10-2017 

 
Natação - UC recebe convenção nacional 
Natação UC recebe convenção nacional 111 A Universidade de Coimbra será o palco da 
3.ª Convenção Portuguesa de Natação, uma organização da Federação Portuguesa de 
Natação (FPN), este sábado. Coimbra acolhe este evento no âmbito do Programa 
Educacional dos Jogos Europeus Universitários 2018 
In Diário As Beiras- 12-10-2017  
III Convenção Portuguesa de Natação - Coimbra 2017 
Formação, Inclusão e Alto Rendimento Convenção: Reitoria da Universidade de Coimbra 
Gala: Hotel Vila Galé Coimbra. Organização: Federação Portuguesa de Natação (FPN) 
"Formação, Inclusão e Alto Rendimento" são os temas da III Convenção Portuguesa de 
Natação 2017 que decorre sábado, dia 14 de outubro, na Reitoria da Universidade de 
Coimbra, seguida da Gala Anual da Natação, no Hotel Vila Galé, onde serão galardoados 
o melhor treinador, árbitro e praticante de 2017 
In Atletismo Magazine Online - 11-10-2017  
Rio Maior recebeu competição internacional de polo aquático 
Entre os dias 6 e 8 de outubro a Piscina Olímpica de Rio Maior recebeu mais uma 
competição internacional de polo aquático. As selecções de Portugal, Ucrânia, Lituânia 
e República Checa jogaram entre si, num dos grupos de qualificação para o Campeonato 
Europeu que se vai disputar em Barcelona 
In Comércio e Notícias Online - 11-10-2017 

 
 
Ser atleta 
SER ATLETA tos. Não é por nadar bem, correr como ninguém ou jogar melhor que estão 
reunidas as condições para ser atleta. A componente mental, à medida que a idade 
avança, assume maior relevância nas condições necessárias para a obtenção dos 
resultados desportivos 
In Cidade Hoje- 12-10-2017  
Rio Maior recebeu competição internacional de Polo Aquático 
Entre os dias 6 e 8 de Outubro a Piscina Olímpica de Rio Maior recebeu mais uma 
competição internacional de Polo Aquático. As selecções de Portugal, Ucrânia, Lituânia 
e República Checa jogaram entre si, num dos grupos de qualificação para o Campeonato 
Europeu que se vai disputar em Barcelona 
In Correio do Ribatejo Online - 12-10-2017  
III Convenção Portuguesa de Natação é na cidade dos estudantes 
A Universidade de Coimbra vai receber este sábado a III Convenção Portuguesa de 
Natação, Formação, Inclusão e Alto Rendimento, que reunirá grandes nomes não só da 
natação portuguesa e internacional, como também do desporto 
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In Mais Superior Online - 12-10-2017 

 
Natação - Itália 
In Bola (A)- 13-10-2017  
Escola de natação já iniciou a nova época 
Escola de natação já iniciou a nova época IDANHA-A-NOVA A Escola de Natação de 
Idanha-a-Nova, nas Piscinas Municipais, já iniciou a nova época desportiva, com aulas 
desde os seis meses até à idade sénior 
In Diário de Viseu- 13-10-2017  
Torneio de Natação Ilha Azul realiza-se este Sábado na cidade da Horta 
Nesta época de 2017/2018, a Secção de Natação do Clube Naval da Horta (CNH) tem a 
sua primeira prova local no próximo Sábado, dia 14. Trata-se do Torneio Ilha Azul, que 
terá início pelas 10h30 horas, decorrendo de manhã e à tarde, na Piscina da Escola 
Secundária Manuel de Arriaga (ESMA), da Horta 
In Diário dos Açores- 13-10-2017  
Portugal arranca Jogos Europeus da Juventude com quatro medalhas, duas de ouro 
Os atletas portugueses conquistaram hoje duas medalhas de ouro, uma de prata e uma 
de bronze no primeiro dia dos Jogos Europeus da Juventude, em Génova, Itália. No 
atletismo, Ana Filipe sagrou-se campeã no salto em comprimento, com um salto de 5,24 
metros, a dois centímetros do recorde pessoal, enquanto, na natação, Renata Pinto 
triunfou nos 100 metros bruços 
In Diário de Notícias Online - 12-10-2017  
Portugal arranca Jogos Europeus da Juventude com quatro medalhas, duas de ouro 
Lusa Hoje às 22:03, atualizado às 22:07 Os atletas portugueses conquistaram hoje duas 
medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze no primeiro dia dos Jogos Europeus 
da Juventude, em Génova, Itália. No atletismo, Ana Filipe sagrou-se campeã no salto em 
comprimento, com um salto de 5,24 metros, a dois centímetros do recorde pessoal, 
enquanto, na natação, Renata Pinto triunfou nos 100 metros bruços 
In Jornal de Notícias Online - 12-10-2017  
Portugal arranca Jogos Europeus da Juventude com quatro medalhas, duas de ouro 
12 de outubro de 2017, 23:07 No atletismo, Ana Filipe sagrou-se campeã no salto em 
comprimento, com um salto de 5,24 metros, a dois centímetros do recorde pessoal. Na 
natação, Renata Pinto triunfou nos 100 metros bruços 
In Público Online - 12-10-2017  
Portugal arranca Jogos Europeus da Juventude com quatro medalhas 
Ana Filipe e Renata Pinto conquistaram o ouro, Pedro Frasco a prata e Márcia Araújo o 
bronze Os atletas portugueses conquistaram hoje duas medalhas de ouro, uma de prata 
e uma de bronze no primeiro dia dos Jogos Europeus da Juventude, em Génova, Itália 
In Record Online - 12-10-2017  
Portugal arranca Jogos Europeus da Juventude com quatro medalhas 
Por Record Os atletas portugueses conquistaram hoje duas medalhas de ouro, uma de 
prata e uma de bronze no primeiro dia dos Jogos Europeus da Juventude, em Génova, 
Itália.No atletismo, Ana Filipe sagrou-se campeã no salto em comprimento, com um salto 
de 5,24 metros, a dois centímetros do recorde pessoal, enquanto, na natação, Renata 
Pinto triunfou nos 100 metros bruços 
In Sábado Online - 12-10-2017  
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Portugal arranca Jogos Europeus da Juventude com quatro medalhas, duas de ouro 
Os atletas portugueses conquistaram hoje duas medalhas de ouro, uma de prata e uma 
de bronze no primeiro dia dos Jogos Europeus da Juventude, em Génova, Itália. No 
atletismo, Ana Filipe sagrou-se campeã no salto em comprimento, com um salto de 5,24 
metros, a dois centímetros do recorde pessoal, enquanto, na natação, Renata Pinto 
triunfou nos 100 metros bruços 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 12-10-2017  
Portugal arranca Jogos Europeus da Juventude com quatro medalhas, duas de ouro 
Os atletas portugueses conquistaram hoje duas medalhas de ouro, uma de prata e uma 
de bronze no primeiro dia dos Jogos Europeus da Juventude, em Génova, Itália. PUB PUB 
No atletismo, Ana Filipe sagrou-se campeã no salto em comprimento, com um salto de 
5,24 metros, a dois centímetros do recorde pessoal, enquanto, na natação, Renata Pinto 
triunfou nos 100 metros bruços 
In TSF Online - 12-10-2017   

 

 
 
 
Novas tecnologias nas organizações desportivas (artigo de António José Silva) 
As federações desportivas (FD's) são o elemento central da organização desportiva 
passando por elas o essencial da atividade quanto à regulamentação e organização 
competitiva. No âmbito do ordenamento jurídico o estado delegou competências de 
natureza pública nas federações de utilidade pública desportiva (UPD) porque considera 
que o desporto é uma atividade propícia ao exercício de cidadania através da dimensão 
associativa e um importante fator de inclusão, coesão social e territorial 
In Bola Online (A) - 12-10-2017  
Coimbra acolhe 3.ª convenção 
"Formação, Inclusão e Alto Rendimento". Estes são os temas da 3.ª Convenção 
Portuguesa de Natação 2017 que decorre este sábado (14 de outubro), na Reitoria da 
Universidade de Coimbra, seguida da Gala Anual da Natação, no Hotel Vila Galé, onde 
serão galardoados o melhor treinador, árbitro e praticante de 2017 
In Record Online - 12-10-2017 

 
 
UC recebe amanhã Convenção Portuguesa de Natação 
In Despertar (O)- 13-10-2017  
Polo Aquático Internacional em Rio Maior 
Polo Aquático Internacional em Rio Maior Entre os dias 6 e 8 de outubro a Piscina 
Olímpica de Rio Maior recebeu mais uma competição internacional de Polo Aquático. As 
seleções de Portugal, Ucrânia, Lituânia e República Checa jogaram entre si, num dos 
grupos de qualificação para o Campeonato Europeu que se vai disputar em Barcelona 
In Região de Rio Maior- 13-10-2017 

 
Natação - Melhores da natação premiados em Coimbra 
“Formação, Inclusão e Alto Rendimento” são os temas da III Convenção Portuguesa de 
Natação 2017 que decorre hoje na Reitoria da Universidade de Coimbra, seguida da Gala 
Anual da Natação, no Hotel Vila Galé, onde serão galardoados o melhor treinador, 
árbitro e praticante de 2017 
In Diário de Coimbra- 14-10-2017 
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Alexis Santos e Diana Durães recebem prémio 
Alexis Santos e Diana Durães receberam este sábado o prémio FPN 2017 para melhores 
praticantes de natação pura da temporada, galardões atribuídos após a Convenção 
Portuguesa de Natação, no decorrer da Gala FPN que realizou-se numa unidade 
hoteleira de Coimbra 
In Record Online - 15-10-2017  
Alexis Santos e Diana Durães recebem prémio 
Em águas abertas os prémios foram atribuídos a Rafael Gil e Angélica André; No polo 
aquático o melhor jogador foi Pedro Sousa e Janete Sousa. E o melhor praticante de 
natação sincronizada foi Bárbara Costa 
In Sábado Online - 15-10-2017 

 
Natação Convenção Nacional decorreu em Coimbra 
Natação Convenção Nacional decorreu em Coimbra DR A natação foi debatida no último 
sábado 111 Alexis Santos e Diana Durães foram galardoados com o prémio para 
melhores praticantes de natação pura da temporada 2017, prémios atribuídos pela 
Federação Portuguesa de Natação (FPN) no decorrer da Gala FPN sábado em Coimbra 
In Diário As Beiras- 16-10-2017 

 
Natação - Galitos distinguido com medalha de ouro na Gala da Federação 
Clube dos Galitos de Aveiro agraciado com ouro em Coimbra Natação Centenária 
colectividade de Aveiro foi distinguida na Gala FPN, onde o técnico aveirense, Élio 
Terrível, também foi um dos galardoados na entrega dos Prémios 2017 O Clube dos 
Galitos de Aveiro esteve em evidência na III Edição da Gala da Federação Portuguesa de 
Natação, que decorreu no passado sábado nu ma unidade hoteleira de Coimbra, onde 
foi agraciado com a medalha de ouro, juntamente com o Sporting Clube de Portugal e 
Gesloures 
In Diário de Aveiro- 17-10-2017  
Clube dos Galitos agraciado com medalha de ouro em Coimbra 
O Clube dos Galitos de Aveiro esteve em evidência na III Edição da Gala da Federação 
Portuguesa de Natação, que decorreu no passado sábado numa unidade hoteleira de 
Coimbra, onde foi agraciado com a medalha de ouro, juntamente com o Sporting Clube 
de Portugal e Gesloures 
In Diário de Aveiro Online - 17-10-2017  
Natação - Alexis e Diana eleitos 
In Jogo (O)- 17-10-2017  
Escola de Natação de Beja recebe distinção 
17 Outubro, 2017 Pelo segundo ano consecutivo a Escola de Natação do Clube de 
Natação de Beja foi galardoada na Gala de Entrega de Prémios da Federação Portuguesa 
de Natação 2017. A cerimónia decorreu no passado sábado, dia 14 de Outubro, na cidade 
de Coimbra 
In Rádio Pax Online - 17-10-2017  
SC Braga distinguido na Gala da Federação Portuguesa de Natação 
SC Braga distinguido na Gala da Federação Portuguesa de Natação Braga TV 1 min atrás 
Desporto Deixe um comentário O SC Braga foi distinguido na Gala da Federação 
Portuguesa de Natação, que se realizou em Coimbra, com a medalha de prata 
In Braga TV Online - 16-10-2017 
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CNC reconhecido pela qualidade e confiança 
O Clube Natação do Cartaxo esteve presente no dia 14 de outubro em Coimbra na III 
Convenção/Gala Portuguesa de Natação, onde recebeu a Certificação da Qualidade 
FPNCQ17 - Nível 1. O facto de uma escola de natação ser reconhecida de "Escola de 
Natação de Qualidade e Confiança FPN" permite a manutenção de um sistema de gestão 
pedagógico-didático adequado; garantir a qualidade pedagógica da Escola de Natação; 
a obtenção de bons resultados no processo de ensino-aprendizagem; transmitir 
confiança aos alunos inscritos e aos seus encarregados de educação 
In Jornal de Cá Online - 16-10-2017  
Clube de Natação do Cartaxo com certificado de qualidade 
A Escola está a trabalhar os objectivos necessários para alcançar o nível 2 da Certificação 
da Qualidade FPNCQ. A Escola de Natação do Clube de Natação do Cartaxo recebeu, no 
dia 14 de Outubro, o certificado "Qualidade Nível 1 FPNCQ17" atribuído pela Federação 
Portuguesa de Natação (FPN) 
In Mirante Online (O) - 16-10-2017 

 
 
Torres Novas | Escola Municipal de Natação recebe certificado de qualidade 
Foto: CM Torres Novas A Federação Portuguesa de Natação (FPN) entregou as 
certificações do programa "Portugal a Nadar". A cerimónia decorreu no sábado, dia 14 
de outubro, tendo a Escola Municipal de Natação de Torres Novas sido uma das escolas 
distinguidas 
In Médio Tejo Online - 17-10-2017 

 
Luís Caravana ganha medalhas de ouro e prata 
BOCCIA | Rui Serapicos | Luís Caravana, jovem barcelense atleta de boccia do SC Braga, 
acompanhado por Afonso Costa, conquistou ao serviço da selecção nacional, nos Jogos 
Europeus da Juventude, que decorreram em Génova, na Itália uma medalha de ouro e 
uma medalha de prata para Portugal 
In Correio do Minho- 18-10-2017 
 
Natação - Atletas da Columbó ila convocados para prova internacional 
Natação Atletas da Columbó ila convocados para prova internacional Sara Alves, 
Alexandre Coutinho, Diogo Coelho e Diogo Marques, todos da Columbó?la, terão a 
companhia de Angélica André (CFP), Vânia Neves (CFP), Diogo Nunes (CFP), José Paula 
Carvalho (SFUAP), Rafael Gil (SLB) e Tiago Campos (CNRM) 
In Diário As Beiras- 18-10-2017  
Natação - S.C. Aveiro certificado com Grau Ouro 
A Federação Portuguesa de Natação (FPN) atribuiu, na noite do último sábado, durante 
a sua III Gala, o Certificado “Qualidade Nível 3 FPN” à Escola de Natação do Sporting 
Clube de Aveiro. O clube aveirense, que esteve representado pelo seu coordenador 
técnico, Jorge Crespo (na foto), recebeu, assim, a distinção mais alta no que concerne à 
certificação de Escolas de Natação, o grau Ouro 
In Diário de Aveiro- 18-10-2017  
Inclusão, Formação e Alto Rendimento 
NataçãoNatação NacionalInclusão, Formação e Alto Rendimento João BastosOutubro 
17, 20176min0O Fair Play esteve presente na III Convenção Portuguesa de Natação 
subordinada aos temas da inclusão, formação e alto rendimento A Federação 
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Portuguesa de Natação organizou a III Convenção Portuguesa de Natação que juntou 
técnicos e dirigentes que discutiram questões como a inclusão, a formação e o alto 
rendimento em natação Os profissionais da natação estiveram reunidos na Reitoria da 
Universidade de Coimbra no dia 14 de Outubro a reflectir sobre os três momentos 
essenciais na carreira de um nadador de elite, ou seja, o momento da captação, no qual 
ele se sente atraído a praticar natação de competição em qualquer uma das suas 
variantes, o momento da sua formação e como ser bem sucedido nesta fase e o 
momento em que atinge o topo da sua carreira, ou seja, o alto rendimento 
In Fair Play Online - 17-10-2017  
Atividades do Ginásio Clube de Santo Tirso 
ANDEBOL A nossa equipa Sénior venceu no passado sábado o Fermentões, equipa que 
tinha somado por vitórias os jogos efetuados neste Campeonato, mantendo-se assim no 
2º lugar da classificação . Os resultados completos foram: Seniores: Ginásio 27 - 
Fermentões 26 Seniores: CA Leça 29 - Ginásio B 28 Juvenis: Fermentões 29 - Ginásio 18 
Iniciados: FC Porto 32 - Ginásio 39 Infantis: Azurara 29 - Ginásio 24 ATLETISMO A nossa 
secção de Atletismo marcou presença em mais duas provas - a corrida do 25º aniversário 
do CAST, em Santo Tirso, realizada no dia 5 de outubro, e a XXIX Meia Maratona "Cidade 
de Ovar", realizada no dia 8 de outubro 
In Santo Tirso Digital Online - 17-10-2017 

 
 
Torres Novas: escola de natação certificada pela federação 
Torres Novas: escola de natação certificada pela federação A escola municipal de 
natação de Torres Novas foi uma das que foi distinguida pela Federação Portuguesa de 
Natação com a certificação do programa “Portugal a Nadar” 
In Jornal Torrejano- 20-10-2017  
Diana Durães eleita melhor praticante de natação pura feminina pela FPN 
Foto: FPN A fafense Diana Durães foi distinguida pela Federação Portuguesa de Natação 
(FPN) como a melhor praticante de natação pura feminina da temporada 2016/2017. O 
galardão foi atribuído no sábado, na Gala FPN, uma gala anual que distingue nadadores, 
jogadores, treinadores, dirigentes, árbitros e outros agentes da natação portuguesa 
In Expresso de Fafe Online - 18-10-2017  
ENV com Certificação de Qualidade Nível 2 
In Desportivo de Guimarães- 17-10-2017 

 
Natação - João Machado no Benfica 
In Bola (A)- 19-10-2017  
Clube Náutico Académico celebra 33.º aniversário 
EFEMÉRIDE O Clube Náutico Académico de Coimbra (CNAC) assinala hoje o seu 33.º 
aniversário. São mais de três décadas a de um projecto associativo numa área que articu 
la a formação de crianças e jovens com a dimensão competitiva do desporto 
In Diário de Coimbra- 19-10-2017 

 
Nadadores da Columbófila dominam convocatória 
Os nadadores internacionais Sara Alves, Diogo Coelho, Alexandre Coutinho e Diogo 
Marques e o treinador Ricardo Antunes, da Sociedade Columbófila Cantanhedense, 
foram convocados para integrarem mais um estágio de da selecção nacional de águas 
abertas, promovido pela Federação Portuguesa de Natação 
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In Diário de Coimbra- 19-10-2017  
 
Viana Natação Clube distinguiu atletas nas comemorações do 15.º aniversário 
NATAÇÃO | Arthur Macedo | O Viana Natação Clube festejou seu 15.º aniversário ao 
serviço do desporto em Viana do Castelo com um almoço comemorativo. O evento 
juntou mais de uma centena de atletas, dirigentes, ex-dirigentes e amigos do clube 
In Correio do Minho- 20-10-2017  
Azores Triathlon 
A edição deste ano do Azores Triathlon conta pela primeira vez com a participação de 
atletas estrangeiros. Comentários de Fernando Correia, vice-presidente Federação de 
Triatlo de Portugal; Carlos Martins, Associação Portas do Mar 
In RTP Açores - Telejornal Açores - 19-10-2017 - 20:32H   
Português no Ironman Barcelona 
Um exemplo de superação. Alexandre Dias é o primeiro atleta português com esclerose 
múltipla a terminar um Ironman. É uma das provas mais duras que inclui natação, 
ciclismo e corrida e que decorreu em Barcelona 
In SIC - Primeiro Jornal - 19-10-2017 - 14:25H  

 
João Vaz é o Melhor Atleta de Natação Adaptada 
João Vaz venceu o prémio de "Melhor praticante natação adaptada masculino" durante 
a Gala da Federação Portuguesa de Natação 2017 que se realizou em Coimbra, no 
passado sábado, dia 14 de outubro. Este prémio surge numa altura em que o nadador 
prepara a participação no Campeonato Europeu de Natação DSISO que se realiza entre 
30 de outubro e 4 de novembro em Paris 
In Atletismo Magazine Online - 19-10-2017 

 
ESCOLA DE NATAÇÃO DO CFE CERTIFICADA PELA 3ª ÉPOCA CONSECUTIVA 
A Escola de Natação do Clube de Futebol de Estremoz, recebeu pela 3ª época 
consecutiva e com subida ao nível 2 - Prata, a Certificação de Qualidade da Federação 
Portuguesa de Natação. A Certificação de Qualidade insere-se no programa Portugal a 
Nadar e traduz-se num comprometimento de melhoria continua a nível pedagógico, 
didáctico e de gestão 
In Tudobem - Informação Regional Online - 20-10-2017  
Escola de natação Municipal com certificado de qualidade da Federação Portuguesa 
In Região de Leiria- 19-10-2017  
A mexer 
Tó Cardoso, da Nazaré, tornou-se no primeiro português de sempre a vencer unia etapa 
do circuito mundial de bodyboard, no Nazaré Pró, que terminou dia 12 na Praia do Norte. 
01 05 A mexer 01 Tó Cardoso, da Nazaré, tornou-se no primeiro português de sempre a 
vencer unia etapa do circuito mundial de bodyboard, no Nazaré Pró, que terminou dia 
12 na Praia do Norte 
In Região de Leiria- 19-10-2017 

 
 
Quatro algarvios na luta pelo pódio do Circuito Nacional de Águas Abertas 
Gonçalo Bárbara, Ana Bárbara e Wanda Gião, da Portinado, e Rúben Fuentes, do FC 
Ferreiras, vão lutar por um lugar no pódio, este sábado, dia 21, no 13º Challenge Aldeia 
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do Mato, última prova do 10º Circuito Nacional de Águas Abertas, na Praia Fluvial Aldeia 
do Mato, em Abrantes 
In Algarve Desporto Online - 20-10-2017  
Piscina Municipal de Grândola Um quarto de século ao serviço da população 
View Comments Piscina Municipal de Grândola Um quarto de século ao serviço da 
população Vinte e cinco anos depois abertura ao público, em 22 de outubro de 1992, a 
piscina municipal regista anualmente uma média de 30 mil utilizações 
In Distrito Online - 20-10-2017  
Clube Escola O Liceu promove II Prova de Mar 
O Clube Escola O Liceu organiza, em conjunto com a Associação de Natação da Madeira, 
uma prova de águas abertas (natação de mar), designada por "II Prova de Mar O Liceu", 
no próximo domingo, 22 Outubro, desde o Garajau até ao Complexo Balnear da 
Barreirinha 
In Funchal Notícias Online - 20-10-2017 

 
5 razões para Alexis Santos ser o melhor nadador de 2016/2017 
NataçãoNatação Nacional5 razões para Alexis Santos ser o melhor nadador de 
2016/2017 João BastosOutubro 21, 20171min0O nadador do Sporting Clube de Portugal, 
Alexis Santos, foi o vencedor da eleição para melhor nadador português na época 
2016/2017 A Federação Portuguesa de Natação organizou no passado dia 14 de 
Outubro, em Coimbra, a Gala FPN onde distinguiu os melhores nadadores, treinadores 
e árbitros da época 
In Fair Play Online - 21-10-2017 

 
5 razões para Diana Durães ser a melhor nadadora de 2016/2017 
NataçãoNatação Nacional5 razões para Diana Durães ser a melhor nadadora de 
2016/2017 João BastosOutubro 22, 20171min0A nadadora do Sport Lisboa e Benfica, 
Diana Durães, foi a vencedora da eleição para melhor nadadora portuguesa na época 
2016/2017 A Federação Portuguesa de Natação organizou no passado dia 14 de 
Outubro, em Coimbra, a Gala FPN onde distinguiu os melhores nadadores, treinadores 
e árbitros da época 
In Fair Play Online - 22-10-2017 

 
Piscina municipal de Grândola comemora 25 anos 
Um quarto de século ao serviço da população Vinte e cinco anos depois abertura ao 
público, em 22 de Outubro de 1992, a piscina municipal de Grândola "regista anualmente 
uma média de 30 mil utilizações", disse a autarquia em nota enviada à Agência de 
Notícias 
In ADN - Agência de Notícias Online - 23-10-2017 

 
Clube de Natação de Beja 
In Diário do Alentejo- 20-10-2017  
Escola de Natação Municipal da Nazaré recebe certificado de qualidade da Federação 
Portuguesa 
In Alcoa (O)- 19-10-2017  
Escola de Natação do Ginásio recebe certificação 
A Escola de Natação do Ginásio Clube de Santo Tirso recebeu o Certificado “Qualidade 
Nível 2 FPN”, no âmbito do programa de certificação “Portugal a Nadar” da Federação 
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Portuguesa de Natação (FPN). O reconhecimento teve lugar durante a Gala da FPN, que 
decorreu no sábado, 14 de outubro, no Hotel Vila Galé, em Coimbra 
In Jornal do Ave- 19-10-2017  
Escola de natação certificada pela 3ª época consecutiva 
Escola de natação certificada pela 3ª Época consecutiva A Escola de Natação do Clube 
de Futebol de Estremoz, recebeu pela 3ª época consecutiva e com subida ao nível 2 – 
Prata, a Certificação de Qualidade da Federação Portuguesa de Natação 
In Jornal E- 19-10-2017 

 
Natação - Beatriz Viegas no Sporting 
In Bola (A)- 24-10-2017  
Natação - Torneio de abertura juntou mais de 200 nadadores 
Natação Torneio de abertura juntou mais de 200 nadadores 1 1 1 Realizou-se na piscina 
municipal Rui Abreu o Torneio de Abertura para todas as categorias com classi?cação 
absoluta. Contou com a presença de 208 nadadores em representação de 11 clubes, 
sendo a Académica e a Fundação Beatriz Santos (FBS) as delegações mais numerosas, 
com um total de 41 nadadores 
In Diário As Beiras- 24-10-2017  
Triatlo - Madeirenses no pódio do Iberman´2017 
In Diário de Notícias da Madeira- 24-10-2017  
Clube Naval do Funchal traz atletas de topo à Região 
In JM- 24-10-2017  
ABOLA.PT - João Machado no Benfica 
21:34 Ainda sem ter competido no Festival de Abertura da Associação de Natação de 
Lisboa que no passado domingo se disputou em Setúbal, João Machado (ex-SFUAP) é 
mais uma importante aquisição do Benfica para a temporada de 2017/18 
In Bola Online (A) - 23-10-2017 

 
 
ABOLA.PT - Beatriz Viegas no Sporting 
10:31 Após a valiosa aquisição do fundista espanhol Juan Tolosa Olazabal (ex-Arizona 
State University) para a equipa masculina hexacampeã nacional de clubes, o Sporting 
garantiu agora outro importante reforço, desta feita no sector feminino 
In Bola Online (A) - 24-10-2017 

 
ESTREMOZ: Certificada qualidade da Escola de Natação 
A Escola de Natação do Clube de Futebol de Estremoz, recebeu, pela 3.ª época 
consecutiva e com subida ao nível 2 – Prata, a certificação de qualidade por parte da 
Federação Portuguesa de Natação. Segundo o município, a certificação, que já foi 
entregue, insere-se no programa “Portugal a Nadar” e traduz-se num comprometimento 
de melhoria continua a nível pedagógico, didático e de gestão 
In Diário do Sul- 23-10-2017  
Piscina de Grândola celebra 25 anos 
Piscina de Grândola celebra 25 anos 2 5 anos depois da abertura ao público, em 22 de 
outubro de 1992, a piscina municipal de Grândola regista anualmente uma média de 30 
mil utilizações. Este equipamento desportivo é atualmente usufruído pelo público em 
geral, com horários diários previstos para o regime de natação livre, pelos alunos do 

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=86dc7712-ebc6-40dd-8131-5aae712d7ad8&analises=1
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f9229f7e-e9fa-4ff5-9f12-b8379417df32&analises=1
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=55f554ca-6b81-43bf-b8b5-1f2ac677e308&analises=1
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a910453e-01e7-4cb6-9eef-f6c5b4f76183&analises=1
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4133cff8-2dd9-4d66-b184-7823a5a6146e&analises=1
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=21466ea6-886a-46bd-ab1e-647ab604b50c&analises=1
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=468e060d-e08a-4c9f-ae6d-1cdb42618dae
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ac4f6481-893b-4eae-b7e7-c863a4004d09
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=bba0543b-4a7d-4bac-9c98-c56d38feba22&analises=1


RELATORIO MENSAL DE ATIVIDADE 
Outubro de 2017 

 

concelho, desde o pré-escolar, ao secundário, incluindo o profissional, a Cercigrândola e 
Universidade Sénior e também pelos clubes e associações desportivas 
In Sem Mais Jornal- 21-10-2017  
Escola Municipal de Natação de Torres Novas reconhecida 
A Federação Portuguesa de Natação (FPN) entregou as certificações do programa 
“Portugal a Nadar” no sábado, dia 14 de outubro, tendo a Escola Municipal de Natação 
de Torres Novas sido uma das escolas distinguidas 
In Almonda (O)- 20-10-2017  
Notícias do Ginásio Clube de Santo Tirso 
In Jornal de Santo Thyrso- 20-10-2017  
Natação: Escola da Nazaré certificada com prata 
Natação: Escola da Nazaré certificada com prata a Escola de natação Municipal da nazaré 
recebeu o certificado de qualidade nível 2 (prata), atribuído pela Federação portuguesa 
de natação, anunciou a Câmara 
In Região de Cister- 19-10-2017  
Escola de Natação Municipal ganha certificado de qualidade da Federação 
nazarÉ A Escola de Natação Municipal recebeu o certificado de qualidade nível 2 (Prata), 
atribuído pela Federação Portuguesa de Natação. Com esta certificação, a Nazaré passa 
a ser uma das 17 escolas a nível nacional e uma das duas do distrito com o nível 2 de 
certificação Federação Portuguesa de Natação, “seguindo um processo de evolução 
qualitativa do ensino da Natação, organização e resposta a todos os munícipes” 
In Região de Cister- 19-10-2017 

 
Tóquio - 2020 garante qualidade das águas 
In Bola (A)- 25-10-2017  
Vitória SC perde na primeira jornada 
Pólo Aquático Vitória SC perde na primeira jornada A equipa de pólo aquático do Vitória 
SC foi derrotada em sua primeira partida pela jornada inaugural do Campeonato 
Nacional da 1ª Divisão de Seniores Masculinos 
In Correio do Minho- 25-10-2017  
Natação - Carolina Fernandes bate recorde nacional com 24 anos 
Carolina Fernandes bate recorde nacional com 24 anos Carolina Fernandes (na foto), 
nadadora do Clube dos Galitos de Aveiro, esteve em destaque no Torneio Regional de 
Abertura da Associação de Natação Centro Nor te de Portugal, que decorreu no fim-de-
semana, ao bater o recorde nacional dos 200 Mariposa Infantil A, em piscina de 25 
metros 
In Diário de Aveiro- 25-10-2017  
Natação - Bairro dos Anjos dá cartas na natação em torneio distrital 
Mais de 100 atletas do Bairro dos Anjos, Leiria, participaram no Torneio de Abertura da 
Associação de Natação do Distrito de Leiria (ANDL), que decorreu no fim-de-semana. Dos 
249 atletas em representação de 14 clubes que estiveram em competição, foram batidos 
88 recordes pessoas, o que faz antever uma boa época, a par da que passou 
In Diário de Leiria- 25-10-2017  
Bloco de partida para provas de natação 
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Um grupo de investigadores da Universidade do Porto desenvolveu um bloco de partida 
para provas de natação. o intuito é avaliar melhor as prestações dos nadadores no 
momento em que se lançam à água, o tema para os 90 segundos ciência 
In Antena 1 - 90 Segundos de Ciência - 24-10-2017 - 18:56H   
Queixas de quem leva turistas a observar golfinhos ao largo da ilha do Pico 
Ainda não houve um acidente declarado, mas há queixas de quem leva turistas a 
observar golfinhos ao largo da ilha do Pico, nos Açores, dizem que faltam regras e 
fiscalização. Uma das empresas decidiu mesmo cancelar o trabalho como forma de 
tentar sensibilizar as autoridades, e com isso evitar males maiores 
In Antena 1 - Portugal em Direto - 24-10-2017 - 13:26H   

 

 
 
Natação - Atletas aveirenses destacam-se em várias frentes 
Quatro nadadores aveirenses integram CAR de Rio Maior Formação Diogo Lebre, 
Eduardo Fernandes, Manuel Pinho e Tiago Machado fazem parte do grupo que iniciou o 
programa de alto rendimento para a temporada 2017/2018 FOTOS: D 
In Diário de Aveiro- 25-10-2017 

 
Melhores da época vencem o Circuito de Águas Abertas 
Águas AbertasNataçãoMelhores da época vencem o Circuito de Águas Abertas João 
BastosOutubro 25, 20178min0Ao cabo de 7 etapas, foram encontrados os vencedores 
do X Circuito Nacional de Águas Abertas. Uma competição que já não se disputava desde 
2009 A nadadora do Fluvial Portuense, Angélica André, e o nadador do Benfica, Rafael 
Gil, foram eleitos os melhores nadadores portugueses de águas abertas na época 
2016/2017, galardões atribuídos na Gala FPN a 14 de Outubro, precisamente uma 
semana antes da última etapa do Circuito Nacional 
In Fair Play Online - 25-10-2017  
Jornal A Voz de Ermesinde - 20-10-2017 - Desporto 
ENTREVISTA A secção de natação do CPN vive por esta altura dias felizes. Depois de dois 
anos de inatividade - devido aos muitos problemas relacionados com a piscina do clube 
num passado não muito distante - eis que sensivelmente há um ano a secção reabriu as 
portas com relevante evidência 
In Voz de Ermesinde Online (A) - 25-10-2017 

 
Natação - Regional de Clubes na Praia da Vitória 
In Açoriano Oriental- 26-10-2017  
Primeiro recorde da época já caiu 
O Torneio de Abertura de natação para todas as categorias com classificação absoluta 
realizou-se na Piscina Municipal Rui Abreu e contou com a presença de 208 nadadores 
em representação de 11 clubes, sendo a Académica e a Fundação Be atriz Santos (FBS) 
as delegações mais numerosas, com 41 nadadores 
In Diário de Coimbra- 26-10-2017  
CNAC derrotado na estreia 
O Clube Náutico Académico de Coimbra (CNAC) perdeu, em Recarei, diante do Naval 
Povoense, por 8-18 (parciais de 1-6, 3-2, 2-5 e 2-5) no jogo de abertura do Campeonato 
Regional sub-18 masculinos, organizado pela Associação de Natação do Norte de 
Portugal (ANNP) 
In Diário de Coimbra- 26-10-2017 
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Swim Marathoon traz atletas internacionais 
In Diário de Notícias da Madeira- 26-10-2017  
Natação - Joana Cardeal estabeleceu novo recorde 
Joana Cardeal estabeleceu novo recorde zonal O complexo das piscinas de Castro Daire 
foi o palco da primeira prova da época, tendo competido 362 nadadores em 
representação de 17 equipas filiadas na Associação de Natação do Centro Norte de 
Portugal (ANCNP) 
In Diário de Viseu- 26-10-2017  
Jantar Comemorativo 40 anos de Natação 
Os organizadores e frequentadores dos Cursos de Verão de Natação celebram, no dia 3 
de novembro, os 40 anos de existência, com a realização de um jantar no Restaurante 
Panorâmico da Universidade do Minho, Campus de Gualtar – Braga 
In Diário do Minho- 26-10-2017  
Natação 
Os “40 anos de natação”, que decorreram entre Barcelos e Vila Verde, vão ser 
comemorados no dia 3 de novembro, num jantar a decorrer na Universidade do Minho. 
In Diário do Minho- 26-10-2017  
Elenco de luxo no Madeira Swim Marathon 
In JM- 26-10-2017  
Observatório 
In Jogo (O)- 26-10-2017  

 

 
 
Comércio e Notícias - Seleção nacional de natação adaptada prepara-se em Rio Maior 
para o Europeu de Paris 
A seleção nacional de natação adaptada está concentrada em Rio Maior na fase final de 
preparação para o Campeonato da Europa de Natação DSISO 2017 que decorre em Paris 
(França) de 28 de outubro a 4 de novembro 
In Comércio e Notícias Online - 26-10-2017  
Escola de Natação da Nazaré recebe certificado de qualidade 
Escola de Natação da Nazaré recebe certificado de qualidade A Escola de Natação 
Municipal da Nazaré recebeu o certificado de qualidade nível 2 (Prata) pela Federação 
Portuguesa de Natação. A escola passa assim a ser uma das 17 a nível nacional, e uma 
das duas do distrito Leiria, com esta certificação 
In Diário de Leiria- 26-10-2017  
Maria Alexandra Marques da ANAR chamada à seleção nacional de natação 
A atleta Maria Alexandra Marques da Associação de Natação Albicastrense (ANAR) foi 
escolhida para a seleção nacional de Pré-júnior. Na época anterior a atleta alcançou 
vários resultados históricos no escalão de infantis (sub12), este ano consegue assegurar 
a presença na seleção nacional de juvenis (pré-Júnior) para participar no Meeting 
Internacional do Algarve 
In Diário Digital Castelo Branco Online - 26-10-2017  
Castelo Branco: Maria Alexandra Marques da ANAR chamada à seleção nacional de 
natação 
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A atleta Maria Alexandra Marques da Associação de Natação Albicastrense (ANAR) foi 
escolhida para a seleção nacional de Pré-júnior. Na época anterior a atleta alcançou 
vários resultados históricos no escalão de infantis (sub12), este ano consegue assegurar 
a presença na seleção nacional de juvenis (pré-Júnior) para participar no Meeting 
Internacional do Algarve 
In Diário Digital Castelo Branco Online - 26-10-2017  
Três equipas algarvias tentam acesso ao Nacional de Clubes da 3ª divisão 
Portinado, ACD Colégio Bernardette Romeira e Tavira Natação Clube preparam-se para 
disputar a fase de qualificação para o Campeonato Nacional de Clubes de natação, este 
sábado, dia 28, nas Piscinas Municipais de Bragança 
In Algarve Desporto Online - 25-10-2017  
Beatriz Gaspar, do HC Mealhada/Crédito Agrícola, convocada para a Seleção Pré-
Júnior 
Inicio Comunicados Beatriz Gaspar, do HC Mealhada/Crédito Agrícola, convocada para a 
Seleção Pré-Júnior Comunicados Beatriz Gaspar, do HC Mealhada/Crédito Agrícola, 
convocada para a Seleção Pré-Júnior Outubro 25, 2017 83 Compartilhar no Facebook 
Tweet no Twitter A nadadora, Beatriz Ferreira Gaspar, da Secção de Natação do Hóquei 
Clube de Mealhada/Crédito Agrícola, foi convocada pela Federação Portuguesa de 
Natação para integrar a Seleção Nacional Pré-Júnior que vai participar no IV Meeting 
Internacional do Algarve, evento desportivo que vai decorrer nos dias 11 e 12 de 
novembro 
In Bairrada Informação Online - 25-10-2017  
Natação do Naval coloca pela primeira vez uma atleta na seleção nacional 
Natação do Naval coloca pela primeira vez uma atleta na seleção nacional Ana Rita 
Oliveira, nadadora do Clube Naval Povoense, foi convocada pela Federação Portuguesa 
de Natação para representar Portugal no Meeting Internacional do Algarve, nos dias 11 
e 12 de novembro, confirmando a sua prestação na época anterior, na qual alcançou o 
título nacional de juvenis na prova de 100 costas 
In Mais Semanário- 25-10-2017  
Natação - Maria Marques e Beatriz Gaspar na Seleção Nacional pré-júnior 
Natação Maria Marques e Beatriz Gaspar na Seleção Nacional pré-júnior As nadadoras 
Maria Vieira Marques, do Clube de Natação de Vagos, e Beatriz Gaspar, do Hóquei Clube 
da Mealhada/ Crédito Agrícola, foram convocadas pela Federação Portuguesa de 
Natação para integrar a Seleção Nacional Pré-Júnior que vai participar no Meeting 
Internacional do Algarve 
In Ponto (O)- 25-10-2017  
Natação - Maria Marques e Beatriz Gaspar na Seleção Nacional préjúnior 
Natação Maria Marques e Beatriz Gaspar na Seleção Nacional préjúnior As nadadoras 
Maria Vieira Marques, do Clube de Natação de Vagos, e Beatriz Gaspar, do Hóquei Clube 
da Mealhada/ Crédito Agrícola, foram convocadas pela Federação Portuguesa de 
Natação para integrar a Seleção Nacional Pré-Júnior que vai participar no Meeting 
Internacional do Algarve 
In Ponto (O)- 25-10-2017  
Natação - Diana Durães atleta do ano em natação pura 
In Notícias de Fafe- 20-10-2017 

 
 

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ffcc2b65-36cf-4e72-ad8c-f46d3f0d1b09
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8597f47b-cb3a-495a-927f-3f90790cfa82
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=362a4a1b-b73f-400a-82e9-2c718980443a
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e53d5075-a574-46d2-8c8e-fc754b101132&analises=1
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=19af3a5f-e0ec-40d0-bb6a-3f048d089a04&analises=1
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=965f26da-1810-4cc4-a132-458ccfa69ab8&analises=1
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4e51b2dc-fd6e-472c-9e42-b13c6be7a875&analises=1


RELATORIO MENSAL DE ATIVIDADE 
Outubro de 2017 

 

Gondomar Cultural forma campeões há quase 20 anos 
2017-10-26 10:16 SUSANA SILVAHoje às 10:16FacebookTwitterPartilharComentar A 15 
de janeiro de 1998 nasceu a Associação Gondomar Cultural com a missão de promover 
atividades desportivas no concelho ao qual foi buscar o nome, implementando a prática 
do andebol, polo aquático, voleibol feminino e tiro com arco, que até então não tinham 
expressão na Cidade Europeia do Desporto 
In Jornal de Notícias Online - 26-10-2017 
 
Comércio e Notícias - Mérito e Qualidade na Natação em Rio Maior 
A cidade de Coimbra recebeu recentemente a 3.ª Convenção Portuguesa de Natação, 
onde mais uma vez se reconheceu a excelência de atletas, treinadores, dirigentes e 
escolas. Numa noite de gala, a Escola Municipal de Natação de Rio Maior (EMNRM) foi 
distinguida com a medalha de prata no âmbito da certificação 
In Comércio e Notícias Online - 26-10-2017 

 
Natação - Novo máximo mundial dos 100 livres em piscina curta 
In Bola (A)- 27-10-2017  
Natação - Cate Campbell bateu recorde dos 100 livres 
In Jogo (O)- 27-10-2017  
Natação - Campbell bate recorde mundial dos 100 metros 
In Record- 27-10-2017  
Equipa feminina de sub-16 do Sporting venceu Clube Nacional de Natação por... 193-
0 
Jovens leoas sem piedade em Lisboa 2017/10/27 
In Record Online - 27-10-2017  
Cate falhou nos Jogos por causa de um SMS. Agora, deixou uma mensagem (e bateu 
um recorde) 
26/10/2017, 18:04Oct 26, 2017 at 5:23am PDT Cate Campbell é filha de uma especialista 
em natação sincronizada. Aos 16 anos, ganhou o bronze nos Jogos. Em 2016, falhou o 
pódio no Rio. Parou, recuperou e voltou 
In Observador Online - 26-10-2017  
Cate Campbell estabelece recorde mundial dos 100 metros livres 
Durante os campeonatos nacionais, que decorrem em Adelaide A australiana Cate 
Campbell estabeleceu um novo recorde mundial dos 100 metros livres de piscina curta, 
ao nadar a distância em 50,25 segundos, durante os campeonatos nacionais, que 
decorrem em Adelaide 
In Record Online - 26-10-2017 

 
Fim-de-semana de Mar e Desporto na Madeira 
O Clube Naval do Funchal (CNF) organiza entre os dias 27 e 29 de outubro, o "Madeira 
Island International Swim Marathon" e o "Congresso Internacional - Desporto e Mar". 
Durante este fim-de-semana, o Funchal vai ser a capital do Desporto e do Mar, com um 
programa especial, dedicado a estas temáticas 
In Atletismo Magazine Online - 26-10-2017  
Quatro atletas da SCC integram estágio Águas Abertas 
NATAÇÃO Quatro atletas da SCC integram estágio Águas Abertas Os nadadores 
internacionais Sara Alves, Diogo Coelho, Alexandre Coutinho e Diogo Marques e o 
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treinador Ricardo Antunes da Secção de Natação daAssociaçãodeSolidariedade Social 
Sociedade Columbófila Cantanhedense, foram convocados para integrarem mais um 
estágio de Águas Abertas, promovido pela Federação Portuguesa de Natação, que 
decorrerá no Funchal, antecedendo a realização da consagrada competição “Madeira 
Island Internacional Swim Marathon”, que se realiza este sábado, dia 28, numa 
organização do Clube Naval do Funchal 
In Jornal da Bairrada- 26-10-2017  
Natação: Maria Alexandra Marques chamada à Seleção Nacional 
Maria Alexandra Marques, atleta da Associação de Natação Albicastrense (ANAR), foi 
convocada para a Seleção Nacional de Pré-Júnior. Na época anterior a atleta alcançou 
vários resultados históricos no escalão de infantis (sub12), este ano consegue assegurar 
a presença na seleção nacional de juvenis para participar no Meeting Internacional do 
Algarve 
In Povo da Beira Online - 26-10-2017  
Com 25 anos regista 30 mil utilizações 
Piscina Municipal de Grândola Com 25 anos regista 30 mil utilizações V inte e cinco anos 
depois abertura ao público, em 22 de Outubro de 1992, a Piscina Municipal de Grândola 
regista anualmente uma média de 30 mil utilizações 
In Setúbal Mais- 26-10-2017  
Pedro Morouço vence concurso da associação americana American Journal Experts 
Pedro Morouço O investigador do Centro de Desenvolvimento Rápido e Sustentado do 
Produto do Politécnico de Leiria (CDRSP/IPL), Pedro Morouço, venceu a primeira edição 
do concurso da associação americana American Journal Experts (AJE) que pretende 
destacar as boas práticas na elaboração e publicação de trabalhos académicos e 
científicos 
In Tinta Fresca Online - 26-10-2017 

 
 
Comércio e Notícias - Nadador da Benedita convocado para a seleção nacional pré 
júnior 
O atleta David Martyn, nadador do Benedita Sport Club Natação, está seleccionado pela 
Federação Portuguesa de Natação, para participar no Meeting Internacional do Algarve, 
em representação da Selecção Nacional Pré-Júnior, nos dias 11 e 12 de novembro, em 
Vila Real de Santo António 
In Comércio e Notícias Online - 27-10-2017  
[Super Sprint] E vão 19 recordes para Carolina 
NataçãoNatação Nacional[Super Sprint] E vão 19 recordes para Carolina João 
BastosOutubro 26, 20174min0O Fair Play inaugura a rubrica Super Sprint, na qual vai 
lançar um olhar rápido para as competições de nível regional que se vão disputando por 
todo o país Com o início da época 2017/2018 da natação, o Fair Play lança um olhar para 
as várias competições que se multiplicam por todo o país e faz o rescaldo do último fim-
de-semana Aí estão as competições de natação da nova época 
In Fair Play Online - 26-10-2017 

 
Trissomia 21 rainha das piscinas 
In Jornal de Notícias- 28-10-2017  
Escola de natação de qualidade 
In Brados do Alentejo- 26-10-2017 
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Photo Nostalgia 
In Brados do Alentejo- 26-10-2017  
Natação do Cartaxo e de Torres Novas com certificados de qualidade 
In Mirante (O)- 26-10-2017  
Escola de natação municipal com certificado de qualidade da Federação Portuguesa 
In Região da Nazaré- 25-10-2017  
Luas e marés 
In Voz da Póvoa (A)- 25-10-2017 

 
Regional de Clubes na praia da Vitória 
Está agendado para este fim de semana, nas piscinas do complexo desportivo Vitorino 
Nemésio, na Praia da Vitória, o Campeonato Regional de Clubes de Natação – primeira 
prova da temporada 2017/2018 sob a égide da Associação de Natação da Região Açores 
(ANARA) 
In Diário Insular- 28-10-2017  
Congresso dá o mote para a Madeira Swim Marathon 
In JM- 28-10-2017 

 
 
João Vaz em Estágio antes do Europeu DSISO 
O Vice-Campeão Mundial e Europeu de Natação Adaptada - João Vaz encontra-se em 
Estágio até este sábado, dia 28 de outubro, em Rio Maior, com a Seleção Nacional S 21. 
Esta estadia no Centro de Alto Rendimento tem como objetivo ultimar a preparação do 
Atleta para o Campeonato Europeu de Natação DSISO que se realiza entre 30 de outubro 
e 4 de novembro em Paris 
In Atletismo Magazine Online - 27-10-2017 

 
Natação - Espanhóis em destaque 
In JM- 29-10-2017  
Melhores nadadores de Portugal e Espanha no Madeira Swim Marathon 
Desporto Desporto | Publicado 28 Out, 2017, 14:54 © DR Please enable JavaScript to 
view the Powered by Disqus. 
In RTP Online - 28-10-2017 

 
IV Meeting do Algarve abre 1º Circuito Luso-Andaluz de Natação 
O IV Meeting Internacional do Algarve, a realizar-se nos próximos dias 11 e 12 de 
novembro, nas Piscinas Municipais de Vila Real de Santo António, é a primeira prova do 
1º Circuito Luso-Andaluz de Natação Pura 
In Algarve Desporto Online - 28-10-2017 

 
Pampilhosa da Serra Candidaturas à Escola Municipal de Natação 
Pampilhosa da Serra Candidaturas à Escola Municipal de Natação 111 Terminam amanhã 
as inscrições para a Escola Municipal de Natação de Pampilhosa da Serra. As turmas 
serão afixadas no próximo dia 3, sendo que as candidaturas deverão ser formalizadas 
através de impresso próprio nas Piscinas Municipais, no horário de expediente 
In Diário As Beiras- 30-10-2017  
Natação - Espanhóis dominam Swim Marathon´2017 
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In Diário de Notícias da Madeira- 30-10-2017  
Carmelo Santana Sanchez dominou circuito de 13 km em Águas Abertas 
In JM- 30-10-2017 

 
Paulo Camacho, a esperança da natação que se cansou de treinar e fugiu 
Nadar é "sofrimento, dor e agonia", nadar são treinos diários de quilómetros, nadar é 
um lugar solitário. Paulo Camacho, 47 anos, antigo recordista nacional dos 100 metros 
mariposa e atleta olímpico em Seul, está de volta à piscina, mas como treinador do Clube 
Naval do Funchal 
In Expresso Online - Tribuna Expresso Online - 30-10-2017  
Madeira Swim Marathon 
Realiza-se este fim de semana, a 4.ª edição do Madeira Swim Marathon. 
In RTP Madeira - Telejornal Madeira - 27-10-2017 - 21:41H  

 
Nadador luso João Vaz conquista ouro nos 400 estilos do Open de Paris DSISO 
30 Out 2017 O nadador português João Vaz conquistou hoje a medalha de ouro na prova 
dos 400 metros estilos do Open de Paris DSISO (Down Syndrome International Swimming 
Organisation), anunciou a Federação Portuguesa de Natação 
In Diário de Notícias da Madeira Online - 30-10-2017  
Nadador luso João Vaz conquista ouro nos 400 estilos do Open de Paris DSISO 
2017-10-30T11:46:08Z O nadador português João Vaz conquistou hoje a medalha de 
ouro na prova dos 400 metros estilos do Open de Paris DSISO (Down Syndrome 
International Swimming Organisation), anunciou a Federação Portuguesa de Natação 
In Diário de Notícias Online - 30-10-2017  
Natação: ANAR alcança pela primeira vez a qualificação para 3ª Divisão Nacional de 
Clubes 
A Associação de Natação Albicastrense deslocou-se a cidade de Bragança, no passado 
sábado, para tentar a qualificação para a 3ª divisão do campeonato nacional de clubes 
femininos. A prova decorreu no complexo de piscinas municipais de Bragança e contou 
com cerca de 300 atletas distribuídos por 30 clubes masculinos e femininos 
In Diário Digital Castelo Branco Online - 30-10-2017  
ANAR alcança pela primeira vez a qualificação para 3ª Divisão Nacional de Clubes 
A Associação de Natação Albicastrense deslocou-se a cidade de Bragança, no passado 
sábado, para tentar a qualificação para a 3ª divisão do campeonato nacional de clubes 
femininos. A prova decorreu no complexo de piscinas municipais de Bragança e contou 
com cerca de 300 atletas distribuídos por 30 clubes masculinos e femininos 
In Diário Digital Castelo Branco Online - 30-10-2017  
Equipa Feminina do CLAC não consegue apuramento 
"Campeonato Nacional de Clubes da 3ª Divisão- Fase Qualificação" Redação em 
Segunda, Outubro 30, 2017 - 10:38 A equipa feminina do Clube de Lazer, Aventura e 
Competição do Entroncamento (CLAC-Entroncamento), participou no Nacional de 
Clubes da 3ª Divisão - Fase de Qualificação, que a Federação Portuguesa de Natação 
(FPN) organizou em Bragança, no dia 28Out17, tendo participado 24 clubes que 
inscreveram 153 nadadoras 
In Entroncamento Online - 30-10-2017  
Natação adaptada: João Vaz conquista ouro e establece novo recorde nacional 
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2017-10-30 12:32 Portugal está representado por uma seleção de 10 nadadores, que 
competem até sábado, em Paris.O nadador português João Vaz conquistou esta 
segunda-feira a medalha de ouro na prova dos 400 metros estilos do Open de Paris 
DSISO (Down Syndrome International Swimming Organisation), anunciou a Federação 
Portuguesa de Natação 
In Jogo Online (O) - 30-10-2017  
Nadador luso João Vaz conquista ouro nos 400 estilos do Open de Paris DSISO 
2017-10-30 11:46 LusaHoje às 11:46, atualizado às 
11:48FacebookTwitterPartilharComentar O nadador português João Vaz conquistou 
hoje a medalha de ouro na prova dos 400 metros estilos do Open de Paris DSISO (Down 
Syndrome International Swimming Organisation), anunciou a Federação Portuguesa de 
Natação 
In Jornal de Notícias Online - 30-10-2017  
Natação Adaptada: João Vaz conquista ouro em Paris 
O nadador português João Vaz conquistou hoje a medalha de ouro na prova dos 400 
metros estilos do Open de Paris DSISO (Down Syndrome International Swimming 
Organisation), anunciou a Federação Portuguesa de Natação 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 30-10-2017  
Nadador luso João Vaz conquista ouro nos 400 estilos do Open de Paris DSISO 
2017-10-30T11:46:08Z O nadador português João Vaz conquistou hoje a medalha de 
ouro na prova dos 400 metros estilos do Open de Paris DSISO (Down Syndrome 
International Swimming Organisation), anunciou a Federação Portuguesa de Natação 
In TSF Online - 30-10-2017   
Madeira Swim Matrathon 
Prova de 10 km em águas abertas foi ganha por Rogger Iglesias e por Judith Silvestre. 
In RTP Madeira - Telejornal Madeira - 28-10-2017 - 21:39H  

 
 
Natação - U. Coimbra nos nacionais 
Natação U. Coimbra nos nacionais 1 1 1 Após um interregno de uma década e meia, as 
cores da Arregaça voltam a exibir-se em competições nacionais de natação. O União 
1919 disputou, no sábado, a fase de quali?cação do Campeonato Nacional de Clubes, 
em Bragança, sendo a única equipa a representar o distrito de Coimbra 
In Diário As Beiras- 31-10-2017  
Espinho distingue melhores do ano 
Espinho distingue melhores do ano Prémios A autarquia reuniu a nata do desporto 
concelhio, galardoando os que mais se evidenciaram na última época A V Gala do 
Desporto de Espinho, organizada pela autarquia local, decorreu no último sábado, na 
Nave Polivalente da cidade, infra-estrutura onde se viveu mais uma noite inteiramente 
dedicada aos atletas, equipas e personalidades ligadas ao desporto e que contribuíram 
para a elevação do mesmo no concelho de Espinho 
In Diário de Aveiro- 31-10-2017  
Nadadores aveirenses conquistam prata e bronze em Paris 
Nadadores aveirenses conquistam prata e bronze em Paris Adriana Reis (Feira Viva) e 
Filipa Reis (S.C. Aveiro) conquistaram, ontem, a medalha de prata nos 4x50m Estilos 
Femininos no DSISO Open European Championships de Natação 
In Diário de Aveiro- 31-10-2017  
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Natação - União 1919 garantiu acesso ao Nacional da 3.ª Divisão 
O União de Coimbra (agora denominado 1919), após um interregno de década e meia, 
voltou a participar nas competições nacionais de natação, no caso na fase de 
qualificação do Nacional de Clubes, que se realizou em Bragança 
In Diário de Coimbra- 31-10-2017 

 
 
 
Nadador João Vaz conquista ouro no Open de Paris 
Nadador João Vaz conquista ouro no Open de Paris O nadador português João Vaz 
conquistou ontem a medalha de ouro na prova dos 400 metros estilos do Open de Paris 
DSISO (Down Syndrome International Swimming Organisation), segundo foi avançado 
pela Federação Portuguesa de Natação 
In Diário dos Açores- 31-10-2017  
Paulo Vakulyuk convocado para seleção nacional de pré juniores e jornada de 
apuramento 
Clube Natação Torres Novas Redação em Segunda, Outubro 30, 2017 - 22:24 A abertura 
da época no que diz respeito a provas teve lugar em Torres Novas no passado dia 22 de 
Outubro. O CNTN participou na Jornada de Abertura com parte da equipa, enquanto 
outro grupo de nadadores se encontrava a estagiar em Rio Maior 
In Entroncamento Online - 30-10-2017 

 
 
Pedro Morouço vence concurso da American Journal Experts 
O investigador do Centro de Desenvolvimento Rápido e Sustentado do Produto do 
Politécnico de Leiria (CDRSP/IPLeiria), Pedro Morouço, venceu a primeira edição do 
concurso da associação americana American Journal Experts (AJE) que pretende 
destacar as boas práticas na elaboração e publicação de trabalhos académicos e 
científicos 
In Leiria Económica Online - 31-10-2017  
Natação - Maria Alexandra Marques chamada à Seleção Nacional 
Maria Alexandra Marques chamada à Seleção Nacional Natação Maria Alexandra 
Marques, atleta da Associação de Natação Albicastrense (ANAR), foi convocada para a 
Seleção Nacional de Pré-Júnior. Na época anterior a atleta alcançou vários resultados 
históricos no escalão de infantis (sub12), este ano consegue assegurar a presença na 
seleção nacional de juvenis para participar no Meeting Internacional do Algarve 
In Povo da Beira- 31-10-2017  
Natação - Mérito e qualidade na natação em Rio Maior 
Ciclismo – Cláudio Paulinho vai vestir a camisola da equipa do concelho de Rio Maior na 
próxima épocaMérito e qualidade na natação em Rio Maior A cidade de Coimbra 
recebeu no dia 14 de outubro a 3ª Convenção Portuguesa de Natação, onde mais uma 
vez se reconheceu a excelência de atletas, treinadores, dirigentes e escolas 
In Região de Rio Maior- 27-10-2017 
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