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ARENA e FPN FORMAM EQUIPA RUMO 
AOS JOGOS DO RIO 2016

A ARENA orgulha-se de apresentar o acordo de parceria 
com a Federação Portuguesa de Natação (FPN). A ARENA 
será o patrocinador oficial da FPN para todas as disciplinas 
aquáticas nos próximos dois anos, incluindo a natação, 
águas abertas, natação adaptada, natação sincronizada, 
polo aquático e masters.

“É com um enorme sentido de honra e seriedade que, 
enquanto responsável máximo da Federação Portuguesa de 
Natação, assumo o mais recente compromisso estabelecido 
entre a FPN e a Arena”, revela António Silva. 
“Ao enfrentar este desafio, tivemos em conta as características 
únicas da marca, conhecida pela sua tecnologia de ponta e 
o seu know-how na área do desporto aquático, que serão, 
sem qualquer dúvida, um pilar fundamental na promoção 
e desenvolvimento da qualidade da Natação Portuguesa. 
Num espírito de total empenho e colaboração, pretendemos 

crescer lado a lado, numa parceria frutuosa e duradoura 
rumo à excelência desportiva”

“Estamos muito satisfeitos em assinar esta parceria com a 
Federação Português de Natação”, acrescenta Luca Belogi, 
Gestor Internacional da ARENA. A FPN assume uma ambição 
emocionante e é, precisamente, nesse tipo de ambiente 
que gostamos de trabalhar. Somos atualmente líderes de 
mercado em Portugal. Este patrocínio irá aumentar o nosso 
prestígio e reputação e, também, reforçar a nossa presença 
dominante na Europa, onde já temos 19 federações 
desportivas como parceiros. Estamos realmente ansiosos 
para ajudar o FPN a crescer e desenvolver os desportos 
aquáticos a todos os níveis em Portugal, tanto em termos 
de números como de resultados. Aumentando também no 
futuro a exposição dos nossos produtos num mercado que 
se revela muito promissor.”
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OBJECTIVOS DA FPN PARA O RIO 2016

Os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro são naturalmente 
o ponto alto do calendário da FPN para 2016. É com o 
objetivo de voltar a colocar um nadador português entre os 
16 primeiros que a FPN assume a participação nos próximos 
Jogos Olímpicos do Rio 2016.

Pela primeira vez Portugal apresenta já qualificados dois 
nadadores para a mesma prova na natação olímpica: Diogo 
Carvalho, medalha de bronze nos 200 estilos nos Europeus 
de 2013 e 2015, e Alexis Santos, detentor de quatro 
recordes de Portugal, asseguram mininos nessa mesma 
especialidade.

Recordamos que Portugal conta neste momento com 14 
nadadores integrados na preparação para o Europeu em 
Londres (16 a 22 de maio). Será entre esses que na Natação 
Pura deverão sair 5 a 7 nadadores capazes de realizar as 
marcas mínimas para competir nos jogos do Rio de Janeiro:
Diogo Carvalho (CGA), Alexis Santos (SCP), Gabriel Lopes 
(ALN), Tomás Veloso (CNAC), Nuno Quintanilha (CNCVG), 
Miguel Nascimento (ESJB), João Vital (SCP), Ana Rodrigues 
(AEJ), Ana Monteiro (CFV), Victoria Kaminskaya (ESJB), 
Ana Leite (GCVR), Francisca Azevedo (SAD), Tamila Holub 
(SCB) e Diana Durães (FC Porto).

Na disciplina de Águas Abertas encontra-se a decorrer 
o processo de seleção dos cinco nadadores portugueses 
que irão participar no “Setúbal Bay” prova da “FINA 
Olympic Marathon Swim Qualifier 2016”, a 11 e 12 
de junho, derradeiro momento de apuramento de atletas 
para a maratona de natação em águas abertas nos Jogos 
Olímpicos. Rafael Gil, Angélica André e Vânia Neves irão 
juntar-se mais dois nomes ainda por apurar.

Quanto aos Jogos Paralímpicos, Portugal conta neste 
momento com cinco nadadores que obtiveram a marca 
mínima para poderem participar no Rio de Janeiro: João 
Pina, David Grachat, David Carreira, Simone Fragoso, 
Nelson Lopes e a estafeta de 4x100 livres. Portugal 
conta com três vagas para o Rio de janeiro (duas em 
masculinos e uma em femininos).
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Como um patrocinador técnico oficial da FPN, arena fornecer todos os fatos de banho e equipamento aquático 
para as equipas nacionais nas suas disciplinas. Destaques dentro do intervalo de vanguarda da empresa, são os 
seus maiôs de alta competição, incluindo a sua mais recente edição da série Carbon e líder de mercado na arena 
- PowerSkin Carbon-Ultra.

Lançado em 2012, o primeiro da arena trajes Carbon - modelo PowerSkin Carbon-Pro - revolucionou a concepção 
e fabrico de competição swimwear, integrando uma estrutura de fibra de carbono incorporado em partes do tecido 
do terno, acrescentando uma nova dimensão ao conceito de compressão, maximizando o apoio e controle quando 
e onde for necessário. Este conceito de compressão inteligente foi a base sobre a qual a nova série de PowerSkin 
Carbon foi construído e, mais tarde, preservando-o como uma característica fundamental, e adaptar a tecnologia 
às necessidades de cada nadador com Carbon-Flex (2014), e de tecido e a configuração de carbono, no caso de 
Carbon-Air (2015).

Seguindo o sucesso incomparável dos Carbon suits em maiores competições de natação, equipe de P & D da 
arena e sua rede científica internacional voltaram a atenção do exterior para considerações internas. Centrando-
se no núcleo da tecnologia de carbono, eles analisaram como a composição dos componentes internos do terno 
poderia maximizar a eficácia das ações do nadador na água, para além dos benefícios existentes de Compressão 
Inteligente.

FPN-ARENA PARTNERSHIP ON THE ROAD TO RIO 
THE POWERSKIN CARBON-ULTRA
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O resultado desses esforços é o

POWERSKIN 
CARBON-ULTRA

que incorpora um novo nível de suporte e gestão do movimento com uma 
estrutura interna dentro do fato. Este é o sistema ULTRA-LINK desenhado 
para otimizar a tua prestação dentro de água. 
Ao ligar os principais grupos musculares e ao isolar os movimentos da parte 
superior e inferior do corpo, aumenta não só a tua eficiência, como melhora 
a tua posição. Proporciona, igualmente, zonas alvo de compressão e agiliza o 
teu corpo de forma a reduzir a turbulência e o arrasto dentro de água.

Localizado na camada interna do terno, o sistema Ultra-Link opera 
efetivamente como a “casa das máquinas”, oferecendo aos seus principais 
benefícios através de três características essenciais: Infinity Loop, o X-pivô, 
e Ultra Painéis de Compressão.

O Infinity Loop ié baseado em uma profunda compreensão das cadeias 
musculares importantes, que ajudam a manter uma postura corporal 
alongada. uma teia que é usado:

 → Cadeia muscular fixo na parte superior do corpo para suporte extra
 → Combinar as costelas para os quadris, sem impedir a liberdade  

 de rotação e
 → Conectar-se a glúteo máximo, mantendo elevados quadris e ajudando  

 a reduzir magra do corpo na água.

Juntos, esses recursos para proporcionar a distribuição de tensão perfeito, e 
permitir manter a posição corporal ideal em água, o que aumenta a eficiência 
de desempenho.
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O PowerSkin Carbon-Ultra proporciona uma compressão inteligente, assim como um suporte 
anatómico sem perca de liberdade de movimento. Isto é conseguido através da incorporação da 
função X-PIVOT. A característica X-PIVOT foi pensada em torno dos mecanismos corporais de 
forma a isolar o movimento da zona superior e inferior do corpo. 
Através da incorporação estratégica de uma cinta de fitas, é possível manter a zona inferior e os 
músculos do core firmes e apoiados enquanto a zona superior do corpo faz a rotação livremente. 
Este isolar do movimento aumenta a tua eficiência ao permitir que faças a passagem da braçada 
sem aumento de rotação ou perca de posição na água.

PowerSkin Carbon-Ultra tem uma abordagem 
inteligente a nível da compressão. 
Os painéis de compressão-ULTRA são fabricados 
com o tecido ULTRA-CAGE que aplica uma maior 
compressão nas zonas-alvo, dentro do fato. 
Os painéis multicamadas suportam os músculos 
principais e alinha-os com a direção do movimento. 
Os painéis também tornam a tua forma mais 
hidrodinâmica, reduzindo o arrasto e minimizando 
a resistência da água, maximizando a eficiência.
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Além do System Link Ultra, o terno cobertura externa Ultra Cage integra uma gaiola com três 
vezes mais carbono do que antes, melhorando a marca compressão inteligente desta linha de 
roupas de banho, sem comprometer o alcance e liberdade de movimento. 
Este novo tecido da cobertura exterior, tem uma construção apertado, o que significa que é capaz 
de se ajustar de forma mais precisa a forma do atleta, e distribuir a pressão uniformemente para 
simplificar o corpo. 
Compressão inteligente é habilitado pela extensão de tecido anisotrópica que permite estiramento 
diferencial nas direções horizontal e vertical, os resultados ldando em uma compressão efetiva do 
corpo, sem restringir o âmbito e liberdade de movimento.

Quando estes projetos tecnológicos são combinados, os benefícios para o nadador são mais 
profundas - fornecendo a capacidade de canalizar sua energia de forma mais eficiente, reduzindo 
o esforço não essenciais e movimento. 
Em suma: o aumento da produção (rendimento) por unidade de entrada (de energia).

Powerskin Carbon-Ultra Jammer

€  299

Powerskin Carbon-Ultra Full 
Body Short Leg Open Back

€  479

WOMANMAN

Powerskin Carbon-Ultra Full 
Body Short Leg Close Back

€  479
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CARBON-PRO (2012)

Compresión pecado contrição - El primário traje de baño 
that Integrar la jaula de carbono en su tecido de ligero 
elastano-nylon, en el proceso se conveirte en el primário 
traje de competición en abordar el verdadero equilibrio 
entre la compresión y la libertad de movimiento, ofreciendo 
confort al tiempo mismo, sin comprometer el cuerpo.

Sistema de Retorno de potencia - sus costuras planas 
de bajo perfil, situadas estratégicamente, almacenan la 
energía potencial del atleta, que es LIBERADA Durante 

las inmersiones, patadas giros y, contribuyendo así a la 
eficiencia Máxima, potencia y velocidad.

Impacto - En los Juegos Olímpicos de 2012 em Londres, 
los Nadadores ARENA ganaron 35 medallas, incluyendo 10 
Oros con cuatro marcas mundiales. 
Un año más tarde, en el Campeonato Mundial de 2013 
em Barcelona, los Atletas de la arena obtuvieron más de 
la mitad de todas las medallas de Natación, incluyendo 23 
OROS con tres nuevos registros mundiales.

FOUNDATION OF THE 
PARTNERSHIP
THE POWERSKIN 
CARBON SERIES 

O Carbon-Ultra é construído sobre o legado de crescente 
concorrência se adapte às séries PowerSkin, que estará 
disponível para a FPN e os Jogos Olímpicos.

A série inclui:
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CARBON-FLEX (2014)

Componentes essenciais compreensão inteligente e sistema 
de retorno dos potenciais da tecnologia de retenção de 
carbono.
V-Flex-System carbono adaptar a tecnologia às necessidades 
dos diferentes perfis de nadador, movimentos estratégicos 
creanlíneas tensão costura terno oferecem três vantagens 
principais: 

 → Flexão do quadril e maior liberdade de movimento  
 à sua volta, nádegas e ombros, juntamente com  
 o encaixe perfeito e conforto; 

 → um efeito lifting na parte de trás das pernas, ajudando  
 a manter as pernas elevadas em água para o freestyle,  
 e mantendo os joelhos durante o nado peito e borboleta; 
 

 → melhoria da pressão contra a parede.

Impacto - Nos 2014 Curtas Campeonato do curso em Doha, 
os atletas vestindo ternos tecnologia de carbono ARENA 
ganhou mais de metade de todas as medalhas, incluindo 23 
medalhas de ouro e 7 novos recordes mundiais.

CARBON-FLEX WORLD CHAMPIONSHIP EDITION (2015)

Exclusivo linha de produção criado para mostrar série 
de carbono Arena contra o pano de fundo o Campeonato 
Mundial em Kazan, incorporando atualizações para o modelo 
do original Carbon-Flex com base no feedback atleta.
Movimento de costura posterior - tensão Âncoras no centro 
da parte de trás em ternos das mulheres, criando uma 
ligação perfeita entre as metades inferiores e superiores do 

terno, que por sua vez fornece a plataforma de torção ideal 
off que o nadador pode alavancar seus golpes e pontapés . 
Modificações jammers dos homens seguiu o mesmo conceito 
da construção.
Serão incorporados permanentemente no projeto Carbon-
Flex em 2016, do qual o terno será comercializado como o 
Carbon-Flex VX.
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CARBON-AIR (2015)

Compressão confortável - tecido do terno é incrivelmente leve, tornando o nadador 
se sentir como se eles estão vestindo uma segunda pele, enquanto a integração das 
Bandas de carbono horizontais - que trava para baixo quando um ponto trecho crítico 
é atingido - prestar apoio e controle lateral quando e onde ela é necessária. 
Juntos, esses recursos se combinam para melhorar o desempenho do nadador sem 
comprometer o conforto imbatível do terno.

Alças Smart Stretch - feitos com materiais cuidadosamente seleccionados e um 
processo de fabricação especial para reduzir a tensão sobre os ombros em ternos das 
mulheres, as alças oferecem uma forma única de “inteligente esticando”, também 
aumentando o conforto.

Simplicidade inteligente - O design do terno dá uma construção elegante, que permite 
que o nadador completa liberdade de movimento, e faz com que seja extremamente 
fácil de colocar.
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HISTÓRIA E MISSÃO DA FPN

A Federação Portuguesa de Natação (FPN) é a entidade coordenadora da prática desportiva de 
natação em Portugal, federando clubes e associações, promovendo ativamente o ensino e a prática da 
natação em Portugal, nas suas várias vertentes e disciplinas: Natação Pura, Polo Aquático, Natação 
Sincronizada, Águas Abertas, Masters e Natação Adaptada.
Apoia ainda vários eventos desportivos, o desporto escolar e os atletas olímpicos, sendo também a 
única responsável pela homologação dos recordes e a manutenção dos ‘rankings’ nacionais.
A origem da FPN remonta a 1906, altura em que o Real Ginásio Clube Português promoveu o primeiro 
“Campeonato de Portugal de Natação”. Todavia, apenas em julho de 1930 é criada uma comissão que 
no dia 19 de agosto de 1930, no Ateneu Comercial de Lisboa, aprova os 33 Artigos dos Estatutos e 
eleição dos corpos sociais da FPN.
Existem atualmente 13 associações de natação filiadas na Federação, distribuídas por todo o território 
continental e ilhas, as quais engloba 241 clubes filiados, onde estão representados 12.252 atletas 
federados na vertente de competição, orientados por 1449 técnicos certificados, para um universo da 
família da natação de cerca de 46 170 mil filiados, distribuídos pelas diversas disciplinas da natação.
É neste universo que a atual direção da FPN tem vindo a implementar o plano estratégico para a 
modalidade onde define os objetivos sob o lema “Portugal a nadar com talento rumo à excelência”:

 → Massificação e democratização da prática da natação – Aumentar o número de pessoas  
 que aprende a nadar; 

 → Desenvolvimento da prática da modalidade – garantir condições para implementação de programas  
 de prática desportiva generalizada da natação; 

 → Sustentar a atividade – criar condições para a atividade funcional da FPN seja sustentável;
 → Competição e resultados – alto rendimento – criar condições para a aproximação da natação  

 competitiva portuguesa à elite mundial.
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Fundada em 1973, a ARENA cria e comercializa produtos ‘Waterwear’ para nadadores de 
competição e praticantes de desportos aquáticos em todo o mundo. Hoje é universalmente 
reconhecida mundialmente como uma das marcas de equipamento ‘premium’ de alta 
qualidade. Ao longo dos últimos 43 anos a ARENA desenvolveu uma forte experiência na 
criação dos melhores produtos, com especial foco no segmento de piscina, expandindo-se 
para as áreas de lazer e praia.

Com sede em Tolentino, Itália, a ARENA marca hoje presença em 116 países de todo o 
Mundo. Com representação direta em Itália, França, Alemanha/Áustria e nos EUA, o grupo 
desenvolve uma rede de 35 parceiros qualificados em 100 países, enquanto o ‘Descente 
Grupo’, com sede no Japão, detém e gere a marca em 11 países do Extremo Oriente.

Os laços da ARENA criados no mundo do desporto, e na natação em particular, são 
reforçados por atividades de patrocínio em diferentes níveis, incluindo seleções nacionais, 
federações, atletas e clubes. Entre as parcerias mais importantes destacamos a nível 
mundial a FINA, e a LEN, o seu equivalente europeu, assim como numerosas federações 
nacionais de natação, incluindo os EUA, Itália, Holanda, Hungria e Suécia. Além disso, 
entre os atletas individuais patrocinados pela ARENA estão 11 atuais campeões olímpicos, 
15 campeões mundiais e 21 recordistas mundiais.

ARENA BACKGROUND
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ESTRELAS DA NATAÇÃO, 
PASSADO E PRESENTE

Entre as perto de 150 participações lusas nos jogos olímpicos, a natação portuguesa tem 
em Alexandre Yokochi o referencial de excelências no plano dos resultados internacionais. 
O antigo nadador do Benfica conseguiu em 1985, no Campeonato da Europa realizado 
em Sófia, a melhor classificação portuguesa de sempre numa competição internacional, 
apenas igualada em 1999 por José Couto, no Europeu de Lisboa: a medalha de Prata nos 
200 metros bruços. Vice-campeão europeu em juniores e seniores, Yokochi foi finalista 
olímpico assegurando o 7.º lugar nos 200 metros bruços nos Jogos Olímpicos de Los 
Angeles 1984. 
Em 1988, nos Jogos de Seul, o português voltou a estar em bom nível ao classificar-se 
no 9.º lugar, resultado da sua vitória na final B dos 200 metros bruços. Especialista nas 
provas de 100 e 200 metros bruços, abandonou a alta competição em 1992.

AS ESTRELAS DISCIPLINAS AQUÁTICAS EM PORTUGAL:

Idade: 27 anos, 26 de março de 1988

Clube: Galitos

Jogos Olímpicos: Pequim 2008 e Londres 2012, 18º lugar 200 estilos em ambas as provas. 
Mínimos para Rio 2016. Medalha de bronze nos Europeus piscina curta (25 metros) 2013 
Herning, na Dinamarca e 2016 Netanya, Israel.

DIOGO CARVALHO

ALEXIS SANTOS
Idade: 24 anos, 23 de março de 1992

Clube: Sporting

Jogos Olímpicos: Mínimos para o Rio 2016 nos 200 estilos. 8º lugar nos 200 metros estilos 
e o 7º nos 400m nos Europeus de Berlim, em 2014. 
Medalhas de bronze no Euro Meet nos 200 e 400 estilos. Oitavo lugar nos 200 estilos do 
Europeu de piscina curta em Netanya, Israel 2015.

Idade: 22 anos, 1994

Clube: Fluvial

Terceiro lugar na prova de 10km da Madeira 2014. Quinto lugar 5km da Taça Europeia 
Istambul 2014. Segundo lugar na Taça da Europa de Águas Abertas, Madeira 2015. Quinto 
lugar na maratona de 10km de Setúbal, etapa da Taça do Mundo/HOSA. Quarta na prova 
de elite, de 5 km, da Taça de França, em Gravelines Oitavo e 10º lugar na Taça do Mundo 
de águas abertas de Viedma 2015/2016. Oitavo lugar no Campeonato do Mundo e Júniores 
2012.

ANGÉLICA ANDRÉ



Idade: 29 anos, 21 de janeiro de 1987

Clube: Gesloures

Jogos Paralímpicos: Pequim 2008 e Londres 2012. Mínimos para o Rio 2016. Dois 
Recordes Europeus nos 100 e 50m livres. Vice-Campeão Europeu nos 400m Livres e 
medalha de Bronze nos 100m livres no campeonato da Europa 2009. Campeonato do 
Mundo, sexto na final dos 50 metros livres em Montreal 2013. Medalha de Bronze no 
Campeonato da Europeu, Eindhoven 2014. Medalha de Bronze no Campeonato do Mundo, 
Glasgow 2015.

DAVID GRACHAT

JOANA CALADO

BARBARA COSTA

RAFAEL GIL

Idade: 24 anos, 10 de setembro de 1992

Clube: Sporting Clube de Portugal

Classe: S9 - SB8

Jogos Paralímpicos: Pequim 2008: quinta posição a final dos 100 metros bruços SB8. 
Mínimos para o Rio 2016.

Idade: 17 anos, 1999

Clube: Gesloures

Fez um dueto com Diana Gomes no Campeonato do Mundo de Natação Sincronizada,  
em Kazan 2015.

Idade: 20 anos, 22 de junho de 1996

Clube: Sociedade Filarmónica União Artística Piedense

Campeonato do Mundo em Kazan foi 41º na prova olímpica de 10km e 15º nos 5km por 
equipas. Vigésimo quarto lugar (24º) no Campeonato Europeu de Juniores 2013, em 
Kocaeli. Decimo nono (19º) lugar na prova dos 7, 5km no Campeonato da Europa de 
Juniores 2014, na Croácia.

ESTRELAS DA NATAÇÃO, PASSADO E PRESENTE

Cristina Cantoni
arena Global Pr Communication manager
Phone: +39 334 6879249
E-mail: c.cantoni@arenawaterinstinct.com

Catarina Mouta
Phone: +351 913 582 459
E-mail: catarina.mouta@fpnatacao.pt

INFORMATION


