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O mês de junho ficou marcada pela participação 
nacional nos Jogos do Mediterrâneo. Referência 
para Ana Catarina Monteiro, prata nos 200 
mariposa com recorde nacional, Alexis Santos, 
bronze nos 200 estilos, João Vital, bronze nos 400 
estilos, e Diana Durães, bronze nos 400 livres com 
recorde nacional a que somou também o máximo 
nos 800 livres. No Polo Aquático as seleções 
masculina e feminina bateram as congéneres 
Turcas em Tarragona. 
  António José Silva 
  Presidente 
 

 

  
 
Natação Pura  
 
José Lopes em destaque na selecção júnior no Meeting do Porto 
José Lopes esteve em destaque entre a seleção nacional júnior ao vencer os 200 livres da 
primeira jornada do XXXIV Meeting Internacional do Porto, organizado pela Associação 
de Natação do Norte de Portugal em parceria com a Porto Lazer, a quarta e última 
competição integrada na primeira edição do Circuito Luso-Andaluz.  
José Lopes voltou a estar em destaque na seleção ao terminar em segundo lugar nos 400 
estilos. No plano individual, referência para Ana Catarina Monteiro nos 200 mariposa, 
com 2.10,32, muito próxima do máximo nacional absoluto (2.10,10) que lhe pertence 
desde março. A Federação Andaluza de Natação dominou coletivamente a quarta e 
última competição integrada na primeira edição do Circuito Luso-Andaluz. 
http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=800 
 
Seleção nacional sénior em Circuito Mare Nostrum 
A seleção sénior participou no Circuito Mare Nostrum, etapa Canet – Canet en Roussillon 
(França) nos dias 9 e 10 de junho. 
 http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=804 
 
Recorde nacional absoluto nos 1500 metros para Diana Durães 
Diana Durães bateu no dia 9 de junho o recorde nacional absoluto dos 1500 livres, com 
16:15.60, no decorrer do Circuito Mare Nostrum, etapa Canet – Canet en Roussillon 
(França). O anterior máximo (16:20,80), pertencia a Tamila Holub (SC Braga) desde 
08.07.2016 em Hodmezovasarhely (Hungria). 
http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=815 
 

Ana Catarina Monteiro melhora recorde nacional dos 200 mariposa 
Ana Catarina Monteiro bateu no dia 10 de junho o recorde nacional absoluto dos 200 
mariposa no decorrer da segunda jornada do Circuito Mare Nostrum, etapa Canet – 
Canet en Roussillon (França). A nadadora do Fluvial Vilacondense foi segunda na final A 
dos 200 mariposa com 2.08,76 minutos, superando o anterior máximo que já lhe 
pertencia (2.10.10) desde 22 de março deste ano no Funchal. 
http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=817 
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RESULTADOS: Seleção nacional pré-júnior no V Meeting Nazionale Torre del Faro Itália 
Seleção pré-júnior no V Meeting Nazionale Torre del Faro, Scanzano Jonico (Itália), 15-17 
junho 2018. Seleção pré-júnior: Camila Rodrigues Rebelo (ALN), Eduardo Gomes 
Fernandes (HCM), Francisca Soares Martins (FOCA), Joana Ribeiro Martins (SLB), Maria 
Ferreira Moura (SCP), 
http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=823 
 
Seleção nacional para o Campeonato da Europa de Juniores, Helsínquia 2018 
O departamento técnico da Federação Portuguesa de Natação divulgou em comunicado 
(Nº 24-18 15/06/2018) a seleção nacional para o Campeonato da Europa de Juniores, 
Helsínquia (Finlândia), 4-8 julho 2018. 
http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=832 
 

 
 
Alexis Santos de bronze nos 200 estilos e Diana Durães com recorde nos 800 livres em 
Tarragona 
Alexis Santos com uma medalha de bronze  nos 200 estilos e Diana Durães com um 
recorde nacional nos 800 livres estiveram em destaque na primeira jornada dos Jogos do 
Mediterrâneo – Tarragona 2018. Uma jornada marcada ainda pelo recorde nacional 
estafeta 4x200L femininos. 
http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=844 
 
João Vital conquistou bronze nos 400 estilos dos Jogos do Mediterrâneo 
João Vital conquistou no dia 24 de junho a medalha de bronze nos 400 metros estilos nos 
Jogos do Mediterrâneo, que decorrem até 1 de julho em Tarragona, Espanha 
http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=847 
 
Ana Catarina Monteiro de prata com recorde nos 200 mariposa em Tarragona 
Ana Catarina Monteiro conquistou dia 25 de junho a medalha de prata nos 200 mariposa 
dos Jogos do Mediterrâneo Tarragona 2018. 
A nadadora do Fluvial Vilacondense assegurou a prata com um recorde nacional (2.08,06) 
apenas batida pela campeã do mundo a espanhola Mireia Belmonte (2.07,80).  O bronze 
foi para a italiana Alessia Polierie (2.08,46). Ana Catarina Monteiro melhou o seu próprio 
recorde de Portugal, registado em 2.08,76 desde 10 de junho no Circuito Mare Nostrum, 
etapa Canet – Canet en Roussillon (França). 
http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=850 
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Diana Durães conquistou bronze e recorde nacional nos 400 livres em Tarragona 
Diana Durães conquistou dia 25 de junho a medalha de bronze nos 400 livres 
melhorando o recorde nacional da distância no decorrer da derradeira jornada da 
natação nos Jogos do mediterrâneo – Tarragona 2018. 
http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=851 
 
 
 
Portugal a Nadar 
 
Festival Corridas na Águas foi certificado no Portugal a Nadar 
7ªs Corridas na Água, organizado pela C.S.P. Redentoristas de Castelo Branco, foi o 4.º 
Festival aquático foi certificado pela FPN no âmbito do Portugal a Nadar. O evento teve a 
participação de 77 crianças. 
http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=808 
 
Programa Portugal a Nadar foi apresentado ao presidente do Parlamento Europeu 
Durante o Congresso da LEN, que decorreu em Budapeste de 1 a 3 de junho com a 
participação do presidente da FPN António José Silva, foi divulgado o programa “learning 
to swim”. Este assunto motivou uma apresentação do programa referência a nível 
mundial: Portugal a Nadar, já certificado pela FINA, ao Presidente do Parlamento 
Europeu, António Trajani, e ao presidente da LEN, Paolo Barelli. 
http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=802 
 
Portugal a Nadar: Festival de Encerramento das Escolas de Natação do SC de Aveiro 
As piscinas do Sporting Clube de Aveiro foram palco do do Festival de Encerramento das 
Escolas de Natação do Sporting Clube de Aveiro, que este ano obteve a certificação 
nacional da Federação Portuguesa de Natação, no âmbito do programa Portugal a Nadar. 
http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=828 
 
Portugal a Nadar: Transição dos Alunos da Escola de Natação para a Pré-Competição 
A ação de formação “Transição dos Alunos da Escola de Natação para a Pré-Competição", 
no âmbito do programa Portugal a Nadar (PAN), decorreu dia 9 de junho, no Complexo 
Desportivo Municipal do Casal Vistoso em Lisboa. 
http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=821 
 
Portugal  a Nadar: Festival Aquático em Lamego 
O Festival aquático CMPL-Complexo Municipal de Piscinas de Lamego com a certificação 
do Programa Portugal a Nadar decorreu no dia 16 de junho no Complexo Municipal. 
Segundo o Responsável João Paulo Duarte, “Foi apenas para a nossa EN e com algumas 
atividades em formato open day (aberto ao publico).” 
Entre alunos e encarregados de educação, estiveram cerca de uma centena de 
participantes. 
http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=838 
 
Portugal a Nadar: Festival Aquático de Escola de Natação de Miranda do Douro 
O Festival de Natação de Miranda do Douro recebeu a certificação do Programa Portugal 
a Nadar da FPN. O evento decorreu no dia 17 de junho, na Piscina Municipal de Miranda 
do Douro, numa iniciativa que contou com o apoio da Federação Portuguesa de Natação 
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e com a participação do Município de Mogadouro, Câmara Municipal de Vinhais e o 
Município Miranda do Douro.  
http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=829 
 
Portugal a Nadar: Formação Coordenação de uma Escola de Natação 
A ação de formação “Coordenação de uma Escola de Natação", no âmbito do programa 
Portugal a Nadar (PAN), decorreu no dia 23 de junho, no Centro de Empresas Inovadoras, 
em Castelo Branco. 
Esta formação, dirigida a todos os técnicos PAN e outros técnicos interessados, tem como 
grande objetivo abordar os fundamentos para a coordenação de uma escola de natação. 
http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=861 
 
FPN e Município de S. João da Madeira assinam contrato programa 
A Federação Portuguesa de Natação assinou, no dia 26 de junho de 2018, o Contrato 
Programa de Desenvolvimento Desportivo com o Município de S. João da Madeira. 
Presentes na cerimónia estiveram o presidente do Município Dr. Jorge Vultos Sequeira, 
por parte da FPN o vice-presidente Alexsander Esteves e a presença do presidente da 
ANCNP na pessoa do Sr. Manuel Pereira, bem como a nadadora Ana Pinho Rodrigues. 
http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=856 
 
 

 
 
Polo Aquático  
Vitória do Naval Povoense adia decisão do título para a «negra» 
O Naval Povoense venceu no dia 2 de junho o Fluvial Portuense por 10-7 no segundo jogo 
da final do Campeonato de Portugal 2ª Divisão Masculina. A decisão do título fica assim 
adiada para o próximo sábado, 9 de Junho. A «negra» será disputada na piscina do 
Fluvial. 
http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=798 
 
AMINATA venceu Académica de Coimbra e garante subida à divisão principal 
A AMINATA venceu no dia 3 de junho a Associação Académica de Coimbra por 7-6, no 
segundo jogo da Liguilha de Promoção garantindo assim a subida à primeira divisão 
masculina e relegando assim a Académica de Coimbra para a segunda divisão. 
http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=801 
 
Decisão final do título masculino jogou-se dia 9 de junho 
Fluvial Portuense ou Naval Povoense: um dos dois sagrar-se-à campeão nacional 
2017/2018 dia 9 de junho.  
http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=805 
 
Fase intermédia de sub-20 masculinos no domingo em Guimarães 
Jogou-se no dia 10 de Junho, em Guimarães, a Fase Intermédia do Campeonato Nacional 
de Sub-20 Masculinos. Búzios, Académica de Coimbra, AMINATA e Vitória de Guimarães 
são as equipas na luta pelo lugar na final. 
http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=806 
 
Fluvial Portuense tri campeão nacional masculino 
O Fluvial Portuense sagrou-se, no dia 9 de junho, tri-campeão nacional consecutivo ao 
vencer o Naval Povoense por 14-5 (4-0, 2-1, 3-1, 5-3), no terceiro e último jogo da final, 
conquistando assim o terceiro título da história do clube. 
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http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=811 
 
Portugal no Grupo C do Europeu de Juniores com a Holanda, Alemanha e França 
A seleção juniores feminina de Portugal esteve integrada no grupo C ditou o sorteio, 
organizado no dia 9 de junho para o Europeu de Juniores que a Federação Portuguesa e 
Natação, em parceria com a Associação de Natação da Madeira, organizado de 8 a 16 de 
setembro nas Piscinas Olímpicas do Funchal. 
http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=814 
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Fase intermédia sub-20 masculinos: Vitória de Guimarães na fase final 
O Vitória de Guimarães garantiu o apuramento para a fase final de sub-20 masculinos, no 
fim-de-semana de 23 e 24 de Junho, na Abóboda, em Cascais, ao vencer na final, a 
AMINATA por 16-7. 
http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=818 
 
Seleções para os Jogos do Mediterrâneo 2018 
O departamento técnico da FPN divulgou em comunicado as Seleções masculina e 
feminina para os Jogos do Mediterrâneo 2018 – 25 junho a 1 julho – Tarragona 
(Espanha). 
http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=819 
 
Fase intermédia de sub-18 masculinos dia 16 de junho em Coimbra 
A Piscina Rui Abreu, em Coimbra, recebeu dia 16 de junho a fase intermédia de 
apuramento para o Campeonato de Portugal Sub-18 Masculino. 
http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=825 
 
Fase intermédia sub-18 masculinos: Sporting e Portinado na final 
Sporting e Portinado conquistaram no dia 16 de junho um lugar na final do Campeonato 
de Portugal Sub-18 Masculinos, que teve lugar de 13 a 15 de Julho, na piscina do Fluvial. 
http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=831 
 
Títulos de sub-20 masculinos e femininos discutiram-se na Abóboda 
A Piscina Municipal da Abóbada, em Cascais, recebeu dia 23 e 24 de Junho a fase final do 
Campeonato Nacional Sub-20 Feminino e Masculino. 
No feminino as equipas em competição são o Benfica, Fluvial Portuense e Cascais WP. 
Em masculinos, Algés, Vitória de Guimarães, Fluvial Portuense e Cascais WP lutam pelo 
título. 
http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=836 
 
Santarém acolheu fase intermédia de sub-16 masculinos  
Realizou-se em Santarém a Fase Intermédia de Sub-16 Masculinos. 
O Viver Santarém disputou uma vaga com o CNAC. A outra vaga foi disputada pelo Algés 
e a AMINATA,. 
http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=839 
 
Sub-20 Masculinos: Cascais WP e Fluvial venceram a abrir fase final 
A Abóboda acolheu o Campeonato Nacional de Sub-20 Masculinos e Femininos. O 
Cascais WP venceu o Vitória de Guimarães por 16-7. No outro jogo, o Fluvial Portuense 
bateu o Algés por 24-7. 
http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=842 
 
Sub-20 Femininos: Benfica venceu Cascais WP 
O Benfica venceu no dia 23 de junho o Cascais WP por 7-5, na final do Campeonato 
Nacional de Sub-20 Femininos, que decorreu em Cascais, na Piscina da Abóboda. 
http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=843 
 
Sub-20: Fluvial e Benfica na final feminina; Cascais e Fluvial na final masculina 
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Fluvial Portuense e Benfica encontraram-se dia 24 de junho na final feminina do 
Campeonato Nacional de Sub-20. As duas equipas jogaram para cumprir calendário uma 
vez que já estavam ambas apuradas, com vitória favorável ao Benfica por 10-6. 
http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=845 
 
Cascais WP campeão nacional de sub-20 masculinos 
O Cascais WP sagrou-se dia 24 de Junho na Abóboda, campeão nacional de sub-20 
masculino, ao vencer o Fluvial Portuense por 12-10 (3-1; 4-3; 4-5; 1-1)) na final da 
competição. 
Na partida que definia os terceiro e quarto lugares, o Vitória venceu o Algés por 10-5. 
http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=846 
 
Benfica campeão nacional de sub-20 femininos 
O Benfica conquistou no dia 24 de junho o título nacional de sub-20 feminino ao vencer, 
no jogo da final, o Fluvial Portuense por 9-6 (3-1; 1-0; 3-1; 2-4). 
Marcaram pelas campeãs nacionais, Mariana Antunes (1), Maria Salgado (1), Leonor Tejo 
(1), Ana Jardim (2), Maria Pereira (2) e Maria Machado (2). Do lado do Fluvial, marcaram 
Carolina Fernandes (1), Patrícia Cardoso (3) e Cláudia Costa (2). 
http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=848 
 
Fernando Leite: "Jogos do Mediterrâneo permitem melhorar o 'mind set' dos 
jogadores" 
Decorreu nos dias 23 e 24 de junho nas Piscinas do Colégio de Lamas o último estágio de 
preparação da Seleção Absoluta de Polo Aquático, para os jogos do Mediterrâneo 
Tarragona 2018. 
http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=849 
 
Polo aquático português nos Jogos do Mediterrâneo - Tarragona 2018 
Os Jogos do Mediterrâneo ficam registados nos arquivos do polo aquático português 
como um dos marcos mais relevantes e incontornáveis da história da modalidade no 
nosso país. 
http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=852 
 
Fase intermédia sub-16 masculinos: CNAC e Algés na fase final 
CNAC e Algés estiveram na fase final de sub-16 masculinos, consequência das vitórias 
alcançadas no dia 23 de junho, em Santarém, na fase intermédia da competição. 
O CNAC venceu o Viver Santarém por 29-01 enquanto o Algés derrotou a AMINATA por 
12-10. 
A fase final de sub-16 masculinos foi de 6 a 8 de Julho, em Recarei. 
http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=854 
 
Portugal em estreia no Jogos do Mediterrâneo frente à França (8-13) 
A seleção masculina de polo aquático defrontou no dia 27 de junho a França no seu 
primeiro encontro dos Jogos do Mediterrâneo – Tarragona 2018, com a equipa das 
quinas a perder com os gauleses, por 13-8. 
http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=857 
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Seleção feminina defrontou a Espanha (27-7) 
Portugal defrontou no dia 28 de junho a Espanha no jogo a contar para o torneio 
feminino dos Jogos do Mediterrâneo – Tarragona 2018. 
http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=859 
 
Seleção nacional masculina defrontou Montenegro nos Jogos do Mediterrâneo (25-0) 
A seleção nacional masculina de polo aquático defrontou no dia 28 de junho a seleção de 
Montenegro,  vencedora da Liga Mundial, em jogo a contar para o Torneio dos Jogos do 
Mediterrâneo – Tarragona 2018. 
http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=864 
 
Jogos do Mediterrâneo: Portugal defrontou a Grécia em femininos e a Sérvia em 
masculinos 
A seleção feminina perdeu no dia 29 de junho com a Grécia, por 29-0, em jogo a contar 
para o grupo B dos Jogos do Mediterrâneo – Tarragona 2018. A equipa portuguesa 
orientada pelo treinador Miguel Pires registou frente às helénicas os parciais de 7-0, 8-0, 
6-0 e 8-0. 
http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=867 
 
Seleção feminina venceu Turquia em Tarragona (16-8) 
Portugal venceu no dia 30 de junho a Turquia, por 16-8, no seu derradeiro jogo do 
Torneio feminino de Polo Aquático dos Jogos do Mediterrâneo – Tarragona 2018. A 
formação lusa esteve sempre na frente do marcador registando os parciais de 4-3, 3-1, 4-
2 e 5-2. 
http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=870 
 
Seleção masculina venceu Turquia em Tarragona (6-4) 
A seleção de Portugal de Polo Aquático venceu dia 30 de junho a Turquia, por 6-4, na 
partida do torneio masculino dos Jogos do Mediterrâneo – Tarragona 2018. 
A formação lusa assegurou a vitória com os parciais de 1-0, 2-1, 0-0 e 4-2. 
Por Portugal marcaram: Rui Ramos, 2, Rui Moreira, 3, Miguel Mariani, 1. 
http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=871 
 
 
Natação Artística  
Dueto nacional no festival em Tomar 
O dueto nacional absoluto de natação artística, formado por Cheila Vieira e Maria Beatriz 
Gonçalves (Gesloures), participou no dia 2 de junho, no Festival de Encerramento da 
Escola de Natação da Sociedade Filarmónica de Gualdim de Pais, na Piscina Municipal de 
Tomar. 
http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=788 
 
Seleção para o LEN European Junior Championship Tampere - Finlândia 
O departamento técnico da FPN divulgou em comunicado a seleção para o LEN European 
Junior Championship – 26 junho a 1 julho, Tampere – Finlândia. 
http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=820 
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Festival de Estrelas do Mar em Vila Nova da Barquinha 
O 13.º Festival de Estrelas do Mar de Natação Artística contou este ano com um número 
recorde de 170 nadadoras em representação de 14 clubes, no dia 16 e 17 de junho na 
Piscina Municipal de Vila Nova da Barquinha. 
http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=835 
 
Dueto nacional júnior iniciou participação no Europeu Tampere 2018 
A seleção nacional juniores de natação artistica iniciou dia 26 de junho a participação no 
Europeu de Tampere (Finlândia), competição que apresentou um numero recorde de 27 
paises inscritos para 21 duetos técnicos.  
http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=853 
 
Mariana Teixeira superou os 68 pontos em solo livre no Europeu de juniores em 
Tampere 
Mariana Teixeira competiu dia 27 de junho em solo livre no Europeu de juniores em 
Tampere (Finlândia), terminado com 68.3000 pontos. 
A portuguesa ficou a escassa decimas da sueca Clara Ternstrom (68.9667) numa prova 
dominada pela russa Varvara Subbotina (92,9000) em que competiram 25 nadadoras. 
http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=855 
 
Dueto nacional júnior atingiu os 69 pontos no Europeu Tampere 
O dueto português – Beatriz Gama e Mariana Teixeira – assegurou no dia 28 de junho  
69.2667 pontos no Campeonato doa Europa de Juniores que decorreu em Tampere 
(Finlândia).  As portuguesas terminaram em 17.º lugar logo após a Croácia e à frente da 
Finlândia Suécia e Sérvia. A competição foi dominada pela Rússia (90.8667). Portugal 
somou 69.2667 (execution 20.7000; artistic impression 28.2667; difficulty 20.3000). 
http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=858 
 
Beatriz Gama com 69 pontos no solo técnico do Europeu de Juniores 
Beatriz Gama somou no dia 28 de junho 69.8103 pontos na competição de solo técnico 
no Campeonato da Europa de Natação Artística Tampere 2018 (Finlândia). 
A nadadora portuguesa assegurou o 20.º lugar com uma pontuação a cima dos 69 pontos 
(execution 20.7000; impression 21.1000; elements 28.0110). 
A nadadora do OSCN – OvarSincro terminou à frente da representante da Finlândia, 
Suécia, Lituânia e Geórgia numa prova dominada pela nadadora da Rússia Varvara 
Subbotina (92.8763). 
http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=863 
 
Portuguesas na prova de Figuras no Europeu de juniores em Tampere 2018 
As nadadoras portuguesas terminaram no dia 29 de junho a prova de Figuras a cima do 
meio da tabela classificativas no Campeonato da Europa de Natação Artística que  
decorreu em Tampere (Finlândia). 
http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=868 
 
 
Natação Adaptada  
 
David Grachat segundo nos 400 livres (S9) da World Para Swimming Series Sheffield 
David Grachat assegurou, dia 1 de junho, o melhor tempo nos 200 estilos (classe S9) na 
World Para Swimming Series que decorre de 22 de maio a 4 de junho em Lignano (Itália). 
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e Sheffield (Inglaterra). O nadador da Gesloures terminou com 2.28,15 minutos. Nos 50 
livres, o português foi quarto na sua categoria com 27,33 segundos. 
No dia 3 de junho o português terminou em segundo tempo na final nos 400 livres na 
classe S9 do World Para Swimming Series Sheffield (Inglaterra). O nadador paralímpico da 
Gesloures terminou com o segundo tempo da sua categoria (4.26,89) que lhe deu o 
quarto tempo na geral. Na eliminatória de manhã o português assegurou o apuramento 
com 4.28,57.  
http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=799 
 
FPN reuniu-se com secretária de Estado para a Inclusão da Pessoa com Deficiência 
O presidente da Federação Portuguesa de Natação (FPN), António José Silva, reuniu no 
dia 8 de junho com a secretária de Estado para a Inclusão da Pessoa com Deficiência, Ana 
Sofia Antunes, com Humberto Santos, presidente do   Instituto Nacional para a 
Reabilitação (INR), no Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, em 
Lisboa. http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=810 
 
Seleção para o Campeonato da Europa de Natação WPS Dublin 2018 
Campeonato da Europa de Natação WPS 2018 – 9 a 20 de agosto, Dublin (Irlanda).  
http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=833 
 
Ricardo Belezas, Tiago Neves e Miguel Cruz no Europeu EDSO 2018 
Portugal foi representado, de 2 a 6 de julho, no Campeonato da Europa EDSO - European 
Deaf Sports Organisation Lublin (Polónia) pelos nadadores Ricardo Belezas, Tiago Neves e 
Miguel Cruz. 
http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=865 
 
Simone Fragoso regressou ao Sado para competir nos 1660 metros do Open Challenge 
Setúbal 2018 
A nadadora paralímpica Simone Fragoso foi uma das inscritas entre os mais 500 
nadadores que participaram no dia 9 de junho nas distâncias de 200  metros (9.30 horas), 
600 (10.00) e 1660  (11.00) do Open Challenge FINA Marathon Swimming World Series - 
Setúbal 2018, que decorreu no dia 9 de junho  no Parque de Albarquel. A prova de elite 
da taça do Mundo realizou-se às 16.00 masculinos e 16.10 femininos. 
http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=809 
 
 
 
Águas Abertas 
 
Seleções para a Taça do Mundo de Balaton e Open de Espanha 
A direção técnica da FPN divulgou dia 1 de junho em comunicado as seleções nacionais 
de águas abertas para a Taça do Mundo de Balaton e para o Open de Espanha.  
http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=794 
 
BALANÇO: Participação nacional na Taça LEN de Gravelines 
Daniel Viegas, técnico nacional para as águas abertas: “A Taça LEN de Gravelines foi a 
prova de 10km mais participada que um nadador português alguma vez nadou.” 
http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=795 
 
Conferência de imprensa: Campeões olímpicos e mundiais na Taça do Mundo de 
Setúbal 
FINA Marathon Swim World Series 2018 Setúbal. 
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Campeões olímpicos e mundiais na Taça do Mundo de Setúbal. 
Os holandeses Ferry Weertman e Sharon van Rouwendaal, medalhas de ouro no Rio de 
Janeiro 2018, lideraram elite mundial. 
Angélica André e Rafael Gil, José Carvalho e Tiago Campos formaram equipa portuguesa. 
http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=807 
 
Mário Bonança e Eva Carvalho venceram 1660 metros do Open Challange Setúbal 2018 
Mário Bonança (Sporting) e Eva Carvalho (Benfica) venceram a prova de 1600 metros do 
Open Challenge FINA Marathon Swimming World Series - Setúbal 2018. O nadador do 
Sporting terminou com 20.18 minutos, impondo-se por dois segundos a Gonçalo Bárbara 
(CNRM) e a David Grachat (Gesloures por 10 segundos. 
Em femininos, a benfiquista Eva Carvalho dominou com 20,31, à frente de Maria João 
Fernandes (Fluvial), com 22.15, e Bruna Reisenberg (Laranjeiro), 22.23. 
http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=813 
 
Húngaro Rasovszky e americana Andreson venceram em Setúbal 
O húngaro Kristof Rasovszky e a americana Haley Andreson venceram os 10 km da FINA 
Marathon Swim World Series 2018 Setúbal numa Taça do Mundo disputada pela 
primeira vez obrigatoriamente com fato isotérmico. Os portugueses terminaram em 28.º 
Tiago Campos, 34.º Rafael Gil e 38.º José Carvalho. Angélica André foi obrigada a desistir. 
http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=816 
 
BALANÇO: Seleção nacional no Open de Espanha, Sevilha 
Seleção de Portugal com 14 nadadores no Open de Espanha de Águas Abertas, Sevilha 
(Espanha). 15 a 17 de junho 2018. A maior seleção nacional de águas abertas 
internacional fora de Portugal. 
http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=824 
 
Angélica André 6.ª na Taça do Mundo de Balaton 
Angélica André terminou no dia 16 de junho em sexto lugar na Taça do Mundo de 
Balaton (Hungria). A nadadora do Fluvial Portuense registou a marca de 2.06,05,0 horas 
numa competição ganha ao ‘sprint’ pela brasileira Marcela Cunha (2.05,53,1), líder do 
circuito das Taças do Mundo, à frente da americana Haley Anderson (2.05,53,4) e da 
italiana Rachele Bruni (2.05,54,7). 
http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=827 
 
Travessia António Bessone Basto 
A XIII Travessia António Bessone Basto realizou-se sábado, 23 de junho, de 2018 com 
partidas em Santo Amaro de Oeiras e Paço de Arcos, com a meta instalada na Marina de 
Oeiras. Este evento foi organizado pelo Município de Oeiras e pela Oeiras Viva EM, com o 
apoio da Associação de Natação de Lisboa, sob a égide da Federação Portuguesa de 
Natação. 
http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=834 
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Angélica André, Rafael Gil e José Carvalho na Taça LEN Barcelona 2018 
Angélica André, Rafael Gil e José Carvalho participam no dia 30 de junho– 11.30 
masculinos e 11.40 femininos - na Taça da Europa LEN Barcelona 2018, competição que 
teve a presença de representantes de 16 países. 
http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=866 
 
Angélica André 6.ª classificada na Taça LEN Barcelona 2018 
Angélica André terminou em 6.º lugar na Taça LEN Barcelona 2018. 
Uma competição, onde Rafael Gil (26.º) e José Carvalho (28.º) competiram na prova 
masculina. A nadadora portuguesa do Fluvial Portuense fez uma prova cautelosa 
assegurando o quinto lugar na parte final da competição dominada por Aurora Ponsele 
(Itália), à frente de Paula Ruiz (Espanha), Aurelie Muller (França), Reka Rohacs e a 
portuguesa. 
http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=872 
 

Representações institucionais 
FPN. 4 de junho. Reunião PAN, com C. Teixeira, P. Soares.  
FPN. 4 de junho. Reunião - Tiago Inácio. TIC FPN, com A. Esteves.  
Setúbal. 5 de junho. Reunião Câmara Municipal de Setúbal - Taça do Mundo AA, com P. 
Brandão, D. Viegas e Cipriano Lucas.  
FPN. 5 de junho. Reunião - MNW - Fase 2 do Site; Novas funcionalidades, com A. Esteves.  
Lisboa. 5 de junho. Reunião - DTN, com António José Silva.  
Lisboa. 5 de junho. Reunião Bruno, com António José Silva.  
Lisboa. 5 de junho. Reunião/Almoço - Francisco Alves, com António José Silva.  
Lisboa. 5 de junho. Assinatura Ordem Psicólogos, com António José Silva.  
Setúbal. 7 de junho. Conferência de Imprensa Taça do Mundo AA, com António José Silva 
e Departamento de Comunicação.  
Lisboa. 7 de junho. Despacho FPN, com António José Silva.  
Génova. 7 a 9 de junho. Liga dos Campeões WP, com J. Cruz e M. Pires. 
8 de junho. Reunião - UNICEF, com A. Esteves.  
Génova. 8 a 9 de junho. Apresentação oficial e sorteio de grupos CE S19 Fem Funchal 
2018, , com J. Cruz e M. Pires. 
Lisboa. 8 de junho. Reunião - Secretário de Estado da Igualdade, com António José Silva, 
J. Campos e M. Matias.  
Setúbal. 8 de junho. Reunião - Presidentes ANCNP, ANDS, ANNP, com António José Silva.  
Setúbal. 8 de junho. Jantar oficial Taça do Mundo, com António José Silva e Direção.  
Setúbal. 9 de junho. Mass Event e Taça do Mundo AA, com Presidente, Direção, 
Departamento Técnico e Serviços.  
Setúbal. 9 de junho. Reunião ATs, com António José Silva e Direção.  
Lisboa. 11 de junho. Reuniões (diversas) - Campeonato Europa PA Jun. Fem. Funchal, com 
J. Cruz e Serviços.  
Lisboa. 12 de junho. Reunião - Nuno Pina, com António José Silva.  
Lisboa. 12 de junho. Reunião - Promentor, com António José Silva.  
Lisboa. 12 de junho. Reuniões (diversas), J. Cruz, Serviços.  
Oeiras.  12 de junho. Cerimónia de Apresentação da Missão XVIII Jogos Mediterrâneo, 
com António José Silva, J. Cruz e Departamento Técnico.  
Lisboa. 12 de junho. Despacho, com António José Silva.  
Scanzano Jonico (ITA). 14 a 17 de junho. V Meeting Del Faro, com D. Marinho.  
Lisboa. 15 de junho. Reunião Conselho de Gestão, com António José Silva, Conselho de 
Gestão.  
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Lisboa. 15 de junho. Reunião Main, com N. Batalha e I. Lavinha.  
Lisboa. 15 de junho. Reunião Sapienta, com N. Batalha e I. Lavinha.  
Lisboa. 15 de junho. Gnosies. 
Lisboa. 15 de junho. Reunião Direção, com António José Silva e Direção. 
Lisboa. 15 de junho. Despacho, com António José Silva. 
Santa Maria Lamas. 16 a 23 de junho. Estágio Dueto Nacional Júnior, com M. Marques.  
Vila Nova da Barquinha. 16 e 17 de junho. 13º Festival Estrelas do Mar, com M. Marques, 
I. Lavinha.  
Lisboa. 18 de junho. Reunião COP - Solidariedade Olímpica, com J. Campos, M. Matias e 
S. Castro. 
Lisboa. 19 de junho. Reunião - Simão Morgado, com António José Silva e J. Campos. 
Lisboa.  19 de junho. Reunião - Bruno Dias e José Machado, , com António José Silva e J. 
Campos. 
Lamego.  19 de junho. Reunião CM Lamego, com A. Esteves e C. Teixeira. 
Macedo Cavaleiros.  19 de junho. Reunião CM Macedo de Cavaleiros, com A. Esteves e C. 
Teixeira.  
Lisboa. 20 de junho. Despacho, com António José Silva. 
Barcelona. 20 de junho. Reunião - COMEN + XVIII Jogos Mediterrâneo, com António José 
Silva. 
Tarragona. 20 a 25 de junho. XVIII Jogos Mediterrâneo, com António José Silva, Diretores, 
Departamento Técnico.  
Felgueiras. 21 de junho. Reunião CM Felgueiras, com A. Esteves e C. Teixeira.  
Vila Nova Cerveira. 21 de junho. Reunião CM Vila Nova Cerveira, com A. Esteves e C. 
Teixeira.  
Mesão Frio. 22 de junho. Reunião CM Mesão Frio, com A. Esteves e C. Teixeira.  
Abóbada. 23 e 24 de junho. CP Sub 20 Feminino e Masculino, com J. Cruz e M Pires.  
Tampere (FIN). 24 a 2 de julho. Campeonato da Europa Juniores -  Natação Artística, com 
M. Marques.  
Lisboa. 25 de junho. Reunião CPP (Tiago Carvalho) - Participação em Dublin 2018, com J. 
Campos e M. Matias. 
Tarragona. 25 de junho a 2 de julho. XVIII Jogos Mediterrâneo, com António José Silva, 
Diretores e Departamento Técnicos. 
São João da Madeira. 26 de junho. Reunião - CM São João da Madeira (Apoio nadadora 
Ana Pinho Rodrigues), com A. Esteves.  
Mesão Frio. 28 de junho. Reunião CM Mesão Frio - PAN, com A. Esteves e C. Teixeira.  
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Clipping         
 
Natação - Atletas do Naval da Praia realizam estágio em Rio Maior 
Os atletas nadadores com o estatuto de Jovem Talento Regional do Clube Naval Praia da Vitória, João 
Peres Costa, André Botelho Azevedo, Manuel Landeiro Alves, Inês Fagundes Pereira, Inês Maria Monteiro e 
Ana Carolina Silva, estão a realizar um estágio de preparação específica no Complexo Desportivo de Rio 
Maior, local onde as condições de treino são das melhores do país 
In Diário Insular- 30-06-2018  

 
Competição intensa com muito fair play 
30.jun.2018 DIÁRIO INSULARDeSpORtO | 14 | Os atletas nadadores com o estatuto de Jovem Talento 
Regional do Clube Naval Praia da Vitória, João Peres Costa, André Botelho Azevedo, Manuel Landeiro 
Alves, Inês Fagundes Pereira, Inês Maria Monteiro e Ana Carolina Silva, estão a realizar um estágio de 
preparação específica no Complexo Desportivo de Rio Maior, local onde as condições de treino são das 
melhores do país 
In Diário Insular- 30-06-2018  

 
Natação Soure organiza 2.º Open em Vila Nova de Anços 
Natação Soure organiza 2.º Open em Vila Nova de Anços DR Mário Jorge Nunes e Gil Soares entregaram 
medalhas 111 O município de Soure levou a cabo o 2.º Open de Natação, na piscina municipal coberta de 
Vila Nova de Anços 
In Diário As Beiras- 29-06-2018  

 
Natação - Nadadores da Benedita com novos recordes pessoais 
Os atletas beneditenses Joana Alves, Catarina Belo, Rita Belo, João Boita, Pedro Carvalho, Beatriz Correia, 
Cláudia Monteiro, Maria Monteiro, Pedro Ribeiro e Teresa Sellers estiveram presentes no Torneio de 
Preparação da ANDL, na qual participaram 258 atletas em representação de 22 clubes 
In Diário de Leiria- 29-06-2018  

 
Natação- Infantis academistas com teste positivo em piscina de 50 metros 
Os nadadores academistas mostraram-se pela primeira vez na presente época em piscina de 50 metros, ao 
participarem no Torneio de São João da Madeira, organizado pela Associação Estamos Juntos. O evento 
decorreu na cidade sanjoanina no passado sábado e o teste dos viseense acabou por ser positivo 
In Diário de Viseu- 29-06-2018  

 
Sociedade Civil: paixão e seleção 
Estamos em pleno mundial de futebol e poucos serão os portugueses que não estão à frente de uma 
televisão ou no carro a ouvirem a rádio, quando a equipa das quinas entra em campo. Não é de hoje, o amor 
pelas seleções, seja de que desporto for, um sentimento que consegue quebrar as maiores rivalidades, 
fazer-nos roer as unhas, arrancar algumas lágrimas e até deixarmos escapar alguns desabafos mais 
emocionais 
In RTP 2 - Sociedade Civil - 28-06-2018 - 14:00H  

 
Judoca Anri Egutidze conquista bronze nos Jogos do Mediterrâneo 
16:50 O judoca português Anri Egutidze conquistou hoje a medalha de bronze na categoria de -81 kg nos 
Jogos do Mediterrâneo, que decorrem em Tarragona, Espanha. Anri Egutidze venceu o espanhol Alfonso 
Urquiza no combate pelo bronze, dando a 13 
In Correio da Manhã Online - 28-06-2018  

 
Judoca Anri Egutidze conquista bronze nos Jogos do Mediterrâneo 
16:50 O judoca português Anri Egutidze conquistou hoje a medalha de bronze na categoria de -81 kg nos 
Jogos do Mediterrâneo, que decorrem em Tarragona, Espanha. Anri Egutidze venceu o espanhol Alfonso 
Urquiza no combate pelo bronze, dando a 13 
In Destak Online - 28-06-2018  

 
Jogos do Mediterrâneo: judoca Anri Egutidze conquista bronze 
2018-06-28T05:49:56.271 13ª medalha para Portugal na competição O judoca português Anri Egutidze 
conquistou uma medalha de bronze nos Jogos do Mediterrâneo, na categoria de -81 kg, ao vencer o 
espanhol Alfonso Urquiza 
In Mais Futebol Online - 28-06-2018  

 
Judoca Anri Egutidze conquista bronze nos Jogos do Mediterrâneo 
Os Jogos do Mediterrâneo decorrem até 01 de julho, estando representados 26 países O judoca português 
Anri Egutidze conquistou hoje a medalha de bronze na categoria de -81 kg nos Jogos do Mediterrâneo, que 
decorrem em Tarragona, Espanha 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 28-06-2018  

 
Tenistas portugueses disputam bronze no torneio de pares nos Jogos do Mediterrâneo 
Competição decorre em Tarragona, Espanha, até 01 de julho Os tenistas Bernardo Saraiva e Gonçalo 
Falcão disputam na sexta-feira a medalha de bronze no torneio de pares dos Jogos do Mediterrâneo, 
competição que decorre em Tarragona, Espanha, até 01 de julho 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 28-06-2018  
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Judoca Anri Egutidze conquista bronze nos Jogos do Mediterrâneo 
28.06.2018 às 16h51 Tarragona, Espanha, 28 jun (Lusa) - O judoca português Anri Egutidze conquistou hoje 
a medalha de bronze na categoria de -81 kg nos Jogos do Mediterrâneo, que decorrem em Tarragona, 
Espanha 
In Visão Online - 28-06-2018  

 
Juventude e qualidade 
É a mais nova das faculdades da Universidade de Coimbra. No espírito do crescimento da cooperação 
internacional, promove o intercâmbio de docentes e estudantes, sem esquecer os projectos de cooperação e 
de investigação conjuntos, com base nos programas europeus Erasmus e Leonardo Da Vinci, como também 
da Coimbra Network of Sport Sciences 
In Diário de Coimbra - Educação e Formação Profissional- 28-06-2018  

 
Natação Conimbricenses em destaque nos Jogos do Mediterrâneo 
Natação Conimbricenses em destaque nos Jogos do Mediterrâneo DR Gabriel Lopes Tomás Veloso 111 A 
dupla de conimbricenses nos Jogos do Mediterrâneo deixou bons indicadores. Entre os 14 atletas da 
Federação Portuguesa de Natação viajaram dois nadadores da Associação de Natação de Coimbra 
In Diário As Beiras- 28-06-2018  

 
Competência aquática: da necessidade educativa à preocupação política (1) (artigo de 
António José Silva, 6) 
16:02 A costa portuguesa tem 943 km em Portugal continental, 667 km nos Açores, 250 km na Madeira onde 
incluem também as Ilhas Desertas, as Ilhas Selvagens e a Ilha de Porto Santo. Para além da costa, Portugal 
possuiu ainda uma das maiores zonas económicas exclusivas (ZEE) da Europa, cobrindo cerca de 1 683 
000 km², sendo a 3ª maior ZEE da União Europeia e a 11ª do mundo 
In Bola Online (A) - 27-06-2018  

 
Clube Propaganda de Natação - Entrevista a Ana Querido 
Plural&Singular (P&S) - Pode descrever como funciona a natação adaptada? Quais as principais regras? 
Ana Querido (AQ) - A Natação Adaptada é a mais recente das disciplinas da Natação inserida na Federação 
Portuguesa de Natação, a par da Natação Pura, Pólo Aquático e Natação Artística 

 
Duas medalhas nos Jogos do Mediterrâneo com cunho de Leiria 
Helena Amaro Na estreia de Portugal nos Jogos do Mediterrâneo, que decorrem até domingo, em 
Tarragona, Espanha, Leiria já contribuiu, até agora, com duas medalhas: uma de ouro conquistada pelo 
atleta caldense João Pereira, na modalidade de triatlo, e outra de bronze que João Costa, militar na Base 
Aérea de Monte Real (Leiria) recebeu ao vencer a prova de tiro 
In Diário de Leiria- 28-06-2018  

 
Um bronze triste 
In Jogo (O)- 28-06-2018  

 
Jogos do Mediterrâneo 
Pela 11ª vez a bandeira portuguesa foi hasteada no pódio dos jogos do Mediterrâneo, em Tarragona. Desta 
vez foi no ciclismo. Rafael Silva, da equipa Efapel, foi o melhor da seleção portuguesa na prova de fundo 
In TSF - Notícias - 27-06-2018 - 15:14H  

 
Jogos do Mediterrâneo: Rafael Silva de bronze na prova de fundo 
2018-06-27 13:32 Português conseguiu a medalha de bronze esta quarta-feira. O ciclista Rafael Silva 
conquistou a medalha de bronze na prova de fundo dos Jogos do Mediterrâneo, que decorrem em 
Tarragona, Espanha 
In Jogo Online (O) - 27-06-2018  

 
Jogos do Mediterrâneo: Rafael Silva conquista medalha de bronze 
Ciclista realizou a prova em 3:43.50 horas O ciclista português Rafael Silva conquistou, esta quarta-feira, a 
medalha de bronze da prova de fundo dos Jogos do Mediterrâneo, que decorrem em Tarragona, Espanha 
In Record Online - 27-06-2018  

 
Rafael Silva conquista medalha de bronze nos Jogos do Mediterrâneo 
2018-06-27T13:35:00Z O ciclista português Rafael Silva conquistou a medalha de bronze da prova de fundo 
dos Jogos do Mediterrâneo, que decorrem em Tarragona, Espanha. Rafael Silva terminou os 143 
quilómetros atrás dos italianos Jalel Duranti e Filippo Tagliani, que conquistaram o ouro e a prata, 
respetivamente, tendo terminado com o mesmo tempo - 3:43 
In TSF Online - 27-06-2018  

 
Sete nadadores do GD Natação na convocatória da ANNP 
O Grupo Desportivo de Natação de Famalicão é, a par do Futebol Clube do Porto, a equipa com maior 
número de atletas na convocatória da Associação de Natação do Norte de Portugal (ANNP). Ana Valinhas, 
Francisco Silva, Mafalda Mesquita, Rodrigo Pereira, Tiago Ferreira, Rita Soares e Tomás Costa foram 
chamados a representar a seleção no Encontro Nacional de Jovem Nadador FPN, de cadetes A, que terá 
lugar em Castelo de Vide, nos dias 10 e 11 de julho 
In FamaTV Online - 26-06-2018  
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Jogos do Mediterrâneo: segunda medalha do dia para Portugal 
2018-06-25 18:33 Benfiquista Diana Durães deu luta, nos 400 metros livres, às estrelas italiana e espanhola 
e a décima medalha portuguesa aumentou o brilharete da natação nacional em Tarragona. Diana Durães 
obteve uma medalha de bronze nos 400 metros livres dos Jogos do Mediterrâneo, em Tarragona, sendo 
apenas batida pela italiana Simona Quadarella, uma medalha de bronze (nos 1500 livres) nos Mundiais do 
ano passado, e pela espanhola Mireia Belmonte, campeã olímpica e mundial (nos 200 mariposa) 
In Jogo Online (O) - 27-06-2018  

 
Ciclista Rafael Silva conquista medalha de bronze nos Jogos do Mediterrâneo 
O ciclista português Rafael Silva conquistou hoje a medalha de bronze da prova de fundo dos Jogos do 
Mediterrâneo, que decorrem em Tarragona, Espanha. Rafael Silva terminou os 143 quilómetros atrás dos 
italianos Jalel Duranti e Filippo Tagliani, que conquistaram o ouro e a prata, respetivamente, tendo terminado 
com o mesmo tempo - 3:43 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 27-06-2018  

 
Clube Propaganda de Natação - Entrevista a Ana Querido 
Plural&Singular (P&S) - Pode descrever como funciona a natação adaptada? Quais as principais regras? 
Ana Querido (AQ) - A Natação Adaptada é a mais recente das disciplinas da Natação inserida na Federação 
Portuguesa de Natação, a par da Natação Pura, Pólo Aquático e Natação Artística 
In Plural & Singular- 01-06-2018  

 
Natação - Centena e meia de atletas no Toregri 3 em Cantanhede 
Natação Centena e meia de atletas no Toregri 3 em Cantanhede DR Equipa da casa participou com 15 
cadetes na prova 111 A Piscina Municipal de Cantanhede acolheu, no último ?m de semana, o Torneio 
Regional de Grupos de Idades (Toregri 3), prova organizada pela Associação Natação de Coimbra (ANC), 
destinada a atletas do escalão de Cadetes (idades compreendidas entre os 8 e 12 anos) 
In Diário As Beiras- 27-06-2018  

 
Open de natação envolveu uma centena de crianças 
SOURE Cerca de uma centena de crianças do 1.º CEB participou no 2.º Open de Natação, que decorreu na 
piscina coberta de Vila Nova de Anços. Um evento integrado na disciplina de Actividade Física das 
Actividades de Enriquecimento Curricular, promovidas pela autarquia, que englobou provas de natação e 
adaptação ao meio aquático e os vários exercícios que, ao longo do ano lectivo, os 13 professores 
desenvolveram nas aulas 
In Diário de Coimbra- 27-06-2018 

 
Natação - Circuito Municipal das Escolas de Natação acabou ao ar livre 
Circuito Municipal das Escolas de Natação acabou ao ar livre TONDELA As Piscinas Municipais de Tondela 
receberam no passado sábado a última prova do Circuito Municipal das Escolas de Natação da época 
2017/2018 
In Diário de Viseu- 27-06-2018  

 
Clube Naval da Horta apoiou Training Camp de Swimrun no Faial 
Clube Naval da Horta apoiou Training Camp de Swimrun no Faial Foram 13 os atletas que participaram no 
Training Camp de Swimrun, que decorreu no passado Sábado, dia 23, na ilha do Faial. A iniciativa foi 
promovida pelo Swimrun de Portugal - Circuito Nacional de Swimrun, e contou com o apoio do Clube Naval 
da Horta (CNH), tendo constituído a estreia da modalidade nos Açores 
In Diário dos Açores- 27-06-2018 

 
Jogos do Mediterrâneo: "O meu objetivo é chegar à medalha" 
In Jogo (O)- 27-06-2018  

 
Natação - Gesto digno de campeã 
In Record- 27-06-2018  

 
Um gesto digno de campeã 
Fair play A primeira participação da história de Portugal nos Jogos do Mediterrâneo ficará para sempre na 
memória de Diana Durães. A jovem nadadora do Benfica, de 22 anos, saiu de Tarragona, na Catalunha, com 
uma medalha de bronze, dois recordes nacionais e a experiência inesquecível de ter recebido uma medalha 
das mãos 
In Record Online - 27-06-2018  

 
Um gesto digno de campeã 
Fair play Por Record A primeira participação da história de Portugal nos Jogos do Mediterrâneo ficará para 
sempre na memória de Diana Durães. A jovem nadadora do Benfica, de 22 anos, saiu de Tarragona, na 
Catalunha, com uma medalha de bronze, dois recordes nacionais e a experiência inesquecível de ter 
recebido uma medalha das mãos 
In Sábado Online - 27-06-2018  

 
Nadadora Ana Monteiro com recorde e medalha de prata nos Jogos do Mediterrâneo 
2018-06-25T19:49:00Z É a nona medalha para Portugal nos Jogos do Mediterrâneo. A nadadora portuguesa 
Ana Monteiro conquistou esta segunda-feira a medalha de prata nos 200 metros mariposa dos Jogos do 

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a4e4d149-47da-442b-82b6-36ab1a00d6eb
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1c80ae82-f237-497d-88bb-9c921410e330
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=caf2f49a-4f68-460e-b8d0-f3f352c4a0f6&analises=1
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=eaccc4e5-7297-48eb-94cc-44d0897fedd7&analises=1
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e5326a50-28db-44f0-8d5a-913c09bd837a&analises=1
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=abbe4578-6767-4664-a6e3-bf5a85775f03&analises=1
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=77d12ad9-9463-4a3c-9ee0-1ac70677d548&analises=1
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6c01c71a-fcec-47d4-a70c-a498e8d813ac&analises=1
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f4c9f217-72f9-4e6e-8b4b-c7da2e3e501d&analises=1
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b1a3f322-eb3f-4783-9c80-dfd00879bbe4
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b43e955e-bfe6-4cc1-b1f4-b42289faa29c


RELATORIO MENSAL DE ATIVIDADE 
Junho de 2018 

 

Mediterrâneo, que decorrem na cidade espanhola de Tarragona 
In TSF Online - 27-06-2018  

 
Ténis de mesa nos Jogos do Mediterrâneo com ambição de se ´superar´ 
A equipa portuguesa de ténis de mesa entra esta terça-feira em ação nos Jogos do Mediterrâneo, que 
decorrem em Tarragona, Espanha, com a ambição de se "superar", disse o treinador Mário Pedro Couto. Em 
declarações à agência Lusa, após o sorteio que hoje definiu em que grupos se vão estrear os mesatenistas 
portugueses na terça-feira, ao sexto dia de competição, o técnico assumiu que o setor masculino tem mais 
probabilidades que o feminino de alcançar melhores resultados, mas frisou "esperança em bater as atuais 
expectativas" 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 26-06-2018  

 
Natação portuguesa despede-se dos Jogos do Mediterrâneo com quatro medalhas 
A natação portuguesa despediu-se dos Jogos do Mediterrâneo, sendo responsável por quatro das 10 
medalhas que Portugal conquistou até aqui e com "bons indicadores" para os Europeus que se disputam em 
Glasgow em agosto 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 26-06-2018  

 
Challenge de Lisboa 
Magazine de Triatlo: - Challenge de Lisboa. 
In RTP 2 - Desporto 2 - 24-06-2018 - 15:34H  

 
 
Jogos do Mediterrâneo 
Já são dez as medalhas portuguesas nos Jogos do Mediterrâneo que decorrem em Espanha. 
In Antena 1 - Informação de Desporto - 26-06-2018 - 12:45H  

 
Jogos do Mediterrâneo 
Portugal já ganhou 10 medalhas nos Jogos do Mediterrâneo. Ontem foi a vez das nadadoras Ana Monteiro e 
Diana Durães subirem ao pódio para receber medalhas de prata e bronze. 
In RTP 3 - Bom Dia Portugal - 26-06-2018 - 09:46H  

 
Ana Monteiro de “prata” e Diana Durães de “bronze” 
In Diário de Coimbra- 26-06-2018 

 
Jogos do Mediterrâneo: Nadadora Diana Durães conquista medalha de bronze 
Décima medalha para Portugal A nadadora portuguesa Diana Durães conquistou esta segunda-feira a 
medalha de bronze nos 400 metros livres dos Jogos do Mediterrâneo, que decorrem em Tarragona, 
Espanha, a décima medalha para Portugal 
In Record Online - 26-06-2018  

 
Jogos do Mediterrâneo: Nadadora Ana Monteiro conquista medalha de prata 
Portugal já conquistou nove medalhas A nadadora portuguesa Ana Monteiro conquistou esta segunda-feira a 
medalha de prata nos 200 metros mariposa dos Jogos do Mediterrâneo, que decorrem em Tarragona, 
Espanha, a nona medalha para Portugal 
In Record Online - 26-06-2018  

 
Portugal com 10 medalhas nos Jogos do Mediterrâneo ao quarto dia de competição 
Portugal conquistou hoje uma medalha de prata e uma de bronze na natação, elevando para 10 o 
medalheiro português nos Jogos do Mediterrâneo, que decorrem desde quinta-feira até 01 de julho em 
Tarragona, Espanha 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 26-06-2018  

 
Jogos do Mediterrâneo: Portugal procura medalha de bronze em badminton 
2018-06-24 22:24 Bernardo Atilano e Duarte Anjo vão disputar o jogo de atribuição dos terceiro e quarto 
lugares de pares, na segunda-feira, às 15h00, tendo pela frente o par italiano Strobl/Osele. Bernando Atilano 
e Duarte Anjo esperam conquistar o bronze no torneio de badminton de pares masculinos dos Jogos do 
Mediterrâneo, no derradeiro desafio que terão na segunda-feira em Tarragona, Espanha, disse este domingo 
o chefe de equipa, Joaquim Gonçalves 
In Jogo Online (O) - 25-06-2018  

 
Bronze para Portugal 
Nadadora portuguesa Diana Durães foi terceira nos 400 metros livres dos Jogos do Mediterrâneo 25 de 
junho de 2018 às 19:03Bronze para Portugal A nadadora portuguesa Diana Durães conquistou hoje a 
medalha de bronze nos 400 metros livres dos Jogos do Mediterrâneo, que decorrem em Tarragona, 
Espanha, a décima medalha para Portugal 
In Rádio Comercial Online - 25-06-2018  

 
Nadadora Ana Monteiro conquista medalha de prata nos Jogos do Mediterrâneo 
Lusa Comentários 25 Jun, 2018, 17:51 | Outras Modalidades A nadadora portuguesa Ana Monteiro 
conquistou hoje a medalha de prata nos 200 metros mariposa dos Jogos do Mediterrâneo, que decorrem em 
Tarragona, Espanha, a nona medalha para Portugal 
In RTP Online - 25-06-2018  
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Nadadora Diana Durães conquista medalha de bronze nos Jogos do Mediterrâneo 
Lusa Comentários 25 Jun, 2018, 19:06 | Outras Modalidades A nadadora portuguesa Diana Durães 
conquistou hoje a medalha de bronze nos 400 metros livres dos Jogos do Mediterrâneo, que decorrem em 
Tarragona, Espanha, a décima medalha para Portugal 
In RTP Online - 25-06-2018  

 
Natação: Ana Monteiro conquista medalha de prata nos Jogos do Mediterrâneo 
A nadadora portuguesa Ana Monteiro conquistou hoje a medalha de prata nos 200 metros mariposa dos 
Jogos do Mediterrâneo, que decorrem em Tarragona, Espanha, a nona medalha para Portugal. Ana Monteiro 
fez o tempo de 2 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 25-06-2018  

 
Natação: Diana Durães conquista medalha de bronze nos Jogos do Mediterrâneo 
A nadadora portuguesa Diana Durães conquistou hoje a medalha de bronze nos 400 metros livres dos Jogos 
do Mediterrâneo, que decorrem em Tarragona, Espanha, a décima medalha para Portugal. Diana Durães 
terminou a prova em 4 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 25-06-2018  

 
Nadadora Diana Durães conquista bronze nos Jogos do Mediterrâneo 
Desporto 25.06.2018 19h03 A nadadora portuguesa Diana Durães conquistou esta segunda-feira a medalha 
de bronze nos 400 metros livres dos Jogos do Mediterrâneo, que decorrem em Tarragona, Espanha, a 
décima medalha para Portugal 
In SIC Notícias Online - 25-06-2018  

 
Nadadora Ana Monteiro conquista prata nos Jogos do Mediterrâneo 
Desporto 25.06.2018 18h53 A nadadora portuguesa Ana Monteiro conquistou esta segunda-feira a medalha 
de prata nos 200 metros mariposa dos Jogos do Mediterrâneo, que decorrem em Tarragona, Espanha, a 
nona medalha para Portugal 
In SIC Notícias Online - 25-06-2018  

 
Jogos do Mediterrâneo: João Vital conquista bronze nos 400 metros estilos 
Portugal, que se estreia nos Jogos do Mediterrâneo, está representado por 232 atletas em 29 modalidades 
Por Record O nadador português João Vital conquistou este domingo a medalha de bronze nos 400 metros 
estilos nos Jogos do Mediterrâneo, que decorrem até 1 de julho em Tarragona, Espanha 
In Sábado Online - 24-06-2018  

 
Portugal procura bronze em pares masculinos no badminton nos Jogos do Mediterrâneo 
Bernando Atilano e Duarte Anjo esperam conquistar o bronze no torneio de badminton de pares masculinos 
dos Jogos do Mediterrâneo no derradeiro desafio que terão na segunda-feira em Tarragona, Espanha, disse 
hoje o chefe de equipa, Joaquim Gonçalves 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 24-06-2018  

 
"Focado" na resistência aos doces, João Vital vence primeira medalha internacional 
João Vital, o nadador que tem dificuldade em resistir aos doces, mas garante estar "focado" para ser um dia 
ser melhor português, conquistou, este domingo, a sua primeira medalha internacional na estreia de Portugal 
nos Jogos do Mediterrâneo 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 24-06-2018  

 
Natação - Torregri faz balanço positivo à evolução dos atletas 
Torregri faz balanço positivo à evolução dos atletas Chegou ao fim o Torneio Torregri, uma competição 
composta por três fases e que encerra o último ciclo da época para os mais jovens atletas da modalidade, de 
natação 
In Tribuna da Madeira- 22-06-2018  

 
Biomecânica cresce em Leiria 
Pedro Morouço, docente e Investigador do Politécnico de Leiria, acaba de ser reeleito para a direção da 
International Society of Biornechanics in Sport, cujo mandato se prolonga até 2020. Pedro Morouço é 
docente do departamento em Motricidade Humana e Linguagens Artísticas na Escola Superior de Educação 
e Ciências Sociais do Politécnico de Leiria, onde é coordenador do mestrado em Desporto e Saúde para 
Crianças e jovens, e investigador do Centro de Desenvolvimento Rápido e Sustentado do Produto (CDRSP) 
do Politécnico de Leiria, onde é responsável pelo Grupo de Biofabricação 
In Ensino Magazine- 01-06-2018 

 
Jogos do Mediterrâneo 
O nadador João Vital conquistou a medalha de bronze nos 400 metros estilos, fazendo subir para 8 as 
medalhas ganhas até agora por Portugal nos Jogos do Mediterrâneo, que decorre em Espanha. 
In RTP 3 - 24 Horas - 24-06-2018 - 00:36H  

  
Jogos do Mediterrâneo 
Portugal ganhou 8 medalhas nos jogos do Mediterrâneo, em Espanha. 
In RTP 3 - Bom Dia Portugal - 25-06-2018 - 06:37H  
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Jogos do Mediterrâneo - Quatro medalhas lusas 
In Correio da Manhã- 25-06-2018 

 
Miranda do Corvo Miranda em Movimento a partir de hoje 
Miranda do Corvo Miranda em Movimento a partir de hoje 111 Esta semana e a próxima terão mais 
animação em Miranda do Corvo, com o programa Miranda em Movimento. O projeto visa a ocupação 
saudável de duas semanas das férias de verão e começa hoje, com atividades educativas, lúdicas e 
desportivas diversi?cadas, proporcionando iniciativas como slide, zarabatana, tiro com arco, polo aquático, 
jogos de água, orientação, dança, futsal e patinagem, entre outras 
In Diário As Beiras- 25-06-2018  

 
Câmaras promovem ocupação de tempos livres nas férias 
DR Atividades em recintos balneares, sejam piscinas ou praias fluviais são propostas de vários programas 
de animação Câmaras promovem ocupação de tempos livres nas férias 111 Decorrem a partir de hoje , na 
maior parte dos municípios da região Centro , programas municipais de ocupação dos tempos livres e férias 
de crianças e jovens 
In Diário As Beiras- 25-06-2018  

 
Náutico garante acesso à discussão do título de sub-16 
A equipa de sub-16 de pólo aquático do Clube Náutico Académico de Coimbra (CNAC) venceu com 
facilidade a formação do Viver Santarém por expressivos 1-29 (parciais 0-8, 1-8, 0-5 e 0-8) e conquistou o 
acesso à final-8 que vai decidir o campeão nacional deste escalão 
In Diário de Coimbra- 25-06-2018 

 
Canoagem em alta nos Jogos Mediterrâneos 
Canoagem em alta nos Jogos Mediterrâneos Medalhas Joana Vasconcelos, Teresa Portela e Fernando 
Pimenta subiram ao pódio, num dia em que o nadador João Vital agarrou o “bronze” A canoagem portuguesa 
arrecadou ontem três medalhas nos Jogos do Mediterrâneo, que se realizam até 1 de Julho em Tarragona 
(Espanha) e que juntam 26 países de três continentes diferentes (Europa, África e Ásia), sendo que Portugal 
é representado por 232 atletas em 29 modalidades distintas 
In Diário de Coimbra- 25-06-2018 

 
Jogos do Mediterrâneo - Quatro medalhas no segundo dia 
In Jogo (O)- 25-06-2018  

 
Portugal com oito medalhas no fim do terceiro dia dos Jogos do Mediterrâneo 
2018-06-25 00:07 Portugueses juntaram este sábado quatro medalhas às quatro conquistadas no sábado. 
Portugal soma oito medalhas nos Jogos do Mediterrâneo que tiveram início quinta-feira e se prolongam até 1 
de julho em Tarragona, Espanha 
In Jogo Online (O) - 25-06-2018  

 
Jogos do Mediterrâneo: Portugal procura medalha de bronze em badminton 
2018-06-24 22:24 Bernardo Atilano e Duarte Anjo vão disputar o jogo de atribuição dos terceiro e quarto 
lugares de pares, na segunda-feira, às 15h00, tendo pela frente o par italiano Strobl/Osele. Bernando Atilano 
e Duarte Anjo esperam conquistar o bronze no torneio de badminton de pares masculinos dos Jogos do 
Mediterrâneo, no derradeiro desafio que terão na segunda-feira em Tarragona, Espanha, disse este domingo 
o chefe de equipa, Joaquim Gonçalves 
In Jogo Online (O) - 25-06-2018  

 
Lusos já conquistaram oito medalhas 
In Jornal de Notícias- 25-06-2018 

 
Canoagem - Sem meter água 
In Record- 25-06-2018  

 
João Vital conquista bronze nos 400 metros estilos dos Jogos do Mediterrâneo 
2018-06-24T17:47:00Z O nadador português João Vital conquistou hoje a medalha de bronze nos 400 
metros estilos nos Jogos do Mediterrâneo, que decorrem até 01 de julho em Tarragona, Espanha. João Vital 
fez o tempo 4 
In TSF Online - 25-06-2018  

 
E já vão sete medalhas para Portugal nos Jogos do Mediterrâneo 
2018-06-24T15:41:00Z Teresa Portela, Joana Vasconcelos e Fernando Pimenta subiram ao pódio em 
diferentes provas de canoagem. A canoísta Teresa Portela conquistou este domingo a medalha de bronze 
em K1 200 nos Jogos do Mediterrâneo que decorrem em Tarragona, Espanha, até 1 de julho 
In TSF Online - 25-06-2018  

 
Jogos do Mediterrâneo - Portugal já conquistou 8 medalhas 
O nadador João Vital conquistou o bronze nos 400 metros estilos. Portugal ganhou 8 medalhas nos Jogos do 
Mediterrâneo, em Espanha. 
In RTP 1 - Telejornal - 24-06-2018 - 21:20H  

 
Jogos do Mediterrâneo: João Vital de bronze nos 400 estilos 
2018-06-24 16:55 João Vital abriu a jornada de finais de natação deste domingo com uma medalha de 
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bronze. Depois de Alexis Santos conquistar no sábado a primeira medalha para a natação portuguesa nos 
Jogos do Mediterrâneo, de bronze, nos 200 estilos, este domingo foi a vez de João Vital conseguir o mesmo 
resultado, nos 400 estilos 
In Jogo Online (O) - 24-06-2018  

 
Canoísta Joana Vasconcelos conquista prata nos Jogos do Mediterrâneo 
Canoísta Joana Vasconcelos conquista prata nos Jogos do Mediterrâneo Tarragona, Espanha, 24 jun (Lusa) 
- A canoísta portuguesa Joana Vasconcelos conquistou hoje a medalha de prata em K1 500 nos Jogos do 
Mediterrâneo que decorrem em Tarragona, Espanha, até 01 de julho 
In Lusa Online - 24-06-2018  

 
Jogos do Mediterrâneo: Portugal com três pódios na canoagem 
2018-06-24T02:43:04.307 Fernando Pimenta e Joana Vasconcelos com medalhas de prata, Teresa Portela 
com bronze Portugal já conta com sete medalhas nos Jogos do Mediterrâneo que estão a decorrer em 
Tarragona, em Espanha, até 1 de julho, depois de ter conquistado mais três na canoagem, com Fernando 
Pimenta a garantir a prata em K1 500, Teresa Portela o bronze em K1 200 e Joana Vasconcelos também 
prata em K1 500 
In Mais Futebol Online - 24-06-2018  

 
Medalhas lusas permitem entregar uma a cada atleta da seleção de futebol 
2018-06-24 16:26:45+01:00 A canoagem portuguesa arrecadou hoje três medalhas nos Jogos do 
Mediterrâneo, somando 11 troféus em provas deste ano, logo o conforto de poder "oferecer" uma delas à 
seleção portuguesa em futebol, como brincou o treinador Hélio Araújo 
In Notícias ao Minuto Online - 24-06-2018  

 
Portugal já soma sete medalhas nos Jogos do Mediterrâneo 
24 de Junho de 2018, 23:24 Portugal, que concorre pela primeira vez na competição, já arrecadou medalhas 
no triatlo, no tiro, K1 500, K1 200 e na natação. Foto Os jogos juntam 26 países e começaram na quinta-
feira, durando até 1 de Julho LUSA/DAVID AGUILAR A canoagem portuguesa arrecadou neste domingo três 
medalhas nos Jogos do Mediterrâneo, somando 11 troféus em provas deste ano, logo o conforto de poder 
"oferecer" uma delas à selecção portuguesa em futebol, como brincou o treinador Hélio Araújo 
In Público Online - 24-06-2018  

 
Jogos do Mediterrâneo: João Vital conquista bronze nos 400 metros estilos 
O nadador português João Vital conquistou este domingo a medalha de bronze nos 400 metros estilos nos 
Jogos do Mediterrâneo, que decorrem até 1 de julho em Tarragona, Espanha. João Vital fez o tempo 4 
In Record Online - 24-06-2018  

 
Jogos do Mediterrâneo. Quatro medalhas este domingo 
24 jun, 2018 - 23:23 Portugal conquistou até agora duas medalhas de ouro, duas de prata e quatro de 
bronze. Portugal já soma oito medalhas nos Jogos do Mediterrâneo, que decorrem em Tarragona, Espanha 
In Renascença Online - 24-06-2018  

 
Portugal conquistou oito medalhas nos Jogos do Mediterrâneo 
O nadador João Vital conquistou o bronze nos 400 metros estilos. Portugal ganhou oito medalhas nos Jogos 
do Mediterrâneo, em Espanha. A canoagem conseguiu três medalhas esta manhã. Fernando Pimenta 
obteve a prata em K1 500 metros 
In RTP Online - 24-06-2018  

 
Jogos do Mediterrâneo: João Vital conquista bronze nos 400 metros estilos 
Portugal, que se estreia nos Jogos do Mediterrâneo, está representado por 232 atletas em 29 modalidades 
Por Record O nadador português João Vital conquistou este domingo a medalha de bronze nos 400 metros 
estilos nos Jogos do Mediterrâneo, que decorrem até 1 de julho em Tarragona, Espanha 
In Sábado Online - 24-06-2018  

 
João Vital conquista bronze nos 400 metros estilos dos Jogos do Mediterrâneo 
O nadador português João Vital conquistou hoje a medalha de bronze nos 400 metros estilos nos Jogos do 
Mediterrâneo, que decorrem até 01 de julho em Tarragona, Espanha. João Vital fez o tempo 4.18,76 
minutos, atrás do italiano Federico Turrini, que terminou a prova em 4 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 24-06-2018  

 
Portugal procura bronze em pares masculinos no badminton nos Jogos do Mediterrâneo 
Bernando Atilano e Duarte Anjo esperam conquistar o bronze no torneio de badminton de pares masculinos 
dos Jogos do Mediterrâneo no derradeiro desafio que terão na segunda-feira em Tarragona, Espanha, disse 
hoje o chefe de equipa, Joaquim Gonçalves 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 24-06-2018  

 
"Focado" na resistência aos doces, João Vital vence primeira medalha internacional 
João Vital, o nadador que tem dificuldade em resistir aos doces, mas garante estar "focado" para ser um dia 
ser melhor português, conquistou, este domingo, a sua primeira medalha internacional na estreia de Portugal 
nos Jogos do Mediterrâneo 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 24-06-2018  

 
Medalhas da canoagem portuguesa já permitem dispensar uma a cada jogador da seleção 
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de futebol 
A canoagem portuguesa arrecadou hoje três medalhas nos Jogos do Mediterrâneo, somando 11 troféus em 
provas deste ano, logo o conforto de poder "oferecer" uma delas à seleção portuguesa em futebol, como 
brincou o treinador Hélio Araújo 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 24-06-2018  

 
Portugal com oito medalhas no terceiro dia de competição nos Jogos do Mediterrâneo 
Portugal soma oito medalhas nos Jogos do Mediterrâneo que tiveram início quinta-feira e se prolongam até 
01 de julho em Tarragona, Espanha. Ao terceiro dia de competição, a delegação portuguesa arrecadou mais 
quatro medalhas, tendo agora dois ouros, duas pratas e quatro bronzes 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 24-06-2018  

 
João Vital conquista bronze nos 400 metros estilos dos Jogos do Mediterrâneo 
Desporto 24.06.2018 23h13 O nadador português João Vital conquistou este domingo a medalha de bronze 
nos 400 metros estilos nos Jogos do Mediterrâneo, que decorrem até 1 de julho em Tarragona, Espanha 
In SIC Notícias Online - 24-06-2018  

 
Melanie Santos conquistou a medalha de ouro 
A atleta Melanie Santos, conquistou a medalha de ouro nos Jogos do Mediterrâneo. 
In Renascença - Notícias - 23-06-2018 - 13:05H  

 
Jogos do Mediterrâneo - Portugal já conquistou sete medalhas 
Portugal já conquistou sete medalhas nos Jogos do Mediterrâneo em Espanha. As últimas foram 
conseguidas na canoagem por Fernando Pimenta, Joana Vasconcelos e Teresa Portela. 
In RTP 1 - Jornal da Tarde - 24-06-2018 - 13:32H  

 
Canoagem conquista prata e bronze nos Jogos do Mediterrâneo 
11:15 Joana Vasconcelos e Fernando Pimenta venceram este domingo prata em K1 500 nos Jogos do 
Mediterrâneo, que decorrem em Tarragona, Espanha, mais tarde Teresa Portela alcançou a medalha de 
bronze em K1 200 
In Bola Online (A) - 24-06-2018  

 
Canoístas Joana Vasconcelos e Fernando Pimenta conquistam prata nos Jogos do 
Mediterrâneo 
09:29 Portugal estreou-se nesta competição que conta com 26 nações, por 232 atletas em 29 modalidades. 
A canoísta portuguesa Joana Vasconcelos e Fernando Pimenta conquistaram, este domingo, a medalha de 
prata em K1 500 nos Jogos do Mediterrâneo que decorrem em Tarragona, Espanha, até 1 de julho 
In Correio da Manhã Online - 24-06-2018  

 
Canoista Teresa Portela conquista sétima medalha portuguesa nos Jogos do Mediterrâneo 
09:57 A canoísta Teresa Portela conquistou hoje a medalha de bronze em K1 200 nos Jogos do 
Mediterrâneo que decorrem em Tarragona, Espanha, até 01 de julho. A atleta fez a prova em 40,504 
minutos, ficando em terceiro lugar, enquanto o ouro foi para a espanhola que tem o mesmo nome, Teresa 
Portela, que completou a prova em 00 
In Correio da Manhã Online - 24-06-2018  

 
Canoístas Joana Vasconcelos e Fernando Pimenta conquistam prata nos Jogos do 
Mediterrâneo 
09:29 Portugal estreou-se nesta competição que conta com 26 nações, por 232 atletas em 29 modalidades. 
A canoísta portuguesa Joana Vasconcelos e Fernando Pimenta conquistaram, este domingo, a medalha de 
prata em K1 500 nos Jogos do Mediterrâneo que decorrem em Tarragona, Espanha, até 1 de julho 
In Correio da Manhã Online - 24-06-2018  

 
Canoista Teresa Portela conquista sétima medalha portuguesa nos Jogos do Mediterrâneo 
09:57 A canoísta Teresa Portela conquistou hoje a medalha de bronze em K1 200 nos Jogos do 
Mediterrâneo que decorrem em Tarragona, Espanha, até 01 de julho. A atleta fez a prova em 40,504 
minutos, ficando em terceiro lugar, enquanto o ouro foi para a espanhola que tem o mesmo nome, Teresa 
Portela, que completou a prova em 00 
In Destak Online - 24-06-2018  

 
Canoísta Joana Vasconcelos conquista prata nos Jogos do Mediterrâneo 
24 Jun 2018 | 9:38 Desporto Canoísta Joana Vasconcelos conquista prata nos Jogos do Mediterrâneo 24 
Jun 2018 | 9:38 A canoísta portuguesa Joana Vasconcelos conquistou hoje a medalha de prata em K1 500 
nos Jogos do Mediterrâneo que decorrem em Tarragona, Espanha, até 01 de julho 
In Impala Online - 24-06-2018  

 
Canoista Teresa Portela conquista sétima medalha portuguesa nos Jogos do Mediterrâneo 
24 Jun 2018 | 10:06 Desporto Canoista Teresa Portela conquista sétima medalha portuguesa nos Jogos do 
Mediterrâneo 24 Jun 2018 | 10:06 A canoísta Teresa Portela conquistou hoje a medalha de bronze em K1 
200 nos Jogos do Mediterrâneo que decorrem em Tarragona, Espanha, até 01 de julho 
In Impala Online - 24-06-2018  

 
Fernando Pimenta conquista prata em K1 500 nos Jogos do Mediterrâneo 
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24 Jun 2018 | 9:36 Desporto Fernando Pimenta conquista prata em K1 500 nos Jogos do Mediterrâneo 24 
Jun 2018 | 9:36 O canoísta Fernando Pimenta conquistou hoje a medalha de prata em K1 500 nos Jogos do 
Mediterrâneo que decorrem em Tarragona, Espanha, até 01 de julho 
In Impala Online - 24-06-2018  

 
Jogos do Mediterrâneo: Teresa Portela conquista sétima medalha para Portugal 
2018-06-24 10:24 A canoísta Teresa Portela conquistou, este domingo, a medalha de bronze em K1 200 nos 
Jogos do Mediterrâneo, a disputar em Espanha A canoísta Teresa Portela conquistou, este domingo, a 
medalha de bronze em K1 200 nos Jogos do Mediterrâneo que decorrem em Tarragona, Espanha, até 1 de 
julho 
In Jogo Online (O) - 24-06-2018  

 
Jogos do Mediterrâneo: Joana Vasconcelos conquista mais uma medalha para Portugal 
2018-06-24 09:08 No primeiro dia, atletas portugueses conseguiram quatro medalhas Joana Vasconcelos 
ficou em segundo lugar em K1 500, conquistando a medalha de prata, a quinta para Portugal nestes Jogos 
do Mediterrâneo 
In Jogo Online (O) - 24-06-2018  

 
? Vídeo: Jogos do Mediterrâneo: mais uma medalha, agora para Fernando Pimenta 
2018-06-24 09:19 Depois de Joana Vasconcelos, Pimenta conquistou a segunda medalha para a canoagem 
Fernando Pimenta ficou em segundo lugar, atrás do espanhol Roi Rodriguez, na prova de K1 500, 
conquistando a medalha de prata nos Jogos do Mediterrâneo 
In Jogo Online (O) - 24-06-2018  

 
Fernando Pimenta conquista prata em K1 500 nos Jogos do Mediterrâneo 
2018-06-24 09:47 Hoje às 09:47FacebookTwitterComentar O canoísta Fernando Pimenta conquistou, este 
domingo, a medalha de prata em K1 500 nos Jogos do Mediterrâneo que decorrem em Tarragona, Espanha, 
até 1 de julho 
In Jornal de Notícias Online - 24-06-2018  

 
Teresa Portela conquista sétima medalha portuguesa nos Jogos do Mediterrâneo 
2018-06-24 10:38 Hoje às 10:38FacebookTwitterComentar A canoísta portuguesa Teresa Portela 
conquistou, este domingo, a medalha de bronze em K1 200 nos Jogos do Mediterrâneo que decorrem em 
Tarragona, Espanha, até 1 de julho 
In Jornal de Notícias Online - 24-06-2018  

 
Fernando Pimenta conquista prata em K1 500 nos Jogos do Mediterrâneo 
2018-06-24 09:45:00+01:00 O canoísta Fernando Pimenta conquistou hoje a medalha de prata em K1 500 
nos Jogos do Mediterrâneo que decorrem em Tarragona, Espanha, até 01 de julho. O atleta, que é 
tricampeão europeu de K1 1000 metros, fez a prova em 01 
In Notícias ao Minuto Online - 24-06-2018  

 
Joana Vasconcelos conquista prata nos Jogos do Mediterrâneo 
2018-06-24 09:45:00+01:00 A canoísta portuguesa Joana Vasconcelos conquistou hoje a medalha de prata 
em K1 500 nos Jogos do Mediterrâneo que decorrem em Tarragona, Espanha, até 01 de julho. Esta é a 
quinta medalha portuguesa neste evento depois de sábado Melanie Santos e João Pereira terem 
conquistado o ouro no triatlo e João Costa e Alexis Santos terem arrecadado o bronze no tiro e nos 200 
metros estilos da natação, respetivamente 
In Notícias ao Minuto Online - 24-06-2018  

 
Teresa Portela conquista 7.ª medalha portuguesa nos Jogos do Mediterrâneo 
2018-06-24 10:10:00+01:00 A canoísta Teresa Portela conquistou hoje a medalha de bronze em K1 200 nos 
Jogos do Mediterrâneo que decorrem em Tarragona, Espanha, até 01 de julho. A atleta fez a prova em 
40,504 minutos, ficando em terceiro lugar, enquanto o ouro foi para a espanhola que tem o mesmo nome, 
Teresa Portela, que completou a prova em 00 
In Notícias ao Minuto Online - 24-06-2018  

 
Fernando Pimenta conquista prata em K1 500 nos Jogos do Mediterrâneo 
24/6/2018, 9:48 O canoísta Fernando Pimenta conquistou este sábado a medalha de prata em K1 500 nos 
Jogos do Mediterrâneo que decorrem em Tarragona, Espanha, até 01 de julho. O canoísta Fernando 
Pimenta conquistou este sábado a medalha de prata em K1 500 nos Jogos do Mediterrâneo que decorrem 
em Tarragona, Espanha, até 01 de julho 
In Observador Online - 24-06-2018  

 
Canoísta Joana Vasconcelos conquista prata nos Jogos do Mediterrâneo 
24/6/2018, 9:50 A canoísta portuguesa Joana Vasconcelos conquistou este sábado a medalha de prata em 
K1 500 nos Jogos do Mediterrâneo que decorrem em Tarragona, Espanha, até 01 de julho. A canoísta 
portuguesa Joana Vasconcelos conquistou este sábado a medalha de prata em K1 500 nos Jogos do 
Mediterrâneo que decorrem em Tarragona, Espanha, até 01 de julho 
In Observador Online - 24-06-2018  

 
Sete medalhas para Portugal na Canoagem 
Os atletas portugueses que participam nos Jogos do Mediterrâneo, em Espanha, já conseguiram 2 medalhas 
de ouro, 2 de prata e 3 de bronze 24 de junho de 2018 às 09:37Sete medalhas para Portugal na Canoagem 
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O canoísta Fernando Pimenta conquistou hoje a medalha de prata em K1 500 nos Jogos do Mediterrâneo 
que decorrem em Tarragona, Espanha, até 01 de julho 
In Rádio Comercial Online - 24-06-2018  

 
Jogos do Mediterrâneo: Teresa Portela conquista bronze em K1 200 
Canoísta completou a prova em 40,504 minutos A canoísta Teresa Portela conquistou, este domingo, a 
medalha de bronze em K1 200 nos Jogos do Mediterrâneo que decorrem em Tarragona, Espanha, até 01 de 
julho 
In Record Online - 24-06-2018  

 
Jogos do Mediterrâneo: Joana Vasconcelos conquista prata em K1 500 
Canoísta completou a prova em 01.54,936 minutos A canoísta portuguesa Joana Vasconcelos conquistou, 
este domingo, a medalha de prata em K1 500 nos Jogos do Mediterrâneo que decorrem em Tarragona, 
Espanha, até 1 de julho 
In Record Online - 24-06-2018  

 
Jogos do Mediterrâneo: Fernando Pimenta ganha prata em K1 500 
Canoísta fez a prova em 01.39,574 minutos O canoísta Fernando Pimenta conquistou, este domingo, a 
medalha de prata em K1 500 nos Jogos do Mediterrâneo que decorrem em Tarragona, Espanha, até 01 de 
julho 
In Record Online - 24-06-2018  

 
Jogos do Mediterrâneo. Já cá cantam sete medalhas 
24 jun, 2018 - 10:15 Canoagem, natação, triatlo e tiro são as modalidades em que Portugal se tem 
distinguido. Portugal conquistou, neste domingo de manhã, mais três medalhas nos Jogos do Mediterrâneo 
In Renascença Online - 24-06-2018  

 
Canoísta Joana Vasconcelos conquista prata nos Jogos do Mediterrâneo 
A canoísta portuguesa Joana Vasconcelos conquistou hoje a medalha de prata em K1 500 nos Jogos do 
Mediterrâneo que decorrem em Tarragona, Espanha, até 01 de julho. Esta é a quinta medalha portuguesa 
neste evento depois de sábado Melanie Santos e João Pereira terem conquistado o ouro no triatlo e João 
Costa e Alexis Santos terem arrecadado o bronze no tiro e nos 200 metros estilos da natação, 
respetivamente 
In Sapo Online - Sapo 24 Online - 24-06-2018  

 
Fernando Pimenta conquista prata em K1 500 nos Jogos do Mediterrâneo 
O canoísta Fernando Pimenta conquistou hoje a medalha de prata em K1 500 nos Jogos do Mediterrâneo 
que decorrem em Tarragona, Espanha, até 01 de julho. O atleta, que é tricampeão europeu de K1 1000 
metros, fez a prova em 01 
In Sapo Online - Sapo 24 Online - 24-06-2018  

 
Canoista Teresa Portela conquista sétima medalha portuguesa nos Jogos do Mediterrâneo 
A canoísta Teresa Portela conquistou hoje a medalha de bronze em K1 200 nos Jogos do Mediterrâneo que 
decorrem em Tarragona, Espanha, até 01 de julho. A atleta fez a prova em 40,504 minutos, ficando em 
terceiro lugar, enquanto o ouro foi para a espanhola que tem o mesmo nome, Teresa Portela, que completou 
a prova em 00 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 24-06-2018  

 
Canoista Teresa Portela conquista 7ª medalha portuguesa nos Jogos do Mediterrâneo 
Desporto 24.06.2018 10h05 A canoísta Teresa Portela conquistou hoje a medalha de bronze em K1 200 nos 
Jogos do Mediterrâneo que decorrem em Tarragona, Espanha, até 01 de julho. A atleta fez a prova em 
40,504 minutos, ficando em terceiro lugar, enquanto o ouro foi para a espanhola que tem o mesmo nome, 
Teresa Portela, que completou a prova em 00 
In SIC Notícias Online - 24-06-2018  

 
Canoista Teresa Portela conquista sétima medalha portuguesa nos Jogos do Mediterrâneo 
24.06.2018 às 9h58 Tarragona, Espanha, 24 jun (Lusa) - A canoísta Teresa Portela conquistou hoje a 
medalha de bronze em K1 200 nos Jogos do Mediterrâneo que decorrem em Tarragona, Espanha, até 01 de 
julho 
In Visão Online - 24-06-2018  

 
Azores Swimrun 
A primeira edição do Azores Swimrun foi cancelada devido à falta de participantes. Declarações de Bruno 
Safara, organização. 
In RTP Açores - Telejornal Açores - 23-06-2018 - 20:33H  

 
Festival Náutico cresce em dimensão e qualidade e já não cabe na Semana do Mar 
In Açores Magazine - Festas- 24-06-2018  

 
Triatlo- Ouro no Triatlo 
In Bola (A)- 24-06-2018  

 
Canoísta Joana Vasconcelos conquista prata nos Jogos do Mediterrâneo 
09:29 A canoísta portuguesa Joana Vasconcelos conquistou hoje a medalha de prata em K1 500 nos Jogos 
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do Mediterrâneo que decorrem em Tarragona, Espanha, até 01 de julho. Esta é a quinta medalha portuguesa 
neste evento depois de sábado Melanie Santos e João Pereira terem conquistado o ouro no triatlo e João 
Costa e Alexis Santos terem arrecadado o bronze no tiro e nos 200 metros estilos da natação, 
respetivamente 
In Correio da Manhã Online - 24-06-2018  

 
Fernando Pimenta conquista prata em K1 500 nos Jogos do Mediterrâneo 
O canoísta Fernando Pimenta conquistou hoje a medalha de prata em K1 500 nos Jogos do Mediterrâneo 
que decorrem em Tarragona, Espanha, até 01 de julho. O atleta, que é tricampeão europeu de K1 1000 
metros, fez a prova em 01 
In Destak Online - 24-06-2018  

 
Canoísta Joana Vasconcelos conquista prata nos Jogos do Mediterrâneo 
09:29 A canoísta portuguesa Joana Vasconcelos conquistou hoje a medalha de prata em K1 500 nos Jogos 
do Mediterrâneo que decorrem em Tarragona, Espanha, até 01 de julho. Esta é a quinta medalha portuguesa 
neste evento depois de sábado Melanie Santos e João Pereira terem conquistado o ouro no triatlo e João 
Costa e Alexis Santos terem arrecadado o bronze no tiro e nos 200 metros estilos da natação, 
respetivamente 
In Destak Online - 24-06-2018  

 
Tiro- João Costa conquistou “bronze” em Tarragona 
O atirador português João Costa, que tem ligações à Figueira da Foz e representou a Naval durante várias 
épocas, conquistou ontem a medalha de bronze no tiro com pistola de ar comprimido 10 metros, ao fazer 
217 
In Diário de Coimbra- 24-06-2018 

 
Jogos do Mediterrâneo - Ouro duplo a abrir 
In Jogo (O)- 24-06-2018  

 
Portugal conquista dois ouros e dois bronzes nos Jogos do Mediterrâneo 
2018-06-23 23:20 Portugal está representado nos Jogos do Mediterrâneo, que contam com 26 nações, por 
232 atletas em 29 modalidades. Portugal conquistou hoje duas medalhas de ouro e duas de bronzes nos 
Jogos do Mediterrâneo, competição que teve início quinta-feira e se prolonga até 01 de julho, na cidade 
espanhola de Tarragona 
In Jogo Online (O) - 24-06-2018  

 
Portugal de Prata na Canoagem 
Fernando Pimenta e Joana Vasconcelos conseguiram medalhas de prata nos Jogos do Mediterrâneo, em 
Espanha 24 de junho de 2018 às 09:37Portugal de Prata na Canoagem O canoísta Fernando Pimenta 
conquistou hoje a medalha de prata em K1 500 nos Jogos do Mediterrâneo que decorrem em Tarragona, 
Espanha, até 01 de julho 
In Rádio Comercial Online - 24-06-2018  

 
As medalhas já tilintam 
In Record- 24-06-2018  

 
Natação - Pernille Blume - Já pensa nas águas de Tóquio 
In Record - Rmais- 24-06-2018  

 
Portugal conquista dois ouros e dois bronzes nos Jogos do Mediterrâneo 
Portugal conquistou hoje duas medalhas de ouro e duas de bronzes nos Jogos do Mediterrâneo, competição 
que teve início quinta-feira e se prolonga até 01 de julho, na cidade espanhola de Tarragona. A triatleta 
Melanie Santos conquistou a primeira medalha para Portugal ao ganhar o ouro no sprint com o tempo 1:04 
In Sapo Online - Sapo 24 Online - 24-06-2018  

 
Fernando Pimenta conquista prata em K1 500 nos Jogos do Mediterrâneo 
O canoísta Fernando Pimenta conquistou hoje a medalha de prata em K1 500 nos Jogos do Mediterrâneo 
que decorrem em Tarragona, Espanha, até 01 de julho. O atleta, que é tricampeão europeu de K1 1000 
metros, fez a prova em 01 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 24-06-2018  

 
Canoísta Joana Vasconcelos conquista prata nos Jogos do Mediterrâneo 
A canoísta portuguesa Joana Vasconcelos conquistou hoje a medalha de prata em K1 500 nos Jogos do 
Mediterrâneo que decorrem em Tarragona, Espanha, até 01 de julho. Esta é a quinta medalha portuguesa 
neste evento depois de sábado Melanie Santos e João Pereira terem conquistado o ouro no triatlo e João 
Costa e Alexis Santos terem arrecadado o bronze no tiro e nos 200 metros estilos da natação, 
respetivamente 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 24-06-2018  

 
Fernando Pimenta conquista prata em K1 500 nos Jogos do Mediterrâneo 
Desporto 24.06.2018 09h43 O canoísta Fernando Pimenta conquistou hoje a medalha de prata em K1 500 
nos Jogos do Mediterrâneo que decorrem em Tarragona, Espanha, até 01 de julho. O atleta, que é 
tricampeão europeu de K1 1000 metros, fez a prova em 01 
In SIC Notícias Online - 24-06-2018  
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Canoísta Joana Vasconcelos conquista prata nos Jogos do Mediterrâneo 
Desporto 24.06.2018 09h42 A canoísta portuguesa Joana Vasconcelos conquistou hoje a medalha de prata 
em K1 500 nos Jogos do Mediterrâneo que decorrem em Tarragona, Espanha, até 01 de julho. Esta é a 
quinta medalha portuguesa neste evento depois de sábado Melanie Santos e João Pereira terem 
conquistado o ouro no triatlo e João Costa e Alexis Santos terem arrecadado o bronze no tiro e nos 200 
metros estilos da natação, respetivamente 
In SIC Notícias Online - 24-06-2018  

 
Canoísta Joana Vasconcelos conquista prata nos Jogos do Mediterrâneo 
24.06.2018 às 9h30 Tarragona, Espanha, 24 jun (Lusa) - A canoísta portuguesa Joana Vasconcelos 
conquistou hoje a medalha de prata em K1 500 nos Jogos do Mediterrâneo que decorrem em Tarragona, 
Espanha, até 01 de julho 
In Visão Online - 24-06-2018  

 
Fernando Pimenta conquista prata em K1 500 nos Jogos do Mediterrâneo 
24.06.2018 às 9h32 Tarragona, Espanha, 24 jun (Lusa) - O canoísta Fernando Pimenta conquistou hoje a 
medalha de prata em K1 500 nos Jogos do Mediterrâneo que decorrem em Tarragona, Espanha, até 01 de 
julho 
In Visão Online - 24-06-2018  

 
Alexis Santos conquista bronze nos 200 metros estilos nos Jogos do Mediterrâneo 
23/6/2018, 20:22 O nadador português Alexis Santos conquistou a quarta medalha para Portugal, ao ser 
medalha de bronze nos 200 metros estilos dos Jogos do Mediterrâneo, que decorrem em Tarragona, 
Espanha 
In Observador Online - 23-06-2018  

 
Portugal conquista dois ouros e dois bronzes nos Jogos do Mediterrâneo 
Melanie Santos e João Pereira venceram o ouro no triatlo Portugal conquistou, este sábado, duas medalhas 
de ouro e duas de bronzes nos Jogos do Mediterrâneo, competição que teve início quinta-feira e se prolonga 
até 01 de julho, na cidade espanhola de Tarragona 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 23-06-2018  

 
Polo aquático - Portinado na final de sub 18 
In Correio da Manhã - Correio da Manhã Algarve- 23-06-2018  

 
Monitor de natação suspeito de abusos 
Monitor de natação suspeito de abusos ESPINHO A Polícia Judiciária (PJ) deteve, em Espinho, um monitor 
de natação suspeito de abusar de crianças no decurso das aulas. Em comunicado, a PJ explicou que tomou 
conhecimento de que o suspeito, de 49 anos de idade, “manteria com as vítimas actos sexuais de relevo” há 
já alguns meses 
In Diário de Aveiro- 23-06-2018  

 
De olho nas primeiras medalhas 
In Jogo (O)- 23-06-2018  

 
Madeira no topo do Europeu para transplantados 
In Diário de Notícias da Madeira- 22-06-2018  

 
600 atletas nadam no Rio tejo, na XIII Travessia António Bessone Basto 
22 Junho 2018 Tendo como ponto de chegada comum o Porto de Recreio de Oeiras, esta prova, que 
decorre no Rio Tejo, contempla duas distâncias Com cada vez maior adesão, a XIII Travessia António 
Bessone Basto conta este ano com um total de 600 participantes 
In Oeiras Digital Online - 22-06-2018  

 
Monitor de natação detido por abusar das crianças 
Monitor de natação detido por abusar das crianças A Directoria do Norte da Polícia Judiciária (PJ/Norte) 
deteve um homem em Espinho por alegados abusos sexuais de crianças. Em comunicado, a PJ/Norte refere 
que, na sequência de uma denúncia, procedeu à detenção de um monitor de natação com 49 anos, em 
Espinho, distrito de Aveiro, suspeito de «abusos sexuais de relevo» de crianças entre os quatro e os sete 
anos durante as aulas de natação 
In Diário de Coimbra- 23-06-2018 

 
Clube Naval faz hoje 117 anos e comemora com várias actividades 
O Clube Naval de Ponta Delgada e a Azores Airlines promovem o 117º Aniversário do clube, hoje. O 
programa das comemorações inclui prova de vela, windsurf, prática de canoagem, natação, Workshop de 
Pesca, homenagem aos sócios que completam 50 anos de sócio e muito mais 
In Diário dos Açores- 23-06-2018 

 
Joana Cardeal estabelece recorde nos 400 m livres 
A nadadora Beatriz Cardeal, do Académico de Viseu, estabeleceu um novo máximo da Associação de 
Natação Centro e Norte de Portugal (ANCNP), com uma marca de 4.21.32s nos 400 metros livres, durante o 
Torneio de Preparação que decorreu na Mealhada 
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In Diário de Viseu- 22-06-2018  

 
Natação - Atletas do NSIT com nota positiva na cidade de Nemésio 
Teve lugar nos passados dias 16 e 17 de junho, nas piscinas do complexo desportivo Vitorino Nemésio, o 
designado Torneio da Praia da Vitória, em natação. O evento teve como objetivo para os atletas do NSIT, e 
para a respetiva equipa técnica, a obtenção de mínimos regionais e nacionais, bem como a imprescindível 
preparação para o Campeonato Regional de Absolutos, última prova da época 2017/18 em termos regionais 
In Diário Insular- 22-06-2018  

 
Portugal vai apostar forte 
In Jogo (O)- 22-06-2018  

 
Natação - Mediterrâneo - Portugal estreia-se com 14 atletas de Leiria 
In Região de Leiria- 21-06-2018  

 
Natação - Dany Caillé na estafeta que venceu em Sevilha 
NATAÇÃO | Redacção | Dany Caillé, nadador do Sporting Clube de Braga, alcançou o 5.º lugar na prova de 
10 km, no Open de Espanha, que se disputou em Sevilha, de 15 a 17 de Julho. O “Guerreiro do Minho” 
participou ainda na equipa da estafeta de 5 km da selecção nacional, alcançando o primeiro lugar do pódio, 
na categoria de juniores 
In Correio do Minho- 21-06-2018 

 
Natação - GDN Famalicão nadou em grande na cidade de Gijon 
NATAÇÃO | Redacção | O Grupo Desportivo de Natação de Famalicão teve um fimde-semana repleto de 
êxitos, no XXXII Trofeu Cidade de Gijon, Espanha. Em representação da selecção regional do Norte de 
Portugal, no Troféu de Gijon, Pedro Fernandes estabeleceu o novo record nacional de selecções, na prova 
de 4x50 metros estilos, nadando os 50 mariposa, com o tempo de 24,74, com o quarteto a totalizar o tempo 
de 1 
In Correio do Minho- 21-06-2018 

 
Natação - União 1919 no 5.º lugar em Espanha 
União 1919 no 5.º lugar em Espanha O Clube União 1919 participou no XI Trofeo de Natación Ciudad de 
Don Benito, em Espanha. A competição contou com a participação de 348 atletas em representação de 19 
clubes 
In Diário de Coimbra- 21-06-2018 

 
Natação - Conimbricenses brilham na selecção 
A selecção de Portugal esteve em acção no Open de Espanha de Águas Abertas, realizado em Sevilha, 
apresentando a sua maior comitiva de sempre nu ma prova desta variante, com 14 nadadores. Entre os 
representantes lusos estiveram sete nadadores de clu bes da AN Coimbra, nomeadamente Alexandra 
Frazão (Caspae), Ana Queiroz (Caspae), Diogo José (Columbófila Cantanhedense), Martim Machado (União 
1919), Vítor Oliveira (Columbófila Cantanhedense), Matilde Florêncio (Caspae) e Sara Alves (Columbófila 
Cantanhedense), bem como o treinador convidado Ricardo Antunes (Columbófila Cantanhedense) 
In Diário de Coimbra- 21-06-2018 

 
Natação - Confiança em Tarragona 
In Record- 21-06-2018  

 
Pólo Aquático - Portinado joga com o Sporting 
In Correio da Manhã - Correio da Manhã Algarve- 20-06-2018  

 
Pólo Aquático - Sub-18 do CNAC falham acesso à final-8 do Nacional 
O Clube Náutico Académico de Coimbra não conseguiu o apuramento para a final-8 do Nacional de Sub-18, 
depois de perder na fase intermédia, diante do Portinado, por 12-7. As Piscinas Municipais Rui Abreu, em 
Coimbra, receberam esta etapa da competição, sen do que no primeiro jogo, o Sporting defrontou e goleou a 
formação do Búzios (Coruche), tendo vencido por 36-6 (parciais 9-2, 10-0, 9-2 e 8-2) 
In Diário de Coimbra- 20-06-2018 

 
Natação - Tamila nos Jogos do Mediterrâneo 
Nadadora do sc braga Tamila nos Jogos do Mediterrâneo A nadadora olímpica do Sporting de Braga Tamila 
Holub vai representar o Comité Olímpico de Portugal, nos Jogos do Mediterrâneo, que, entre amanhã e 
segunda-feira, decorrem na cidade espanhola de Tarragona 
In Diário do Minho- 20-06-2018  

 
Natação - Grupo Nadar Açores com verão preenchido 
O Grupo Nadar Açores, que comporta cerca de 20 elementos, tem em agenda diversas travessias náuticas 
para os próximos meses, envolvendo as ilhas Terceira, São Miguel, São Jorge, Flores e Corvo. Assim, o trio 
composto por Rodrigo Rodrigues, Nuno Braga e Jacinto Costa pretende repetir a travessia Topo (São 
Jorge)/Cinco Ribeiras (Terceira), na distância de 40 quilómetros 
In Diário Insular- 20-06-2018  

 
600 nadadores na Travessia António Bessone 
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18-06-2018 600 nadadores na Travessia António Bessone Com cada vez maior adesão, a XIII Travessia 
António Bessone Basto conta este ano com um total de 600 participantes. Esta prova de natação de 
águas abertas, em homenagem a um dos maiores desportistas portugueses de sempre e ainda em 
atividade, está marcada para o próximo sábado, dia 23 de junho 
In Cyberjornal Online - 18-06-2018  

 
2018-06-18 17:02 XIII Travessia Bessone Basto: 600 atletas nadam no Rio tejo, em Oeiras 
Tendo como ponto de chegada comum o Porto de Recreio de Oeiras, esta prova, que decorre no Rio Tejo, 
contempla duas distâncias, uma de 1 quilómetro, onde vão participar 400 pessoas e outra de 2,5 
quilómetros, onde está marcada a presença de 200 atletas 
In Desporto na Linha Online - 18-06-2018  

 
CEN com quatro pódios no Inter-Regional de Rio Maior 
O Clube Elvense de Natação (CEN) conseguiu quatro pódios no torneio de natação Inter-Regional de 
Especialistas em Rio Maior. prova que decorreu no sábado, 16 de Junho. Joaquim Meruje foi 1º em 
Bruços (Jun), Bárbara Franco conseguiu o 2º Lugar em Bruços (Juv) Sara Ventura foi 3 
In Rádio Elvas Online - 18-06-2018  

 
 

Pedro Morouço é o 1º português na direção da International Society of Biomechanics in 
Sport 
Pedro Morouço Pedro Morouço acaba de ser reeleito para o mandato de 2018/2020 da direção da 
International Society of Biomechanics in Sport. O docente e investigador do Politécnico de Leiria é o 
primeiro português a exercer o cargo, contribuindo para colocar Portugal nos lugares cimeiros da 
investigação mundial em biomecânica do desporto 
In Tinta Fresca Online - 18-06-2018  

 
Clube Elvense com 4 Pódios no Torneio Inter-Regional de Especialistas em Rio Maior 
Comunicado: CEN O Clube Elvense de Natação presenciou-se no sábado, dia 16 de junho de 2018 no 
Torneio Inter-Regional de Especialistas em Rio Maior, com 08 atletas (06 Femininos e 02 Masculinos) Inês 
Renga, Sara Ventura, Bárbara Franco, Mariana Patracolo, Ana Sofia Caldes, Carolina Baptista, Joaquim 
Meruje e Cristian Capatina nas categorias de Juniores, Juvenis e Infantis 
In Tudobem - Informação Regional Online - 18-06-2018  

 
Festival de natação 
In Correio da Manhã - Correio da Manhã Algarve- 18-06-2018  

  

Natação - Angélica André no projeto 
In Bola (A)- 17-06-2018  

 
Natação: Angélica André em sexto na Taça do Mundo de Águas Abertas na Hungria 
por Manuel Resendes c/Lusa, publicado a 16-06-2018 às 17:56 A nadadora portuguesa Angélica André 
terminou hoje na sexta posição a Taça do Mundo de águas abertas de Balaton, na Hungria, que teve como 
vencedora ao 'sprint' a brasileira líder do circuito Marcela Cunha 
In Futebol 365 Online - 16-06-2018  

 
Angélica André em sexto na Taça do Mundo de Águas Abertas na Hungria 
2018-06-16 17:58:13+01:00 A nadadora portuguesa Angélica André terminou hoje na sexta posição a Taça 
do Mundo de águas abertas de Balaton, na Hungria, que teve como vencedora ao 'sprint' a brasileira líder do 
circuito Marcela Cunha 
In Notícias ao Minuto Online - 16-06-2018  

 
Dois meses antes do Europeu, Angélica André faz top 10 na Taça do Mundo de Águas 
Abertas 
16/6/2018, 18:57 A campeã nacional terminou a prova disputada na Hungria em sexto lugar, muito perto das 
nadadoras que terminaram no quarto e quinto posto. Em agosto, Angélica participa no Europeu da 
modalidade 
In Observador Online - 16-06-2018  

 
Nadadora Angélica André em sexto na Taça do Mundo de Águas Abertas na Hungria 
Desporto 16 Junho 2018 - 17:50 A nadadora portuguesa Angélica André terminou hoje na sexta posição a 
Taça do Mundo de águas abertas de Balaton, na Hungria, que teve como vencedora ao 'sprint' a brasileira 
líder do circuito Marcela Cunha 
In PT Jornal Online - 16-06-2018 

 
Angélica André em 6º na Taça do Mundo de Águas Abertas na Hungria 
Brasileira Marcela Cunha foi a vencedora do circuito A portuguesa Angélica André terminou este sábado na 
sexta posição a Taça do Mundo de águas abertas de Balaton, na Hungria, que teve como vencedora ao 
sprint a brasileira líder do circuito Marcela Cunha 
In Record Online - 16-06-2018  

 
Angélica André em 6º na Taça do Mundo de Águas Abertas na Hungria 
Brasileira Marcela Cunha foi a vencedora do circuito Por Record A portuguesa Angélica André terminou este 
sábado na sexta posição a Taça do Mundo de águas abertas de Balaton, na Hungria, que teve como 
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vencedora ao sprint a brasileira líder do circuito Marcela Cunha 
In Sábado Online - 16-06-2018  

 
Nadadora Angélica André em sexto na Taça do Mundo de Águas Abertas na Hungria 
A nadadora portuguesa Angélica André terminou hoje na sexta posição a Taça do Mundo de águas abertas 
de Balaton, na Hungria, que teve como vencedora ao 'sprint' a brasileira líder do circuito Marcela Cunha 
In Sapo Online - Sapo 24 Online - 16-06-2018  

 
Angélica André em sexto na Taça do Mundo de Águas Abertas na Hungria 
Nadadora portuguesa terminou muito perto da italiana Giulia Gabriellechie e da australiana Kareena Lee, 
quarta e quinta classificadas, respetivamente A nadadora portuguesa Angélica André terminou hoje na sexta 
posição a Taça do Mundo de águas abertas de Balaton, na Hungria, que teve como vencedora ao 'sprint' a 
brasileira líder do circuito Marcela Cunha 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 16-06-2018  

 

Natação - Angélica André sexta na Taça do Mundo da Hungria 
In Jogo (O)- 17-06-2018  

 
Natação - Angélica André fica em 6º lugar 
In Record- 17-06-2018  

 
Jogos do Mediterrâneo 
In Record - Rmais- 17-06-2018  

 
Nadadora Angélica André em sexto na Taça do Mundo de Águas Abertas na Hungria 
Nadadora Angélica André em sexto na Taça do Mundo de Águas Abertas na Hungria Balaton, Hungria, 16 
jun (Lusa) - A nadadora portuguesa Angélica André terminou hoje na sexta posição a Taça do Mundo de 
águas abertas de Balaton, na Hungria, que teve como vencedora ao 'sprint' a brasileira líder do circuito 
Marcela Cunha 
In Lusa Online - 16-06-2018  

 

Natação - Nadador do Sp. Braga na seleção nacional 
Open de espanha de águas abertas Nadador do Sp. Braga na seleção nacional Dany Caillé, nadador 
do Sporting Clube de Braga, ao sagrar-se vice-Campeão nacional júnior de Águas Abertas, no decorrer dos 
Campeonatos Nacionais, que decorreram no dia 19 de maio, na Aldeia do Mato, em Abrantes conquistou o 
apuramento para o Open de Espanha, que se disputará em Sevilha até amanhã 
In Diário do Minho- 16-06-2018  

 

Complexo Desportivo com 20 anos e casa cheia! 
Como manda a tradição, o Clube Naval do Funchal, festejou o dia de Portugal com o VIII Torneio Cidade do 
Funchal que este ano, celebrou o 20º aniversário do Complexo Desportivo da Nazaré. Cerca de 400 atletas 
de oito clubes regionais participaram nestas provas que também contaram com a presença de 4 atletas da 
Seleção Nacional de Natação, Nuno Quintanilha, Inês Fernandes, Beatriz Mendes Viegas e Francisco 
Santos 
In Tribuna da Madeira - Naval- 15-06-2018  

 
Pedro Morouço reeleito para liderar Sociedade de biomecânica 
In Região de Leiria- 14-06-2018  

 

Natação - Bons registos academistas em Castro Daire e Estarreja 
O Académico de Viseu esteve representado em duas competições que decorreram em Castro Daire e 
Estarreja (Aveiro) no passado fim-de-semana, alcançando excelentes prestações individuais e colectivas. No 
sábado, os Cadetes academistas competiram no II Torneio de Cadetes de Castro Daire e colectivamente 
estiveram quase perfeitos, não tendo chegado ao pódio do torneio por mera infelicidade, face à 
desclassificação dos atletas que nadaram 'crawl' 
In Diário de Viseu- 15-06-2018  

 

18 atletas participam no Torneio de Porto Pim, na Horta 
18 atletas participam no Torneio de Porto Pim, na Horta São 18 os atletas da Secção de Natação do Clube 
Naval da Horta (CNH) que vão participar no Torneio de Porto Pim, marcado para este fim-desemana. São 
eles Guilherme Nunes, André Costa, Luís Neves, Afonso Santimano, Diogo Vieira, Gonçalo Oliveira, Tomás 
Oliveira, Diogo Leonardo, Pedro Quadros, Rodrigo Pereira, António Leal, Gustavo Melo, Afonso Silva, Aurora 
Nunes, Luna Amor, Maria Rocha, Diana Neves e Sofia Pereira Machado 
In Diário dos Açores- 15-06-2018 

 
Cadetes do Naval da Praia com fecho de época fantástico 
Teve lugar no passado sábado, dia nove de junho, nas piscinas do complexo desportivo das Laranjeiras, ilha 
de São Miguel, mais um Encontro Regional de Cadetes, na modalidade desportiva de natação, na 
circunstância, com duas sessões – uma de manhã e outra à tarde –, intercaladas por um almoço-convívio 
oferecido pela ANARA (Associação Regional de Natação da Região Açores) 
In Diário Insular- 15-06-2018  
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Quarteto do distrito nos Jogos Mediterrâneos 
Portugal vai marcar presença, pela primeira vez, nos Jogos do Mediterrâneo entre os dias 22 de Junho e 2 
de Julho. O Comité Olímpico de Portugal (COP) tem vindo a preparar a participação nesta competição 
multidesportiva ao pormenor, contando com 233 atletas em 29 modalidades 
In Diário de Coimbra- 14-06-2018 

 
União 1919 bate recorde na estafeta infantil 
O Complexo de Piscinas Olímpicas recebeu mais um Torneio de Preparação - categorias, uma competição 
organizada pela As sociação de Natação de Co imbra e que se destina aos escalões de infantis, juvenis, 
juniores e seniores 
In Diário de Coimbra- 14-06-2018 

 
40 jovens no 7.º Encontro de Natação Adaptada 
40 jovens no 7.º Encontro de Natação Adaptada A piscina do complexo desportivo das Laranjeiras recebeu 
no dia 12 de Junho o 7º encontro de natação adaptada para os jovens dos centros de actividades 
ocupacionais (C 
In Diário dos Açores- 14-06-2018 

 
Atletas do NSIT alcançam objetivos 
Realizou-se nos passados dias 09 e 10 de junho, na piscina do complexo desportivo da escola das 
Laranjeiras, em Ponta Delgada, ilha de São Miguel, o Encontro Regional de Cadetes, na modalidade 
desportiva de natação 
In Diário Insular- 14-06-2018  

 

Alice Quintela aprendeu a nadar com 51 anos (e soma recordes aos 80) 
Partilhe: 15 Alice Quintela aprendeu a nadar aos 51 anos, aceitando logo depois o desafio de competir, e 
hoje, três décadas depois, detém 13 recordes nacionais no escalão dos 80 aos 84 anos, em piscina curta e 
longa 
In Leça da Palmeira Online - 12-06-2018  

 

Laranjeiras foi palco do encontro de natação adaptada 
In Açoriano Oriental- 13-06-2018 

 
Natação - Jovens nadadores de Famalicão superam-se nas piscinas olímpicas de 
Campanhã 
NATAÇÃO | Redacção | O Grupo Desportivo de Natação de Famalicão, foi um dos clubes que mais 
medalhas obteve no Torneio da ANNP – Infantis, que decorreu nas piscinas olímpicas de Campanhã - Porto, 
nos dias 9 e 10 de Junho 
In Correio do Minho- 13-06-2018 

 
Natação - Recorde regional para estafeta infantil do União 
Natação Recorde regional para estafeta infantil do União DR 111 A Associação de Natação de Coimbra 
(ANC) organizou, no último sábado, no Complexo de Piscinas Olímpicas de Coimbra, um Torneio de 
Preparação – Categorias 
In Diário As Beiras- 13-06-2018  

 
Jogos do Mediterrâneo: Portugal aponta a muitos recordes 
In Jogo (O)- 13-06-2018  

Bis de Rasovszky na semana perfeita de Anderson 
Águas AbertasNataçãoBis de Rasovszky na semana perfeita de Anderson João BastosJunho 12, 
20188min0A elite mundial das águas abertas voltou ao Sado para nadar a etapa setubalense da Taça do 
Mundo da modalidade 
In Fair Play Online - 12-06-2018  

 
Federação de natação quer etapa de qualificação olímpica 
2018-06-07 17:01 Etapa de qualificação olímpica de águas abertas para os Jogos Tóquio'2020 pode passar 
por Portugal O presidente António José Silva revelou que a Federação Portuguesa de Natação pretende 
organizar a etapa de qualificação olímpica de águas abertas para os Jogos Tóquio'2020 
In Jogo Online (O) - 12-06-2018  

 

Docente do IPL na direcção de sociedade internacional de biomecânica 
Ensino O professor na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais (ESECS) foi reeleito para a direcção 
da International Society of Biomechanics in Sport, uma instituição ligada à motrocidade desportiva Pedro 
Morouço, professor e investigador do Politécnico de Leiria, foi reeleito para o mandato de 2018/2020 na 
direcção da International Society of Biomechanics in Sport, sendo o primeiro português a exercer o cargo 
numa instituição ligada à motrocidade desportiva 
In Diário de Leiria- 12-06-2018  

 
Docente do IPL na direcção de sociedade internacional de biomecânica 
Pedro Morouço, professor e investigador do Politécnico de Leiria, foi reeleito para o mandato de 2018/2020 
na direcção da International Society of Biomechanics in Sport, sendo o primeiro português a exercer o cargo 
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numa instituição ligada à motrocidade desportiva 
In Diário de Leiria Online - 12-06-2018  

 
O húngaro Kristof Rasovszky e a norte-americana Haley Anderson foram os grandes 
vencedores da Setúbal Bay 2018, prova internacional de natação em águas abertas que 
decorreu este sábado, marcada pela estreia absoluta do uso de fatos isotérmicos 
Duas participações em Setúbal, duas vitórias consecutivas para o nadador húngaro de apenas 21 anos, que 
conquistou o mais alto lugar do pódio na etapa setubalense da FINA/HOSA Marathon Swim World Series, a 
terceira daquele circuito mundial, realizada a partir do Parque Urbano de Albarquel 
In Jornal É Notícia Online - 11-06-2018  

 
VN Barquinha | Dicas para nadar agora que a Feira do Tejo inundou a vila 
2018-06-11 20:07:05+00:00 Espetáculo. Foto: DR A vila e o parque ribeirinho voltaram a ser inundados pela 
Feira do Tejo no sábado, dia 9, e as propostas não se ficam pelo concerto de tributo a Phil Collins ou as 
atuações de The Black Mamba e Blaya 
In Médio Tejo Online - 11-06-2018  

 
Alice aprendeu a nadar aos 51 anos e soma recordes aos 80 
10 jun, 2018 - 19:15 Nadadora do Clube de Natação da Maia aproveita o facto de ser viúva e "nem ter nada" 
que a "preocupe" para, dentro de uma piscina, três dias por semana, se envolver com o que mais gosta: a 
água 
In Renascença Online - 11-06-2018  

 
Pedro Morouço reeleito na direção da International Society of Biomechanics in Sport 
PaísEducação Pedro Morouço reeleito na direção da International Society of Biomechanics in Sport Pedro 
Morouço reeleito na direção da International Society of Biomechanics in Sport para um novo mandato de 
2018/2020 
In TV Europa Online - 11-06-2018  

 

Sp. Braga dominou Torneio Associação de Natação do Minho 
O Sporting Clube de Braga foi o mais medalhado no Torneio Associação de Natação do Minho, disputado no 
passado fim de semana na Piscina Municipal da Rodovia. Os seguintes “guerreiros arsenalistas” alcançaram 
o primeiro lugar do pódio nas provas do programa: aos 100m livres, Pedro Mendes em seniores, Diogo Cruz 
em juvenis A, Lucas Pereira em juvenis B, João Carvalho em infantis B, Milan Jevic em cadetes A e Afonso 
Nogueira em cadetes B; aos 200m livres, Gonçalo Rocha em infantis B; aos 400m livres, Pedro Mendes em 
seniores, João Costa em juniores, Daniel Carvalho em juvenis A, Alexandre Pereira em juvenis B, João 
Sousa em infantis B; aos 100m costas, João Sousa em infantis B, Milan Jevic em cadetes A, Afonso 
Nogueira em cadetes B; aos 200m costas, João Carvalho em infantis B; aos 100m bruços, Alexandre Pereira 
em juveNatação Sp 
In Diário do Minho- 12-06-2018  

 
GD Natação de Famalicão foi clube mais medalhado em prova 
Torneio Associação de Natação do Porto GD Natação de Famalicão foi clube mais medalhado em prova O 
Grupo Desportivo de Natação de Famalicão foi um dos clubes que mais medalhas obtiveram no Torneio da 
ANNP – Infantis, que decorreu nas piscinas olímpicas de Campanhã (Porto) nos dias 9 e 10 de junho de 
2018 
In Diário do Minho- 12-06-2018  

 

O húngaro Kristof Rasovszky e a norte-americana Haley Anderson foram os grandes 
vencedores da Setúbal Bay 2018 
Junho 11, 2018 O húngaro Kristof Rasovszky e a norte-americana Haley Anderson foram os grandes 
vencedores da Setúbal Bay 2018, prova internacional de natação em águas abertas que decorreu este 
sábado, marcada pela estreia absoluta do uso de fatos isotérmicos 
In Distrito Online - 11-06-2018  

 
Alice aprendeu a nadar com 51 anos e soma recordes aos 80 
2018-06-11 09:13:50+01:00 Alice Quintela aprendeu a nadar aos 51 anos, aceitando logo depois o desafio 
de competir, e hoje, três décadas depois, detém 13 recordes nacionais no escalão dos 80 aos 84 anos, em 
piscina curta e longa 
In Sapo Online - Sapo Lifestyle Online - 11-06-2018  

 
Natação - Rio Sado acolhe elite mundial da natação 
Prova mundial de natação em águas abertas decorre este sábado, no Parque Urbano de Albarquel. Circuito 
reúne campeões olímpicos e mundiais, com destaque para os portugueses Angélica André, Rafael Gil, José 
Carvalho e Tiago Campos A elite mundial de natação em águas abertas vai estar concentrada em Setúbal no 
próximo sábado, 9 de Junho, para a 12ª edição da FINA Marathon Swim World Series 2018 Setúbal, terceira 
etapa da taça do mundo 
In Diário da Região- 08-06-2018  

 
Natação - Ana Sousa do CNLA integra lote de convocadas 
A Seleção Nacional de Juniores está a realizar um estágio de Altitude na Serra Nevada (Espanha) de 4-18 
junho. O lote de convocados integra os seguintes nadadores: Ana Reis Sousa, CNLA, José Paulo Lopes 
SCB, Letícia Maia André, SLB, Jorge Jesus Silva, SCB, Luísa Maria Machado, SFUAP, Rafaela Gomes 
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Azevedo, SAD 
In Diário da Região- 08-06-2018  

 
Inês Henriques e Sebastião Gomes representam Seleção Nacional no Trofeo Internacional 
Villa del Mairena Open de las 3 Culturas 
Inês Henriques e Sebastião Gomes representam Seleção Nacional no Trofeo Internacional Villa del Mairena 
Open de las 3 Culturas Foi nos passados dias 26 e 27 de Maio de 2018 que a Selecção Nacional se 
deslocou até Sevilha para participar no Trofeo Internacional Villa del Mairena Open de las 3 Culturas, sendo 
uma das provas mais importante do calendário da Andaluzia 
In Gazeta das Caldas- 08-06-2018  

 
Natação - Paulo Rodrigues com cinco pódios 
In Voz de Chaves (A)- 08-06-2018  

 
Natação - Viana Natação Clube no Torneio do 42º aniversário da EDV 
In Aurora do Lima (A)- 07-06-2018  

 
Gualdim Pais Festival de Natação encheu e convenceu 
Durante a manhã os bebés puderam recrear-se com os pais numa aula que lhes foi dedicada e muito 
concorrida. De tarde e com o objetivo de assinalar o término do ano letivo da Escola de Natação (ainda que 
as aulas continuem até ao dia 15 de julho), decorreu esta primeira edição que contou com a participação de 
cerca de 100 alunos da escola de natação 
In Templário (O)- 07-06-2018  

 

Alice Quintela aprendeu a nadar com 51 anos (e soma recordes aos 80) 
Manuel Fernando Araújo / Lusa A octogenária Alice Quintela soma medalhas e recordes nacionais na 
natação Alice Quintela aprendeu a nadar aos 51 anos, aceitando logo depois o desafio de competir, e hoje, 
três décadas depois, detém 13 recordes nacionais no escalão dos 80 aos 84 anos, em piscina curta e longa 
In AEIOU.pt Online - ZAP AEIOU Online - 11-06-2018  

 
Alice aprendeu a nadar aos 51 anos e soma recordes aos 80 
10 jun, 2018 - 19:15 Nadadora do Clube de Natação da Maia aproveita o facto de ser viúva e "nem ter nada" 
que a "preocupe" para, dentro de uma piscina, três dias por semana, se envolver com o que mais gosta: a 
água 
In Renascença Online - 10-06-2018  

 

Natação - Recorde nacional 
In Bola (A)- 11-06-2018  

 
Natação - recorde e prata para Ana Catarina Monteiro 
In Jogo (O)- 11-06-2018  

 
Natação - Ana Monteiro bate recorde 
In Record- 11-06-2018  

 

NATAÇÃO: Diana Durães bate recorde nacional nos 1500 metros livres 
Foto: FPN A nadadora fafense Diana Durães bateu este sábado o recorde nacional absoluto dos 1500 
metros livres, no decorrer do Circuito Mare Nostrum, etapa Canet - Canet en Roussillon, na França. Segundo 
a Federação Portuguesa de Natação, a atleta do Benfica terminou a distância com o tempo 16:15 
In Expresso de Fafe Online - 10-06-2018  

 
Alice Quintela aprendeu a nadar com 51 anos e soma recordes hoje aos 80 
Atleta de 80 anos detém 13 recordes nacionais no escalão dos 80 aos 84 anos, em piscina curta e longa 
Alice Quintela aprendeu a nadar aos 51 anos, aceitando logo depois o desafio de competir, e hoje, três 
décadas depois, detém 13 recordes nacionais no escalão dos 80 aos 84 anos, em piscina curta e longa 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 10-06-2018  

  
Sub 16 femininos: transmissão em direto do Quinta dos Lombos-CP Natação 
Veja o jogo ao vivo Copyright © 2018. Todos os direitos reservados. 2018/06/10 
In Record Online - 10-06-2018  

 
Quinta dos Lombos-CP Natação 
Copyright © 2018. Todos os direitos reservados. 2018/06/10 
In Record Online - 10-06-2018  

 

Octogenária aprendeu a nadar com 51 anos e hoje em dia soma recordes 
07:33 Alice Quintela detém 13 recordes nacionais no escalão dos 80 aos 84 anos, em piscina curta e longa. 
ice Quintela aprendeu a nadar aos 51 anos, aceitando logo depois o desafio de competir, e hoje, três 
décadas depois, detém 13 recordes nacionais no escalão dos 80 aos 84 anos, em piscina curta e longa 
In Correio da Manhã Online - 10-06-2018  

 
Diana Durães bate recorde dos 1500 metros livres 
A nadadora fafense bateu este sábado o recorde nacional dos 1500 metros livres com o tempo de 16:15:60 
no Circuito Mare Nostrum que está a decorrer em Canet en Roussillon, França. A nadadora que está ao 
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serviço do Benfica está participar naquele que é considerado um dos melhores meetings de natação de todo 
o mundo 
In FafeTV Online - 09-06-2018  

 
Alice Quintela aprendeu a nadar com 51 anos e soma recordes aos 80 
2018-06-09 21:18:51+01:00 Alice Quintela aprendeu a nadar aos 51 anos, aceitando logo depois o desafio 
de competir, e hoje, três décadas depois, detém 13 recordes nacionais no escalão dos 80 aos 84 anos, em 
piscina curta e longa 
In Notícias ao Minuto Online - 09-06-2018  

 
Alice aprendeu a nadar com 51 anos e soma recordes aos 80 
9/6/2018, 21:28 Alice Quintela aprendeu a nadar aos 51 anos, aceitando logo depois o desafio de competir. 
30 anos depois detém 13 recordes nacionais no escalão dos 80 aos 84 anos, em piscina curta e longa 
In Observador Online - 09-06-2018  

 
Alice Quintela aprendeu a nadar com 51 anos e soma recordes hoje aos 80 
Nas Notícias 09 Junho 2018 - 21:31 Alice Quintela aprendeu a nadar aos 51 anos, aceitando logo depois o 
desafio de competir, e hoje, três décadas depois, detém 13 recordes nacionais no escalão dos 80 aos 84 
anos, em piscina curta e longa 
In PT Jornal Online - 09-06-2018 

 
Alice Quintela aprendeu a nadar com 51 anos e soma recordes hoje aos 80 
Alice Quintela aprendeu a nadar aos 51 anos, aceitando logo depois o desafio de competir, e hoje, três 
décadas depois, detém 13 recordes nacionais no escalão dos 80 aos 84 anos, em piscina curta e longa 
In Sapo Online - Sapo 24 Online - 09-06-2018  

 

Natação - Recorde nacional para Diana Durães 
In Bola (A)- 10-06-2018  

 
Natação - Polo aquático 
In Bola (A)- 10-06-2018  

 
Natação - Angélica André ´traída´ pelo fato 
In Bola (A)- 10-06-2018  

 
Natação - Recorde para Diana 
In Correio da Manhã- 10-06-2018 

 
Europeu de pólo aquático teve sorteio final 
In Diário de Notícias da Madeira- 10-06-2018  

 
Diana Durães recordista nos 1500 metros livres 
Natação Diana Durães recordista nos 1500 metros livres A nadadora fafense Diana Durães bateu ontem o 
recorde nacional absoluto dos 1500 metros livres, ao nadar a distância em 16.15,60 minutos, no decorrer da 
etapa de Canet-en-Roussillon, em França, do Circuito Mare Nostrum 
In Diário do Minho- 10-06-2018  

 
Polo Aquático. Fluvial festejou o tricampeonato 
In Jogo (O)- 10-06-2018  

 
Natação. Diana Durães bateu recorde dos 1500 livres 
In Jogo (O)- 10-06-2018  

 
Futebol - Águas Abertas. Portugueses modestos em Setúbal 
In Jogo (O)- 10-06-2018  

 
Natação - Diana Durães bate recorde 
In Jornal de Notícias- 10-06-2018 

 
Pólo aquático - Fluvial sagra-se tricampeão 
In Jornal de Notícias- 10-06-2018 

 
Natação 
In Record- 10-06-2018  

 
Natação - Diana Durães bate recorde nacional 
In Record- 10-06-2018  

 
Polo Aquático 
In Record- 10-06-2018  

 
Fluvial Portuense tricampeão nacional de polo aquático 
Fluvial Portuense tricampeão nacional de polo aquático Redação, 09 jun (Lusa) - O Fluvial Portuense 
sagrou-se hoje tricampeão nacional de polo aquático, ao bater o Naval Povoense por 14-5 (4-0, 2-1, 3-1 e 5-
3), no terceiro e decisivo jogo da final 
In Lusa Online - 09-06-2018  
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Fluvial Portuense tricampeão nacional de polo aquático 
2018-06-09 21:27:36+01:00 O Fluvial Portuense sagrou-se hoje tricampeão nacional de polo aquático, ao 
bater o Naval Povoense por 14-5 (4-0, 2-1, 3-1 e 5-3), no terceiro e decisivo jogo da final. O clube de Lordelo 
do Ouro, que já havia arrebatado o título feminino e arrebatou o terceiro cetro da história, tinha triunfado no 
primeiro jogo por 13-12, no desempate por grandes penalidades, e perdido o segundo, por 10-7 
In Notícias ao Minuto Online - 09-06-2018  

 
Fluvial Portuense tricampeão nacional de polo aquático 
9/6/2018, 22:58 O Fluvial Portuense sagrou-se hoje tricampeão nacional de polo aquático, ao bater o Naval 
Povoense por 14-5 (4-0, 2-1, 3-1 e 5-3), no terceiro e decisivo jogo da final. O Fluvial Portuense sagrou-se 
este sábado tricampeão nacional de polo aquático, ao bater o Naval Povoense por 14-5 (4-0, 2-1, 3-1 e 5-3), 
no terceiro e decisivo jogo da final 
In Observador Online - 09-06-2018  

 
Pólo aquático: Fluvial Portuense sagra-se tricampeão nacional 
Mais um título para o clube O Fluvial Portuense sagrou-se este sábado tricampeão nacional de polo 
aquático, ao bater o Naval Povoense por 14-5 (4-0, 2-1, 3-1 e 5-3), no terceiro e decisivo jogo da final 
In Record Online - 09-06-2018  

 
Sub-16 femininos: transmissão em direto do jogo CP Natação-CBQ 
Siga ao vivo o jogo Copyright © 2018. Todos os direitos reservados. 2018/06/09 
In Record Online - 09-06-2018  

 
Águas abertas: Kristof Rasoveszky e Haley Anderson triunfam em Setúbal 
Terceira etapa do mundial de águas abertas O nadador húngaro Kristof Rasoveszky e a norte-americana 
Haley Anderson venceram este sábado a terceira etapa do mundial de águas abertas disputada no 
'santuário' do Sado, em Setúbal 
In Record Online - 09-06-2018  

 
Pólo aquático: Fluvial Portuense sagra-se tricampeão nacional 
Mais um título para o clube Por Record O Fluvial Portuense sagrou-se este sábado tricampeão nacional de 
polo aquático, ao bater o Naval Povoense por 14-5 (4-0, 2-1, 3-1 e 5-3), no terceiro e decisivo jogo da final 
In Sábado Online - 09-06-2018  

 
Águas abertas: Kristof Rasoveszky e Haley Anderson triunfam em Setúbal 
Terceira etapa do mundial de águas abertas Por Record O nadador húngaro Kristof Rasoveszky e a norte-
americana Haley Anderson venceram este sábado a terceira etapa do mundial de águas abertas disputada 
no 'santuário' do Sado, em Setúbal 
In Sábado Online - 09-06-2018  

 
Rasovszky e Andreson triunfam nas águas abertas de Setúbal 
O nadador húngaro Kristof Rasoveszky e a norte-americana Haley Anderson venceram hoje a terceira etapa 
do mundial de águas abertas disputada no 'santuário' do Sado, em Setúbal. Rasovszky 'bisou' em Setúbal, 
repetindo o sucesso alcançado em 2017, desta feita com o tempo de 1:55 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 09-06-2018  

 
Fluvial Portuense tricampeão nacional de polo aquático 
O Fluvial Portuense sagrou-se hoje tricampeão nacional de polo aquático, ao bater o Naval Povoense por 
14-5 (4-0, 2-1, 3-1 e 5-3), no terceiro e decisivo jogo da final. O clube de Lordelo do Ouro, que já havia 
arrebatado o título feminino e arrebatou o terceiro cetro da história, tinha triunfado no primeiro jogo por 13-
12, no desempate por grandes penalidades, e perdido o segundo, por 10-7 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 09-06-2018  

 

Natação - Angélica André no Europeu 
In Bola (A)- 09-06-2018  

 
Polo - Negra é hoje em casa do fluvial 
In Jogo (O)- 09-06-2018  

 
Natação - Elite mundial em Setúbal 
In Jogo (O)- 09-06-2018  

 
Natação - Seleção Nacional em França 
In Record- 09-06-2018  

 
Águas abertas: Angélica André apurada para Europeu de Glasgow 
O selecionador nacional de águas abertas disse esta sexta-feira à agência Lusa que a nadadora Angélica 
André já garantiu a presença no Europeu de Glasgow, que se realiza de 12 a 18 de agosto. "Face aos 
resultados apurados até ao momento esta temporada, já é certo que a Angélica André estará presente no 
Europeu de Glasgow 
In Record Online - 08-06-2018  

 
Águas abertas: Angélica André apurada para Europeu de Glasgow 
Resta agora saber quais as possibilidades dos três nadadores masculinos de águas abertas Por Record O 
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selecionador nacional de águas abertas disse esta sexta-feira à agência Lusa que a nadadora Angélica 
André já garantiu a presença no Europeu de Glasgow, que se realiza de 12 a 18 de agosto 
In Sábado Online - 08-06-2018  

 
Angélica André apurada em águas abertas para Europeu de Glasgow 
Prova realiza-se na Escócia de 12 a 18 de agosto O selecionador nacional de águas abertas disse hoje à 
agência Lusa que a nadadora Angélica André já garantiu a presença no Europeu de Glasgow, que se realiza 
de 12 a 18 de agosto 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 08-06-2018  

 

Natação - Setúbal aponta a Tóquio -2020 
In Bola (A)- 08-06-2018  

 
Seleção Nacional no Trofeo Internacional 
A Selecção Nacional deslocou-se até Sevilha para participar no Trofeo Internacional Villa del Mairena Open 
de las 3 Culturas DesportoNatação Inês Henriques e Sebastião Gomes representam Seleção Nacional no 
Trofeo Internacional Villa del Mairena Open de las 3 Culturas Por Redacção - 8 de Junho, 2018 0 1 Partilhar 
no Facebook Tweet no Twitter Inês Henriques e Sebastião Gomes dos Pimpões Foi nos passados dias 26 e 
27 de Maio de 2018 que a Selecção Nacional se deslocou até Sevilha para participar no Trofeo Internacional 
Villa del Mairena Open de las 3 Culturas, sendo uma das provas mais importante do calendário da Andaluzia 
In Gazeta das Caldas Online - 08-06-2018  

 
Natação - Federação quer nova Etapa 
In Jogo (O)- 08-06-2018  

 
Setúbal Bay 2018 espera uma centena de nadadores em águas abertas 
Setúbal Bay 2018 espera uma centena de nadadores em águas abertas João Borges 23 mins atrás 
Desporto, Featured, Lazer Deixe um comentário 2 Visualizações A elite mundial da natação em águas 
abertas abraça o desafio do Sado, este sábado, 9 de Junho, na Setúbal Bay 2018, prova do circuito mundial, 
com uma centena de nadadores, na qual está prevista a estreia do uso de fatos isotérmicos 
In Agricultura e Mar Actual Online - 07-06-2018  

 
Campeões olímpicos e mundiais na Taça do Mundo de Setúbal 
Os holandeses Ferry Weertman e Sharon van Rouwendaal, medalhas de ouro no Rio de Janeiro 2018, 
lideram elite mundial. Angélica André e Rafael Gil, José Carvalho e Tiago Campos formam equipa 
portuguesa 
In Atletismo Magazine Online - 07-06-2018  

 
Federação quer organizar em 2020 etapa de qualificação olímpica para Tóquio 
16:20 Estuário do rio Sado já recebeu as qualificações olímpicas para os Jogos de Londres de 2012 e Rio de 
Janeiro de 2016. O presidente António José Silva revelou esta quinta-feira que a Federação Portuguesa de 
Natação pretende organizar a etapa de qualificação olímpica de águas abertas para os Jogos Tóquio2020 
In Correio da Manhã Online - 07-06-2018  

 
Taça do mundo de natação junta mais de 500 atletas no sábado 
07-06-2018 21:01:02 Prova mundial de natação em águas abertas decorre este sábado, no Parque Urbano 
de Albarquel. Circuito reúne campeões olímpicos e mundiais, com destaque para os portugueses Angé 
In Diário da Região Online - 07-06-2018  

 
Federação quer organizar em 2020 etapa de qualificação olímpica para Tóquio 
2018-06-07T16:01:22Z O presidente António José Silva revelou hoje que a Federação Portuguesa de 
Natação pretende organizar a etapa de qualificação olímpica de águas abertas para os Jogos Tóquio2020 
In Diário de Notícias Online - 07-06-2018  

 
Setúbal Bay 2018: conferência de imprensa 
Junho 07, 2018 A elite mundial da natação em águas abertas abraça o desafio do Sado, este sábado, na 
Setúbal Bay 2018, prova do circuito mundial, com uma centena de nadadores, na qual está prevista a estreia 
do uso de fatos isotérmicos 
In Distrito Online - 07-06-2018  

 
Federação quer organizar etapa de qualificação olímpica para Tóquio 
"Pretendemos prolongar esta ligação, mas existe concorrência de muitos outros locais" O presidente António 
José Silva revelou esta quinta-feira que a Federação Portuguesa de Natação pretende organizar a etapa de 
qualificação olímpica de águas abertas para os Jogos Tóquio 2020 
In Record Online - 07-06-2018  

 
Federação quer organizar etapa de qualificação olímpica para Tóquio 
"Pretendemos prolongar esta ligação, mas existe concorrência de muitos outros locais" Por Record O 
presidente António José Silva revelou esta quinta-feira que a Federação Portuguesa de Natação pretende 
organizar a etapa de qualificação olímpica de águas abertas para os Jogos Tóquio 2020 
In Sábado Online - 07-06-2018  

 
Federação quer organizar em 2020 etapa de qualificação olímpica para Tóquio 
O presidente António José Silva revelou hoje que a Federação Portuguesa de Natação pretende organizar a 
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etapa de qualificação olímpica de águas abertas para os Jogos Tóquio2020. "Esta parceria entre a FPN, a 
autarquia de Setúbal e a FINA [Federação Internacional de Natação] é para continuar 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 07-06-2018  

 
Federação quer organizar em 2020 etapa de qualificação olímpica para Tóquio 
2018-06-07T16:01:22Z O presidente António José Silva revelou hoje que a Federação Portuguesa de 
Natação pretende organizar a etapa de qualificação olímpica de águas abertas para os Jogos Tóquio2020 
In TSF Online - 07-06-2018  

 
 

 

Natação - Campeões mundiais e olímpicos a nadar no Sado 
In Bola (A)- 08-06-2018  

 
"Isto não é um lago para natação de nazis" 
In Correio da Manhã- 08-06-2018 

 
Natação - Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso promove curso intensivo de verão 
Para crianças e jovens dos 4 aos 16 anos Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso promove curso intensivo 
de verão Estão abertas as inscrições para o curso intensivo de natação, que a Câmara Municipal da Póvoa 
de Lanhoso promove para crianças e jovens dos 4 aos 16 anos, na Piscina Municipal Coberta 
In Correio do Minho- 08-06-2018 

 
Natação CNAC elege dirigentes para próximo biénio 
Natação CNAC elege dirigentes para próximo biénio DR órgãos sociais RAssembleia geral António Cortesão 
(presidente), André Leão e Jaime Lobo (secretários) RConselho fiscal Filipe Neves (presidente), Hugo Abade 
(relator) e Susana Batista (secretária) da natação pura e do polo aquático que ao longo de vários anos tem 
habituado a sua cidade” 
In Diário As Beiras- 08-06-2018  

 
Natação - Angélica e Gil confiantes 
In Record- 08-06-2018  

 
Portugueses apontam aos 20 primeiros lugar no Open de águas abertas de Setúbal 
2018-06-07T15:56:36Z Os campeões nacionais Rafael Gil e Angélica André esperam ficar entre os 20 
primeiros na terceira etapa do circuito mundial de águas abertas, que se disputa no sábado, em Setúbal 
In Diário de Notícias Online - 07-06-2018  

 
Águas abertas: Portugueses apontam aos 20 primeiros lugares em Setúbal 
"Mas o fator surpresa vai estar sempre presente para todos nós" Os campeões nacionais Rafael Gil e 
Angélica André esperam ficar entre os 20 primeiros na terceira etapa do circuito mundial de águas abertas, 
que se disputa no sábado, em Setúbal 
In Record Online - 07-06-2018  

 
Águas abertas: Portugueses apontam aos 20 primeiros lugares em Setúbal 
Por Record Os campeões nacionais Rafael Gil e Angélica André esperam ficar entre os 20 primeiros na 
terceira etapa do circuito mundial de águas abertas, que se disputa no sábado, em Setúbal."Vou procurar 
ficar entre os 20 primeiros classificados 
In Sábado Online - 07-06-2018  

 
Portugueses apontam aos 20 primeiros lugar no Open de águas abertas de Setúbal 
Os campeões nacionais Rafael Gil e Angélica André esperam ficar entre os 20 primeiros na terceira etapa do 
circuito mundial de águas abertas, que se disputa no sábado, em Setúbal. "Vou procurar ficar entre os 20 
primeiros classificados 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 07-06-2018  

 
Portugueses apontam aos 20 primeiros lugar no Open de águas abertas de Setúbal 
2018-06-07T15:56:36Z Os campeões nacionais Rafael Gil e Angélica André esperam ficar entre os 20 
primeiros na terceira etapa do circuito mundial de águas abertas, que se disputa no sábado, em Setúbal 
In TSF Online - 07-06-2018  

 

Natação - Setúbal Bay em Albarquel 
Natação Setúbal Bay em Albarquel M ais de uma centena de nadadores participam na etapa sadina da 
“FINA/HOSA Marathon Swim World Series 2018”, organizada pela Federação Portuguesa de Natação em 
parceria com a Câmara Municipal de Setúbal e a Federação Internacional de Natação, o que faz com que 
seja a prova da Taça do Mundo com o maior número de inscritos já realizada em Setúbal 
In Setúbal Mais- 07-06-2018  

 

Futebol - Equipa de campeões comenta mundial 
In JM- 07-06-2018  

 
Torneio cidade do Funchal em Natação 
O torneio cidade do Funchal em Natação vai ter mais de 300 nadadores de 8 clubes. Declarações de 
Mafalda Freitas, C.N. Funchal; Paulo Cafôfo, CM Funchal. 
In RTP Madeira - Telejornal Madeira - 06-06-2018 - 21:42H  
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Natação - Sete de Coimbra na seleção de Águas Abertas 
Natação Sete de Coimbra na seleção de Águas Abertas FPN Metade da seleção convocada é da região 111 
A Federação Portuguesa de Natação já divulgou as convocatórias para as seleções nacionais de águas 
abertas para o Open de Espanha 
In Diário As Beiras- 07-06-2018  

 
Natação: VIII Torneio Cidade do Funchal assinalará 20 anos do Complexo Desportivo da 
Nazaré 
Segundo informa o Clube Naval, o VIII Torneio Cidade do Funchal realizar-se-á no próximo dia 10 de Junho, 
dia em que se celebra os 20 anos do Complexo Desportivo da Nazaré. A apresentação pública decorreu esta 
tarde nos Paços do Município do Funchal na presença do presidente da CMF, Paulo Cafôfo, do vereador da 
CMF com o pelouro do Desporto, João Pedro Vieira , da presidente do CNF, Mafalda Freitas e do vice-
presidente da Associação de Natação da Madeira, Filipe Rebelo 
In Funchal Notícias Online - 06-06-2018  

 
Nadadores dos Pimpões representam seleção nacional 
Desporto Nadadores dos Pimpões representam seleção nacional Foi nos passados dias 26 e 27 que a 
selecção nacional de natação se deslocou até Sevilha para participar no Trofeo Internacional Villa del 
Mairena Open de las 3 Culturas, sendo uma das provas mais importante do calendário da Andaluzia 
In Jornal das Caldas Online - 06-06-2018  

 
Nadadores dos Pimpões representam seleção nacional 
06-06-2018 Foi nos passados dias 26 e 27 que a selecção nacional de natação se deslocou até Sevilha para 
participar no Trofeo Internacional Villa del Mairena Open de las 3 Culturas, sendo uma das provas mais 
importante do calendário da Andaluzia 
In Jornal de Óbidos Online - 06-06-2018  

 

Natação - Torneio de natação para promover a modalidade 
Pampilhosa da Serra Torneio de natação para promover a modalidade DR 1 1 1 Teve lugar, no passado fim 
de semana, na escola de natação de Pampilhosa da Serra, o seu 2.º Torneio de Natação, na Piscina 
Municipal de Pampilhosa da Serra 
In Diário As Beiras- 07-06-2018  

 
Natação - Jovens nadadores academistas evoluíram em Espinho e no Porto 
A secção de natação do Académico de Viseu voltou à competição no passado fim-de-semana, com 
participação no Meeting Internacional do Porto e no II Torregri de Cadetes da Associação de Natação Centro 
e Norte de Portugal (ANCNP), em Estarreja, distrito de Aveiro 
In Diário de Viseu- 07-06-2018  

 

Natação - José M . Borges treina dragões 
In Bola (A)- 06-06-2018  

 
Natação - Penacova recebeu 1.º mergulho 
DR Natação Penacova recebeu 1.º mergulho (, estiveram presentes cerca de 150 atletas em representação 
de 14 instituições (Clubes), que mostraram toda a aprendizagem e aperfeiçoamento técnico aprendida ao 
longo da época 
In Diário As Beiras- 06-06-2018  

 
Natação - Nadadores do Naval da Praia em destaque 
Os atletas da secção de natação do Clube Naval Praia da Vitória (Inês Monteiro, Inês Pereira, João Peres 
Costa, Francisco Silva, Ana Carolina Silva, André Azevedo e Manuel Alves) fizeram parte da comitiva da 
seleção dos Açores que participou nos Jogos das Ilhas 2018 realizados na ilha da Sicília, em Itália 
In Diário Insular- 06-06-2018  

 
Natação - José Manuel Borges é o novo treinador do FC Porto 
In Jogo (O)- 06-06-2018  

 
Jogos Juvenis de Vila Nova de Gaia 
A edição 34 dos Jogos Juvenis de Vila Nova de Gaia trouxe aos jovens das 15 freguesias deste concelho 
oportunidade de praticar em diferentes modalidades. 
In Porto Canal - Mundo Local - 05-06-2018 - 14:34H  

 
 

Natação - João Tinoco conquistou bronze no Porto 
GDN Famalicão João Tinoco conquistou bronze no Porto O Grupo Desportivo de Natação de Famalicão 
conquistou uma medalha de bronze, na prova de 200 costas, por intermédio do João Tinoco, sendo o melhor 
atleta português, atrás do atleta de Itália e de Espanha, no 34 
In Diário do Minho- 05-06-2018  

 
Natação - José Paulo Lopes em destaque no meeting do Porto 
SC Braga: Natação José Paulo Lopes em destaque no meeting do Porto Nadadores do Sporting de Braga 
que competiram no Porto J osé Paulo Lopes, em representação da seleção nacional júnior, esteve em 
destaque no 34 
In Diário do Minho- 05-06-2018  
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Natação - Ana Monteiro perto do recorde nacional 
In Record- 04-06-2018  

 
Ana Catarina Monteiro perto do recorde nacional 
Ana Catarina Monteiro (Fluvial Vilacondense) esteve este domingo em destaque no Meeting Internacional do 
Porto, ao ficar muito próxima de melhorar o seu recorde nacional absoluto dos 200 metros mariposa 
In Record Online - 04-06-2018  

 
Ana Catarina Monteiro perto do recorde nacional 
Por Record Ana Catarina Monteiro (Fluvial Vilacondense) esteve este domingo em destaque no Meeting 
Internacional do Porto, ao ficar muito próxima de melhorar o seu recorde nacional absoluto dos 200 metros 
mariposa 
In Sábado Online - 04-06-2018  

 

Natação - Ana Monteiro perto do recorde nacional 
In Record- 04-06-2018  

 
Ana Catarina Monteiro perto do recorde nacional 
Ana Catarina Monteiro (Fluvial Vilacondense) esteve este domingo em destaque no Meeting Internacional do 
Porto, ao ficar muito próxima de melhorar o seu recorde nacional absoluto dos 200 metros mariposa 
In Record Online - 04-06-2018  

 
Ana Catarina Monteiro perto do recorde nacional 
Por Record Ana Catarina Monteiro (Fluvial Vilacondense) esteve este domingo em destaque no Meeting 
Internacional do Porto, ao ficar muito próxima de melhorar o seu recorde nacional absoluto dos 200 metros 
mariposa 
In Sábado Online - 04-06-2018  

 

Polo Aquático - Povoense vence e adia decisão do título 
In Jogo (O)- 03-06-2018  

 
Polo Aquático 
In Record- 03-06-2018  

 
Natação 
In Record- 03-06-2018  

 
Polo aquático: Naval Povoense empata final 
Vitória frente ao Fluvial Portuense no jogo 2 O Naval Povoense venceu este sábado o Fluvial Portuense, por 
10-7, no segundo jogo da final do playoff do título da 1.ª Divisão, empatando (1-1) a eliminatória 
In Record Online - 03-06-2018  

 
Ana Catarina Monteiro e Raquel Gomes Pereira em destaque 
Por Record As internacionais portuguesas Ana Catarina Monteiro e Raquel Gomes Pereira estiveram em 
destaque este sábado no primeiro dia do 34.º Meeting Internacional do Porto, que decorre no Complexo de 
Piscinas de Campanhã, ao baterem recordes da competição 
In Sábado Online - 03-06-2018  

 
Agente da PSP vence torneio militar de Águas Abertas 
14:35 Um agente da PSP de Cascais conquistou o 1.º lugar absoluto no Torneio Militar de Águas Abertas, na 
distância de 1000m, que teve lugar na bacia da Base Naval de Lisboa, no Alfeite, em Almada. Rúben 
Perdigoto, 28 anos, a prestar serviço na 50ª Esquadra, da Divisão Policial de Cascais, participou em 
representação da PSP numa prova bastante competitiva, mas que conseguiu dominar do princípio ao fim 
In Bola Online (A) - 02-06-2018  

 
Polo aquático: Naval Povoense empata final 
Vitória frente ao Fluvial Portuense no jogo 2 Por Record O Naval Povoense venceu este sábado o Fluvial 
Portuense, por 10-7, no segundo jogo da final do playoff do título da 1.ª Divisão, empatando (1-1) a 
eliminatória 
In Sábado Online - 02-06-2018  

 

Edição de 2018 do Red Bull Cliff Diving arranca no Texas 
In Açoriano Oriental- 02-06-2018 

 
Natação - João Tinoco ficou em terceiro pela selecção nacional em Sevilha 
Nadador do GDN Famalicão João Tinoco ficou em terceiro pela selecção nacional em Sevilha O nadador do 
Grupo Desportivo de Natação de Famalicão, João Tinoco, ao serviço da selecção nacional conquistou a 
medalha de bronze no XXII Troféu Internacional Vila de Mairena, Sevilha - Espanha 
In Correio do Minho- 02-06-2018 

 
Natação da UM com nota 10 
A equipa de Natação da Associação Académica da Universidade do Minho (AAUMinho) exibiu uma 
prestação de alto nível no Campeonato Nacional Universitário (CNU) de Piscina, que decorreu em Coimbra, 
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ao conquistar um total de 10 medalhas (5 de ouro, 2 de prata e 3 de bronze) 
In Diário do Minho- 02-06-2018  

 
 

Natação 
In Record- 02-06-2018  

 
Crianças especiais superam-se com o surf 
No Dia Mundial da Criança fomos conhecer um grupo especial que utiliza o surf como forma de se superar 
todos os dias. São crianças com deficiência que descobriram a felicidade ar no mar. 
In RTP 1 - Telejornal - 01-06-2018 - 20:41H  

 

Natação - Sociedade Columbófila alcança o terceiro lugar colectivo no torneio regional de 
fundo 
A Associação de Solidariedade Social Sociedade Columbófila Cantanhedense participou na edição de 2018 
do Torneio Regional de Fundo de Infantis e Juvenis, que decorreu nos dias 5 e 6 de Maio nas piscinas 
municipais de Cantanhede 
In AuriNegra- 30-05-2018  

 
Natação - Recorde regional de 50 Livres em Piscina Olímpica batido por nadador do HCM 
Eduardo Gabriel Vieira, do Hóquei Clube da Mealhada, bateu o record regional de 50 Livres Piscina 
Olímpica, no decorrer do XI Meeting Internacional Cidade de Coimbra/ XXX Torneio Internacional da Queima 
das Fitas, que decorreu nos dias 19 e 20 de maio no Centro Olímpico das Piscinas Municipais, numa 
organização da Federação Portuguesa de Natação e da Secção de Natação da Associação Académica de 
Natação 
In Jornal da Mealhada- 30-05-2018  

 

Águas abertas: Angélica André em 5.º lugar na Taça LEN 
Rafael Gil termina em 31.º no setor masculino O Angélica André terminou esta quinta-feira em quinto lugar 
nos 10 km de águas abertas da Taça LEN Gravelines (França). Na prova masculina, Rafael Gil foi o melhor 
português em 31 
In Record Online - 01-06-2018  

 
Águas abertas: Angélica André em 5.º lugar na Taça LEN 
Rafael Gil termina em 31.º no setor masculino Por Record O Angélica André terminou esta quinta-feira em 
quinto lugar nos 10 km de águas abertas da Taça LEN Gravelines (França). Na prova masculina, Rafael Gil 
foi o melhor português em 31 
In Sábado Online - 01-06-2018  

 

Natação - Angélica 5.ª em França 
In Bola (A)- 01-06-2018  

 
Natação - Angélica quinta em França 
In Jogo (O)- 01-06-2018  

 
Natação - Angélica André termina no 5º posto em França 
In Record- 01-06-2018  

 
Polo Aquático 
In Record- 01-06-2018  

 
Polo aquático: Fluvial Portuense vence primeiro jogo da final 
Triunfo nos penáltis O Fluvial Portuense está em vantagem na final do playoff do título nacional, depois de 
ter batido o Naval Povoense, por 13-12, após o desempate por penáltis (9-9 no final do tempo regulamentar) 
In Record Online - 01-06-2018  

 
Polo aquático: Fluvial Portuense vence primeiro jogo da final 
Triunfo nos penáltis Por Record O Fluvial Portuense está em vantagem na final do playoff do título nacional, 
depois de ter batido o Naval Povoense, por 13-12, após o desempate por penáltis (9-9 no final do tempo 
regulamentar) 
In Sábado Online - 01-06-2018  

 
Portugal Ultra Triathlon 
Começou hoje em Vila Nova de Cerveira, uma prova desportiva de caráter solidário. É um triatlo de longa 
distância com um percurso de 11 quilómetros de natação, 540 de ciclismo e 126 a correr. Comentários de 
Manuel Maria Correia, Diogo Simão - participantes Portugal Ultra Triathlon 
In TVI 24 - Notícias - 31-05-2018 - 19:39H  
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