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Portugal esteve representado com oito nadadores 
no Mundial de Windsor (Canadá). Referência para 
os recordes de Portugal das estafetas de 4x100 
estilos, 4x200 livres e o 10.º lugar de Alexis Santos 
nos 100 estilos com recorde de Portugal. Um 
competição onde os nadadores portugueses 
bateram onze recordes pessoais. O mês de 
dezembro ficou ainda marcado pelo nível 
competitivo e de organização dos Campeonatos 
Nacionais de Juniores e Seniores de Piscina Curta 
no Funchal, pela primeira vez em regiões insulares, 
e do Campeonato Nacional de Clubes da 1.ª e 2.ª 
Divisão na Póvoa de Varzim.  

 
  António José Silva 
  Presidente 
 

 
 

 
Natação Pura  
 

Sporting e Algés campeões da 1.ª divisão. O Sporting e o Algés e Dafundo sagraram-se 
campeões nacionais de Clubes da 1.ª Divisão na Póvoa de Varzim. Em masculinos, os 
leões somaram o seu sexto título consecutivo, com 152 pontos, à frente do Benfica 
(126), de regresso este ano à divisão maior, e do Estrelas S. João de Brito (84). Na 
competição feminina, o Algés e Dafundo regressou às vitórias coletivas no sector 
feminino, com 143 pontos, após os triunfos em 1987 e 1995. Na segunda e terceira 
posição terminaram o FC Porto (119) e o Sporting (114), respectivamente. 

 

 
 

Algés e Benfica campeões da 2.ª divisão. O Algés e Dafundo e o Benfica conquistaram 
o titulo de campeões nacionais da 2.ª Divisão na Póvoa de Varzim. A formação 
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masculina do Algés garantiu o titulo nacional com 270 pontos, seguido do Belenenses 
(265) e do SC Braga (215). A equipa feminina do Benfica sagrou-se campeã da 2.ª 
divisão com 252 pontos, à frente do Belenenses (235) e do Náutico Marinha Grande 
(231). Algés (masculinos), Benfica (femininos) e Belenenses (masculinos e femininos) 
garantem um lugar na 1.ª divisão  em 2017 e os quatro últimos foram despromovidos à 
3.º divisão.  

 

Raquel Pereira coleciona recordes no Funchal. Raquel Pereira foi uma das grandes 
figuras dos Campeonatos Nacionais de Juniores e Seniores de Piscina Curta ao somar 
quatro recordes de Portugal juniores-17 no Complexo de Piscinas do Funchal. A jovem 
nadadora do Algés e Dafundo bateu o recorde nacional juniores-17 nos 50 bruços 
(32,09 segundos) dos 100 bruços (1.08,02), dos 200 bruços (2.26,47) e dos 100 estilos 
(1.02,34 minutos). Ainda nestes campeonatos destaque para os recordes de Portugal 
seniores e absolutos de Rita Barros Frischknecht (Algés e Dafundo) nos 200 costas 
(2.11,16). E para o máximo de juniores-17 de Jorge Silva (S.C. Braga), sábado, nos 200 
bruços (2.16,24). Colectivamente, na competição de seniores, o Sporting somou 22 
medalhas (10 de ouro, seis de prata e seis de broze). Em juniores, o Algés e Dafundo 
conquistou 14 medalhas (7 de ouro, 4 de prata e três de bronze). 

 

 
 

António Silva, presidente da FPN: “balanço dos campeonatos muito positivo". 

“Balanço muito positivo, resultados de muito bom nível, quer na vertente de 
organização, que é um aspeto muito importante, mas também na componente 
desportiva: sete recordes nacionais, cinco juniores, um absoluto e um em seniores”, 
afirma António Silva, presidente da Federação Portuguesa de Natação (FPN).  “A nossa 
elite não está cá, está no Mundial de Windsor, logo, permite-nos verificar que os 
nadadores, atrás dos de elite, estão a trabalhar para um dia conseguirem aceder a 
estes resultados de excelência a nível mundial”, acrescenta o dirigente federativo. 
Assim estes Campeonatos no Funchal “permitem que as segundas figuras se afirmem, 
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ganhem escala e competitividade e apresentem um leque de resultados excecionais 
como temos vindo a assistir”. 

 

Recorde nacional de seleções nos 4x100 estilos. A estafeta portuguesa de 4x100 
estilos estabeleceu o recorde nacional seniores e absolutos com a marca de 3.30,21 
minutos na derradeira jornada do Mundial de piscina curta em Windsor, Canadá 2016. 
O quarteto luso – Gabriel Lopes (52,38 em costas), Diogo Carvalho (59,51, bruços), 
Alexis Santos (51,68, mariposa) e Miguel Nascimento (46,64, Crol) – terminaram com a 
marca de 3.30,21 minutos, melhorando o anterior melhor registo nacional de seleções 
(3.44,68) na posse de Mário Pereira, Diogo Carvalho, Tiago Venâncio e Luís Vaz, desde 
9 de novembro de 2014 em Vila Real de Santo António. A estafeta lusa bateu também 
o o máximo nacional dos 4x200 livres com a marca de 7.04,93. 

 

 
 

Alexis Santos em 10.º nos 100 estilos com recorde de Portugal. Alexis Santos bateu o 
recorde de Portugal dos 100 estilos com 53,06 segundos ao assegurar o 10.º tempo nas 
meias finais do Mundial de piscina curta que decorre em Windsor, Canadá. O 
sportinguista terminou em 5.º lugar na segunda série, superando o anterior recorde de 
Portugal absoluto (53,28) na posse de Diogo Carvalho desde 18 de abril de 2009, em 
Viseu. Referência para o 12.º lugar de  Diogo Carvalho nos 200 estilos (1:55.26) e o 15.º 
de Alexis Santos também nos 200 estilos (1:55.77), o 15.º de Victoria Kaminskaya nos 
400 estilos (4:42.62), o 17.º de Diana Durães nos 800 livres (8:36.08), o 18.º de  João 
Vital nos 400 estilos (4:11.80). Destaque ainda para os recordes pessoais de: Gabriel 
Lopes  nos 100 costas (52,21 segundos), 200 costas (1.55,63) 100 livres (49,69) 200 
livres (1.47,31 minutos), 50 mariposa (24,58); Miguel Nascimento nos 50 livres (21,92), 
100 livres (48,00) e 200 mariposa (1.56,28); João Vital nos 200 costas (1.58,63); Victoria 
Kaminskaya nos 200 bruços (2.26,69). 

 

Camila Rebelo bate recorde juvenil dos 100 livres. Camila Rebelo (Louzan Natação) 
bateu o recorde nacional de juvenis B nos 100 livres, no Torneio Zonal Norte de Juvenis 
em Ponte da Barca. A nadadora da Associação Lousan Natação registou o tempo de 
59,09, superando o anterior máximo de 59,25 que estava na posse de Ana Margarida 
Guedes (Ginásio de Vila Real) desde 6 junho de 2015. 
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   Natação Adaptada 

 

Organização do Europeu IPC Funchal 2016 agraciada com Troféu Paralímpico. A 
Comissão Organizadora do Campeonato da Europa de Natação IPC Funchal 2016 foi 
agraciada com o Troféu Paralímpico, na I Gala do Comité Paralímpico de Portugal (CPP),  
no Convento de Beato, em Lisboa. Reconhecimento atribuído à Comissão 
Organizadora, composta pela FPN em parceria com a Associação de Natação da 
Madeira e com o apoio do Governo Regional e Câmara Municipal do Funchal, do 
Campeonato da Europa de Natação IPC que decorreu entre 30 de abril e 7 de maio no 
complexo Olímpico de Piscinas da Penteada, Funchal. A FPN, representada pelo vice-
presidente da FPN Miguel Miranda, recebeu o troféu pela “organização de um evento, 
que decorreu pela primeira vez em Portugal, que teve como objetivo aumentar a 
notoriedade da natação para pessoas com deficiência” refere o CPP. 
 

 
 

  Polo aquático 
 

 

Fluvial B vence CDUP B; Algés derrota CWP. A equipa B do Fluvial Portuense bateu o 
CDUP B por 9-8, em jogo do grupo A da 4ª jornada do Campeonato Nacional da 2ª 
Divisão Masculina. Na outra partida deste grupo o Lousada venceu o Gondomar por 11-
8. No grupo B, o Algés levou a melhor ao Cascais, tendo vencido o confronto da 4ª 
jornada por 14-10. 
 
Fluvial Portuense vence Benfica e assume liderança. O Fluvial Portuense deslocou-se  
à Reboleira para o jogo frente ao Benfica, da 5ª jornada do Campeonato Nacional da 1ª 
Divisão Feminina. As fluvialistas bateram o Benfica por 13-5 assumindo assim a 
liderança da competição. Noutra das partidas desta jornada o Amarantus venceu o 
Fluvial Portuense B por 11-8. Por sua vez, o Algés bateu o Lousada Século XXI por 13-
10. 
 
Fluvial Portuense disputou fase de qualificação da Euro Liga. A equipa feminina do 
Fluvial Portuense, atual detentora do título nacional, disputou a qualificação da 
EuroLeague, em «casa», pela segunda época consecutiva. Inserida no grupo C, a equipa 
orientada pelo treinador Tiago Santos defrontou as holandesas do Widex Gouda e do 
ZVL Hawabo, o Bogliasco (Itália) e as russas do Ugra Khanty. Apenas duas equipas 
passam à fase seguinte. 

 
 

 
Diversos 

 
Newsletter Portugal a Nadar. Encontra disponível no site da FPN a Newsletter Portugal 
a Nadar. Nesta 1.ª edição regista-se "a multiplicação e a difusão de boas práticas em 50 
Escolas de Natação portuguesas certificadas com a chancela da FPN". Referência para a 
Gala FPN, no passado dia 5 de novembro de 2016 no Porto, onde foram entregues 
certificações às entidades envolvidas no Portugal a Nadar. Neste boletim informativo 
pode ainda ler uma pequena entrevista nadador olímpico - Alexis Santos. 
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“Portugal a Nadar determinante no desenvolvimento de jovens nadadores”. A 
Associação Desportiva de Machico assinou o Protocolo ‘Portugal a Nadar’ no decorrer 
dos Campeonatos Nacionais de Seniores e Juniores de Piscina Curta, no Funchal. O 
Presidente da Associação de Natação da Madeira, Avelino Silva, mostra-se “muito 
satisfeito” com a adesão do Portugal a Nadar na Madeira. O dirigente madeirense 
reafirmou a “importância do envolvimento” da Associação de Natação da Madeira e da 
Federação Portuguesa de Natação junto dos seus clubes “proporcionando a formação 
inicial de jovens e o enquadramento das áreas técnico-pedagógicas”. 
 
Protocolo FPN / Fisiopartner. A Federação Portuguesa de Natação (FPN) informa 
Atletas, Clubes, Associações Territoriais e demais agentes desportivos que, no âmbito 
da execução do protocolo celebrado entre a FPN e a empresa FISIOPARTNER, em 
02/09/2016, o denominado "cartão de atleta" é propriedade exclusiva da Federação. 
Este cartão é identificativo da qualidade de atleta filiado, de apresentação obrigatória 
no relacionamento dos atletas com a Federação, nomeadamente, para efeitos de 
participação nas provas FPN, e cuja utilização do respectivo verso foi, ao abrigo do 
protocolo acima mencionado, concedida à parceira FISIOPARTNER. 
 
 
'Mais Natação com Futuro' tem novo website.  
O projeto Mais Natação com Futuro tem novo website. Uma página que, de forma 
apelativa, permite obter informações sobre os conteúdos e dinâmicas desta parceria 
estratégica entre a ForPhysio e Federação Portuguesa de Natação. Conheça o projecto, 
faça download gratuito dos conteúdos do Manual Prático - Aquecimento, Recuperação 
e Prevenção de Lesões na Natação - e descubra ainda os locais e datas das ações de 
formação,  integradas no plano de formação FPN 2017. 
Ligação: http://maisnatacaocomfuturo.forphysio.pt/# 
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Representações Institucionais 

 
Condeixa recebe presidente da FPN. A convite da direção do Condeixa Aqua Clube,  
presidente da Federação Portuguesa de Natação (FPN), António Silva, visitou Condeixa. 
O dirigente federativo inteirou-se dos projetos do clube, visitou as instalações das 
piscinas municipais e ouviu do vereador do desporto de Condeixa, Carlos Canais, total 
disponibilidade do Município em apoiar as iniciativas da FPN e do Condeixa Aqua Clube 
que contribuam para o desenvolvimento da natação no concelho. Por seu lado, 
António Silva referiu que a FPN está a acompanhar “o excelente trabalho” 
desenvolvido pelo Condeixa Aqua Clube manifestando “apoio às iniciativas” do clube 
que promovam uma “melhoria contínua da modalidade”. Acompanhou esta visita João 
Paulo Fernandes, representante dos clubes de Coimbra na FPN. 
 

 
 
Conferência  Parlamentar “Regras Desportivas em Portugal”. Presença de Vera Lopes, 
Alex Silva e Igor Ferreira. 
 
Gala Comité Paralímpico e Portugal. Presença de Miguel Miranda. 
 
Reunião com seleção para Mundial de Windsor. Presença de Vasco Sousa. 
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Clipping 
 

Natação Presidente da Federação visitou Condeixa Aqua Clube 
Natação Presidente da Federação visitou Condeixa Aqua Clube DR 111 O presidente da 
Federação Portuguesa de Natação (FPN), António Silva, esteve em Condeixa, para visitar 
o Condeixa Aqua Clube (CAC) 
In Diário As Beiras- 29-12-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=dfcbe5d2-da21-4984-8942-
2a101f5e6ca0&analises=1 
Alexandre Agostinho lidera natação do Algarve com mergulho no futuro 
barlavento - A lista que lidera foi eleita no sábado, para o quadriénio 2016-2020. Qual é a 
linha orientadora para o próximo mandato? Alexandre Agostinho - Primeiro que tudo, 
quero referir que barlavento - A lista que lidera foi eleita no sábado, para o quadriénio 
2016-2020 
In Barlavento Online - 28-12-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5132d336-84c0-4e46-b37e-
4ac19265bc55 
Atletas do Centro de Alto Rendimento de Rio Maior têm acompanhamento especial nos 
estudos 
O Centro de Alto Rendimento de Rio Maior – Natação conta nesta época com 15 
nadadores. Do ano anterior continuam oito jovens, que em Rio Maior prosseguem a sua 
formação desportiva e académica, enquanto para esta nova época chegaram mais sete, 
que representam uma forte aposta da Federação Portuguesa de Natação num projeto 
estruturante, num local que reúne condições ideais para o treino, controle e avaliação 
dos nadadores 
In Região de Rio Maior- 23-12-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=12419ce0-1c13-4652-9139-
5abcbf387bc6&analises=1 
Polo Aquático 
In Record - Ano em Revista- 27-12-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a3314d07-ae94-4208-968d-
019ab7bfd70f&analises=1 
Alexis Santos histórico 
In Record - Ano em Revista- 27-12-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8632490e-5883-4429-b25d-
a7914af46442&analises=1 
Diana Durães entre os melhores resultados portugueses nos mundiais de piscina curta 
Foto de: www.slbenfica.pt A atleta fafense Diana Durães esteve em destaque nos 
mundiais de piscina curta, que se disputaram entre 6 e 11 de dezembro, em Windsor, 
Canadá. Diana Durães foi mesmo a melhor nadadora portuguesa no segundo dia de 
prova, conquistando o 17 
In Expresso de Fafe Online - 26-12-2016 
Feirense com três atletas no Estágio da FPN | Jornal Correio da Feira 
Publicado em 26 de Dezembro de 2016. Os nadadores feirenses Daniel Santos, Bárbara 
Pinto e Maria João Paiva foram convocados para estarem presentes, no próximo dia 27, 
terça-feira, no Estágio de Capacitação Técnica da Federação Portuguesa de Natação 
In Correio da Feira Online - 26-12-2016 
Gabriel Lopes considera 2016 como "melhor ano da carreira" 
D.R. André Freixo Que balanço faz da sua participação no Mundial de Piscina Curta que 
terminou a 11 deste mês? A minha participação foi muito positiva. A seleção cumpriu 
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http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5132d336-84c0-4e46-b37e-4ac19265bc55
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=12419ce0-1c13-4652-9139-5abcbf387bc6&analises=1
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http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8632490e-5883-4429-b25d-a7914af46442&analises=1
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grande parte dos objetivos a que se tinha proposto e bateu dois recordes nacionais em 
estafetas e isso mostra que estamos bem 
In Diário de Coimbra- 26-12-2016 
Natação do Algarve tem nova liderança - Entrevista a Alexandre Agostinho 
Alexandre Agostinho lidera natação do Algarve com «mergulho no futuro» «barlavento» 
- A lista que lidera foi eleita no sábado, para o quadriénio 20162020. qual é a linha 
orientadora para o próximo mandato? Alexandre Agostinho – Primeiro que tudo, quero 
referir que a lista que lidero à Associação de Natação do Algarve é composta por 34 
pessoas, sendo que houve o cuidado e preocupação de manter a paridade entre homens 
e mulheres (somos 18 mulheres e 16 homens) 
In Barlavento- 22-12-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=83d65a6e-9bb1-40fc-8d47-
f7c6eb574bf7&analises=1 
Clube Náutico em encontro de atletas 
Clube Náutico em encontro de atletasl Atletas do Clube Náutico Académico Mário 
Pereira, Carlos Cidade e Tomás Veloso Álvaro Bessa, Carlos Cidade e António Domingues 
Atletas de Polo Aquático que alcançaram pódios nacionais Atletas de meio fundo e fundo 
Atletas de natação que alcançaram pódios nacionais Vítor Raposo, Jaime Lobo, António 
Cortesão e Luís Rebelo João Simões, António Martinho e Pedro Marques Hugo Abade, 
Luís Bastos e Alexandre Beirão Luísa Cortes, Maria João Campos e Fernando Pinto A festa 
de Natal do Clube Náutico Académico de Coimbra (CNAC) juntou a família do histórico 
emblema conimbricense num animado encontro que decorreu no restaurante 39 
In Diário de Coimbra - DC Magazine- 24-12-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=31f33c11-723b-42c2-add5-
b8c027291f87&analises=1 
Ana Rita Oliveira convocada pela Federação de Natação 
Ana Rita Oliveira convocada pela Federação de Natação Detalhes Criado em quarta, 21 
dezembro 2016 14:40 Visualizações: 173 Uma nadadora do Clube Naval Povoense foi 
convocada para o estágio de capacitação técnica da Federação Portuguesa de Natação 
In Rádio Onda Viva Online - 21-12-2016 
Espírito natalício juntou família do CNAC 
Espírito natalício juntou família do CNAC Prémios Natação e Pólo Aquático com atletas de 
excelência. Festa decorreu no?Restaurante 39, no Estádio Cidade de Coimbra A festa de 
Natal do Clube Náutico Académico de Coimbra juntou a "família" do histórico emblema 
conimbricense 
In Diário de Coimbra- 22-12-2016 
Ana Sofia Sousa foi convocada para a Seleção Nacional Pré-Júnior 
A nadadora siniense Ana Sofia Sousa do Clube de Natação do Litoral Alentejano foi 
convocada para representar a Seleção Nacional Pré-Júnior no Meeting Internacional de 
Lisboa, agendado para os dias 18 e 19 de fevereiro de 2017, no Jamor 
In Rádio Sines Online - 20-12-2016 
Atletas CAR RM com acompanhamento especial nos estudos 
É um projeto estruturante da Federação Portuguesa de Natação num local que reúne 
condições ideais para o treino, controle e avaliação dos nadadores Atletas do Centro de 
Alto Rendimento de Rio Maior têm acompanhamento especial nos estudos Atletas do 
Centro de Alto Rendimento de Rio Maior - Natação 
In Região de Rio Maior Online - 19-12-2016 
Torres Novas e Rio Maior nos pódios dos campeonatos Nacionais 
Natação Torres Novas e Rio Maior nos pódios dos campeonatos Nacionais NATAÇ ÃO A 
Piscina Olímpica da Penteada (p25), no Funchal, recebeu nos dias 9, 10 e 11 de 
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dezembro, numa organização da Federação Portuguesa de Natação, os Campeonatos 
Nacionais de Juniores e Seniores, no qual participaram 350 nadadores (185 masculinos e 
165 femininos) de 69 clubes, que realizaram um total de 1024 provas 
In Ribatejo (O)- 15-12-2016 
CNC com Certificação de Qualidade 
Natação O Clube de Natação do Cartaxo recebeu a Certificação de Qualidade para a sua 
Escola de Natação, na II Gala da Federação Portuguesa de Natação, no passado dia 5 de 
novembro. Esta Certificação de Qualidade visa uma melhoria contínua do trabalho 
desenvolvido nas Escolas de Natação, sempre com o objetivo de desenvolver a 
modalidade e garante o ensino da natação com qualidade pedagógica 
In Jornal de Cá- 01-12-2016 
Federação de Natação equaciona realizar nacionais de clubes em piscina curta 
António José Silva faliu após o final dos nacionais que decorreram na Póvoa de Varzim 
Por SAPO Desporto c/Lusa sapodesporto@sapo.pt O presidente da Federação 
Portuguesa de Natação afirmou hoje que os nacionais de clubes podem voltar a realizar-
se em "piscina curta", igualmente em dezembro, iniciando em janeiro o ciclo de piscina 
longa 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 19-12-2016 
Federação de Natação equaciona realizar Nacionais de Clubes em piscina curta 
O presidente da Federação Portuguesa de Natação afirmou este domingo que os 
nacionais de clubes podem voltar a realizar-se em "piscina curta", igualmente em 
dezembro, iniciando em janeiro o ciclo de piscina longa 
In Jogo Online (O) - 18-12-2016 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9af2c15b-4e35-4103-bb1a-
ad213e741d64 
Sporting e Algés campeões 
In Bola (A)- 19-12-2016 
Algés e Sporting 
In Correio da Manhã- 19-12-2016 
Natação com nova liderança 
In Correio da Manhã - Correio da Manhã Algarve- 19-12-2016 
Munícipes da Tocha com acesso fácil à piscina 
Cantanhede Munícipes da Tocha com acesso fácil à piscina DR Dirigentes da Columbó?la 
e da Junta de Freguesia da Tocha forçaram protocolo 111 Os moradores da Tocha vão 
continuar a beneficiar da prática de natação, com as valências de aprendizagem e 
manutenção, em resultado da renovação de um protocolo de colaboração entre a 
Associação de Solidariedade Social Sociedade Columbó?la Cantanhedense e a Junta de 
Freguesia da Tocha 
In Diário As Beiras- 19-12-2016 
Algés (femininos) e Sporting (masculinos) conquistaram títulos nacionais 
In JM- 19-12-2016 
Algés trava FC Porto 
In Jogo (O)- 19-12-2016 
Sporting e Algés sagram-se campeões nacionais 
In Jornal de Notícias- 19-12-2016 
Sporting e Algés campeões 
In Record- 19-12-2016 
Nacionais de natação ´correram como esperava´ o Sporting, afirmou Carlos Cruchinho 
O Sporting conquistou o sexto título consecutivo. Por SAPO Desporto c/Lusa 
sapodesporto@sapo.pt O treinador do Sporting disse que os Nacionais de Clubes de 
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natação, que hoje terminaram na Póvoa de Varzim, "correram exatamente como 
esperava", uma vez que os 'leões' venceram a competição masculina 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 19-12-2016 
Algés e Sporting campeões nacionais 
As equipas do Algés e do Sporting conquistaram os campeonatos nacionais de clubes de 
natação da 1.ª Divisão, que decorreram nas piscinas municipais da Póvoa do Varzim. O 
Algés quebrou uma série de oito títulos consecutivos do FC Porto, enquanto o Sporting 
foi campeão nacional pelo sexto ano seguidos 
In Bola Online (A) - 18-12-2016 
Algés ´rouba´ título feminino de natação ao FC Porto e Sporting continua campeão 
masculino 
Por Lusa|19:49 A equipa feminina do Algés e a masculina do Sporting conquistaram hoje 
os Campeonatos Nacionais de Clubes de Natação da 1.ª Divisão, que terminaram hoje 
nas Piscinas Municipais da Póvoa de Varzim 
In Correio da Manhã Online - 18-12-2016 
Algés ´rouba´ título feminino de natação ao FC Porto e Sporting continua campeão 
masculino 
A equipa feminina do Algés e a masculina do Sporting conquistaram hoje os 
Campeonatos Nacionais de Clubes de Natação da 1.ª Divisão, que terminaram hoje nas 
Piscinas Municipais da Póvoa de Varzim. As nadadoras do Algés interromperam assim um 
ciclo de oito títulos consecutivos do FC Porto, ao passo que os 'leões' sagraram-se 
campeões pela sexta vez consecutiva 
In Destak Online - 18-12-2016 
Algés ´rouba´ título feminino de natação ao FC Porto e Sporting continua campeão 
masculino 
HOJE às 19:49 A equipa feminina do Algés e a masculina do Sporting conquistaram hoje 
os Campeonatos Nacionais de Clubes de Natação da 1.ª Divisão, que terminaram hoje 
nas Piscinas Municipais da Póvoa de Varzim 
In Diário Digital Online - 18-12-2016 
Nacionais de Natação "correram como esperava" o Sporting 
O treinador do Sporting disse que os Nacionais de Clubes de natação, que terminaram 
este domingo na Póvoa de Varzim, "correram exatamente como esperava", uma vez que 
os leões venceram a competição masculina 
In Jogo Online (O) - 18-12-2016 
Algés faz "balanço positivo" dos Nacionais de Clubes 
O treinador do Algés faz "um balanço positivo" dos Nacionais de Natação de Clubes, que 
terminaram este domingo na Póvoa de Varzim, uma vez que a equipa feminina obteve 
um título que era do FC Porto há oito épocas 
In Jogo Online (O) - 18-12-2016 
Algés tira título feminino de natação ao F. C. Porto 
Hoje às 20:13, atualizado às 20:14 A equipa feminina do Algés e a masculina do Sporting 
conquistaram hoje os Campeonatos Nacionais de Clubes de Natação da 1.ª Divisão, que 
terminaram, este domingo, nas Piscinas Municipais da Póvoa de Varzim 
In Jornal de Notícias Online - 18-12-2016 
Nacionais de Clubes: Sporting hexacampeão e Algés acaba com reinado portista 
A equipa feminina do Algés e a masculina do Sporting conquistaram este domingo os 
Campeonatos Nacionais de Clubes de Natação da 1.ª Divisão, que terminaram hoje nas 
Piscinas Municipais da Póvoa de Varzim 
In Record Online - 18-12-2016 



RELATORIO MENSAL DE ATIVIDADE 
Dezembro de 2016 

 

Algés `rouba` título feminino de natação ao FC Porto e Sporting continua campeão 
masculino 
Lusa 18 Dez, 2016, 21:52 | Outras Modalidades A equipa feminina do Algés e a masculina 
do Sporting conquistaram hoje os Campeonatos Nacionais de Clubes de Natação da 1.ª 
Divisão, que terminaram hoje nas Piscinas Municipais da Póvoa de Varzim 
In RTP Online - 18-12-2016 
Nacionais de Clubes: Sporting hexacampeão e Algés acaba com reinado portista 
A equipa feminina do Algés e a masculina do Sporting conquistaram este domingo os 
Campeonatos Nacionais de Clubes 18-12-2016. Record Por Record A equipa feminina do 
Algés e a masculina do Sporting conquistaram este domingo os Campeonatos Nacionais 
de Clubes de Natação da 1 
In Sábado Online - 18-12-2016 
Algés ´rouba´ título feminino de natação ao FC Porto e Sporting continua campeão 
masculino 
Nadadoras do Algés interromperam um ciclo de oito títulos consecutivos do FC Porto Por 
SAPO Desporto c/Lusa sapodesporto@sapo.pt A equipa feminina do Algés e a masculina 
do Sporting conquistaram hoje os Campeonatos Nacionais de Clubes de Natação da 1 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 18-12-2016 
Algés faz ´balanço positivo´ dos nacionais de natação de clubes 
Por SAPO Desporto c/Lusa sapodesporto@sapo.pt O treinador do Algés faz "um balanço 
positivo" dos Nacionais de Natação de Clubes, que hoje terminaram na Póvoa de Varzim, 
uma vez que a equipa feminina obteve um título que era do FC Porto há oito épocas 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 18-12-2016 
Sporting e Algés na frente 
In Record- 18-12-2016 
CNAI participa em prova no Funchal 
In Alcoa (O)- 15-12-2016 
Nadadores do Académico só não trouxeram o ouro do Minho 
os jovens nadadores do académico de Viseu conquistaram quatro medalhas (uma de 
prata e três de bronze) no Campeonato zonal que se disputou em Ponte da barca, região 
do Minho, e que juntou 246 nadadores juvenis de 47 equipas 
In Jornal da Beira- 15-12-2016 
Filipe Ramos e Bruna Coentrão em destaque nos universitários 
In Terras do Ave- 14-12-2016 
Fluvial conquista 5º lugar no Regional de Clubes 
In Terras do Ave- 14-12-2016 
Sporting e Algés dominam 1.º dia 
In Bola (A)- 18-12-2016 
CNAC fecha primeiro dia na 4.ª posição do Nacional 
O Sporting, em masculinos, e o Algés, em femininos, dominaram ontem o primeiro dia 
dos Campeonatos Nacionais de Clubes da 1.ª Divisão de natação, que terminam hoje, na 
Póvoa de Varzim. O CNAC já conta com algumas subidas ao pódio, com destaque para 
Tomás Veloso que foi 3 
In Diário de Coimbra- 18-12-2016 
Sporting e Algés estão destacados 
In Jogo (O)- 18-12-2016 
Sporting e Algés dominam Nacionais de clubes 
In Jornal de Notícias- 18-12-2016 
Sporting e Algés dominam arranque dos nacionais de clubes 
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Hóquei em patins Basquetebol Natação Ténis Sporting e Algés dominam arranque dos 
nacionais de clubes O Sporting, em masculinos, e o Algés e Dafundo, em femininos, 
dominaram ontem o primeiro dia dos Campeonatos Nacionais de Clubes da I Divisão de 
natação, que terminam hoje, na Póvoa de Varzim 
In Público- 18-12-2016 
Sporting satisfeito com o primeiro dia dos nacionais de natação de clubes 
Leões dominaram o primeiro dia dos nacionais de natação de clubes em masculinos. Por 
SAPO Desporto c/Lusa sapodesporto@sapo.pt O treinador do Sporting disse que o 
primeiro dia dos nacionais de natação de clubes correu "exatamente" como esperava, 
com a equipa masculina no primeiro lugar, à frente do rival Benfica, e a feminina no 
terceiro posto 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 18-12-2016 
Algés brilhou nos femininos do primeiro dia dos nacionais 
Primeiro dia dos nacionais de natação de clubes 'correu melhor' do que Algés esperava 
Por SAPO Desporto c/Lusa sapodesporto@sapo.pt O treinador do Algés considera que o 
primeiro dia dos Nacionais de Natação de Clubes da 1 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 18-12-2016 
Sporting e Algés e Dafundo lideram Nacionais 
As equipas masculina do Sporting e feminina do Algés e Dafundo lideram os Nacionais de 
Clubes da I Divisão que decorrem nas Piscinas Municipais da Póvoa de Varzim, após a 
primeira jornada iniciada este sábado 
In Bola Online (A) - 17-12-2016 
Sporting satisfeito com estreia nos Campeonatos Nacionais de Clubes 
O treinador do Sporting disse que o primeiro dia dos nacionais de natação de clubes 
correu "exatamente" como esperava, com a equipa masculina no primeiro lugar, à frente 
do rival Benfica, e a feminina no terceiro posto 
In Jogo Online (O) - 17-12-2016 
Primeiro dia supera expetativas do Algés nos Campeonatos Nacionais de Clubes 
O treinador do Algés considera que o primeiro dia dos Nacionais de Natação de Clubes da 
1.ª Divisão, que decorem na Póvoa de Varzim, "correu melhor do estava à espera", visto 
que a equipa feminina lidera com 71 pontos 
In Jogo Online (O) - 17-12-2016 
Sporting e Algés dominam na abertura dos Campeonatos Nacionais de Clubes 
Numa jornada sem grandes marcas, os nadadores leoninos amealharam 70 pontos na e 
são líderes. Em femininos, o Algés e Dafundo venceu seis das nove séries que foram 
disputadas e comanda com 71 pontos. O Sporting, em masculinos, e o Algés, em 
femininos, dominaram este sábado o primeiro dia dos Campeonatos Nacionais de Clubes 
da 1 
In Jogo Online (O) - 17-12-2016 
Nacional de Clubes: Técnico do Sporting satisfeito com resultados do primeiro dia 
21h27 Leões lideram na vertente masculina e ocupam a 3.ª posição na feminina O 
treinador do Sporting garantiu este sábado que o primeiro dia do Nacional de Clubes, em 
natação, correu "exatamente" como esperava, com a equipa masculina no 1 
In Record Online - 17-12-2016 
Nacionais de Clubes: Sporting e Algés dominam primeiro dia 
O Sporting, em masculinos, e o Algés, em femininos, dominaram este sábado o primeiro 
dia dos Campeonatos Nacionais de Clubes da 1.ª Divisão de natação, que terminam no 
domingo, na Póvoa de Varzim. Numa jornada sem grandes marcas, os nadadores 
leoninos amealharam 70 pontos na e são líderes 
In Record Online - 17-12-2016 
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Nacional de Clubes: Técnico do Sporting satisfeito com resultados do primeiro dia 
Chegar ao 2.º lugar nas "meninas" e revalidar o título de campeão nos "rapazes" é a meta 
definida por Carlos Cruchinho 17-12-2016 . Record Por Record O treinador do Sporting 
garantiu este sábado que o primeiro dia do Nacional de Clubes, em natação, correu 
"exatamente" como esperava, com a equipa masculina no 1 
In Sábado Online - 17-12-2016 
Sporting e Algés dominam primeiro dia dos nacionais de natação de clubes 
Os nadadores 'leoninos' amealharam 70 pontos na e são líderes nos masculinos Por SAPO 
Desporto c/Lusa sapodesporto@sapo.pt O Sporting, em masculinos, e o Algés, em 
femininos, dominaram hoje o primeiro dia dos Campeonatos Nacionais de Clubes da 1 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 17-12-2016 
Póvoa de Varzim recebe Nacionais da I e II Divisão 
A cidade da Póvoa de Varzim recebe hoje e amanhã os Campeonatos Nacionais de Clubes 
de Natação da 1.ª e 2.ª divisões. As provas começam hoje, das 09h30 às 16h30 e 
prosseguem no dia de amanhã das 09h00 às 16h00 
In Diário do Minho- 17-12-2016 
Entre promoções e revalidações 
In Bola (A)- 17-12-2016 
Natação 
In Bola (A)- 17-12-2016 
Homenagem póstuma ao atleta e dirigente Rui Prata Ribeiro 
Natação Homenagem póstuma ao atleta e dirigente Rui Prata Ribeiro DR 111 Rui Prata 
Ribeiro vai ser hoje homenageado, pelas 15H00, nas instalações da Piscina Rui Abreu, em 
Coimbra. A Câmara Municipal de Coimbra, a Associação de Natação de Coimbra (ANC) e 
o Clube Náutico Académico (CNAC) associam-se à evocação do atleta, professor e 
dirigente, papéis que Rui Prata Ribeiro desempenhou ao longo de mais de uma década, 
numa cerimónia organizada por um grupo de amigos 
In Diário As Beiras- 17-12-2016 
Luta de grandes chegou à piscina 
In Jogo (O)- 17-12-2016 
Natação - Torres Novas e Rio Maior nos pódios dos campeonatos Nacionais 
A Piscina Olímpica da Penteada (p25), no Funchal, recebeu nos dias 9, 10 e 11 de 
dezembro, numa organização da Federação Portuguesa de Natação, os Campeonatos 
Nacionais de Juniores e Seniores, no qual participaram 350 nadadores (185 masculinos e 
165 femininos) de 69 clubes, que realizaram um total de 1024 provas 
In Ribatejo Online (O) - 15-12-2016 
Leões e FC Porto defendem títulos 
In Bola (A)- 16-12-2016 
Nadadores de Famalicão ganham pódios no Funchal 
Nos campeonatos nacionais de juniores e seniores de natação, disputados no fim-de-
semana, no Funchal, nadadores do GD Natação Famalicão sagraramse tri-campeões 
nacionais e conquistaram três títulos de vice-campeões nacionais, tendo averbado ainda 
e cinco medalhas de bronze 
In Correio do Minho- 16-12-2016 
Natação Náutico de Miranda do Corvo distinguiu os melhores 
In Diário As Beiras- 16-12-2016 
Albergaria promove Festival de Natal em família 
Albergaria promove Festival de Natal em família A Escola Municipal de Natação do 
Concelho de Albergaria-aVelha promove, entre segunda e sexta-feira , o Festival de Natal 
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nas três piscinas municipais, convidando os familiares dos utentes a participarem numa 
das suas aulas de forma gratuita 
In Diário de Aveiro- 16-12-2016 
Nacional na Madeira rendeu dez medalhas para a região 
Nacional na Madeira rendeu dez medalhas para a região gião que marcaram presença no 
evento, mas apenas mais dois viram atletas seus subirem ao pódio. O júnior Alexandre 
Ferreira Amorim, do Colégio Liceal de Santa Maria de Lamas, assegurou três medalhas 
In Diário de Aveiro- 16-12-2016 
Nacional de Clubes: Sporting e FC Porto defendem títulos na Póvoa de Varzim 
O Sporting, em masculinos, e o FC Porto, em femininos, defendem este fim-de-semana os 
títulos de campeões de Clubes da na Póvoa de Varzim. Os leões, com cinco títulos 
consecutivos, irão defrontar na elite o Estrelas S 
In Record Online - 15-12-2016 
Nacional de Clubes: Sporting e FC Porto defendem títulos na Póvoa de Varzim 
Os leões têm cinco títulos consecutivos no setor masculino. Os dragões dominam o setor 
feminino há oito edições... 15-12-2016 . Record Por Record O Sporting, em masculinos, e 
o FC Porto, em femininos, defendem este fim-de-semana os títulos de campeões de 
Clubes da 1 
In Sábado Online - 15-12-2016 
Jorge Silva bateu recorde nacional de juniores 
O nadador do Sporting de Braga, Jorge Silva, esteve em destaque nos campeonatos 
nacionais de juniores e seniores disputados no passado fim de semana, no Funchal, ao 
bater o recorde nacional júnior dos 200m bruços, com a marca de 2 
In Diário do Minho- 14-12-2016 
Campeonato Nacional de natação 
Terminou o campeonato Nacional de natação que decorreu nas piscinas do Funchal. 
In RTP Madeira - Telejornal Madeira - 11-12-2016 - 21:37H 
«Queríamos o recorde» 
In Bola (A)- 12-12-2016 
Gabriel Lopes e Diogo Carvalho batem recorde 
Natação Gabriel Lopes e Diogo Carvalho batem recorde DR 111 A seleção portuguesa de 
natação fechou ontem a participação nos mundiais de piscina curta, em Windsor, no 
Canadá, com o recorde nacional absoluto dos 4x100 metros estilos masculinos, que valeu 
o 11 
In Diário As Beiras- 12-12-2016 
Diogo Carvalho ajuda a alcançar novo recorde de selecções 
Diogo Carvalho ajuda a alcançar novo recorde de selecções A estafeta portuguesa de 
4x100 metros Estilos, que integrava Diogo Carvalho, do Galitos, estabeleceu, ontem, o 
recorde na cional sénior e absoluto com a marca de 3 
In Diário de Aveiro- 12-12-2016 
Tomás Veloso conquista cinco títulos nacionais 
Tomás Veloso foi um dos grandes destaques dos Campeonatos Nacionais de Juniores e 
Seniores em Piscina Curta que durante três dias se realizaram no Funchal. O nadador do 
Clube Náutico Académico de Coimbra (CNAC) ganhou cinco provas na categoria sénior, 
mais concretamente os 200 e os 400 metros estilos, bem como os 50, os 100 e os 200 
metros bruços 
In Diário de Coimbra- 12-12-2016 
Gabriel Lopes contribui para novo recorde nacional 
O Mundial de Piscina Curta terminou ontem em Windsor, Canadá, no qual marcou 
presença Gabriel Lopes. Integrado na selecção nacional, o nadador da Louzan Natação 
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deu ontem um importante contributo para um novo recorde nacional, no caso o dos 
4x100 metros estilos 
In Diário de Coimbra- 12-12-2016 
Sporting de Braga com mais dois campeões nacionais 
Natação: Campeonato nacional de juniores e seniores no Funchal Sporting de Braga com 
mais dois campeões nacionais O último dia de provas do Campeonato Nacional de 
Juniores e Seniores de Natação que decorreu na Funchal, desde a passada sexta-feira até 
ontem, serviu para consagrar mais dois campeões nacionais da Natação do Sporting de 
Braga 
In Diário do Minho- 12-12-2016 
NSIT com dois representantes 
Decorreu, entre dois e quatro de dezembro, na Guarda, o Campeonato Nacional Zona 
Sul, em natação. O NSIT fez-se representar com dois atletas juvenis, André Azevedo e 
Madalena Sousa. É de salientar que estes são os melhores atletas juvenis do NSIT e que 
se encontram entre os mais conceituados dos Açores e mesmo a nível nacional 
In Diário Insular- 12-12-2016 
Natação da ADA em fase de crescimento 
No passado mês de novembro realizaram-se três provas de natação pura, direcionadas a 
diferentes escalões etários. Assim, no dia 26, em Angra do Heroísmo, efetuou-se o 
Torneio Torregri 1 e o Festival de Técnicas, para os nadadores das escolinhas e cadetes, 
tendo a Academia Desportiva dos Açores (ADA) estado presente na piscina de Angra com 
16 nadadores: Ana Rita Lopes, Gustavo Sardinha, Afonso Silva, Francisco Lopes, Carolina 
Lopes, Matilde Teodoro, Francisco Costa, João Câmara, João Magalhães, André 
Magalhães, Francisco Carvalho, Sebastião Sieuve de Meneses, Miguel Matos, Rodrigo 
Toste, Tiago Amaro e João Melo 
In Diário Insular- 12-12-2016 
Recorde superado por 14 segundos! 
In Jogo (O)- 12-12-2016 
Raquel Pereira foi aos quartos 
In Jogo (O)- 12-12-2016 
Novo recorde nacional nos Mundiais 
In Jornal de Notícias- 12-12-2016 
Nadadora chinesa banida por dois anos por usar substâncias proibidas 
A nadadora chinesa Chen Xinyi foi banida de competir por dois anos, anunciou hoje a 
Federação Internacional de Natação (FINA), depois de ter falhado num teste de 'doping', 
durante os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro 
In Notícias ao Minuto Online - 12-12-2016 
Recorde nacional no último dia dos Mundiais em Windsor 
Natação Recorde nacional no último dia dos Mundiais em Windsor A selecção portuguesa 
de natação fechou a participação nos Mundiais de piscina curta, em Windsor, Ontário 
(Canadá), com um novo recorde nacional absoluto dos 4x100m estilos masculinos 
In Público- 12-12-2016 
Recorde nacional fecha Mundial 
In Record- 12-12-2016 
Portugal fecha Mundiais de piscina curta com recorde nacional dos 4x100 estilos 
HOJE às 17:48 A seleção portuguesa de natação fechou hoje a sua participação nos 
Mundiais de piscina curta, em Windsor, no Canadá, com o recorde nacional absoluto dos 
4x100 metros estilos masculinos, que valeu o 11 
In Diário Digital Online - 11-12-2016 
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Inês Fernandes e Nuno Quintanilha brilham no último dia dos Nacionais de piscina 
curta 
Os nadadores Inês Fernandes e Nuno Quintanilha estiveram hoje em destaque ao 
triunfarem por duas vezes no terceiro e último dia dos Nacionais de piscina curta, no 
Funchal. A atleta do Sporting repetiu a 'dose' de sábado, ao voltar a vencer duas provas, 
desta feita nos 100 metros, primeiro em costas, com o tempo de 1 
In Diário Digital Online - 11-12-2016 
Portugal fecha Mundiais de piscina curta com recorde 
Fotografia: DR A seleção portuguesa de natação fechou este domingo a participação nos 
Mundiais de piscina curta, em Windsor, no Canadá, com o recorde nacional absoluto dos 
4x100 metros estilos masculinos, que valeu o 11 
In Jogo Online (O) - 11-12-2016 
Selecção de natação acabou Mundial com recorde nacional 
Portugal conseguiu recorde absoluto na prova de estafeta 4x100 metros no Mundial de 
piscina curta A selecção portuguesa de natação fechou a participação nos Mundiais de 
piscina curta, em Windsor, Ontário (Canadá), com um novo recorde nacional absoluto 
dos 4x100m estilos masculinos 
In Público Online - 11-12-2016 
Mundiais de piscina curta: Recorde nacional dos 4x100 estilos 
16h56 Melhora antigo registo que datava de 2014 A estafeta portuguesa de 4x100 estilos 
estabeleceu este domingo o recorde nacional seniores e absolutos nesta com a marca de 
3.30,21 minutos na derradeira jornada do Mundial de piscina curta em Windsor, no 
Canadá 
In Record Online - 11-12-2016 
Inês Fernandes e Nuno Quintanilha brilham no último dia dos Nacionais de piscina 
curta 
Os nadadores Inês Fernandes e Nuno Quintanilha estiveram este domingo em destaque 
ao triunfarem por duas vezes no terceiro e último dia dos Nacionais de piscina curta, no 
Funchal. A atleta do Sporting repetiu a dose de sábado, ao voltar a vencer duas provas, 
desta feita nos 100 metros, primeiro em costas, com o tempo de 1 
In Record Online - 11-12-2016 
Portugal fecha Mundiais de piscina curta com recorde nacional dos 4x100 estilos 
Lusa 11 Dez, 2016, 16:30 | Outras Modalidades A seleção portuguesa de natação fechou 
hoje a sua participação nos Mundiais de piscina curta, em Windsor, no Canadá, com o 
recorde nacional absoluto dos 4x100 metros estilos masculinos, que valeu o 11 
In RTP Online - 11-12-2016 
Mundiais de piscina curta: Recorde nacional dos 4x100 estilos 
O quarteto luso, composto por Gabriel Lopes (52,38 segundos no percurso de costas), 
Diogo Carvalho (59,51 a bruços), Alexis Santos (51,68 a mariposa) e Miguel Nascimento 
(46,64 a livres), terminou com a marca de 3 
In Sábado Online - 11-12-2016 
Inês Fernandes e Nuno Quintanilha brilham no último dia dos Nacionais de piscina 
curta 
A nadadora do Sporting e o atleta do Belenenses venceram, cada um, duas provas 11-12-
2016 . Record Por Record Os nadadores Inês Fernandes e Nuno Quintanilha estiveram 
este domingo em destaque ao triunfarem por duas vezes no terceiro e último dia dos 
Nacionais de piscina curta, no Funchal 
In Sábado Online - 11-12-2016 
Portugal fecha Mundiais de piscina curta com recorde nacional dos 4x100 estilos 
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Participação portuguesa valeu o 11.º lugar na qualificação. Por SAPO Desporto c/ Lusa 
sapodesporto@sapo.pt A seleção portuguesa de natação fechou hoje a sua participação 
nos Mundiais de piscina curta, em Windsor, no Canadá, com o recorde nacional absoluto 
dos 4x100 metros estilos masculinos, que valeu o 11 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 11-12-2016 
Inês Fernandes e Nuno Quintanilha brilham no último dia dos Nacionais de piscina 
curta 
Os Nacionais de piscina curta decorreram no Funchal Por SAPO Desporto c/ Lusa 
sapodesporto@sapo.pt Os nadadores Inês Fernandes e Nuno Quintanilha estiveram hoje 
em destaque ao triunfarem por duas vezes no terceiro e último dia dos Nacionais de 
piscina curta, no Funchal 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 11-12-2016 
Diogo Carvalho termina em 19.º os 400 metros Estilos 
Diogo Carvalho termina em 19.º os 400 metros Estilos João Vital e Diogo Carvalho 
obtiveram, ontem, as melhores classificações lusas na 5.ª jornada do Campeonato do 
Mun do de Natação em piscina cur ta, que termina hoje, em Windsor, no Canadá 
In Diário de Aveiro- 11-12-2016 
GR apoia a internacionalização da natação 
In Diário de Notícias da Madeira- 11-12-201 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c0f8f497-6a25-4129-849a-
4c210b030f4d&analises=1 
Mais um recorde nacional de Raquel Pereira no Funchal 
 Agora nos 200 metros bruços Raquel Pereira bateu este sábado o recorde nacional de 
juniores (sub-17) dos 200 metros bruços (2.26,47 minutos) no decorrer da segunda 
jornada dos Campeonatos Nacionais de Juniores e seniores piscina curta Funchal 2016 
In Record Online - 10-12-2016 
Mais um recorde nacional para Raquel Pereira no Funchal 
O anterior máximo do escalão júnior pertencia a Victoria Kaminskaya com 2.26,77 desde 
29 de janeiro de 2012... 10-12-2016 . Record Por Record Raquel Pereira bateu este 
sábado o recorde nacional de juniores (sub-17) dos 200 metros bruços (2 
In Sábado Online - 10-12-2016 
Caiu um recorde que tinha 21 anos 
In Jogo (O)- 11-12-2016 
Miguel Nascimento ainda foi o melhor 
In Jogo (O)- 11-12-2016 
Tomás Veloso, Inês Fernandes e João Ascensão voltam a triunfar 
In Jornal de Notícias- 11-12-2016 
Caiu um recorde que tinha 21 anos 
In Jogo (O)- 11-12-2016 
Miguel Nascimento ainda foi o melhor 
In Jogo (O)- 11-12-2016 
Tomás Veloso, Inês Fernandes e João Ascensão voltam a triunfar 
In Jornal de Notícias- 11-12-2016 
Campeonato nacional de natação é motivo de orgulho 
In Diário de Notícias da Madeira- 10-12-2016 
Diogo Carvalho ajuda a estabelecer novo recorde nos 4x200 metros Livres 
Diogo Carvalho ajuda a estabelecer novo recorde nos 4x200 metros Livres Natação foi 
segundo classificado na 7.º série, tendo melhorado o seu anterior registo pessoal (25,49) 
fixado a 7 de Maio deste ano 
In Diário de Aveiro- 10-12-2016 

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c0f8f497-6a25-4129-849a-4c210b030f4d&analises=1
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c0f8f497-6a25-4129-849a-4c210b030f4d&analises=1
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Atletas da Madeira batem recordes regionais 
In Diário de Notícias da Madeira- 10-12-2016 
Elmano Freitas é "técnico de referência" 
In Diário de Notícias da Madeira- 10-12-2016 
Escola de natação a crescer 
As Piscinas Municipais de Castro Daire estão em plena fase de desenvolvimento depois 
de terem recebido, recentemente, por parte da Federação Portuguesa de Natação (FPN) 
o denominado nível I de certificação relativa à adesão que o Município efectuou ao 
projeto "Portugal a nadar" 
In Jornal do Centro- 09-12-2016 
CNF estará presente no Campeonato Nacional de Juniores e Seniores entre 9 e 11 de 
Dezembro 
CNF estará presente no Campeonato Nacional de Juniores e Seniores entre 9 e 11 de 
Dezembro Nos próximos dias 9, 10 e 11 de Dezembro, irá desenrolar-se o Campeonato 
Nacional de Juniores e Seniores em piscina curta 
In Tribuna da Madeira- 09-12-2016 
Rui Santos bate recorde do Clube 
In Defesa de Espinho- 08-12-2016 
Vice-campeã nacional da terceira divisão sobe agora à segunda nacional 
A equipa feminina do Clube Náutico de Miranda do Corvo foi vice-campeã Nacional da 
terceira divisão, ascendendo à segunda divisão nacional. O campeonato, organizado pela 
Federação Portuguesa de Natação (FPN), decorreu nas piscinas municipais de Abrantes, 
nos dias 26 e 27 de novembro E 
In Mirante- 01-12-2016 
Algés e Águeda foi 10º na 4ª divisão 
NATAÇÃO Algés e Águeda foi 10º na 4ª divisão A EQUIPA feminina do Clube Sport Algés e 
Águeda XXI classificou-se em 10º lugar no campeonato nacional de clubes da 4ª divisão, 
prova realizada em Abrantes e organizada pela Federação Portuguesa de Natação 
In Região de Águeda- 30-11-2016 
Rita brilha na distância da mãe 
In Bola (A)- 10-12-2016 
" É o meu melhor Mundial" 
In Bola (A)- 10-12-2016 
Lusos batem recorde 
In Correio da Manhã- 10-12-2016 
Raquel Pereira bate recorde na categoria júnior 
In Correio da Manhã - Sport- 10-12-2016 
Natação Gabriel Lopes bate recordes 
In Diário As Beiras- 10-12-2016 
três títulos nacionais para coimbra 
In Diário As Beiras- 10-12-2016 
Protagonista 
In Diário As Beiras- 10-12-2016 
Lousanense Gabriel Lopes bateu recorde nacional de 4x200 
Gabriel Lopes, nadador da Associação Louzan Natação que se encontra a representar a 
selecção portuguesa no Mundial, integrou a estafeta de 4x200 metros livres que bateu o 
novo recorde nacional absoluto na modalidade 
In Diário de Coimbra- 10-12-2016 
Frischknecht com recorde 
In Jogo (O)- 10-12-2016 
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Estafeta cumpriu 
In Jogo (O)- 10-12-2016 
Recordes portugueses batidos nos Mundiais e nacionais absolutos 
In Jornal de Notícias- 10-12-2016 
Recorde mundial para Le Clos, recorde nacional para Alexis 
Natação Recorde mundial para Le Clos, recorde nacional para Alexis O sul-africano Chad 
le Clos foi a grande figura da jornada de anteontem dos Mundiais de natação em piscina 
curta, que decorrem em Windsor, Canadá, ao juntar a medalha de ouro dos 100 metros 
mariposa a um recorde mundial da especialidade 
In Público- 10-12-2016 
Estafeta bate recorde que resistia há 10 anos 
In Record- 10-12-2016 
Estafeta 4x200 livres bate recorde nacional nos Mundiais de piscina curta 
Alexis Santos. Fotografia: Jorge Amaral/Global Imagens Portugueses nadaram a distância 
em 7.04,93 minutos, superando o anterior máximo, datado de 2006. A estafeta 
portuguesa de 4x200 livres, composta por por Miguel Nascimento, Gabriel Lopes, Diogo 
Carvalho e Alexis Santos, bateu esta sexta-feira o recorde nacional da distância nos 
Mundiais de piscina curta de natação 
In Jogo Online (O) - 09-12-2016 
Mundiais de piscina curta: Recorde nacional nos 4x200 livres 
18h23 Estafeta composta por Miguel Nascimento, Gabriel Lopes, Diogo Carvalho e Alexis 
Santos A estafeta portuguesa de 4x200 livres, composta por por Miguel Nascimento, 
Gabriel Lopes, Diogo Carvalho e Alexis Santos, bateu hoje o recorde nacional nos 
Mundiais de piscina curta de natação 
In Record Online - 09-12-2016 
Estafeta 4x200 livres bate recorde nacional nos Mundiais de piscina curta 
Lusa 09 Dez, 2016, 18:36 | Outras Modalidades A estafeta portuguesa de 4x200 livres, 
composta por por Miguel Nascimento, Gabriel Lopes, Diogo Carvalho e Alexis Santos, 
bateu hoje o recorde nacional da distância nos Mundiais de piscina curta de natação 
In RTP Online - 09-12-2016 
Rita Frischknecht estabelece novo recorde absoluto em 200 metros costas 
Lusa 09 Dez, 2016, 21:06 | Outras Modalidades Legenda da Imagem | Reuters A 
nadadora Rita Frischknecht bateu esta sexta-feira o recorde nacional absoluto de piscina 
curta em 200 metros costas nos campeonatos nacionais, que decorrem até domingo no 
Funchal 
In RTP Online - 09-12-2016 
Mundiais de piscina curta: Recorde nacional nos 4x200 livres 
Estafeta composta por Miguel Nascimento, Gabriel Lopes, Diogo Carvalho e Alexis Santos 
09-12-2016 . Record Por Record A estafeta portuguesa de 4x200 livres, composta por por 
Miguel Nascimento, Gabriel Lopes, Diogo Carvalho e Alexis Santos, bateu hoje o recorde 
nacional nos Mundiais de piscina curta de natação 
In Sábado Online - 09-12-2016 
Atletas portugueses batem recorde nacional nos Mundiais 
Miguel Nascimento, Gabriel Lopes, Diogo Carvalho e Alexis Santos fazem parte da 
estafeta portuguesa de 4x200 livres Por SAPO Desporto c/ Lusa sapodesporto@sapo.pt A 
estafeta portuguesa de 4x200 livres, composta por por Miguel Nascimento, Gabriel 
Lopes, Diogo Carvalho e Alexis Santos, bateu hoje o recorde nacional da distância nos 
Mundiais de piscina curta de natação 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 09-12-2016 
Campeonato Nacional em piscina curta 
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As piscinas olímpicas da Penteada voltam a ser palco de uma grande competição: trata-se 
do Campeonato Nacional em piscina curta para juniores e seniores. Declarações de 
Avelino Silva, presidente da Ass 
In RTP 3 - Telejornal Madeira - 07-12-2016 - 05:13H 
Raquel Pereira bate recorde nacional que já tinha dez anos 
Fotografia: Federação Portuguesa de Natação Nadadora Raquel Pereira, do Sport Algés e 
Dafundo, bateu o recorde nacional júnior (sub-17) dos 100 metros bruços. A nadadora 
Raquel Pereira, do Sport Algés e Dafundo, bateu o recorde nacional júnior (sub-17) dos 
100 metros bruços, que já tinha dez anos, nos Campeonatos Nacionais de piscina curta, 
que decorrem até domingo no Funchal 
In Jogo Online (O) - 09-12-2016 
Alexis Santos bateu recorde nacional 
O nadador português Alexis Santos bateu o recorde nacional nos 100 metros estilos. 
Fixou a nova melhor marca no Mundial de Piscina Curta, que segue ao Canadá. 
In RTP 3 - Jornal das 12 - 09-12-2016 - 12:40H 
Alexis Santos bate recorde nacional nos 100 metros estilos 
O nadador português Alexis Santos fez cair o recorde nacional, já com sete anos, de 
Diogo Carvalho nos 100 metros estilos (53,28 s), ao nadar 53,06 s no Mundial de piscina 
curta do Canadá, a valer-lhe o 10 
In Bola Online (A) - 09-12-2016 
Raquel Pereira bate recorde nacional júnior de dez anos nos 100 metros bruços 
HOJE às 11:16 A nadadora Raquel Pereira, do Sport Algés e Dafundo, bateu hoje o 
recorde nacional júnior (sub-17) dos 100 metros bruços, que já tinha dez anos, nos 
Campeonatos Nacionais de piscina curta, que decorrem até domingo no Funchal 
In Diário Digital Online - 09-12-2016 
Recorde mundial para Chad le Clos 
Fotografia: PATRICK B. KRAEMER/EPA Sul-africano Chad le Clos foi a grande figura da 
jornada de quinta-feira dos Mundiais de natação em piscina curta. O sul-africano Chad le 
Clos foi a grande figura da jornada de quinta-feira dos Mundiais de natação em piscina 
curta, ao juntar a medalha de ouro dos 100 metros mariposa ao novo recorde mundial da 
especialidade 
In Jogo Online (O) - 09-12-2016 
Chad le Clos bate recorde mundial dos 100 mariposa nos Mundiais de piscina curta 
Hoje às 09:33, atualizado às 09:39 O sul-africano Chad le Clos foi a grande figura da 
jornada de quinta-feira dos Mundiais de natação em piscina curta, ao juntar a medalha 
de ouro dos 100 metros mariposa ao novo recorde mundial da especialidade 
In Jornal de Notícias Online - 09-12-2016 
Raquel Pereira bate recorde nacional júnior de dez anos nos 100 metros bruços 
11h20 Campeonatos Nacionais de piscina curta decorrem até domingo no Funchal A 
nadadora Raquel Pereira, do Sport Algés e Dafundo, bateu esta sexta-feira o recorde 
nacional júnior (sub-17) dos 100 metros bruços, que já tinha dez anos, nos Campeonatos 
Nacionais de piscina curta, que decorrem até domingo no Funchal 
In Record Online - 09-12-2016 
Raquel Pereira bate recorde nacional júnior nos 100 metros de bruços 
DesportoRecorde tinha já 10 anos Desporto | Publicado 09 Dez, 2016, 11:51 / atualizado 
em 09 Dez, 2016, 11:54 Raquel Pereira, nadadora portuguesa © sportalgesedafundo A 
nadadora Raquel Pereira, do Sport Algés e Dafundo, bateu hoje o recorde nacional júnior 
(sub-17) dos 100 metros bruços, que já tinha dez anos, nos Campeonatos Nacionais de 
piscina curta, que decorrem até domingo no Funchal 
In RTP Online - 09-12-2016 
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Raquel Pereira bate recorde nacional júnior de dez anos nos 100 metros bruços 
Os nacionais de piscina curta decorrem até domingo nas piscinas olímpicas da Penteada, 
no Funchal 09-12-2016 . Record Por Record A nadadora Raquel Pereira, do Sport Algés e 
Dafundo, bateu esta sexta-feira o recorde nacional júnior (sub-17) dos 100 metros 
bruços, que já tinha dez anos, nos Campeonatos Nacionais de piscina curta, que 
decorrem até domingo no Funchal 
In Sábado Online - 09-12-2016 
Raquel Pereira bate recorde nacional júnior de dez anos nos 100 metros bruços 
Por SAPO Desporto c/Lusa sapodesporto@sapo.pt A nadadora Raquel Pereira, do Sport 
Algés e Dafundo, bateu hoje o recorde nacional júnior (sub-17) dos 100 metros bruços, 
que já tinha dez anos, nos Campeonatos Nacionais de piscina curta, que decorrem até 
domingo no Funchal 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 09-12-2016 
Nacionais de natação levam 350 nadadores até à ilha da Madeira 
de hoje até domingo Nacionais de natação levam 350 nadadores até à ilha da Madeira Os 
Campeonatos Nacionais de juniores e seniores em piscina curta começam hoje, no 
Funchal, com 350 inscritos (185 masculinos e 165 femininos), em representação de 69 
clubes, informou hoje a Federação Portuguesa de Natação (FPN) 
In Diário do Minho- 09-12-2016 
Funchal recebe elite da natação a nível nacional 
In JM- 09-12-2016 
Violência associada ao desporto: regulamentação obrigatória? 
In Record- 09-12-2016 
Mais de três centenas no Funchal 
In Record- 09-12-2016 
Nacionais de natação em piscina curta levam 350 nadadores ao Funchal até domingo 
HOJE às 17:36 Os Campeonatos Nacionais de juniores e seniores em piscina curta 
começam na sexta-feira, no Funchal, com 350 inscritos (185 masculinos e 165 femininos), 
em representação de 69 clubes, informou hoje a Federação Portuguesa de Natação (FPN) 
In Diário Digital Online - 08-12-2016 
Natação de nível nacional este fim-de-semana na Penteada 
O Funchal recebe pela primeira vez um Campeonato Nacional de Natação. Entre sexta-
feira e domingo, o Complexo de Piscinas Olímpicas da capital madeirense recebe o 
Campeonato Nacional de Juniores e Seniores em piscina curta 
In Funchal Notícias Online - 08-12-2016 
As piscinas municipais de Castro Daire assinalaram o dia do utente no seu 12º 
aniversário | Gazeta da Beira 
Projeto Portugal a Nadar No Sábado, dia 19 de Novembro de 2016 as Piscinas Municipais 
comemoraram 12 anos desde a sua inauguração a 19 de Novembro de 2004. A Câmara 
Municipal de Castro Daire aproveitou a data para celebrar o "DIA DO UTENTE" da sua 
Escola Municipal de Natação e para dar a conhecer o projeto Portugal a Nadar, ao qual 
recentemente o Município aderiu 
In Gazeta da Beira Online - 08-12-2016 
Nacionais de natação em piscina curta levam 350 nadadores ao Funchal até domingo 
HOJE às 17:36 Os Campeonatos Nacionais de juniores e seniores em piscina curta 
começam na sexta-feira, no Funchal, com 350 inscritos (185 masculinos e 165 femininos), 
em representação de 69 clubes, informou hoje a Federação Portuguesa de Natação (FPN) 
In JM Online - 08-12-2016 
Nacionais em piscina curta levam 350 nadadores ao Funchal 
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17h50 Sporting, com 25 atletas, é o clube mais representado Os Campeonatos Nacionais 
de juniores e seniores em piscina curta começam na sexta-feira, no Funchal, com 350 
inscritos (185 masculinos e 165 femininos), em representação de 69 clubes, informou 
esta quinta-feira a Federação Portuguesa de Natação (FPN) 
In Record Online - 08-12-2016 
Nacionais em piscina curta levam 350 nadadores ao Funchal 
Sporting, com 25 nadadores, é o emblema mais representado, seguido do Algés e 
Dafundo (22), Benfica (18), FC Porto e Fluvial Portuense (ambos com 15). 08-12-2016 . 
Record Por Record Os Campeonatos Nacionais de juniores e seniores em piscina curta 
começam na sexta-feira, no Funchal, com 350 inscritos (185 masculinos e 165 femininos), 
em representação de 69 clubes, informou esta quinta-feira a Federação Portuguesa de 
Natação (FPN) 
In Sábado Online - 08-12-2016 
Nacionais de natação em piscina curta levam 350 nadadores ao Funchal 
Os Campeonatos Nacionais de juniores e seniores em piscina curta começam na sexta-
feira, no Funchal, com 350 inscritos (185 masculinos e 165 femininos), em representação 
de 69 clubes, informou hoje a Federação Portuguesa de Natação (FPN) Por SAPO 
Desporto c/Lusa sapodesporto@sapo 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 08-12-2016 
Muito estilo, pouca tática erro mínimo 
In Bola (A)- 09-12-2016 
Alexis Santos 
In Bola (A)- 09-12-2016 
Alexis nas "meias" 
In Correio da Manhã- 09-12-2016 
Diogo Carvalho em 24.º lugar nos 100 Estilos do Mundial 
Diogo Carvalho em 24.º lugar nos 100 Estilos do Mundial Diogo Carvalho não foi além do 
24.º tempo nas eliminatórias da prova dos 100m Estilos do Mundial de Natação de 
Piscina, que está a decorrer em Windsor (Ontário), no Canadá 
In Diário de Aveiro- 09-12-2016 
Piscina curta é no Funchal 
In Jogo (O)- 09-12-2016 
Alexis de luxo e com recorde 
In Jogo (O)- 09-12-2016 
Alexis Santos nas meias finais de 100 metros estilos 
In Jornal de Notícias- 09-12-2016 
Alexis falha final no Mundial 
In Record- 09-12-2016 
Mundiais de piscina curta: Alexis Santos falha final por 18 centésimos 
00h07 Nadador português fez o 10.º melhor registo das 'meias' nos 100 metros livres 
Foto: Comité Olímpico de Portugal O nadador português Alexis Santos falhou esta quinta-
feira por 18 centésimos de segundo a passagem à final dos 100 metros estilos dos 
Mundiais de piscina curta, que estão a decorrer em Windsor, Canadá 
In Record Online - 09-12-2016 
Alexis Santos fora da final dos 100m estilos 
Mário Aleixo - RTP 09 Dez, 2016, 07:41 | Outras Modalidades Alexis Santos falhou por 
muito pouco a final dos 100 metros estilos nos mundiais de piscina curta | Lusa Alexis 
Santos falha final dos 100 metros estilos por 18 centésimos 
In RTP Online - 09-12-2016 
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Mundiais de piscina curta: Alexis Santos falha final dos 100 metros estilos por 18 
centésimos 
O sueco Simon Sjodin foi o último a qualificar-se para a final, com uma marca de 52,88 
segundos. 09-12-2016 . Record Por Record O nadador português Alexis Santos falhou 
esta quinta-feira por 18 centésimos de segundo a passagem à final dos 100 metros estilos 
dos Mundiais de piscina curta, que estão a decorrer em Windsor, Canadá 
In Sábado Online - 09-12-2016 
Alexis Santos nas meias-finais dos 100 metros estilos 
Foi 11.º nas eliminatórias dos Mundiais de piscina curta, no Canadá O nadador português 
Alexis Santos apurou-se hoje para as meias-finais dos 100 metros estilos, ao assegurar o 
11.º tempo nas eliminatórias dos Mundiais de piscina curta que decorre em Windsor, no 
Canadá 
In Diário de Notícias Online - 08-12-2016 
Alexis Santos nas meias-finais dos 100 estilos dos Mundiais de piscina curta 
08 Dezembro 2016 às 17:49 Na mesma prova, Diogo Carvalho, recordista da distância 
desde 2009, foi apenas 24.º, ao nadar em 54,18 segundos, e ficou fora da meia-final. O 
nadador português Alexis Santos apurou-se hoje para as meias-finais dos 100 metros 
estilos, ao assegurar o 11 
In Jogo Online (O) - 08-12-2016 
Mundiais de piscina curta: Alexis Santos nas ´meias´ finais dos 100 estilos 
O nadador português Alexis Santos apurou-se esta quinta-feira para as meias-finais dos 
100 metros estilos, ao assegurar o 11.º tempo nas eliminatórias dos Mundiais de piscina 
curta que decorre em Windsor, no Canadá 
In Record Online - 08-12-2016 
Campeonatos nacionais de juniores e seniores trazem à Madeira 400 atletas 
DesportoCompetição decorre entre os dias 9 e 11 de dezembro nas Piscinas Olímpicas do 
Funchal Desporto | Publicado 08 Dez, 2016, 13:18 / atualizado em 08 Dez, 2016, 13:21 
Disputa-se de 9 a 11 de Dezembro de 2016 na Piscina Olímpica do Funchal, o 
Campeonato Nacional de Juniores e Seniores em Piscina Curta 
In RTP Online - 08-12-2016 
Mundiais de piscina curta: Alexis Santos nas ´meias´ finais dos 100 estilos 
Alexis Santos nadou a distância em 53,41 segundos, batendo o seu anterior recorde 
pessoal (53,56), estabelecido em 2015. 08-12-2016. Record Por Record O nadador 
português Alexis Santos apurou-se esta quinta-feira para as meias-finais dos 100 metros 
estilos, ao assegurar o 11 
In Sábado Online - 08-12-2016 
Alexis Santos nas meias-finais dos 100 estilos dos Mundiais 
Nadador português nadou a distância em 53,41 segundos, batendo o seu anterior 
recorde pessoal (53,56), estabelecido em 2015 Por SAPO Desporto c/ Lusa 
sapodesporto@sapo.pt O nadador português Alexis Santos apurou-se hoje para as meias-
finais dos 100 metros estilos, ao assegurar o 11 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 08-12-2016 
Funchal recebe pela primeira vez um Campeonato Nacional 
Campeonato Nacional de Juniores e Seniores em piscina curta Natação de Portugal 
concentrada no Funchal O Funchal recebe pela primeira vez um Campeonato Nacional de 
Natação. Entre sexta-feira e domingo, o Complexo de Piscinas Olímpicas da capital 
madeirense recebe o Campeonato Nacional de Juniores e Seniores em piscina curta 
In Atletismo Magazine Online - 08-12-2016 
Natação de Portugal concentrada no Funchal 
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O Funchal recebe, pela primeira vez, um Campeonato Nacional de Natação. Entre sexta-
feira e domingo, o Complexo de Piscinas Olímpicas da capital madeirense recebe o 
Campeonato Nacional de Juniores e Seniores em piscina curta 
In Diário de Notícias da Madeira Online - 08-12-2016 
Torneio zonal juvenil dinamizou Ponte da Barca 
C erca de duas centenas de atletas da região Norte, com idades entre os 14 e os 16 anos, 
participaram, durante três dias (2 a 4 de dezembro), no torneio zonal juvenil de natação 
que decorreu em Ponte da Barca 
In Diário do Minho- 08-12-2016 
Bairro dos Anjos coleccionou medalhas na Guarda 
Bairro dos Anjos 'coleccionou' medalhas na Guarda Nos dias 2, 3 e 4 de Dezembro, 
realizou-se o torneio de natação zonal Sul para escalão de juvenis, na Guarda, onde o 
Bairro dos Anjos esteve destaque com a presença de seis atletas, numa prova que contou 
com um total de 231 atletas em representação de 56 clubes 
In Diário de Leiria- 08-12-2016 
Académico ganha quatro medalhas em Ponte da Barca 
O Académico de Viseu arrecadou quatro medalhas durante a participação no 
Campeonato Zonal de natação disputado em Ponte da Barca, com 47 equipas e 246 
atletas no escalão de Juvenis. Num campeonato de nível exigente e reconhecido, o 
emblema academista conseguiu apurar um quarteto formado por Joana Cardeal, 
Francisca Gonçalves, Miguel Lopes e Fernando Santos 
In Diário de Viseu- 08-12-2016 
Tamila Holub e Diana Durães com os melhores tempos 
Mundiais de natação Tamila Holub e Diana Durães com os melhores tempos A nadadora 
do Sporting de Braga, Tamila Holub, alcançou a 20.ª posição na prova dos 800 metros 
livres dos mundiais de piscina custa, que estão a a decorrer no Canadá 
In Diário do Minho- 08-12-2016 
Campeonato Nacional em piscina curta 
As piscinas olímpicas da Penteada voltam a ser palco de uma grande competição: trata-se 
do Campeonato Nacional em piscina curta para juniores e seniores. Declarações de 
Avelino Silva, presidente da Associação Natação da Madeira 
In RTP Madeira - Telejornal Madeira - 07-12-2016 - 21:44H 
Tamila Holub e Diana Durães com os melhores resultados entre os portugueses 
NATAÇÃO | Redacção | A nadadora Olímpica do SC Braga, Tamila Holub, está no Canadá, 
onde participa nos Campeonatos do Mundo de Piscina Curta, em Windsor. Nos 800 
livres, Tamila Holub e Diana Durães obtiveram as melhores classificações entre os cinco 
portugueses presentes na segunda jornada do Mundial de piscina curta que decorre até 
domingo 
In Correio do Minho- 08-12-2016 

Natal em família nas piscinas municipais 
Vieira do Minho 'Natal em família' nas piscinas municipais Com o intuito de promover o 
espírito natalício entre os vários utentes, nesta quadra festiva, as piscinas municipais de 
Vieira do Minho, promovem a actividade 'Natal em família' 
In Correio do Minho- 08-12-2016 

alta um bom resultado 
In Jogo (O)- 08-12-2016 

Ainda longe das finais 
In Record- 08-12-2016 

Diana Durães foi a melhor portuguesa no segundo dia dos Mundiais de piscina curta 
Por SAPO Desporto c/ Lusa sapodesporto@sapo.pt Diana Durães foi hoje a melhor 
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nadadora portuguesa no segundo dia dos Mundiais de piscina curta, que se estão a 
disputar em Windsor, no Canadá, ao ser 17 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 08-12-2016 

Mundiais de piscina curta: Diana Durães foi a melhor portuguesa no segundo dia 
Fotografia: Henriques da Cunha/Global Imagens Diana Durães foi a melhor nadadora 
portuguesa no segundo dia dos Mundiais de piscina curta, que se estão a disputar em 
Windsor, no Canadá, ao ser 17.ª nos 800 metros livres 
In Jogo Online (O) - 07-12-2016 

Diana Durães foi a melhor portuguesa no segundo dia dos Mundiais 
19h01 Nadadora terminou em 17.º lugar nos 800 metros livres Diana Durães foi esta 
quarta-feira a melhor nadadora portuguesa no segundo dia dos Mundiais de piscina 
curta, que se estão a disputar em Windsor, no Canadá, ao ser 17 
In Record Online - 07-12-2016 

Diana Durães foi a melhor portuguesa no segundo dia dos Mundiais 
Nadadora terminou em 17.º lugar nos 800 metros livres 07-12-2016 . Record Por Record 
Diana Durães foi esta quarta-feira a melhor nadadora portuguesa no segundo dia dos 
Mundiais de piscina curta, que se estão a disputar em Windsor, no Canadá, ao ser 17 
In Sábado Online - 07-12-2016 

Equipa feminina dos Pimpões mantém-se na terceira divisão 
Organizado pela Federação Portuguesa de Natação, decorreu nos passados dias 26 e 27, 
no Complexo Municipal de Piscinas de Abrantes, a edição 2016/2017 do Campeonato 
Nacional de Clubes da 3ª Divisão. A equipa feminina dos Pimpões/Cimai esteve 
representada por Mariana Barbosa, Maria Caiado, Ana Sofia Ferreira, Inês Henriques, 
Constança Rodrigues, Constança Silva, Constança Gomes e Inês Soares e o técnico 
Rodrigo Batista 
In Jornal das Caldas Online - 07-12-2016 

Equipa feminina dos Pimpões mantém-se na terceira divisão 
Organizado pela Federação Portuguesa de Natação, decorreu nos passados dias 26 e 27, 
no Complexo Municipal de Piscinas de Abrantes, a edição 2016/2017 do Campeonato 
Nacional de Clubes da 3ª Divisão. A equipa feminina dos Pimpões/Cimai esteve 
representada por Mariana Barbosa, Maria Caiado, Ana Sofia Ferreira, Inês Henriques, 
Constança Rodrigues, Constança Silva, Constança Gomes e Inês Soares e o técnico 
Rodrigo Batista 
In Jornal de Óbidos Online - 07-12-2016 

Torneio Regional de Cadetes e Encontro de Escolas de Natação em Torre de Moncorvo 
As Piscinas Municipais Cobertas de Torre de Moncorvo recebem, no próximo dia 10 de 
Dezembro, um Torneio Regional de Cadetes e um Encontro de Escolas de Natação. 
Torneio Regional de Cadetes e Encontro de Escolas de Natação em Torre de Moncorvo O 
primeiro Torneio Regional de Cadetes da época, realiza-se em Torre de Moncorvo, e 
contará com cerca de 200 nadadores de várias localidades da região, incluindo da Escola 
de Natação de Torre de Moncorvo 
In Notícias do Nordeste Online - 07-12-2016 

Subida à III divisão ficou a dez pontos 
NATAÇÃO Pamela Desporto apresenta credenciais Subida à III divisão ficou a dez pontos 
R ealizou-se a edição de 2016/2017 do Campeonato Nacional de Clubes da IV Divisão, 
sendo que no sector masculino estiveram presentes 145 nadadores em representação de 
24 instituições, tendo a Palmela Desporto sido representada por David Lopes, Eduardo 
Guia, Luís Silva, Tomás Coxixo e Vitor Paulino, acompanhados pelo treinador Filipe Rosa 
In Diário da Região- 06-12-2016 

 Nacional de Clubes 4.ª Divisão 
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Nacional de Clubes 4.ª Divisão Natação No "Campeonato Nacional de Clubes da 4ª 
Divisão", que a Federação Portuguesa de Natação (FPN) realizou nos dias 26 e 27 de 
novembro, nas Piscinas Municipais de Abrantes, estiveram presentes 290 nadadores (145 
masculinos e 145 femininos) em representação de 24 clubes masculinos e 24 femininos 
In Abarca- 01-12-2016 

Tiago Costa é o melhor do Polo Aquático 
O atleta do Paredes-Rota dos Móveis, Tiago Costa, foi eleito melhor Praticante de Polo 
Aquático masculino da temporada 2015/16, na Gala da Natação, pela Federação 
Portuguesa da modalidade. Refira-se que este prémio desde a sua existência foi atribuído 
de forma consecutiva a atletas da equipa dos "Serviços Sociais da Câmara Municipal de 
Paredes (SSCMP)", assim registada na Federação Portuguesa de Natação (FPN) 
In Progresso de Paredes (O)- 30-11-2016 

Diogo Carvalho disputa Mundial de Piscina Curta 
A Selecção Nacional de Natação inicia, hoje, a sua participação no Campeonato do 
Mundo de Piscina Curta, que decorre em Windsor (Ontário), no Canadá, até domingo. A 
comitiva lusa é composta por oito nadadores, sendo que o destaque vai para a presença 
de Diogo Carvalho 
In Diário de Aveiro Online - 06-12-2016 

«Tentei dar o melhor» 
In Bola (A)- 07-12-2016 

Piscinas Municipais da Murtosa receberam cerca de 150 nadadores 
Piscinas Municipais da Murtosa receberam cerca de 150 nadadores JOVENS No último 
sábado, as Piscinas Municipais da Murtosa acolheram mais um Torneio de Natação "1.ª 
Braçada", evento que juntou cerca de 150 jovens praticantes 
In Diário de Aveiro- 07-12-2016 

Diogo Carvalho falha final dos 200 Estilos 
Diogo Carvalho falha final dos 200 Estilos Estreia O nadador do Clube do Galitos iniciou a 
sua prestação no Campeonato do Mundo, que decorre no Canadá, com um 12.º lugar na 
eliminatória Arrancou, ontem, em Windsor, Ontário, no Canadá, o Campeonato do 
Mundo de piscina curta, que vai decorrer até ao próximo domingo e que conta com a 
presença da selecção nacional 
In Diário de Aveiro- 07-12-2016 

Estreia tristonha sem a desejada final 
In Jogo (O)- 07-12-2016 

Trio luso cai nas semifinais dos Mundiais 
In Jornal de Notícias- 07-12-2016 

Portugueses discretos 
In Record- 07-12-2016 

Paralímpicos em festa no Beato 
In Record- 07-12-2016 

Atletas em festa no Beato 
04h20 Foram galardoados vários atletas, assim como personalidades e instituições A 
família do Comité Paralímpico de Portugal (CPP) esteve ontem em festa por ocasião da 1ª 
Gala do CPP, que teve lugar no Convento do Beato, espaço emblemático da cidade de 
Lisboa 
In Record Online - 07-12-2016 

Tornio Zonal de Juvenis nas Piscinas Municipais da Guarda 
In Guarda (A)- 01-12-2016  

Guarda recebe os campeonatos nacionais de natação este fim-de-semana 
In Terras da Beira- 01-12-2016 
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Femininas do Clube de Natação de Alcobaça sobem à 2.ª Divisão 
alcobacenses estiveram em bom plano em Abrantes NATAÇÃo mAsculinos gArAntirAm 
mAnutenÇÃo nA 3.ª divisÃo Equipa feminina do CNAl sobe à 2.ª Divisão de clubes A 
equipa feminina do Clube de Natação de Alcobaça assegurou, no passado fim de semana, 
em Abrantes, a subida à 2 
In Região de Cister- 02-12-2016 

Nadadores elvenses em destaque 
In Linhas de Elvas- 30-11-2016 

ANAR faz pódio e lança novos atletas 
A representação infantil da Associação de Natação Albicastrense (ANAR) dominou a sua 
categoria no torneio de fundo e meiofundo, que decorreu no penúltimo ? m-de-semana 
de novembro em Ponte de Sor, com a presença de 166 nadadores 
In Reconquista- 30-11-2016 

NATAÇÃO 
Mundiais de Piscina Curta 
No Canadá começam hoje os mundiais de piscina curta. 
In TSF - Notícias - 06-12-2016 - 08:13H 

Reflexos Mundiais 
In Bola (A)- 06-12-2016 

Phelps e Hosszu eleitos 
In Bola (A)- 06-12-2016 

Famalicenses conquistam catorze primeiros lugares 
NATAÇÃO | Redacção | O Grupo Desportivo de Natação de Famalicão conquistou no 
fim de semana 14 medalhas nos Campeonatos Zonais de Juvenis, realizados nas 
Piscinas Municipais de Ponte da Barca. A equipa de Famalicão teve a participação de 17 
juvenis, que conquistaram 14 medalhas, com a Eduarda Silva a sagrar-se campeã da 
Zona Norte, na prova de 200 mariposa, enquanto Gonçalo Trial, Vitor Magalhães, Diogo 
Coentrão e Gonçalo Sampaio que conquistaram o título de campeão da Zona Norte na 
prova de 4x100 Estilos 
In Correio do Minho- 06-12-2016 

Gabriel Lopes entra em ação no Mundial 
Natação Gabriel Lopes entra em ação no Mundial DR 111 O lousanense Gabriel Lopes 
entra hoje em competição no Campeonato do Mundo de Piscina Curta, em Windsor, 
no Canadá. Gabriel Lopes é um dos oito portugueses em competição e, curiosamente, 
o que participa em mais provas 
In Diário As Beiras- 06-12-2016 

Académica sagrou-se campeã nacional universitária 
André Freixo A equipa universitária da Associação Académica de Coimbra sagrou-se 
campeã nacional ao vencer o Nacional Universitário de Natação de piscina curta que se 
disputou na Piscina de Algés. A formação conimbricense superou, desta forma, a turma 
da Universidade do Porto e da Associação Académica da Universidade de Aveiro que 
ficaram, respectivamente, no 2 
In Diário de Coimbra- 06-12-2016 

CNAC sofreu dupla derrota no Nacional da 1.ª Divisão 
O Clube Náutico Académico de Coimbra (CNAC) sofreu duas derrotas como visitante no 
Campeonato Nacional da 1.ª Divisão, ao perder nos redutos do Sporting e do Paredes. 
Frente aos "leões", o conjunto de Coimbra perdeu por 22-9 (parciais de 3-0, 7-3, 4-5 e 
8-1), com a eficácia do Sporting a fazer a diferença no primeiro período, enquanto o 
CNAC não conseguiu fazer golos 
In Diário de Coimbra- 06-12-2016 
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GDN Famalicão com cinco campeões zonais 
Ponte da Barca GDN Famalicão com cinco campeões zonais O Grupo Desportivo de 
Natação de Famalicão, conquistou 14 medalhas nos campeonatos zonais de juvenis, 
realizados em Ponte da Barca. A equipa de Famalicão teve a participação de 17 
nadadores juvenis, que conquistaram 14 medalhas, com a Eduarda Silva a sagrar-se 
campeã da Zona Norte, na prova de 200 mariposa, assim como os nadadores Gonçalo 
Trial, Vitor Magalhães, Diogo Coentrão e Gonçalo Sampaio que conquistaram o título 
de campeão da zona norte na prova de 4x100 estilos 
In Diário do Minho- 06-12-2016 

Hugo Neves conquistou três títulos zonais 
O Sporting de Braga conquistou três títulos zonais e sete medalhas no torneio zonal de 
juvenis, em piscina curta, organizado pela Associação de Natação do Minho, disputado 
no passado fim de semana, nas piscinas de Ponte da Barca, e que contou com a 
presença de 246 nadadores em representação de 47 clubes das Associações de 
Natação do Minho, do Norte de Portugal, de Vila Real, de Aveiro e de Coimbra 
In Diário do Minho- 06-12-2016 

Portugal levou oito ao mundial de curta 
In Jogo (O)- 06-12-2016 

Natação - Seis em ação no Mundial 
In Record- 06-12-2016 

Natação masculina do Sporting de Espinho permanece no quarto escalão nacional 
In Defesa de Espinho- 01-12-2016 

Atletas do Sporting de Lamego destacaram-se no Cicuito Municipal de Escolas de 
Natação 
In Arrais (O)- 30-11-2016 

Atleta do DNMG é o sétimo melhor de Portugal 
triatlO atleta do dnmg É o sÉtimo melHor de portugal realizou-se em Vilamoura no dia 
27 de novembro, o Campeonato nacional individual de Triatlo Longo, num evento 
organizado pela Câmara Municipal de Loulé e pela Federação de Triatlo de Portugal 
Nesta competição participaram mais de uma centena de atletas que superaram os 1,9 
km de natação, os 91,5 km de ciclismo e os 21,1 km de corrida 
In Jornal da Marinha Grande- 30-11-2016 

 Mais... e mais da semana 
Mais... e Mais da seMana dnMG O Desportivo Náutico da Marinha Grande sagrouse 
campeão da 3ª Divisão Nacional de natação, no escalão de seniores masculinos. Um 
feito de assinalar, tendo em conta as condições existentes 
In Jornal da Marinha Grande- 30-11-2016 

Piscina da Sertã concorrida Quase 3.500 dentro d água 
Piscina da Sertã concorrida Quase 3.500 dentro d'água A Piscina Municipal Coberta da 
Sertã constitui um equipamento com crescente movimento popular. A título de 
exemplo, no passado mês de Outubro foram registados 3 
In Comarca da Sertã (A)- 25-11-2016 

Notícias do Ginásio Clube de Santo Tirso 
In Jornal de Santo Thyrso- 25-11-2016 

 

Portugal com oito nadadores no Mundial do Canadá 
A seleção portuguesa inicia amanhã, terça-feira, a participação no Mundial de piscina 
curta que decorre em Windsor, Ontário, (Canadá) de 6 a 11 de dezembro. Oito 
nadadores integram a comitiva nacional: Digo Carvalho, Alexis Santos, Tamila Holub, 
Victoria Kaminskaya, Diana Durães, Miguel Nascimento, Gabriel Lopes e João Vital 
In Atletismo Magazine Online - 05-12-2016 
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Feirense com prestações sólidas no Campeonato Nacional de Clubes | Jornal Correio da 
Feira 
Publicado em 5 de Dezembro de 2016. Créditos: DR/Arquivo O CD Feirense participou 
com a sua equipa masculina no Campeonato Nacional de Clubes da Terceira Divisão e 
feminina no Campeonato Nacional de Clubes da Quarta Divisão, numa competição 
organizada anualmente pela Federação Portuguesa de Natação, que se realizou nas 
Piscinas Municipais de Abrantes e contou com a participação, em cada divisão, de 24 
clubes 
In Correio da Feira Online - 05-12-2016 

Clube aquático pacense 
In Tribuna Pacense- 25-11-2016 

Mundial lança ciclo olímpico 
01h53 Seleção já se encontra no Canadá José Machado quer que esta seja uma boa 
experiência Foto: Pedro Ferreira A Seleção já se encontra no Canadá, onde a partir de 
amanhã vai disputar, com 8 nadadores, os Mundiais de piscina curta 
In Record Online - 05-12-2016 

Novo ciclo olímpico começa no Canada para oito nadadores 
In Bola (A)- 05-12-2016 

Natação Camila Rebelo faz recorde nacional nos 100 livres 
Natação Camila Rebelo faz recorde nacional nos 100 livres 1 1 1 A nanadora do Louzan 
Natação, Camila Rebelo bateu, este sábado, o recorde nacional de juvenis B nos 100 
livres, no Torneio Zonal Norte de Juvenis que decorreu em Ponte da Barca 
In Diário As Beiras- 05-12-2016 

Mundial lança ciclo olímpico 
In Record- 05-12-2016 

Mundial lança ciclo olímpico 
O objetivo é colocar os atletas no top-16 em cada uma das provas em que participam. 05-
12-2016 . Record Por Record A Seleção já se encontra no Canadá, onde a partir de 
amanhã vai disputar, com 8 nadadores, os Mundiais de piscina curta 
In Sábado Online - 05-12-2016 

Natação: Federação reconhece trabalho desenvolvido no Náutico do Guadiana | Jornal 
do Algarve 
04/12/2016 (Foto: Virgílio Afonso) . Federação Portuguesa de Natação reconhece o 
trabalho desenvolvido no clube e nas piscinas municipais de Vila Real de Santo António, 
deixando-o a um pequeno passo da "excelência" A escola de natação do Clube Náutico 
de Guadiana, de Vila Real de Santo António, acaba de ser distinguida pela Federação 
Portuguesa de Natação com o certificado "Qualidade Nível 2", um galardão que coloca o 
clube no escalão intermédio em termos de qualidade mas a um pequeno passo do Nível 
3, ou seja, da excelência 
In Jornal do Algarve Online - 04-12-2016 

Portugal nos mundiais de piscina curta a potenciar "experiência internacional" 
Competição decorre em Ontário, Canadá Por SAPO Desporto c/ Lusa 
sapodesporto@sapo.pt Portugal quer dar "experiência internacional" e colocar "nos 16 
melhores" todos os seus oito nadadores nos mundiais de piscina curta, que decorrem de 
terça-feira a domingo em Ontário, Canadá 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 04-12-2016 

Escola Municipal de Natação de Rio Maior já tem certificado de qualidade 
A Escola Municipal de Natação de Rio Maior já tem Certificação de Qualidade da 
Federação Portuguesa de Natação. O processo, iniciado em junho passado, na sequência 
da adesão ao programa Portugal a Nadar, deu agora os seus "frutos" com a certificação a 
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ser atribuída pela FPN 
In Região de Rio Maior- 25-11-2016 

Vouzelenses destacaram-se no 9.º lugar 
A Associação Cultural e Recreativa de Trabalhadores da Câmara Municipal de Vouzela 
(ACRTCMV) alcançou o 9.º lugar na sua primeira participação no Campeonato Nacional 
Feminino de Clubes da 4.ª Divisão, também em Abrantes 
In Diário de Viseu- 01-12-2016 

Nadadoras academistas garantem a manutenção 
Nadadoras academistas garantem a manutenção. Participando com a mais jovem equipa 
feminina de sempre, o Académico garantiu sem dificuldades a manutenção nos nacionais 
de natação. A formação academista disputou um dos lugares tranquilos nas provas 
disputadas nas piscinas municipais de Abrantes, onde evoluíram cerca de meia centena 
de clubes 
In Diário de Viseu- 01-12-2016 

Cinco pódios no nacional de clubes 
Natação: Amigos da Montanha Cinco pódios no nacional de clubes A equipa de natação 
dos Amigos da Montanha foi uma das participantes no nacional de clubes da 3.ª divisão, 
tendo alcançado o objetivo inicial de permanência nesta divisão e a obtenção de cinco 
lugares de pódio nas treze provas disputadas, com três medalhas de prata e duas de 
bronze 
In Diário do Minho- 01-12-2016 
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