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 O Campeonato Nacional de Juvenis, Juniores e 
Absolutos, que decorreu nas Piscinas Olímpicas do 
Funchal, marcou o mês de março tanto ao nível da 
excelência organizativa como no plano dos bons 
resultados desportivos: 10 mínimos para o Europeu 
Absoluto, 10 mínimos para o Europeu de juniores. 
Um conjunto de resultados consistentes que 
permitem ambicionar bons resultados nas grandes 
competições internacionais. 
  António José Silva 
  Presidente 
 

 

  
Natação Pura  

Carolina Fernandes soma recordes nacionais de infantis em Felgueiras. Carolina 
Fernandes esteve em plano de destaque no Torneio Zonal Norte ao somar cinco 
recordes nacionais individuais de infantis (por duas vezes nos 100 livres, 200 livres, 100 
mariposa e 200 estilos) ajudando ainda o quarteto do Galitos /Bresimar a superar o 
máximo de Portugal de clubes dos 4x100 livres. Carolina Fernandes estabeleceu o 
recorde nacional de infantis A nos 200 livres, durante a primeira jornada do Torneio 
Zonal Norte de Infantis que decorreu na Piscina Municipal de Felgueiras, com 
organização da Associação de Natação do Norte de Portugal. 

 http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=616 

12 MAR 2018 

 
 

Ana Guedes, nos 50 mariposa, Rafaela Azevedo, 100 costas, e José Lopes, 400 livres, 
bateram recordes nacionais de juniores na primeira sessão do Campeonato Nacional da 
1.ª Divisão que decorreu nos dias 17 e 18 de mar em Coimbra marcado ainda pelo 
recorde nacional sénior de clubes do Sporting nos 4x100 livres. 

17 MAR 2018 

http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=626  

 

Sporting bate recorde absoluto dos 4x100 estilos O Sporting bateu o recorde nacional 
de seniores e absoluto dos 4x100 estilos masculinos no decorrer da primeira jornada do 
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Campeonato Nacional da 1.ª Divisão que decorreu no fim-de-semana 16 e 17 de março 
em Coimbra. O quarteto leonino - Francisco Santos, Alexis Santos, Igor Mogne, Tiago 
Costa - venceu os 4x100 estilos com 3.46,10 minutos superando o máximo anterior 
(3.46,65) Clube Natação da Amadora na Povoa de Varzim a 7 de agosto de 2011. 

17 MAR 2018 

http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=627  

 

Raquel Pereira e José Lopes obtém mínimos. Raquel Gomes Pereira (SAD) ao vencer os 
200 bruços obteve mínimos (2.28,78) para os Europeu absoluto e Jogos Olímpicos 
Juventude no decorrer da primeira sessão do segundo dia do Campeonato Nacional da 
1ª Divisão. José Lopes (SCB) obteve mínimos para os Europeu júnior nos 1500 livres 
(15.46,10) e também nos 800 metros na passagem (8.15,54). O bracarense já havia 
superado ontem o recorde nacional juniores 18 dos 400 livres, com 3.57.18 minutos 
registo que é também mínimos para o Europeu de juniores nos 400 livres e 200 estilos 
(nesta distância também para os JOJ). 

18 MAR 2018 

http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=631  

 

Sporting e Algés campeões da 1.ª divisão. A equipa masculina do Sporting e a feminina 
do Algés e Dafundo, sagraram-se campeãs da 1.ª divisão nas Piscinas Olímpicas de 
Coimbra. Os leões somaram o seu sétimo título consecutivos, e as algesinas, que há um 
ano interrompeu um ciclo de oito vitórias do FC Porto, bisaram, numa competição que 
ambas as equipas dominaram desde primeira sessão da primeira jornada. 

18 MAR 2018 

http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=633  

 

Ana Catarina Monteiro e Alexis Santos com recordes absolutos no Funchal. Alexis 
Santos (Sporting), nos 50 costas, e Ana Catarina Monteiro (Vilacondense), 200 mariposa, 
estiveram em plano de destaque ao baterem recordes absolutos de Portugal no 
decorrer da primeira jornada do Campeonato Nacional de Juvenis Juniores e Absolutos 
nas Piscinas Olímpicas do Funchal. Uma jornada marcada ainda pelo máximo nacional de 
juniores 16 de Rafaela Azevedo (SAD). 

22 MAR 2018 

http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=641  

 

Diana Durães e Tomás Veloso garantem lugar no Europeu. Diana Durães (Benfica) e 
Tomas Veloso (Náutico) estiveram em destaque na segunda jornada do Campeonato 
Nacional de Juvenis, Juniores e Absolutos no Funchal ao assegurar mínimos para o 
Europeu absolutos em Glasgow, de 3 a 9 de agosto, nos 800 livres e 400 estilos, 
respetivamente. 

23 MAR 2018 

http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=643  

 

Gabriel Lopes garante mínimos para Europeu. Gabriel Lopes (Louzan Natação) obteve 
mínimos para Europeu de Glasgow nos 200 estilos durante as eliminatórias da primeira 
sessão da terceira jornada do Campeonato Nacional de Juvenis, Juniores e Absolutos 
Funchal 2017. 

24 MAR 2018 

http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=644  
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Alexis Santos e Gabriel Lopes confirmam ambição para Europeu. Alexis Santos 
(Sporting) e Gabriel Lopes (Louzan) protagonizaram a melhor final da tarde, nos 200 
estilos, dos Nacionais de Juvenis, Juniores e Absolutos no Funchal, com o nadador 
olímpico do Sporting a superiorizar-se ao jovem nadador do Louzan Natação, ambos a 
confirmarem a presença com marcas mínimas para o Europeu de Absoluto de Glasgow. 
Neste momento, os portugueses ocupam os dois primeiros lugares no ranking europeu 
de 2018. 

24 MAR 2018 

http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=646  

 

Nadadores juniores confirmam futuro no Funchal. Os nadadores juniores estiveram em 
plano de destaque na derradeira jornada do Campeonato Nacional de Juvenis, Juniores 
e Absolutos no Funchal. Ana Guedes (Ginásio de Vila Real) nos 50 mariposa, Ana Sousa 
(Litoral Alentejano) nos 200 livres e José Lopes (SC Braga) nos 400 livres bateram 
recordes nacionais de juniores. Uns campeonatos, realizados em quatro dias, com 10 
nadadores a garantiram presença no Europeu Absoluto de Glasgow e 10 juniores a 
obterem mínimos para Europeu de juniores em Helsínquia. 

25 MAR 2018 

http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=649  

 

Filipe Santo bate recorde dos 1500 livres no Funchal Filipe Santo (Benfica) bateu o 
recorde nacional dos 1500 livres juniores (15.06,77) em piscina de 25 metros no Meeting 
da Madeira, organizado pela Associação de Natação da Madeira. O nadador do Benfica 
venceu a prova mais longa na Piscina da Penteada com cinco centésimos menos que 
Guilherme Pina (Sporting), segundo classificado. João Vital, também do Sporting, foi 
terceiro (15.22,1) nadador a quem pertencia o anterior máximo nacional de juniores 18 
(15.09,03) desde 2015. 

26 MAR 2018  

http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=651  
 
 
Polo Aquático  

 

Israel bate Portugal e garante apuramento para Europeu. Israel bateu Portugal por 9-
11 (3-4, 3-4, 2-2,1-1) no segundo jogo do play-off para o Europeu Barcelona 2018 que 
decorreu no Complexo de Piscinas do Jamor no dia 03 mar 2018. Israel havia vencido em 
casa a seleção portuguesa por 14-10. 

03 MAR 2018 

http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=601  

 

Eslováquia vence Portugal por 9-2. A seleção masculina de Portugal perdeu com a 
Eslováquia, por 9-2, no segundo jogo do ‘play-off’ do Europeu de Polo Aquático 
Barcelona 2018, que decorreu no dia 03 mar 2018 em Kosice. 

03 MAR 2018 

http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=603  

 

Fernando Leite: "continuamos o caminho, assumindo que temos de ser mais 
exigentes." O selecionador nacional Fernando Leite faz o balanço do ‘play-off’ do 
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Europeu Barcelona 2018 que colocou a seleção masculina frente à Eslováquia em Santa 
Maria de Lamas (4-16) e em Kosice (9-2). 

05 MAR 2018 

http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=605 

 

Miguel Pires: "temos que continuar a aposta no crescimento desta equipa". Miguel 
Pires faz o balanço da participação da seleção nacional feminina no 'play-off' para o 
Europeu de Barcelona 2018, frente a Israel, em Netanya (14-10) e no Jamor (11-9). 

07 MAR 2018 

http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=606  

 

Vitória para o Paredes no duelo com Lousada. O Paredes venceu o Lousada Século XXI 
por 12-5, na 12ª jornada do Campeonato de Portugal Feminino. Nas outras partidas 
desta ronda, o líder Benfica bateu o Pacense por 27-7 enquanto o Fluvial Portuense, 
segundo classificado, levou a melhor ao Gondomar por 18-4. 

18 MAR 2018 

http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=628  

 

Paredes vence CDUP. No jogo mais equilibrado da 16ª jornada do Campeonato de 
Portugal 1ª Divisão Masculina, o Paredes venceu o CDUP por 13-11. Numa jornada em 
que o líder Fluvial Portuense derrotou o Cascais WP por 28-5 e o segundo classificado, 
Naval Povoense, bateu o Algés por 16-5. Em Alvalade, o Sporting superiorizou-se à 
Académica de Coimbra, ganhando por 16-6. 

18 MAR 2018 

http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=629  

 

Pacense vence Fluvial B no último jogo da primeira fase. O Clube Aquático Pacense 
venceu o Fluvial B, por 15-10, na última jornada do Campeonato de Portugal 2.ª Divisão 
Masculina - Zona Norte. Ainda assim o Fluvial B assegurou o primeiro lugar da Zona 
Norte ficando isento na segunda fase, nos quartos-de-final. 

19 MAR 2018 

http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=634  

 

Empate entre Pacense e Lousada na penúltima jornada da 1ª fase. Pacense e Lousada 
empataram a 11 golos, na 13.ª - e penúltima - jornada da primeira fase do Campeonato 
de Portugal Feminino. 

25 MAR 2018 

http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=647  

 

Vitória de Guimarães bate Algés na penúltima jornada da fase regular O Vitória de 
Guimarães foi a Algés vencer o anfitrião por 9-8, em jogo da 17ª - e penúltima jornada - 
da fase regular do Campeonato de Portugal 1ª Divisão Masculina. 

25 MAR 2018 

http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=648  

 

Resultados dos primeiros jogos da segunda fase da 2ª Divisão Masculina Na primeira 
volta dos quartos-de-final da segunda fase do Campeonato de Portugal da 2.ª Divisão 
Masculina, a AMINATA deslocou-se a Rio Tinto para vencer o Gondomar, por 10-9, 
enquanto o CAP foi ao reduto da Portinado vencer a equipa da casa por 12-8 
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26 MAR 2018 

http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=650  

 
 
 
Natação Artística 

Gesloures domina Nacional de Inverno. O Campeonato Nacional de Inverno, que 
decorreu nas Piscinas Municipais da Mealhada, nos dias 17 e 18 de março, contou com a 
presença de 158 nadadoras em representação de 11 clubes. O clube mais representativo 
foi a GesLoures com 30 nadadoras em competição. 21 MAR 2018 
http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=636 

Dueto nacional absoluto concentrado em Barcelona. Decorreu em Barcelona o I Estágio 
de Preparação Seleção Nacional Dueto Absoluto – 1 a 7 de março, Centro de Alto 
Rendimento de Sant Cugat de Vallés. Para o I Estágio de preparação do Dueto Nacional 
Absoluto para o “8th Open de França” Artistic Swimming French Open, a realizar nos dias 
9 a 11 de março, foram selecionadas, as seguintes nadadoras: Cheila Morais Vieira 
(GESLOURES), Maria Beatriz Gonçalves (GESLOURES), Mariana Silva Teixeira (FOCA). O 
enquadramento técnico foi assegurado pela treinadora FPN Sylvia Hernandez. 
http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=602 4 MAR 2018 

Equipa nacional supera inéditos 74 pontos no dueto livre do Open de França. A equipa 
portuguesa obteve a inédita pontuação de 74.2667 no dueto livre, no “8th Open de 
França” Artistic Swimming French Open. Portugal esteve representado por Cheila Morais 
Vieira (Gesloures), Maria Beatriz Gonçalves (Gesloures) e Mariana Silva Teixeira (Foca) na 
competição que decorreu em Paris integrada na World Séries da FINA. A dupla nacional 
superou uma importante barreira pontual (74 pontos), assegurando a 20.ª posição entre 
29 países, posicionando-se à frente da Bulgária, Sérvia, Polónia e Bélgica. Perdendo 
apenas com Uzbequistão por duas décimas na pontuação final que se traduz na 
dificuldade da coreografia. http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=613 12 MAR 
2018 
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Natação Adaptada  

 Tiago Neves e Diogo Cancela somam recordes nacionais no Funchal Tiago Neves e 
Diogo Cancela apresentaram-se ao seu melhor nível no decorrer do Campeonato 
Nacional de Juvenis Juniores e Absolutos no Funchal. O nadador adaptado Tiago Neves 
(CF Belenenses) bateu quatro máximos da categoria S15 e Diogo Cancela (CNMC-
Miranda do Corvo na foto) superou também quatro máximos de Portugal em S8. 

24 MAR 2018 

http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=645 
 
Portugal a Nadar  

 Certificação de escolas de natação em Peniche Decorreu no passado dia 3 de março, no 
Auditório Municipal de Peniche a primeira sessão da formação em regime de ‘e-learning’ 
de acompanhamento do processo de certificação das escolas de natação FPN.  

05 MAR 2018 

http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=604  

Certificação de Escolas de Natação na Guarda Decorreu no passado dia 23 de março, no 
Auditório dos Antigos Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento, a quarta sessão 
da formação em regime de ‘b-learning’ de acompanhamento do processo de certificação 
das escolas de natação FPN.A formação foi da responsabilidade do coordenador do 
processo de certificação Pedro Mortágua Soares. 

27 MAR 2018 

http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=652  

 

 
   
 
 
Outros  
Campos de Treino para jovens nadadores. O Centro de Alto Rendimento de Rio Maior - 
Natação realiza dois Campos de Treino para jovens nadadores, que estão agendados em 
dois blocos para o mês de julho: 

Bloco 1 - 9 a 14 de julho  

Bloco 2 - 16 a 21 de julho 

02 MAR 2018 

http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=599  

 

Apresentação dos Programas de Preparação Olímpico e Paralímpico Tóquio 2020 A 
Cerimónia de apresentação pública dos Programas de Preparação Olímpico e 
Paralímpico Tóquio 2020, presidida pelo Primeiro-Ministro, António Costa decorreu no 
dia 13 março 2018 no CAR-Jamor. A Federação Portuguesa de Natação (FPN) esteve 
representada pelo vice-presidente Jorge Cruz acompanhado de três nadadores que 
integram o CAR Jamor: João Vital, Guilherme Pina e Beatriz Viegas; do nadador 
paralímpico David Grachat; dos treinadores Luís Cameira, Carlos Mota e Daniel Marinho 
e do fisioterapeuta Nuno Pina. 

13 MAR 2018 

http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=618  

 

FPN - Novo site. A FPN tem em curso um ambicioso programa de desenvolvimento de 
todo o seu ecossistema digital, que inclui, um novo site, uma App mobile, disponível em 
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IOS e Android, tudo ancorado numa nova arquitetura da infraestrutura de informação e 
integração de dados. 

16 MAR 2018  

http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=622  

 

Assembleia Geral da FPN em Coimbra. O presidente da mesa da assembleia-geral da 
Federação Portuguesa de Natação (FPN), Alberto Mota Borges, convocou uma 
assembleia geral da FPN, em sessão ordinária, para sábado, 17 de março de 2018, pelas 
21.00, no Auditório Salgado Zenha, na rua Padre António Vieira, no edifício da 
Associação Académica de Coimbra, informa a FPN. 

16 MAR 2018 

http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=625  

 

Relatório e Contas das Atividades de 2017 aprovado por unanimidade. O Relatório e 
Contas das Atividades do ano fiscal de 2017, sob mandato dos Órgãos Sociais da 
Federação Portuguesa de Natação (FPN) em exercício, foi aprovado por unanimidade na 
Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Natação, que se realizou 17 de março, no 
Auditório Salgado Zenha, na rua Padre António Vieira, no edifício da Associação 
Académica de Coimbra, informa a FPN. 

18 MAR 2018 

http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=630  

 

Assinatura Programa PAN com Clube União de Coimbra. A Federação Portuguesa de 
Natação assinou o protocolo Portugal a Nadar com o Clube União de Coimbra no dia 16 
de março. Presente na cerimónia esteve o presidente João Carlos Trindade, Vice-
presidente da FPN Alexsander Esteves e em representação da Associação de Natação de 
Coimbra Paula Toscano. Elementos dos Órgãos Sociais do U de Coimbra estiveram na 
cerimónia. 

18 MAR 2018 

http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=632  

 

Madeira é palco do Mundial de Polo Aquático feminino júnior em 2019. O presidente 
do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque anunciou, durante o 
Campeonato Nacional de Juvenis, Juniores e Absolutos a atribuição da FINA à Madeira 
da realização do Campeonato Mundial de Polo Aquático juniores femininos nas Piscinas 
da Penteada (Funchal) entre os meses de agosto e setembro de 2019. Ainda este a 
Madeira recebe o Campeonato da Europa da Juniores femininos de 9 a 16 de setembro. 

22 MAR 2018 

http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=640  

 

FPN, a APTN e Associação Latino-Americana assim protocolo. A FPN, a APTN e a 
Associação Latino-Americana de Educação Aquática, especial e hidroterapia, 
estabeleceram um protocolo de cooperação no âmbito da formação de recursos 
humanos e de investigação em educação aquática, especial e hidroterapia. A primeira 
iniciativa será a realização de um painel específico no Congresso da APTN 2018 em 
Braga, a 28 de abril, sobre estas temáticas. 

23 MAR 2018 

http://www.fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=642  
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Representações institucionais 

 

Lisboa, Jamor. 2 de março. Campeonato da Europa Polo Aquático - Barcelona 2018. 
Preparação com Jorge Cruz / Gilberto Lobo / Serviços. 

Lisboa. 2 de março. Despacho Semanal com o presidente FPN, António José Silva. 

Lisboa, Jamor. 3 de março. Campeonato da Europa Polo Aquático - Barcelona 2018 
com o presidente da FPN António José Silva.   

Lisboa. 6 de março. Despacho Semanal, com presidente FPN António José Silva. 

Lisboa. 6 de março. Reunião - DTN AA/NPD (PPO) Plano Preparação Olímpica. com 
presidente FPN António José Silva. 

Paris. 7 de março. Open de França - Make Up Forever. Dueto Nacional Absoluto M 
Marques 

Lisboa. 10 março. Reunião – IPDJ com o presidente FPN António José Silva. 

EUL. 12 de março. Reunião - Duarte Lopes com presidente da FPN António José Silva 

Vila Real. 12 março (11h00). Reunião - Waboba (via Skype) A. Esteves 

Pinhel. 12 de março (15h00). Reunião PAN. com A. Esteves   

Jamor. 12 de março (15h00). Reunião Tóquio 2020 apresentação da preparação 
olímpica com J. Cruz/ J. Campos  

Lisboa. 13 de março. Reunião Campeonato da Europa S19 – Funchal com J. Cruz/ staff 

Évora. 13 de março. Reunião NA Alentejo com o presidente FPN António José Silva e N. 
Batalha  

Recarei. 14 de março. Reunião D. Técnico SSCMP com M. Pires e A. Chatillon  

Coimbra. 16 de março. Reunião C. União Coimbra com PAN A. Esteves  

Coimbra. 16 de março. Preparação CN Clubes 1.º Divisão com A. Esteves e Técnicos e 
Serviços    

Mealhada. 16 de março. Preparação CN Inverno Natação Artística com J. Miranda e 
Técnicos e Serviços   

Coimbra. 16 de março (18h00). Reunião PAR Polo Aquático, com presidente da FPN 
António José Silva 

Coimbra. Hotel Tryp 16 de março (19h30). Reunião Direção com presidente da FPN 
António José Silva e Direção   

Lisboa. 17 de março reunião IPDJ com presidente da FPN António José Silva  

Santa Maria da Feira. 18 de março almoço GC Figueirense 100 anos, com presidente da 
FPN António José Silva 

Valongo. 20 de março (10h00) reunião CM Valongo PAN A. Esteves e C. Teixeira  

Maia. 20 de março (11h30) reunião CM Maia PAN A Esteves e C Teixeira  

Covilhã. 20 de março reunião Aldo Costa APTN com presidente da FPN António José 
Silva 

Funchal. 21 de março campeonatos nacionais juv, jun. e abs., preparação com 
presidente da FPN António José Silva, A. Esteves e técnicos e serviços     

Funchal. 23 de março reunião AT´s, com presidente da FPN António José Silva e direção  

Funchal. 26 de março (11h00) reunião NA Madeira, com PAN e A. Esteves   

Lisboa. 27 de março reunião e despacho FPN, com presidente da FPN António José 
Silva 

Lisboa. 27 de março assembleia geral COP, com presidente da FPN António José Silva 

Lisboa. 28 de março reunião e despacho FPN, com presidente da FPN António José 
Silva 

Via Skype. 29 de março reunião Onebase FPNSystem, com A. Esteves  
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   CLIPPING MARÇO 2017 
 

Natação medalhas para pagar dívidas 
In Bola (A)- 31-03-2018  

 
Crossfit - Adrenalina com granizo e trovoada 
In Jornal de Notícias- 31-03-2018 

 
Ateliers de Páscoa 
Para os mais novos um dos desafios é preencher estes dias de férias. Passar um dia no jardim mais 
selvagem de Lisboa a ver como se trata das girafas ou então jogar ténis, râguebi ou nadar. Há de tudo 
um pouco nos ateliers de Páscoa 
In RTP 3 - 360 - 30-03-2018 - 22:48H  

 
Natação - NSIT estagia em Lisboa 
A equipa principal do Núcleo Sporting de Portugal da Ilha Terceira, com 16 atletas de ambos os sexos, 
desloca-se a Lisboa para realizar o designado estágio da Páscoa, em natação. O evento decorre entre 
dois (segunda-feira) e oito (de domingo a uma semana) de abril, na circunstância, com treinos bidiários 
de água e treino físico 
In Diário Insular- 30-03-2018  

 
 
Natação - Federação apoio Victoria 
In Record- 30-03-2018  

 
Natação - Seis atletas da região trabalham em Rio Maior 
Seis atletas da região trabalham em Rio Maior Convocados Ivo Rocha, Ana Castro e Ruben Linhares 
(Feira Viva); Ana Filipa Reis e Jaime Catarino (SC Aveiro) e Gino Caetano (Galitos) treinam no Centro 
Estágios Seis nadadores de clubes da região de Aveiro estão integrados no Estágio Global da Federação 
Portuguesa de Natação, que está a decorrer desde segundafeira e termina hoje, no Centro de Estágios 
em Rio Maior 
In Diário de Aveiro- 29-03-2018  

 
Natação - Academistas conquistam sete medalhas na Madeira 
Academistas conquistam sete medalhas na Madeira Os nadadores do Académico de Viseu conquistaram 
sete medalhas no Campeonato Nacional de Juvenis, Juniores e Seniores, competição que decorreu no 
Funchal (Madeira) no passado fim de semana 
In Diário de Viseu- 29-03-2018  

 

    
   Miguel Marques e João Vítor (CEOL) em destaque no Campeonato Nacional de Natação e 

no "Meeting" da Madeira 
Fotos CEOL. Nos dias 22 e a 25 de março, decorreram, na piscina do CPO da Penteada, o Campeonato 
Nacional de Juvenis, Juniores e Absolutos de Piscina Longa, organizado pela Associação de Natação da 
Madeira e Federação Portuguesa de Natação 
In Funchal Notícias Online - 29-03-2018  

 
Nadadores do FOCA obtiveram quatro títulos nacionais e um vice-campeão na Madeira 
2018-03-28 18:12:34+00:00 O FOCA - Clube de Natação de Felgueiras arrecadou, nos Campeonatos 
Nacionais de Juvenis, Juniores e Absolutos, que decorreram na Madeira, quatro títulos nacionais, um 
título vice-campeão e três mínimos seleção pré-júnior em oito finais, informou fonte do clube 
In Expresso de Felgueiras Online - 28-03-2018  

 
Natação - Estrelas fecha competição 
In Bola (A)- 29-03-2018  

 
O valor económico do desporto (artigo de António José Silva) 
14:54 A Quantificação e o efeito multiplicador da organização de eventos de natação em Portugal A 
relevância axiológica do desporto deve ser compatível com a sua relativa importância e valorização 
sociais, num contexto onde as pessoas do século XXI são protótipos de uma exclusão real, nativos 
digitais, e vivem num mundo cujas estruturas sociais e económicas não conseguimos hoje vislumbrar 
completamente 
In Bola Online (A) - 28-03-2018  

 
Pólo Aquático - CNAC supera Académica e arrecada título 
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CNAC supera Académica e arrecada título A equipa sub-18 do Clube Náutico Académico de Coimbra 
(CNAC) sagrou-se campeã regional ao vencer as duas mãos do jogo que deu o título diante da 
Académica. Depois da vitória por 23-6 na 1 
In Diário de Coimbra- 29-03-2018 

 
Jovens nadadores do CNPDL com excelentes resultados no Campeonato Nacional de 
Juvenis, Juniores e Absolutos 
Realizou-se de 22 a 25 de março, no Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal, os Campeonatos 
Nacionais de Juvenis, Juniores e Absolutos de Natação. Mais de 600 nadadores participaram nesta prova, 
entre os quais, a equipa de juvenis do CNPDL, composta pelos atletas Laura Fonseca, Ana Dias, João 
Santos e Rafael Borges, acompanhados pela Treinadora Mónica Franco 
In Açores 9 Online - 28-03-2018  

 
Académico de Viseu ganha sete medalhas em campeonato nacional 
Torneio na Madeira também deu uma medalha à Associação de Trabalhadores da Câmara de Vouzela 
Depois de quatro dias de competição, o balanço da participação do distrito de Viseu no Campeonato 
Nacional de Juvenis, Juniores e Seniores de Natação é positiva 
In Jornal do Centro Online - 28-03-2018  

 
Nadadora Ana Sofia Sousa brilha na Madeira. 
Ana Sofia Sousa, nadadora do Clube de Natação do Litoral Alentejano, confirmou o seu estatuto de 
talento emergente da natação portuguesa no Campeonato Nacional de Juvenis, Juniores e Absolutos, que 
decorreu no Funchal, de 22 a 25 de março 
In Notícias de Sines Online - 28-03-2018  

 
Atleta vilacondense conseguiu os mínimos para o Mundial de piscina curta 
Home Desporto Atleta vilacondense conseguiu os mínimos para o Mundial de piscina curta Atleta 
vilacondense conseguiu os mínimos para o Mundial de piscina curta Opj Opj 28 Março, 2018 Desporto 
Ana Catarina Monteiro conseguiu os mínimos para o Mundial de piscina curta e superou um recorde 
nacional em piscina longa, no Funchal 
In Primeiro de Janeiro Online (O) - 28-03-2018  

 
Ema Conceição Vice Campeã Nacional 
2018-03-28 14:30:37+01:00 EMA CONCEIÇÃO É VICE-CAMPEÃ NACIONAL EM JUVENIS "A" Mais um 
feito para a natação da Física! A jovem Ema Conceição esteve em grande plano e por duas vezes subiu 
ao pódio 
In Torres Vedras Web Online - 28-03-2018  

 
Equipa de Natação dos Amigos da Montanha no Nacional de Juvenis, Juniores e 
Seniores, na Madeira 
A equipa de natação dos Amigos da Montanha/Becri participou de 22 a 25 de março no Campeonato 
Nacional de Juvenis, Juniores e Seniores, que se realizou no Funchal. Os atletas Rui Costa e Nuno 
Coelho, treinados por Tiago Sampaio, viajaram até à Madeira, para participar no campeonato nacional em 
piscina de 50 metros estabelecendo ambos excelentes resultados e novos recordes pessoais 
In Atletismo Magazine Online - 27-03-2018  

 
Benedita Sport Club Natação nos campeonatos Nacionais Juvenis, Juniores e Absolutos 
O Benedita Sport Club Natação (BSCN) esteve representado pelos atletas beneditenses Rita Belo e David 
Martyn, no Campeonato Nacional de Juvenis, Juniores e Absolutos, realizados nas piscinas municipais da 
Penteada, Funchal - Madeira, entre os dias 22 3 25 de março, permitindo assim a estes dois nadadores 
estrearam-se em provas insulares, num campeonato bastante disputado entre 629 atletas, em 
representação de 107 clubes 
In Comércio e Notícias Online - 27-03-2018  

 
Ana Catarina Monteiro: Tóquio até parece mais perto depois de conquistada a Madeira 
22:27 27 de Março, 2018 Ana Catarina Monteiro conseguiu os mínimos para o Mundial de piscina curta e 
superou um recorde nacional em piscina longa, no Funchal. Em conversa com o JPN, a estudante do 
ICBAS admite que para alcançar bons resultados na modalidade teve de abdicar de algumas coisas 
In JPN Online - 27-03-2018  

 
CAMPEONATO NACIONAL DE JUVENIS, JUNIORES E ABSOLUTOS 
Comunicado: O Clube Elvense de Natação Decorreu de 22 a 25 de Março, na piscina da Penteada, no 
Funchal o Campeonato Nacional de piscina longa. O CEN esteve representado pela juvenil B , Barbara 
Franco e pelo junior de primeiro ano Joaquim Meruje 
In Tudobem - Informação Regional Online - 27-03-2018  

 
Torres Novas | Três atletas do Clube de Natação chegam ao pódio 
Torres Novas | Três atletas do Clube de Natação chegam ao pódio Por Gisela Oliveira - Mar 26, 2018 Três 
nadadores do Clube de Natação de Torres Novas (CNTN) subiram ao pódio no Campeonato Nacional de 
Juvenis, Juniores e Absolutos, que decorreu nas piscinas olímpicas da Funchal, na Madeira, de 22 a 25 
de março 
In Médio Tejo Online - 26-03-2018  

 
Nadadores de Torres Novas com três títulos nacionais 
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Prova contou com a presença de 629 nadadores, que representaram 107 clubes. O Clube de Natação de 
Torres Novas conquistou dois títulos nacionais no Campeonato Nacional de Juvenis, Juniores e Absolutos 
que se disputou entre os dias 22 e 25 de Março, no Funchal 
In Mirante Online (O) - 26-03-2018  

 
Nadadores de Paços de Ferreira sagram-se campeões nacionais na Madeira 
Os nadadores Inês Neto Rocha e Ricardo Rocha do Clube Aquático Pacense, de Paços de Ferreira, 
sagraram-se campões nacionais no Campeonato Nacional de Natação de Juvenis, Juniores e Absolutos, 
que decorreu entre 22 e 25 de março, no Funchal, ilha da Madeira 
In Tâmegasousa.pt Online - 26-03-2018  

 
Atletas do Clube Aquático Pacense sagraram-se campeões nacionais 
Inicio Paços de Ferreira Atletas do Clube Aquático Pacense sagraram-se campeões nacionaisPaços de 
FerreiraAtletas do Clube Aquático Pacense sagraram-se campeões nacionais Prova decorreu na Madeira 
Por Verdadeiro Olhar - Mar 26, 20180 Partilhar no Facebook Tweet no Twitter A cidade do Funchal 
acolheu, entre os dia 22 e 25 de Março, o Campeonato Nacional de Natação de Juvenis, Juniores e 
Absolutos, prova que contou com a presença de 629 nadadores em representação de 107 clubes, entre 
eles nove nadadores do Clube Aquático Pacense 
In Verdadeiro Olhar Online (O) - 26-03-2018  

 
Bicampeã e Gabriel "da Europa"?em destaque 
Maria Carlota Rebelo e Gabriel Lopes. Estes são os dois nadadores do distrito de Coimbra que estiveram 
em destaque em mais um dia nos campeonatos nacionais de juvenis, juniores e absolutos de natação, 
que está a decorrer no Funchal 
In Diário de Coimbra Online - 25-03-2018  

 
Diana Durães e Tomás Veloso garantem mínimos para Europeu de Glasgow 
Diana Durães e Tomas Veloso estiveram em destaque na segunda jornada do Campeonato Nacional de 
Juvenis, Juniores e Absolutos no Funchal ao assegurar mínimos para o Europeu absolutos em Glasgow, 
de 3 a 9 de agosto, nos 800 livres e 400 estilos respetivamente 
In Atletismo Magazine Online - 24-03-2018  

 
Natação - Equipa Principal no Campeonato Nacional de Natação 
equipa principal no campeonato nacional de natação Decorre no Funchal desde o dia 22 até ao próximo 
dia 25 de março, o Campeonato Nacional de Natação onde irão participar 630 atletas entre os quais, os 
nadadores a equipa principal do Naval, composta por 10 rapazes e 6 raparigas, nomeadamente: Afonso 
Sequeira, Miguel Gomes, Martim Silva, Tomás Silva, Henrique Gomes, André Portugal, Afonso Alves, 
Fernando Graça, Francisco Paulos, Diogo Pita, Susana Gomes, Júlia Ferreira, Carolina Boulhosa, Ana 
Fernandes, Marta Ferreira e Maria Gonçalves 
In Tribuna da Madeira- 23-03-2018  

 
Atletas de natação do CD Campinho no Campeonato Nacional no Funchal 
Dois atletas do Clube Desportivo de Campinho, Francisco Amaral e Leonor Ferreira, conseguiram 
qualificar-se ao atingir os tempos mínimos necessários para participar no Campeonato Nacional de 
Natação que decorrerá no próximo fim-de-semana no Funchal, lha da Madeira 
In Correio de Albergaria- 21-03-2018  

 
Académico de Viseu Natação - Prestação formidável na Ilha da Madeira 
A equipa de natação do Académico de Viseu foi competir ao Funchal, no Campeonato Nacional de 
Juvenis, Juniores e Seniores, estando em prova num total de 10 sessões de competição. Para este evento 
deslocaram-se à Ilha da Madeira um total de 629 nadadores, em representação de 106 Clubes 
In Rua Direita Online - 28-03-2018  

 
Natação - Sporting e Algés e Dafundo revalidam títulos 
Sporting e Algés e Dafundo revalidam títulos nacionais de nataÇÃo O Sporting, em masculinos, e o Algés 
e Dafundo, em femininos, revalidaram os respetivos títulos nos Nacionais de Clubes de natação, que 
terminaram em Coimbra 
In Emigrante - Mundo Português (O)- 23-03-2018  

 
Encontro de escolas 
In Correio da Manhã - Correio da Manhã Algarve- 28-03-2018  

 
Escola de Natação de Lagoa recebe certificação de qualidade 
Lagoa assinalou, este sábado, a certificação de qualidade atribuída pela Federação Portuguesa de 
Natação (FPN) à Escola de Natação Municipal com a organização do primeiro Encontro de Escolas. 
Participaram na iniciativa mais de duzentas crianças de várias escolas do Algarve, entre as quais a Escola 
Municipal de Atividades Aquáticas de Lagoa, Portinado, Escola de Natação [ 
In Algarve Desporto Online - 27-03-2018  

 
Piscinas de Lagoa acolheram I Encontro de Escolas de Natação 
O município de Lagoa assinalou, no dia 24 de março, a certificação de qualidade das suas Piscinas 
Municipais com a organização do I Encontro de Escolas de Natação. Participaram neste encontro 
comemorativo mais de 200 crianças de várias escolas do Algarve, entre as quais a Escola Municipal de 
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Atividades Aquáticas de Lagoa, Portinado, Escola de Natação de Lagos, Escola das Piscinas Municipais 
de Silves, Quarteira e Faro, Clube de Futebol Armacenense e de Ferreiras 
In Algarve Informativo Online - 27-03-2018  

 
Certificado de qualidade das Piscinas de Lagoa motiva 
Certificado de qualidade das Piscinas de Lagoa motiva terça, 27 março 2018 14:44 No comment tamanho 
da fonte diminuir o tamanho da fonte aumentar o tamanho da fonte Publicado em Lagoa Lida 4 vezes 
Imprimir E-mail Twitter I Encontro de Escolas de Natação Dina Adão Assessoria de imprensa Município de 
Lagoa O município de Lagoa assinalou no dia 24 de março passado a certificação de qualidade das suas 
Piscinas Municipais com a organização do I Encontro de Escolas de Natação 
In Algarve Mais Notícias Online - 27-03-2018  

 
Piscinas de Lagoa receberam certificado e 1º Encontro de Escolas de Natação 
A Câmara de Lagoa assinalou no dia 24 de marçoa a certificação de qualidade das suas Piscinas 
Municipais com a organização do 1º Encontro de Escolas de Natação. Participaram na iniciativa mais de 
200 crianças de várias escolas do Algarve, entre as quais a Escola Municipal de Atividades Aquáticas de 
Lagoa, a Portinado, a Escola de Natação de Lagos, as escolas das Piscinas Municipais de Silves, 
Quarteira e Faro, bem como os clubes Os Armacenenses e Ferreiras FC, tendo os alunos prestado provas 
de natação, polo aquático e natação artística 
In Algarve Vivo Online - 27-03-2018  

 
Sucesso organizativo e muitas marcas de relevo 
26 Mar 2018 Madeirenses conquistaram dez medalhas, duas de ouro através de João Castro Terminaram 
ontem, no Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal, o Campeonato Nacional de Juvenis, Juniores e 
Seniores de Natação, numa organização conjunta da Federação Portuguesa de Natação e da Associação 
de Natação da Madeira 
In Diário de Notícias da Madeira Online - 27-03-2018  

 
Piscinas Municipais de Lagoa recebem certificação de qualidade 
As Piscinas Municipais de Lagoa receberam a certificação de qualidade da Federação Portuguesa de 
Natação e o Município assinalou este feito com o I Encontro de Escolas de Natação, no passado dia 24 de 
Março 
In Sul Informação Online - 27-03-2018  

 
Natação - Nadadores do CNPDL batem 11 recorde pessoais 
In Açoriano Oriental- 28-03-2018 

 
Natação 
In Bola (A)- 28-03-2018  

 
Natação - Final de carreira 
In Correio da Manhã- 28-03-2018 

 
Albufeira - Open de Natação 
In Correio da Manhã - Correio da Manhã Algarve- 28-03-2018  

 
Natação - Ana Dias e Laura Fonseca em destaque 
In Correio dos Açores- 28-03-2018  

 
Natação - Nadadores de Leiria com passaporte para Europeu de Glasgow 
José Roque Os leirienses Guilherme Pina e Victoria Kaminskaya são dois dos dez nadadores portugueses 
que garantiram a qualificação para o Campeonato da Europa Absoluto de Glasgow (Escócia) depois dos 
resultados obtidos no Campeonato Nacional de Juvenis, Juniores e Absolutos que decorreu de 22 a 25 de 
Março, no Funchal (Madeira) 
In Diário de Leiria- 28-03-2018  

 
SC Braga conquistou onze títulos nacionais 
Natação SC Braga conquistou onze títulos nacionais O Sporting de Braga fez história nos campeonatos 
nacionais de natação em piscina longa disputados no Funchal, e que contaram com a presença de 625 
nadadores em representação de 106 clubes 
In Diário do Minho- 28-03-2018  

 
ADA continua a crescer na modalidade de natação 
A Academia Desportiva dos Açores (ADA) marcou presença no Torneio Torregri 2 e no Festival das 
Técnicas Simultâneas, em natação. Estas provas, concretizadas no passado dia três de março, foram 
fundamentais para a realização de uma avaliação técnica e de preparação para o Festival Regional 
In Diário Insular- 28-03-2018  

 
Natação - Daniel Gyurta anuncia retirada 
In Record- 28-03-2018  

 
Campeão olímpico de natação Daniel Gyurta anuncia final da carreira 
2018-03-27T15:48:22Z O nadador húngaro Daniel Gyurta, tricampeão mundial e campeão olímpico nos 
Jogos de Londres2012, nos 200 metros bruços, anunciou hoje o fim da carreira. "Tomo a decisão mais 
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difícil da minha vida, digo adeus à natação de competição 
In Diário de Notícias Online - 27-03-2018  

 
Daniel Gyurta anuncia final da carreira 
27 Mar 2018 | 16:01 O nadador húngaro Daniel Gyurta, tricampeão mundial e campeão olímpico nos 
Jogos de Londres2012, nos 200 metros bruços, anunciou hoje o fim da carreira. "Tomo a decisão mais 
difícil da minha vida, digo adeus à natação de competição 
In Impala Online - 27-03-2018  

 
Campeão olímpico de natação Daniel Gyurta anuncia final da carreira 
27 Mar 2018 | 16:01 Budapeste, 27 mar (Lusa) - O nadador húngaro Daniel Gyurta, tricampeão mundial e 
campeão olímpico nos Jogos de Londres2012, nos 200 metros bruços, anunciou hoje o fim da carreira 
In Impala Online - 27-03-2018  

 
Campeão olímpico de natação Daniel Gyurta anuncia final da carreira 
2018-03-27 16:02 O nadador húngaro Daniel Gyurta, tricampeão mundial e campeão olímpico nos Jogos 
de Londres'2012, nos 200 metros bruços, anunciou o fim da carreira esta terça-feira. "Tomo a decisão 
mais difícil da minha vida, digo adeus à natação de competição 
In Jogo Online (O) - 27-03-2018  

 
Campeão olímpico de natação Daniel Gyurta anuncia final da carreira 
Campeão olímpico de natação Daniel Gyurta anuncia final da carreira Budapeste, 27 mar (Lusa) - O 
nadador húngaro Daniel Gyurta, tricampeão mundial e campeão olímpico nos Jogos de Londres2012, nos 
200 metros bruços, anunciou hoje o fim da carreira 
In Lusa Online - 27-03-2018  

 
Campeão olímpico de natação Daniel Gyurta anuncia final da carreira 
Tue, 27 Mar 2018 17:04:05 +0200 O nadador húngaro Daniel Gyurta, tricampeão mundial e campeão 
olímpico nos Jogos de Londres2012, nos 200 metros bruços, anunciou hoje o fim da carreira. "Tomo a 
decisão mais difícil da minha vida, digo adeus à natação de competição 
In Notícias ao Minuto Online - 27-03-2018  

 
Campeão olímpico de natação Daniel Gyurta anuncia final da carreira 
27/3/2018, 17:30 "Tomo a decisão mais difícil da minha vida, digo adeus à natação de competição", disse 
Daniel Gyurta, tricampeão mundial e campeão olímpico nos Jogos de Londres, em 2012 O nadador 
húngaro Daniel Gyurta, tricampeão mundial e campeão olímpico nos Jogos de Londres 2012, nos 200 
metros bruços, anunciou esta terça-feira o fim da carreira 
In Observador Online - 27-03-2018  

 
Campeão olímpico Daniel Gyurta anuncia final da carreira 
27 de Março de 2018, 16:46 Nadador húngaro foi campeão mundial por três vezes e diz adeus à 
competição aos 28 anos. Foto REUTERS/Laszlo Balogh O nadador húngaro Daniel Gyurta, tricampeão 
mundial e campeão olímpico nos Jogos de Londres 2012, nos 200 metros bruços, anunciou nesta terça-
feira o fim da carreira 
In Público Online - 27-03-2018  

 
Campeão olímpico de natação Daniel Gyurta anuncia final da carreira 
Húngaro, de 28 anos, foi campeão do mundo três vezes, entre 2009 e 2013 O nadador húngaro Daniel 
Gyurta, tricampeão mundial e campeão olímpico nos Jogos de Londres'2012, nos 200 metros bruços, 
anunciou esta terça-feira o fim da carreira 
In Record Online - 27-03-2018  

 
Campeão olímpico de natação Daniel Gyurta anuncia final da carreira 
Húngaro, de 28 anos, foi campeão do mundo três vezes, entre 2009 e 2013 Por Record O nadador 
húngaro Daniel Gyurta, tricampeão mundial e campeão olímpico nos Jogos de Londres'2012, nos 200 
metros bruços, anunciou esta terça-feira o fim da carreira 
In Sábado Online - 27-03-2018  

 
Campeão olímpico de natação Daniel Gyurta anuncia final da carreira 
O nadador húngaro Daniel Gyurta, tricampeão mundial e campeão olímpico nos Jogos de Londres2012, 
nos 200 metros bruços, anunciou hoje o fim da carreira. "Tomo a decisão mais difícil da minha vida, digo 
adeus à natação de competição 
In Sapo Online - Sapo 24 Online - 27-03-2018  

 
Campeão olímpico de natação Daniel Gyurta anuncia final da carreira 
Nadador húngaro é tricampeão mundial e campeão olímpico nos Jogos de Londres2012 O nadador 
húngaro Daniel Gyurta, tricampeão mundial e campeão olímpico nos Jogos de Londres2012, nos 200 
metros bruços, anunciou hoje o fim da carreira 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 27-03-2018  

 
Campeão olímpico de natação Daniel Gyurta anuncia fim da carreira 
Desporto Scanpix Denmark 27.03.2018 19h16 O nadador húngaro Daniel Gyurta, tricampeão mundial e 
campeão olímpico nos Jogos de Londres 2012, nos 200 metros bruços, anunciou esta terça-feira o fim da 
carreira 
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In SIC Notícias Online - 27-03-2018  

 
Campeão olímpico de natação Daniel Gyurta anuncia final da carreira 
2018-03-27T15:48:22Z O nadador húngaro Daniel Gyurta, tricampeão mundial e campeão olímpico nos 
Jogos de Londres2012, nos 200 metros bruços, anunciou hoje o fim da carreira. "Tomo a decisão mais 
difícil da minha vida, digo adeus à natação de competição 
In TSF Online - 27-03-2018  

 
Certificação de qualidade para Piscinas de Lagoa 
2018-03-27T11:34:53+00:00 O Município de Lagoa assinalou no dia 24 de Março a certificação de 
qualidade das suas Piscinas Municipais com a organização do I Encontro de Escolas de Natação. 
Participaram neste encontro comemorativo mais de 200 crianças de várias escolas do Algarve, entre as 
quais a Escola Municipal de Actividades Aquáticas de Lagoa, Portinado, Escola de Natação de Lagos, 
Escola das Piscinas Municipais de Silves, Quarteira e Faro, Clube de Futebol Armacenense e de Ferreiras 
In Algarve Marafado Online - 27-03-2018  

 
Piscinas Municipais de Lagoa receberam certificação de qualidade 
O município de Lagoa assinalou no dia 24 de março a certificação de qualidade das suas Piscinas 
Municipais com a organização do I Encontro de Escolas de Natação. Participaram neste encontro mais de 
200 crianças de várias escolas do Algarve, entre as quais a Escola Municipal de Atividades Aquáticas de 
Lagoa, Portinado, Escola de Natação de Lagos, Escola das Piscinas Municipais de Silves, Quarteira e 
Faro, Clube de Futebol Armacenense e de Ferreiras 
In Algarve Primeiro Online - 27-03-2018  

 
Certificado de qualidade das Piscinas de Lagoa motiva I Encontro de Escolas de Natação 
O município de Lagoa assinalou no dia 24 de março passado a certificação de qualidade das suas 
Piscinas Municipais com a organização do I Encontro de Escolas de Natação. Participaram neste encontro 
comemorativo mais de 200 crianças de várias escolas do Algarve, entre as quais a Escola Municipal de 
Atividades Aquáticas de Lagoa, Portinado, Escola de Natação de Lagos, Escola das Piscinas Municipais 
de Silves, Quarteira e Faro, Clube de Futebol Armacenense e de Ferreiras 
In Voz do Algarve Online (A) - 27-03-2018  

 
Campeã olímpica de natação Katie Ledecky, do amadorismo à profissionalização 
A estrela da natação americana Katie Ledecky anunciou, na passada segunda-feira, que, aos 21 anos, 
tornou-se profissional para poder assinar contratos de patrocínio, já a pensar nos Jogos Olímpicos de 
Tóquio2020 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 27-03-2018  

 
Natação - Atletas da região conquistam medalhas nos Nacionais 
A cidade do Funchal, na Madeira, recebeu, entre quintafeira e domingo, a elite da natação portuguesa, 
uma vez que foi palco do Campeonato Nacional de Juvenis, Juniores e Seniores. Numa organizado pela 
Associação de Natação da Madeira e pela Federação Portuguesa de Natação, durante os quatro dias 
estiveram em acção 629 nadadores (320 masculinos e 309 femininos) no Complexo de Piscinas 
Olímpicas, sendo que vários representaram clubes do distrito de Aveiro 
In Diário de Aveiro- 27-03-2018  

 
Nacionais de Natação no Funchal rendem 20 medalhas para a região 
A cidade do Funchal, na Madeira, recebeu, entre quinta-feira e domingo, a elite da natação portuguesa, 
uma vez que foi palco do Campeonato Nacional de Juvenis, Juniores e Seniores. Numa organizado pela 
Associação de Natação da Madeira e pela Federaç A cidade do Funchal, na Madeira, recebeu, entre 
quinta-feira e domingo, a elite da natação portuguesa, uma vez que foi palco do Campeonato Nacional de 
Juvenis, Juniores e Seniores 
In Diário de Aveiro Online - 27-03-2018  

 
Gabriel Lopes confirma “mínimos” para o Mundial 
Ricardo Sousa Um dia depois da conclusão dos Campeonatos Nacionais de Juvenis, Juniores e 
Absolutos, nos quais vários atletas representantes dos clubes do distrito tiveram um excelente 
desempenho, o Complexo Olímpico do Funchal foi palco do Me eting da Madeira em piscina curta, que 
ficou marcado por um grande momento 
In Diário de Coimbra- 27-03-2018 

 
Natação - Ana confirma Mundial-2018 
In Bola (A)- 27-03-2018  

 
Natação - Piscina curta. Dois nadadores com mínimos para o mundial 
In Destak- 27-03-2018  

 
Natação - IX Torneio Inter-Turmas do SC Aveiro juntou 145 alunos 
EVENTO O Sporting Clube de Aveiro organizou, recentemen te, na sua piscina, o IX Torneio Inter-Turmas 
das Escolas de Natação da secção. O evento reuniu 145 alunos das diversas turmas dos níveis 3, 4 e 5 
In Diário de Aveiro- 27-03-2018  
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Natação - Festa da natação termina com novos feitos nacionais 
In Diário de Notícias da Madeira- 27-03-2018  

 
Natação - João Tinoco vice-campeão nacional 
GDN Famalicão João Tinoco vice-campeão nacional João Tinoco, atleta do Grupo Desportivo de Natação 
de Famalicão, sagrou-se vice-campeão nacional na prova de 200 costas, nos campeonatos nacionais de 
juvenis, juniores, seniores e absolutos realizados na Madeira, nas piscinas Olímpicas da Penteada, entre 
os dias 22/25 de março de 2018, com uma equipa constituída por 24 nadadores 
In Diário do Minho- 27-03-2018  

 
Natação. Mínimos para o Mundial 
In Jogo (O)- 27-03-2018  

 
Natação. Duo luso consegue mínimos para os Mundiais 
In Jornal de Notícias- 27-03-2018 

 
Natação - Lopes e Ana Monteiro confirmam Mundiais 
In Record- 27-03-2018  

 
Gabriel Lopes com mínimos para Mundiais de piscina curta nos 200 metros estilos 
2018-03-26T13:02:45Z O nadador Gabriel Lopes conseguiu hoje mínimos para os Campeonatos Mundiais 
de piscina curta nos 200 metros estilos, feito alcançado no meeting de natação nas piscinas olímpicas do 
Funchal 
In Diário de Notícias Online - 26-03-2018  

 
Ana Catarina Monteiro faz mínimos para Mundiais de piscina curta nos 200 mariposa 
2018-03-26T17:57:12Z A nadadora Ana Catarina Monteiro obteve hoje mínimos nos 200 metros mariposa 
para os Campeonatos Mundiais de piscina curta, ao fazer o tempo de 2.09,41 minutos no 'meeting' de 
natação que decorre no Funchal 
In Diário de Notícias Online - 26-03-2018  

 
Ana Catarina Monteiro faz mínimos para Mundiais de piscina curta nos 200 mariposa 
26 Mar 2018 | 18:05 Funchal, Madeira, 26 mar (Lusa) - A nadadora Ana Catarina Monteiro obteve hoje 
mínimos nos 200 metros mariposa para os Campeonatos Mundiais de piscina curta, ao fazer o tempo de 2 
In Impala Online - 26-03-2018  

 
Natação: Ana Catarina Monteiro com mínimos para os Mundiais 
2018-03-26 18:05 Ana Catarina Monteiro obteve mínimos nos 200 metros mariposa para os Campeonatos 
Mundiais de piscina curta. A nadadora Ana Catarina Monteiro obteve mínimos nos 200 metros mariposa 
para os Campeonatos Mundiais de piscina curta, ao fazer o tempo de 2 
In Jogo Online (O) - 26-03-2018  

 
Gabriel Lopes consegue os mínimos para os Mundiais de piscina curta 
2018-03-26 13:39 Os Mundiais de piscina curta realizam-se de 11 a 16 de dezembro, na cidade de 
Hangzhou, na China. O nadador Gabriel Lopes conseguiu hoje mínimos para os Campeonatos Mundiais 
de piscina curta nos 200 metros estilos, feito alcançado no meeting de natação nas piscinas olímpicas do 
Funchal 
In Jogo Online (O) - 26-03-2018  

 
Ana Catarina Monteiro faz mínimos para Mundiais de piscina curta nos 200 mariposa 
Ana Catarina Monteiro faz mínimos para Mundiais de piscina curta nos 200 mariposa Funchal, Madeira, 
26 mar (Lusa) - A nadadora Ana Catarina Monteiro obteve hoje mínimos nos 200 metros mariposa para os 
Campeonatos Mundiais de piscina curta, ao fazer o tempo de 2 
In Lusa Online - 26-03-2018  

 
Ana Monteiro faz mínimos para Mundiais de piscina curta nos 200 mariposa 
Mon, 26 Mar 2018 19:05:42 +0200 A nadadora Ana Catarina Monteiro obteve hoje mínimos nos 200 
metros mariposa para os Campeonatos Mundiais de piscina curta, ao fazer o tempo de 2.09,41 minutos no 
'meeting' de natação que decorre no Funchal 
In Notícias ao Minuto Online - 26-03-2018  

 
Ana Catarina Monteiro faz mínimos para Mundiais de piscina curta nos 200 mariposa 
26/3/2018, 18:41 A nadadora Ana Catarina Monteiro obteve mínimos nos 200 metros mariposa para os 
Campeonatos Mundiais de piscina curta, ao fazer o tempo de 2.09,41 minutos no 'meeting' de natação do 
Funchal 
In Observador Online - 26-03-2018  

 
Ana Catarina Monteiro faz mínimos para Mundiais de piscina curta 
26 de Março de 2018, 18:12 Nadadora do Vilacondense fez 2m09,41s nos 200 metros mariposa. no 
Funchal. Foto DR A nadadora Ana Catarina Monteiro obteve nesta segunda-feira mínimos nos 200 metros 
mariposa para os Campeonatos Mundiais de piscina curta, ao fazer o tempo de 2m09,41s, no meeting de 
natação que decorre no Funchal 
In Público Online - 26-03-2018  

 
Ana Catarina Monteiro faz mínimos para Mundiais de piscina curta 
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Nadou os nos 200 mariposa em 2.09,41 minutos, no Funchal A nadadora Ana Catarina Monteiro obteve 
esta segunda-feira mínimos nos 200 metros mariposa para os Campeonatos Mundiais de piscina curta, ao 
fazer o tempo de 2 
In Record Online - 26-03-2018  

 
Ana Catarina Monteiro faz mínimos para Mundiais de piscina curta 
Nadou os nos 200 mariposa em 2.09,41 minutos, no Funchal Por Record A nadadora Ana Catarina 
Monteiro obteve esta segunda-feira mínimos nos 200 metros mariposa para os Campeonatos Mundiais de 
piscina curta, ao fazer o tempo de 2 
In Sábado Online - 26-03-2018  

 
Ana Catarina Monteiro faz mínimos para Mundiais de piscina curta nos 200 mariposa 
A nadadora Ana Catarina Monteiro obteve hoje mínimos nos 200 metros mariposa para os Campeonatos 
Mundiais de piscina curta, ao fazer o tempo de 2.09,41 minutos no 'meeting' de natação que decorre no 
Funchal 
In Sapo Online - Sapo 24 Online - 26-03-2018  

 
Ana Catarina Monteiro faz mínimos para Mundiais de piscina curta nos 200 mariposa 
Nadadora competiu no Funchal A nadadora Ana Catarina Monteiro obteve hoje mínimos nos 200 metros 
mariposa para os Campeonatos Mundiais de piscina curta, ao fazer o tempo de 2.09,41 minutos no 
'meeting' de natação que decorre no Funchal 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 26-03-2018  

 
Gabriel Lopes com mínimos para Mundiais de piscina curta nos 200 metros estilos 
2018-03-26T13:02:45Z O nadador Gabriel Lopes conseguiu hoje mínimos para os Campeonatos Mundiais 
de piscina curta nos 200 metros estilos, feito alcançado no meeting de natação nas piscinas olímpicas do 
Funchal 
In TSF Online - 26-03-2018  

 
Ana Catarina Monteiro faz mínimos para Mundiais de piscina curta nos 200 mariposa 
2018-03-26T17:57:12Z A nadadora Ana Catarina Monteiro obteve hoje mínimos nos 200 metros mariposa 
para os Campeonatos Mundiais de piscina curta, ao fazer o tempo de 2.09,41 minutos no 'meeting' de 
natação que decorre no Funchal 
In TSF Online - 26-03-2018  

 
Campeonatos nacionais de natação 
Na natação, André Portugal Deus é vice-campeão nacional nos 100 metros bruços no escalão de juvenis 
B. 
In RTP Madeira - Telejornal Madeira - 23-03-2018 - 21:46H  

 
  

Sucesso organizativo e muitas marcas de relevo 
In Diário de Notícias da Madeira- 26-03-2018  

 
Campeonato de Natação 
Terminaram hoje os campeonatos de natação que decorreram no complexo de piscinas olímpicas do 
Funchal, a prova juntou mais de 600 nadadores de todo o país, na Madeira ficaram 10 medalhas 2 delas de 
ouro conquistadas por João Castro do São Roque 
In RTP Madeira - Telejornal Madeira - 25-03-2018 - 21:36H  

 
Jaime Ricardo a um passo de representar o país no campeonato Europeu 
In Notícias de Vouzela- 22-03-2018  

 
Gabriel Lopes com mínimos para Mundiais de piscina curta nos 200 metros estilos 
Atleta da Louzan Natação fez 1.55,79 minutos O nadador Gabriel Lopes conseguiu este sábado mínimos 
para os Campeonatos Mundiais de piscina curta nos 200 metros estilos, feito alcançado no meeting de 
natação nas piscinas olímpicas do Funchal 
In Record Online - 26-03-2018  

 
Gabriel Lopes com mínimos para Mundiais de piscina curta nos 200 metros estilos 
Atleta da Louzan Natação fez 1.55,79 minutos Por Record O nadador Gabriel Lopes conseguiu este sábado 
mínimos para os Campeonatos Mundiais de piscina curta nos 200 metros estilos, feito alcançado no meeting 
de natação nas piscinas olímpicas do Funchal 
In Sábado Online - 26-03-2018  

 
Açoriano vence europeu 
O terceirense Pedro Bartolomeu sagrou-se campeão da Europa de Quadriatlo na categoria sprint. 
In RTP Açores - Telejornal Açores - 25-03-2018 - 20:29H  

 
Campeonatos nacionais de natação 
Na natação, João Castro é campeão nacional Júnior nos 200 metros livres. Declarações de André Silva, 
presidente da Associação de Natação da Madeira. 
In RTP Madeira - Telejornal Madeira - 24-03-2018 - 21:41H  

 

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5b7ad644-c780-409d-942c-51619a8a27ff
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a5567968-100c-4b15-a325-0f660a747f54
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e10a3bd0-40c8-4b2c-aa7b-1f10d4b50a11
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4b5bae49-1f40-4319-8d95-bb239f7ea4c7
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6f321290-ba91-41dc-b2a4-0e18db881db3
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e10ddc29-553a-4c77-a358-69a754d0c159
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=187fc1ac-60ed-45b9-8a2d-2d836d92990b&userId=66d0c00b-77ee-4883-9bfe-cf1cac7963f4
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a5cf86e1-7094-4469-91f3-d46ec51a7d81&analises=1
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=12f0009f-8d65-49c2-8c28-a773f8de9cc4&userId=66d0c00b-77ee-4883-9bfe-cf1cac7963f4
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=dc650e8c-10ca-4bc1-ae05-0c5c4436530a&analises=1
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f864c994-966a-4cdf-b625-2f2ba674bf28
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e3ef588a-1a3e-4857-b424-3c1143f8edfd
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d02496fa-b1fe-408b-b590-ae9a83029c72&userId=66d0c00b-77ee-4883-9bfe-cf1cac7963f4
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2df49d48-3bbd-4029-a43a-5605de6ed8e6&userId=66d0c00b-77ee-4883-9bfe-cf1cac7963f4


RELATORIO MENSAL DE ATIVIDADE 
Março de 2018 

 

 

Nadadores juniores confirma futuro no Funchal 
Os nadadores juniores estiveram em plano de destaque na derradeira jornada doCampeonato Nacional de 
Juvenis, Juniores e Absolutos hoje no Funchal. Ana Guedes (Ginásio de Vila Real) nos 50 mariposa, Ana 
Sousa (Litoral Alentejano) nos 200 livres e José Lopes (SC Braga) nos 400 livres bateram recordes nacionais 
de juniores 
In Atletismo Magazine Online - 26-03-2018  

 
Natação - Mínimo de Victoria a fechar o Nacional 
In Record- 26-03-2018  

 
Alexis Santos e Gabriel Lopes confirmam ambição para Europeu 
Alexis Santos e Gabriel Lopes protagonizaram a melhor final da tarde, nos 200 estilos, nos Nacionais de 
Juvenis, Juniores e Absolutos no Funchal, com o nadador olímpico do Sporting a superiorizar-se ao jovem 
internacional do Louzan Natação, ambos a confirmarem a presença com marcas mínimas para o Europeu de 
Absoluto de Glasgow 
In Atletismo Magazine Online - 25-03-2018  

 
"Podemos passar da ambição para um nível de sonho" 
2018-03-25 20:52 O diretor técnico da Federação Portuguesa de Natação, José Machado, fez uma análise 
aos Campeonatos Nacionais que decorreram na Madeira de sexta a domingo. Um balanço "muito positivo", 
com resultados que "ultrapassaram expectativas", foi a síntese dada este domingo sobre os Campeonatos 
Nacionais de natação, realizados no Funchal, pelo diretor técnico nacional da Federação, José Machado 
In Jogo Online (O) - 25-03-2018 
 
 

Natação - Fechar com tripla Victoria 
In Bola (A)- 26-03-2018  

 
Natação Avião carregado de medalhas no regresso a Coimbra 
Natação Avião carregado de medalhas no regresso a Coimbra 111 Terminaram, ontem, na Madeira, os 
Campeonatos Nacionais de Juvenis, Juniores e Absolutos, com vários conimbricenses em destaque. Ontem, 
na primeira prova do dia, o primeiro “ouro”, para Camila Rebelo (Louzan Natação), nos 200 costas de 
Juvenis A (2:22 
In Diário As Beiras- 26-03-2018  

 
Nadadores de Coimbra com saldo final muito positivo 
Nadadores de Coimbra com saldo final muito positivo Nacionais Atletas da Associação de Natação de 
Coimbra amealharam um total de 24 medalhas em quatro dias André Freixo O último dia de competição do 
Nacional de Juvenis, Juniores e Absolutos de natação que se realizou no Funchal rendeu aos atletas da 
Associação de Natação de Coimbra um total de nove medalhas com a participação final por parte dos atletas 
da Lusa-Atenas a fixar-se num total de 24 conquistas nos quatro escalões em prova 
In Diário de Coimbra- 26-03-2018 

 
Natação - Juniores brilham no cair do pano 
In Jogo (O)- 26-03-2018  

 
Natação - Kaminskaya reforça mínimos para o Europeu 
In Jornal de Notícias- 26-03-2018 

 
Nacionais natação: Victoria Kaminskaya com mínimos para Europeus nos 200 bruços 
2018-03-25T16:56:03Z Victoria Kaminskaya obteve hoje os mínimos para os Europeus de natação, na 
categoria de 200 metros bruços, no quarto e último dia dos Campeonatos Nacionais, que se realizam nas 
piscinas olímpicas do Funchal 
In Diário de Notícias Online - 25-03-2018  

 
Nacionais natação: Resultados "ultrapassaram expectativas" - diretor técnico 
2018-03-25T19:19:53Z Um balanço "muito positivo", com resultados que "ultrapassaram expectativas", foi a 
síntese dada hoje dos Campeonatos Nacionais de natação, realizados no Funchal, pelo diretor técnico 
nacional da Federação, José Machado, à agência Lusa 
In Diário de Notícias Online - 25-03-2018  

 
Victoria Kaminskaya com mínimos para os Europeus nos 200 metros bruços 
2018-03-25 17:03 A portuguesa conseguiu os mínimos pela terceira vez, após os 200 e 400 metros estilos. 
Victoria Kaminskaya obteve este domingo os mínimos para os Europeus de natação, na categoria de 200 
metros bruços, no quarto e último dia dos Campeonatos Nacionais, que se realizam nas piscinas olímpicas 
do Funchal 
In Jogo Online (O) - 25-03-2018  

 
Victoria Kaminskaya atinge mínimos europeus nos 200 bruços 
Portuguesa atingiu marca de 2.29,12 minutos ao vencer final do campeonato nacional Victoria Kaminskaya 
obteve este domingo os mínimos para os Europeus de natação, na categoria de 200 metros bruços, no 
quarto e último dia dos Campeonatos Nacionais, que se realizam nas piscinas olímpicas do Funchal 
In Record Online - 25-03-2018  
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Nacionais: Diretor técnico diz que resultados "ultrapassaram expectativas" 
Um balanço "muito positivo", com resultados que "ultrapassaram expectativas", foi a síntese dada este 
domingo dos Campeonatos Nacionais de natação, realizados no Funchal, pelo diretor técnico nacional da 
Federação, José Machado, à agência Lusa 
In Record Online - 25-03-2018  

 
Nacionais natação: Victoria Kaminskaya alcança pela terceira vez mínimos para Europeus 
Lusa Comentários 25 Mar, 2018, 18:54 / atualizado em 25 Mar, 2018, 18:54 | Outras Modalidades Victoria 
Kaminskaya destacou-se hoje ao conseguir mínimos pela terceira vez para os Europeus de natação, no 
quarto e último dia dos Campeonatos Nacionais, que decorreram nas piscinas olímpicas do Funchal 
In RTP Online - 25-03-2018  

 
Madeirenses conquistam 10 medalhas nos nacionais de natação 
Desporto Desporto | Publicado 25 Mar, 2018, 17:06 / atualizado em 25 Mar, 2018, 17:07 © David Teixeira 
Fernandes Os nadadores madeirenses conquistaram dez medalhas nos Campeonatos Nacionais de 
Natação 
In RTP Online - 25-03-2018  

 
Victoria Kaminskaya atinge mínimos europeus nos 200 bruços 
Portuguesa atingiu marca de 2.29,12 minutos ao vencer final do campeonato nacional Por Record Victoria 
Kaminskaya obteve este domingo os mínimos para os Europeus de natação, na categoria de 200 metros 
bruços, no quarto e último dia dos Campeonatos Nacionais, que se realizam nas piscinas olímpicas do 
Funchal 
In Sábado Online - 25-03-2018  

 
Nacionais: Diretor técnico diz que resultados "ultrapassaram expectativas" 
O grande destaque foi para o reforço da comitiva portuguesa para os Europeus, que se realizam em 
Glasgow, de 3 a 9 de agosto, passando de três a dez nadadores. Por Record Um balanço "muito positivo", 
com resultados que "ultrapassaram expectativas", foi a síntese dada este domingo dos Campeonatos 
Nacionais de natação, realizados no Funchal, pelo diretor técnico nacional da Federação, José Machado, à 
agência Lusa 
In Sábado Online - 25-03-2018  

 
Nacionais natação: Victoria Kaminskaya com mínimos para Europeus nos 200 bruços 
A nadadora do Estrelas São João de Brito venceu a final com a marca de 2.29,12 minutos Victoria 
Kaminskaya obteve hoje os mínimos para os Europeus de natação, na categoria de 200 metros bruços, no 
quarto e último dia dos Campeonatos Nacionais, que se realizam nas piscinas olímpicas do Funchal 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 25-03-2018  

 
Natação: Victoria Kaminskaya alcança pela terceira vez mínimos para os Europeus 
Victoria Kaminskaya destacou-se hoje ao conseguir mínimos pela terceira vez para os Europeus de natação, 
no quarto e último dia dos Campeonatos Nacionais, que decorreram nas piscinas olímpicas do Funchal 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 25-03-2018  

 
Resultados dos Nacionais de natação "ultrapassaram expectativas", diz diretor técnico 
José Machado faz balanço "muito positivo" da prova realizada no Funchal Um balanço "muito positivo", com 
resultados que "ultrapassaram expectativas", foi a síntese dada hoje dos Campeonatos Nacionais de 
natação, realizados no Funchal, pelo diretor técnico nacional da Federação, José Machado, à agência Lusa 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 25-03-2018  

 
Victoria Kaminskaya alcança pela terceira vez mínimos para Europeus 
2018-03-25T18:33:48Z Victoria Kaminskaya destacou-se hoje ao conseguir mínimos pela terceira vez para 
os Europeus de natação, no quarto e último dia dos Campeonatos Nacionais, que decorreram nas piscinas 
olímpicas do Funchal 
In TSF Online - 25-03-2018  

 
Nacionais natação: Resultados "ultrapassaram expectativas" 
2018-03-25T19:19:53Z Um balanço "muito positivo", com resultados que "ultrapassaram expectativas", foi a 
síntese dada hoje dos Campeonatos Nacionais de natação, realizados no Funchal, pelo diretor técnico 
nacional da Federação, José Machado, à agência Lusa 
In TSF Online - 25-03-2018  

 
Victoria Kaminskaya com mínimos para Europeus nos 200 bruços 
2018-03-25T16:56:03Z Victoria Kaminskaya obteve hoje os mínimos para os Europeus de natação, na 
categoria de 200 metros bruços, no quarto e último dia dos Campeonatos Nacionais, que se realizam nas 
piscinas olímpicas do Funchal 
In TSF Online - 25-03-2018 
 

Natação:Diana Durães apurada para os Europeus em Glasgow. 
A fafense Diana Durães esteve em destaque na segunda jornada do Campeonato Nacional de Juvenis, 
Juniores e Absolutos, no Funchal, ao assegurar mínimos para os europeus absolutos em Glasgow, de 3 a 
9 de agosto, nos 800 metros livres 
In FafeTV Online - 24-03-2018  
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Natação - João Castro conquista segundo titulo nacional 
In Diário de Notícias da Madeira- 25-03-2018  

 
João Castro é campeão nacional júnior dos 200 metros livres 
Desporto Nacionais de natação (Vídeo) Desporto | Publicado 25 Mar, 2018, 13:23 © cdsaoroque.com O 
madeirense João Castro é campeão nacional júnior nos 200 metros livres. Apesar do título conquistado 
ontem no Funchal, o nadador do São Roque falhou por muito pouco o apuramento para o Campeonato da 
Europa 
In RTP Online - 25-03-2018 
 
 

Atleta do Fluvial Vilacondense bate recorde e garante mínimos para Europeus 
Atleta do Fluvial Vilacondense bate recorde e garante mínimos para Europeus - Mar 23, 2018 100 Ana 
Catarina Monteiro, atleta de natação do Clube Fluvial Vilacondense, alcançou um novo recorde nacional 
absoluto nos 200 mariposa nas finais do Campeonato Nacional de Juvenis, Juniores e Absolutos 
In Mais Semanário Online - 24-03-2018 
 

Natação - "Para mim é barulho!" 
In Bola (A)- 25-03-2018  

 
Natação - Europeus. Lopes garante mínimos 
In Correio da Manhã- 25-03-2018 

 
Sobe & desce 
In Correio da Manhã- 25-03-2018 

 
Natação - Carlota Rebelo e Gabriel Lopes em destaque 
Bicampeã e Gabriel “da Europa”?em destaque Maria Carlota Rebelo e Gabriel Lopes. Estes são os dois 
nadadores do distrito de Coimbra que estiveram em destaque em mais um dia nos campeonatos nacionais 
de juvenis, juniores e absolutos de natação, que está a decorrer no Funchal 
In Diário de Coimbra- 25-03-2018 

 
Natação- Luta de titãs na Madeira 
In Jogo (O)- 25-03-2018  

 
Natação - Gabriel Lopes é o 10.º português com mínimos para Europeu 
Natação Gabriel Lopes é o 10.º português com mínimos para Europeu Gabriel Lopes conseguiu ontem, 
nos Nacionais de natação que decorrem no Funchal, mínimos para os Europeus ao nadar os 200m estilos 
em 2m01,82s 
In Público- 25-03-2018  

 
Natação - Alexis Santos vence final emocionante 
In Record- 25-03-2018  

 
Hóquei subaquático. ´Sticadas´ debaixo de água 
In Record - Rmais- 25-03-2018  

 
Natação: Diana Durães volta a alcançar mínimos para os Europeus, agora nos 400 metros 
livres 
Nadadora do Benfica já tinha assegurado a presença na competição nos 800 metros livres Diana Durães 
voltou este sábado a conseguir mínimos para os Europeus de natação, desta feita nos 400 metros livres, 
nos Campeonatos Nacionais, que decorrem até domingo nas piscinas olímpicas do Funchal 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 25-03-2018  

 
SÍNTESE: Nacionais Natação: Gabriel Lopes ´reforça´ equipa portuguesa para Europeus 
2018-03-24T19:43:24Z Gabriel Lopes tornou-se hoje no 10.º nadador português a garantir mínimos para 
os Europeus, tendo Victoria Kaminskaya e Diana Durães também estado em destaque no terceiro dia dos 
Campeonatos Nacionais, nas piscinas olímpicas do Funchal 
In Diário de Notícias Online - 24-03-2018  

 
Nacionais natação: Victoria Kaminskaya obtém mínimos para Europeus nos 400 metros 
estilos 
2018-03-24T18:03:53Z Victoria Kaminskaya conseguiu hoje os mínimos para os Campeonatos Europeus 
de natação nos 400 metros estilos, no terceiro dia dos Nacionais, que decorrem até domingo nas piscinas 
olímpicas do Funchal 
In Diário de Notícias Online - 24-03-2018  

 
Diana Durães volta a obter mínimos para os Europeus 
2018-03-24 21:24 A nadadora do Benfica apurou-se agora nos 400 metros livres. Diana Durães voltou 
este sábado a conseguir mínimos para os Europeus de natação, desta feita nos 400 metros livres, nos 
Campeonatos Nacionais, que decorrem até domingo nas piscinas olímpicas do Funchal 
In Jogo Online (O) - 24-03-2018  
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Victoria Kaminskaya garante mínimos para os Europeus nos 400 metros 
2018-03-24 18:23 A atleta também já tinha obtido o tempo necessário nos 200 metros estilos. Victoria 
Kaminskaya conseguiu este sábado os mínimos para os Campeonatos Europeus de natação nos 400 
metros estilos, no terceiro dia dos Nacionais, que decorrem até domingo nas piscinas olímpicas do 
Funchal 
In Jogo Online (O) - 24-03-2018  

 
Gabriel Lopes junta-se ao lote de apurados para os Europeus de Glasgow 
2018-03-24 21:35 Portugal já conta com dez nadadores com mínimos para o Campeonato da Europa. 
Gabriel Lopes tornou-se este sábado no 10.º nadador português a garantir mínimos para os Europeus, 
tendo Victoria Kaminskaya e Diana Durães também estado em destaque no terceiro dia dos Campeonatos 
Nacionais, nas piscinas olímpicas do Funchal 
In Jogo Online (O) - 24-03-2018  

 
Nacionais: Victoria Kaminskaya obtém mínimos para os Europeus nos 400 metros estilos 
A atleta do Estrelas São João de Brito conseguiu a marca mínima Victoria Kaminskaya conseguiu este 
sábado os mínimos para os Campeonatos Europeus de natação nos 400 metros estilos, no terceiro dia 
dos Nacionais, que decorrem até domingo nas piscinas olímpicas do Funchal 
In Record Online - 24-03-2018  

 
Nacionais: Diana Durães alcança mínimos para os 400 metros livres 
Prova decorre no Funchal Diana Durães voltou este sábado a conseguir mínimos para os Europeus de 
natação, desta feita nos 400 metros livres, nos Campeonatos Nacionais, que decorrem até domingo nas 
piscinas olímpicas do Funchal 
In Record Online - 24-03-2018  

 
Nacionais Natação: Gabriel Lopes `reforça` equipa portuguesa para Europeus 
Lusa Comentários 24 Mar, 2018, 19:50 | Outras Modalidades Gabriel Lopes tornou-se hoje no 10.º 
nadador português a garantir mínimos para os Europeus, tendo Victoria Kaminskaya e Diana Durães 
também estado em destaque no terceiro dia dos Campeonatos Nacionais, nas piscinas olímpicas do 
Funchal 
In RTP Online - 24-03-2018  

 
Nacionais: Victoria Kaminskaya obtém mínimos para os Europeus nos 400 metros estilos 
A atleta do Estrelas São João de Brito conseguiu a marca mínima Por Record Victoria Kaminskaya 
conseguiu este sábado os mínimos para os Campeonatos Europeus de natação nos 400 metros estilos, 
no terceiro dia dos Nacionais, que decorrem até domingo nas piscinas olímpicas do Funchal 
In Sábado Online - 24-03-2018  

 
Nacionais: Diana Durães alcança mínimos para os 400 metros livres 
Prova decorre no Funchal Por Record Diana Durães voltou este sábado a conseguir mínimos para os 
Europeus de natação, desta feita nos 400 metros livres, nos Campeonatos Nacionais, que decorrem até 
domingo nas piscinas olímpicas do Funchal 
In Sábado Online - 24-03-2018  

 
Natação: Victoria Kaminskaya obtém mínimos para os Europeus nos 400 metros estilos 
A atleta do Estrelas São João de Brito já havia também obtido o tempo necessário nos 200 metros estilos 
Victoria Kaminskaya conseguiu hoje os mínimos para os Campeonatos Europeus de natação nos 400 
metros estilos, no terceiro dia dos Nacionais, que decorrem até domingo nas piscinas olímpicas do 
Funchal 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 24-03-2018  

 
Gabriel Lopes ´reforça´ equipa portuguesa para Europeus 
2018-03-24T19:43:24Z Gabriel Lopes tornou-se hoje no 10.º nadador português a garantir mínimos para 
os Europeus, tendo Victoria Kaminskaya e Diana Durães também estado em destaque no terceiro dia dos 
Campeonatos Nacionais, nas piscinas olímpicas do Funchal 
In TSF Online - 24-03-2018  

 
Victoria Kaminskaya obtém mínimos para Europeus nos 400 metros estilos 
2018-03-24T18:03:53Z Victoria Kaminskaya conseguiu hoje os mínimos para os Campeonatos Europeus 
de natação nos 400 metros estilos, no terceiro dia dos Nacionais, que decorrem até domingo nas piscinas 
olímpicas do Funchal 
In TSF Online - 24-03-2018  

 
Diana Durães volta a alcançar mínimos para Europeus, agora nos 400 metros livres 
2018-03-24T19:10:38Z Diana Durães voltou hoje a conseguir mínimos para os Europeus de natação, 
desta feita nos 400 metros livres, nos Campeonatos Nacionais, que decorrem até domingo nas piscinas 
olímpicas do Funchal 
In TSF Online - 24-03-2018  

 
Nacionais natação: Diana Durães e Tomás Veloso juntam-se aos apurados para 
Europeus 
2018-03-23T20:49:47Z Diana Durães e Tomás Veloso estiveram hoje em destaque, ao obterem os 
mínimos para os Europeus de natação, no segundo dia dos campeonatos Nacionais, que decorrem nas 
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piscinas olímpicas do Funchal 
In Diário de Notícias Online - 23-03-2018  

 
Nacionais: Diana Durães e Tomás Veloso juntam-se aos apurados para os Europeus 
Em destaque no Funchal Diana Durães e Tomás Veloso estiveram esta sexta-feira em destaque, ao 
obterem os mínimos para os Europeus de natação, no segundo dia dos campeonatos Nacionais, que 
decorrem nas piscinas olímpicas do Funchal 
In Record Online - 23-03-2018  

 
Nacionais: Diana Durães e Tomás Veloso juntam-se aos apurados para os Europeus 
Em destaque no Funchal Por Record Diana Durães e Tomás Veloso estiveram esta sexta-feira em 
destaque, ao obterem os mínimos para os Europeus de natação, no segundo dia dos campeonatos 
Nacionais, que decorrem nas piscinas olímpicas do Funchal 
In Sábado Online - 23-03-2018  

 
Natação: Diana Durães e Tomás Veloso juntam-se aos apurados para os Europeus 
Diana Durães e Tomás Veloso estiveram hoje em destaque, ao obterem os mínimos para os Europeus de 
natação, no segundo dia dos campeonatos Nacionais, que decorrem nas piscinas olímpicas do Funchal. A 
nadadora do Benfica conseguiu o feito nos 800 metros livres, ao vencer a prova com o tempo de 8 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 23-03-2018  

 
Diana Durães e Tomás Veloso juntam-se aos apurados para Europeus 
2018-03-23T20:49:47Z Diana Durães e Tomás Veloso estiveram hoje em destaque, ao obterem os 
mínimos para os Europeus de natação, no segundo dia dos campeonatos Nacionais, que decorrem nas 
piscinas olímpicas do Funchal 
In TSF Online - 23-03-2018 
 

Natação - Tomás Veloso garante mínimos 
Campeão Tomás garante mínimos para o Europeu Em grande Nadador do CNAC foi um dos atletas do 
distrito que esteve em evidência nos Campeonatos Nacionais Os nadadores do distrito de Co imbra 
tiveram ontem um gran de dia durante o Campeonato Nacional de Juvenis, Juniores e Absolutos, no 
Funchal, ao alcançarem um conjunto brilhante de resultados 
In Diário de Coimbra- 24-03-2018 

 

Gabriel Lopes com mínimos para os Europeus 
13:00 O português Gabriel Lopes garantiu este sábado durante os campeonatos nacionais de Natação 
os mínimos para participar nos Europeus. O nadador da Louzan Natação venceu as eliminatórias dos 
200 metros estilos com o tempo de 2 
In Bola Online (A) - 24-03-2018  

 
Melhores do mundo treinam por cá 
Melhores do mundo treinam por cá Centros de Alto Rendimento em Montemor-o-Velho e Sangalhos-
Anadia acolhem, anualmente, estágios, treinos e competições com atletas de topo mundial D as 14 
infraestruturas que integram a Rede Nacional de Centros de Alto Rendimento, a região foi contemplada 
com duas: Montemor-o-Velho e Sangalhos 
In Diário As Beiras - Aniversário- 24-03-2018  

 
Natação - Quatro medalhas para a Madeira 
In Diário de Notícias da Madeira- 24-03-2018  

 
Nacionais natação: Gabriel Lopes atinge mínimos para Europeus nos 200 metros 
estilos 
2018-03-24T11:12:39Z Gabriel Lopes conseguiu hoje mínimos para os Europeus de natação nos 200 
metros estilos, nos campeonatos Nacionais, que decorrem até domingo, nas piscinas olímpicas do 
Funchal. O nadador da Louzan Natação obteve a marca de 2 
In Diário de Notícias Online - 24-03-2018  

 
Natação - Diana Durães alcança mínimos para o Europeu 
Natação Diana Durães alcança mínimos para o Europeu A nadadora fafense Diana Durães obteve 
ontem mínimos para os Campeonatos Europeus de natação nos 800 metros livres, no decorrer dos 
Nacionais que se estão a realizar no Funchal 
In Diário do Minho- 24-03-2018  

 
Gabriel Lopes atinge mínimos para Europeus nos 200 metros estilos 
2018-03-24 11:26 Nadador da Louzan Natação atingiu marca nos campeonatos nacionais, que 
decorrem nas piscinas olímpicas do Funchal. Gabriel Lopes conseguiu este sábado mínimos para os 
Europeus de natação nos 200 metros estilos, nos campeonatos nacionais, que decorrem até domingo 
nas piscinas olímpicas do Funchal 
In Jogo Online (O) - 24-03-2018  

 
Nacionais: Gabriel Lopes atinge mínimos para Europeus nos 200 metros estilos 
Obteve a marca de 2.01,82 minutos Gabriel Lopes conseguiu este sábado mínimos para os Europeus 
de natação nos 200 metros estilos, nos campeonatos Nacionais, que decorrem até domingo, nas 
piscinas olímpicas do Funchal 

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8b33c3d9-3bb0-4e4c-9d63-c14f80f32f96
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=23fc1991-9963-433f-8685-6a82753f3325
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1e4c1016-593a-42c2-a67f-54a0d902566a
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4e268eb3-114a-457b-800d-2477f4780070
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9ce97773-fc3f-492d-a8da-c3fbed72b253
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8265106d-50ef-4334-8d7a-84a4548d47db&analises=1
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=450c6bc7-0107-4811-97b0-f563506858ef
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=53528ae4-adf7-4894-8a2a-0f53208c4638&analises=1
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=95084c0b-56a9-4549-b4ee-23c737ccc42f&analises=1
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9c1ad733-47a1-4066-8f92-7d3a58c9b6af
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4c8cfaef-1952-4cb4-842a-500badfc1e92&analises=1
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c5aa990d-485b-404f-b23c-34dcfb3540cc


RELATORIO MENSAL DE ATIVIDADE 
Março de 2018 

 

 

In Record Online - 24-03-2018  

 
Gabriel Lopes atinge mínimos para Europeus nos 200 metros estilos 
Desporto Nacionais de natação Desporto | Publicado 24 Mar, 2018, 12:12 © DR Gabriel Lopes 
conseguiu hoje mínimos para os Europeus de natação nos 200 metros estilos, nos campeonatos 
Nacionais, que decorrem até domingo, nas piscinas olímpicas do Funchal 
In RTP Online - 24-03-2018  

 
Nacionais: Gabriel Lopes atinge mínimos para Europeus nos 200 metros estilos 
Obteve a marca de 2.01,82 minutos Por Record Gabriel Lopes conseguiu este sábado mínimos para os 
Europeus de natação nos 200 metros estilos, nos campeonatos Nacionais, que decorrem até domingo, 
nas piscinas olímpicas do Funchal 
In Sábado Online - 24-03-2018  

 
Nacionais natação: Gabriel Lopes atinge mínimos para Europeus nos 200 metros 
estilos 
Gabriel Lopes conseguiu hoje mínimos para os Europeus de natação nos 200 metros estilos, nos 
campeonatos Nacionais, que decorrem até domingo, nas piscinas olímpicas do Funchal. O nadador da 
Louzan Natação obteve a marca de 2 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 24-03-2018  

 
Gabriel Lopes atinge mínimos para Europeus nos 200 metros estilos 
2018-03-24T11:12:39Z Gabriel Lopes conseguiu hoje mínimos para os Europeus de natação nos 200 
metros estilos, nos campeonatos Nacionais, que decorrem até domingo, nas piscinas olímpicas do 
Funchal. O nadador da Louzan Natação obteve a marca de 2 
In TSF Online - 24-03-2018  

 
 

Natação - «Foi para isto que vim» 
In Bola (A)- 24-03-2018  

 
Natação - Clube Natação Litoral Alentejano vai com três atletas 
NATAÇÃO Madeira acolhe Campeonatos Nacionais Clube Natação Litoral Alentejano vai com três 
atletas A cidade do Funchal, na Madeira, recebe até 25 de Março, a élite da natação portuguesa com a 
realização dos Campeonatos Nacionais de Juvenis, Juniores e Séniores 
In Diário da Região- 23-03-2018  

 
Natação - Vasco Ribeiro sagra-se vice-campeão zonal em Felgueiras 
Nos dias 9, 10 e 11 de Março realizou-se o Torneio Zonal de Infantis da Zona Norte, nas Piscinas 
Municipais de Felgueiras. O torneio contou com 46 clubes, dos quais estiveram em competição 247 
atletas das Associações ANMIN, ANNP, ANC, ANCNP e ARNN 
In Jornal N- 19-03-2018  

 

Natação: já vão nove ao Europeu 
In Jogo (O)- 24-03-2018  

 
Natação - Veloso e Diana Durães nos Europeus 
In Jornal de Notícias- 24-03-2018 

 
Diana Durães e Tomás Veloso apurados para os Europeus 
Natação Diana Durães e Tomás Veloso apurados para os Europeus Diana Durães e Tomás Veloso 
estiveram ontem em destaque, ao obterem os mínimos para os Europeus de natação, no segundo dia 
dos campeonatos nacionais, que decorrem nas piscinas olímpicas do Funchal 
In Público- 24-03-2018  

 
Natação - Mais dois bilhetes para Glasgow 
In Record- 24-03-2018  

 
Nacionais Natação: Diana Durães com mínimos para os Europeus nos 800 m livres 
2018-03-23T18:24:37Z Diana Durães obteve hoje mínimos para os Campeonatos Europeus de natação 
nos 800 metros livres, no decorrer dos Nacionais que se estão a realizar no Funchal. A atleta do Benfica 
venceu a prova de absolutos, com a marca de 8 
In Diário de Notícias Online - 23-03-2018  

 
Diana Durães e Tomás Veloso juntam-se aos apurados para Europeus 
2018-03-23T20:49:00Z Diana Durães e Tomás Veloso estiveram hoje em destaque, ao obterem os 
mínimos para os Europeus de natação, no segundo dia dos campeonatos Nacionais, que decorrem nas 
piscinas olímpicas do Funchal 
In Diário de Notícias Online - 23-03-2018  

 
Tomás Veloso alcança marca para os Europeus nos 400 metros estilos 
2018-03-23 21:39 Também Diana Durães havia conseguido os mínimos para os Europeus esta sexta-
feira. Tomás Veloso e Diana Durães estiveram esta sexta-feira em destaque, ao obterem os mínimos 
para os Europeus de natação, no segundo dia dos campeonatos nacionais, que decorrem nas piscinas 
olímpicas do Funchal 

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1a8687f2-93fd-4f05-bacf-ce8d45646b3a
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1874f563-871c-480c-9ba4-d175dff240b3
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c7db7494-1a48-441e-be71-ae1fcb76e7d8
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1301c8d4-c8f3-4abd-a78c-9bf3d57144e8
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=92ae08e1-e280-4bda-863f-47fe7ea788ca
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=248d5378-ac48-45ea-8aec-23c5a9e94e43&analises=1
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f39d7839-630a-4f48-90c6-e0fb65e20ee3&analises=1
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=bde34cc7-50d2-46a5-b99c-923fa70f46df&analises=1
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a21c5053-bbf1-40c2-936b-bd3d4b5e98a0&analises=1
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b7c52016-ae09-43a1-842a-4e69e9f43269&analises=1
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b9abb17b-403c-4bc2-ac5f-0db55c8211ee&analises=1
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9b14d55d-3f22-4157-84d8-bfe67119e217&analises=1
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2de828ce-e32c-47fc-9dc3-093a4c8bafaf
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7333ddd1-c37b-4db9-a0c4-c452d057ef6d


RELATORIO MENSAL DE ATIVIDADE 
Março de 2018 

 

 

In Jogo Online (O) - 23-03-2018  

 
Diana Durães obtém mínimos para os Europeus nos 800 metros livres 
2018-03-23 18:48 A atleta do Benfica venceu a prova de absolutos nos Nacionais em 8m39s02, marca 
suficiente para competir nos Europeus de Glasgow. Diana Durães obteve esta sexta-feira os mínimos 
para os Campeonatos Europeus, nos 800 metros livres, nos Nacionais, que estão a decorrer no Funchal 
In Jogo Online (O) - 23-03-2018  

 
Nacionais: Diana Durães com mínimos para os Europeus nos 800 metros livres 
Prova decorre no Funchal Diana Durães obteve esta sexta-feira mínimos para os Campeonatos 
Europeus de natação nos 800 metros livres, no decorrer dos Nacionais que se estão a realizar no 
Funchal. A atleta do Benfica venceu a prova de absolutos, com a marca de 8 
In Record Online - 23-03-2018  

 
Nacionais: Diana Durães com mínimos para os Europeus nos 800 metros livres 
Prova decorre no Funchal Por Record Diana Durães obteve esta sexta-feira mínimos para os 
Campeonatos Europeus de natação nos 800 metros livres, no decorrer dos Nacionais que se estão a 
realizar no Funchal 
In Sábado Online - 23-03-2018  

 
Diana Durães com mínimos para os Europeus nos 800 metros livres 
Atleta do Benfica venceu a prova de absolutos, com a marca de 8.39,02 minutos, nos Nacionais de 
Natação Diana Durães obteve hoje mínimos para os Campeonatos Europeus de natação nos 800 
metros livres, no decorrer dos Nacionais que se estão a realizar no Funchal 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 23-03-2018  

 
Diana Durães com mínimos para os Europeus nos 800 m livres 
2018-03-23T18:24:37Z Diana Durães obteve hoje mínimos para os Campeonatos Europeus de natação 
nos 800 metros livres, no decorrer dos Nacionais que se estão a realizar no Funchal. A atleta do Benfica 
venceu a prova de absolutos, com a marca de 8 
In TSF Online - 23-03-2018  

 
 

Piscinas do concelho recebem melhorias 
In Alcoa (O)- 22-03-2018  

 

Campeonatos Nacionais de Natação 
Nos campeonatos nacionais de natação já caíram quatro recordes nacionais das piscinas olímpicas do 
Funchal. 
In Antena 1 - Informação de Desporto - 23-03-2018 - 12:47H  

 
Natação - Núcleo Sporting da Terceira com prestação de qualidade 
Teve lugar no passado fim de semana, nas piscinas do complexo desportivo Vitorino Nemésio, na 
cidade da Praia da Vitória, o aguardado Campeonato Regional de Cadetes, na modalidade desportiva 
de natação 
In Diário Insular- 23-03-2018  

 
Campeonatos Nacionais de Natação 
Quatro recordes nacionais foram batidos no primeiro dia dos Campeonatos Nacionais de Natação. 
In Antena 1 - Informação de Desporto - 22-03-2018 - 22:39H  

 

Madeira vai receber Mundial de polo aquático de juniores femininos em 2019 
Piscinas olímpicas do Funchal vão acolher prova A Madeira será anfitriã dos mundiais femininos de polo 
aquático em juniores no ano de 2019, anunciou o presidente do Governo regional, Miguel Albuquerque, 
no primeiro dia dos Nacionais de natação, nas piscinas olímpicas do Funchal 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 23-03-2018  

 
Piscinas Olímpicas da Penteada 
No próximo ano, o Complexo de Piscinas Olímpicas da Penteada vai receber um Campeonato do 
Mundo. Declarações de Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional. 
In RTP Madeira - Telejornal Madeira - 22-03-2018 - 21:59H  

 
Madeira vai receber Mundial de polo aquático de juniores femininos em 2019 
2018-03-22T19:59:01Z A Madeira será anfitriã dos mundiais femininos de polo aquático em juniores no 
ano de 2019, anunciou hoje o presidente do Governo regional, Miguel Albuquerque, no primeiro dia dos 
Nacionais de natação, nas piscinas olímpicas do Funchal 
In Diário de Notícias Online - 22-03-2018  

 
Natação portuguesa centra atenções na Madeira com o Campeonato Nacional 
O Campeonato nacional de juvenis, juniores e seniores realiza-se no Funchal até domingo. O Funchal 
recebe, desde hoje, quinta-feira, e até domingo, a elite da natação portuguesa nos Campeonato 
Nacional de Juvenis, Juniores e Seniores, numa organização da Associação de Natação da Madeira e 
Federação Portuguesa de Natação 
In Funchal Notícias Online - 22-03-2018  
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Madeira vai receber Mundial de polo aquático de juniores femininos em 2019 
2018-03-22 20:18 A Madeira será anfitriã dos mundiais femininos de polo aquático em juniores no ano 
de 2019, anunciou o presidente do Governo regional, Miguel Albuquerque, no primeiro dia dos 
Nacionais de natação, nas piscinas olímpicas do Funchal 
In Jogo Online (O) - 22-03-2018  

 
Madeira vai receber Mundial de polo aquático de juniores femininos em 2019 
2018-03-22 19:59 LusaHoje às 19:59, atualizado às 20:01FacebookTwitterComentar A Madeira será 
anfitriã dos mundiais femininos de polo aquático em juniores no ano de 2019, anunciou hoje o 
presidente do Governo regional, Miguel Albuquerque, no primeiro dia dos Nacionais de natação, nas 
piscinas olímpicas do Funchal 
In Jornal de Notícias Online - 22-03-2018  

 
Polo aquático: Madeira vai acolher Mundial de juniores femininos em 2019 
Prova vai decorrer em solo nacional A Madeira será anfitriã dos mundiais femininos de polo aquático em 
juniores no ano de 2019, anunciou esta quinta-feira o presidente do Governo regional, Miguel 
Albuquerque, no primeiro dia dos Nacionais de natação, nas piscinas olímpicas do Funchal 
In Record Online - 22-03-2018  

 
Madeira vai receber Mundial de polo aquático de juniores femininos em 2019 
Desporto A Madeira será anfitriã dos mundiais femininos de polo aquático em juniores no ano de 2019, 
anunciou hoje o presidente do Governo regional, Miguel Albuquerque, no primeiro dia dos Nacionais de 
natação, nas piscinas olímpicas do Funchal 
In RTP Online - 22-03-2018  

 
Polo aquático: Madeira vai acolher Mundial de juniores femininos em 2019 
Prova vai decorrer em solo nacional Por Record A Madeira será anfitriã dos mundiais femininos de polo 
aquático em juniores no ano de 2019, anunciou esta quinta-feira o presidente do Governo regional, 
Miguel Albuquerque, no primeiro dia dos Nacionais de natação, nas piscinas olímpicas do Funchal 
In Sábado Online - 22-03-2018  

 
Madeira vai receber Mundial de polo aquático de juniores femininos em 2019 
2018-03-22T19:59:01Z A Madeira será anfitriã dos mundiais femininos de polo aquático em juniores no 
ano de 2019, anunciou hoje o presidente do Governo regional, Miguel Albuquerque, no primeiro dia dos 
Nacionais de natação, nas piscinas olímpicas do Funchal 
In TSF Online - 22-03-2018  

 

Polo-Aquático 
In Bola (A)- 23-03-2018  

 
Natação - Uma mariposa de sonho 
In Bola (A)- 23-03-2018  

 
Natação - Atletas do CNPDL em acção nos nacionais no Funchal 
In Correio dos Açores- 23-03-2018  

 
Natação Quatro títulos no primeiro dia dos nacionais 
Natação Quatro títulos no primeiro dia dos “nacionais” 111 No arranque dos Campeonatos Nacionais de 
Juvenis, Juniores e Absolutos de Piscina Longa, a decorrer, até domingo, no Funchal, houve 10 
medalhas para atletas de Coimbra: quatro de ouro e seis de prata 
In Diário As Beiras- 23-03-2018  

 
Galitos com resultados distintos em Coimbra 
Galitos com resultados distintos em Coimbra A equipa masculina do Sporting (713 pontos) e a feminina 
do Algés (729) sagraram-se, no domingo, nas Piscinas Olímpicas de Coim bra, campeãs nacionais da 
1.ª Divisão de Clubes, prova na qual marcou presença o Galitos/Bresimar 
In Diário de Aveiro- 23-03-2018  

 
Natação - atletas de Coimbra somam as primeira medalhas nos Nacionais 
O Campeonato Nacional de Juvenis, Juniores e Absolutos de Natação arrancou ontem no Complexo de 
Piscinas Olímpicas do Funchal, com os nadadores dos clubes filiados na Associação de Natação de 
Coimbra a mostrarem o que valem 
In Diário de Coimbra- 23-03-2018 

 
Natação - Diogo Cancela: o nadador que quebra barreiras 
André Freixo Um acidente roubou-lhe mui to cedo o braço direito. Mas o destino não lhe conseguiu tirar 
a vontade de nadar. Porque «o amor da natação nunca se perderá» para Diogo Cancela, ele 
prosseguiu, também desde os seus 4 anos de idade, a abraçar a piscina municipal coberta de Miranda 
do Corvo e, actualmente, no desporto paralímpico, a “voar” na pista aquática das piscinas da Europa e 
do mundo inteiro 
In Diário de Coimbra- 23-03-2018 

 
Natação - "Casa cheia" com anúncio Mundial 
In Diário de Notícias da Madeira- 23-03-2018  
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Natação - Quatro recordes nacionais batidos no primeiro dia 
Nacionais de natação Quatro recordes nacionais batidos no primeiro dia O primeiro dia dos 
campeonatos nacionais de natação ficou marcado pela queda de quatro recordes nacionais e obtenção 
de vários mínimos para os europeus, em competição que decorre até domingo no Funchal 
In Diário do Minho- 23-03-2018  

 
Nadadores de Ponta Delgada presentes no Funchal para os campeonatos nacionais 
Mais de 600 nadadores participam nos Campeonatos Nacionais de Juvenis, Júniores e Absolutos, que 
sestão a decorrer até Domingo, 25 de Março, no Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal. O Clube 
Naval de Ponta Delgada é uma das 106 equipas que marcam presença no evento, através dos atletas, 
João Santos, Rafael Borges, Laura Fonseca e Ana Dias, acompanhados pela treinadora Mónica Franco 
In Diário dos Açores- 23-03-2018 

 
Natação - Catarina e Alexis fazem o pleno 
In Jogo (O)- 23-03-2018  

 
Natação - Campeonatos nacionais arrancam com quatro recordes 
Natação Campeonatos nacionais arrancam com quatro recordes O primeiro dia dos campeonatos 
nacionais de natação ficou marcado pela queda de quatro recordes e pela obtenção de vários mínimos 
para os Europeus, numa competição que decorre até domingo no Funchal 
In Público- 23-03-2018  

 
Natação - Chuva de recordes 
In Record- 23-03-2018  

 
Campeonatos de natação 
O madeirense João Castro sagrou-se campeão nacional juniores nos 100 metros livres. Declarações de 
João Castro, Pedro Rodrigues, nadador do São Roque; Aléxis Santos, nadador do Sporting. 
In RTP Madeira - Telejornal Madeira - 22-03-2018 - 21:57H  

 
Quatro recordes batidos no primeiro dia dos Nacionais 
2018-03-22T20:54:00Z O primeiro dia dos campeonatos nacionais de natação ficou marcado pela 
queda de quatro recordes nacionais e obtenção de vários mínimos para os europeus, em competição 
que decorre até domingo nas piscinas olímpicas do Funchal 
In Diário de Notícias Online - 22-03-2018  

 
Natação: Nacionais arrancam com quatro recordes 
2018-03-22 21:12 Primeiro dia dos campeonatos nacionais de natação ficou marcado pela queda de 
quatro recordes nacionais e obtenção de vários mínimos para os europeus. O primeiro dia dos 
campeonatos nacionais de natação ficou marcado pela queda de quatro recordes nacionais e obtenção 
de vários mínimos para os europeus, em competição que decorre até domingo nas piscinas olímpicas 
do Funchal 
In Jogo Online (O) - 22-03-2018  

 
Quatro recordes nacionais batidos na Madeira 
22 de Março de 2018, 21:57 Ana Monteiro, Rafaela Azevedo, Alexis Santos e Tamila Holub animam 
primeiro dia. Foto dr O primeiro dia dos campeonatos nacionais de natação ficou marcado pela queda 
de quatro recordes nacionais e pela obtenção de vários mínimos para os Europeus, em competição que 
decorre até domingo nas piscinas olímpicas do Funchal 
In Público Online - 22-03-2018  

 
Quatro recordes nacionais batidos no primeiro dia dos Nacionais 
Competição que decorre até domingo nas piscinas olímpicas do Funchal O primeiro dia dos 
campeonatos nacionais de natação ficou marcado pela queda de quatro recordes nacionais e obtenção 
de vários mínimos para os europeus, em competição que decorre até domingo nas piscinas olímpicas 
do Funchal 
In Record Online - 22-03-2018  

 
Quatro recordes nacionais batidos no primeiro dia dos Nacionais 
Competição que decorre até domingo nas piscinas olímpicas do Funchal Por Record O primeiro dia dos 
campeonatos nacionais de natação ficou marcado pela queda de quatro recordes nacionais e obtenção 
de vários mínimos para os europeus, em competição que decorre até domingo nas piscinas olímpicas 
do Funchal 
In Sábado Online - 22-03-2018  

 
Natação: Quatro recordes nacionais batidos no primeiro dia 
Ana Monteiro, Rafaela Azevedo, Alexis Santos e Tamila Holub estiveram em destaque ao baterem os 
respetivos recordes nacionais das suas especialidades O primeiro dia dos campeonatos nacionais de 
natação ficou marcado pela queda de quatro recordes nacionais e obtenção de vários mínimos para os 
europeus, em competição que decorre até domingo nas piscinas olímpicas do Funchal 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 22-03-2018  

 
Quatro recordes nacionais batidos no primeiro dia 
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2018-03-22T20:54:36Z O primeiro dia dos campeonatos nacionais de natação ficou marcado pela 
queda de quatro recordes nacionais e obtenção de vários mínimos para os europeus, em competição 
que decorre até domingo nas piscinas olímpicas do Funchal 
In TSF Online - 22-03-2018  

 
 

Madeira quer receber Campeonato do Mundo de Natação 
O presidente da Federação Portuguesa de Natação garante, em declarações à TSF, que tudo está a 
ser feito para que a Madeira possa receber uma grande competição de natação, um Campeonato do 
Mundo. Comentários de António José Silva 
In TSF - Jornal de Desporto - 22-03-2018 - 12:46H  

 
Nacionais de natação reúnem 629 atletas na Madeira 
por José Pestana c/Lusa, publicado a 22-03-2018 às 08:36 Os campeonatos nacionais de natação 
absolutos e de juniores e juvenis, vão acolher 629 atletas na Madeira, de 22 a 25 de março, esperando 
a federação a obtenção de "grandes resultados" 
In Futebol 365 Online - 22-03-2018  

 
Natação - Elite da natação compete na Madeira 
In JM- 22-03-2018  

 
C.N. Colégio Vasco da Gama em destaque 
In Jornal de Sintra- 16-03-2018  

  

Campeonatos Nacionais de Natação 
O governo regional vai alterar o plano de apoio ao desporto por forma a que os clubes e as associações 
possam receber apoios antecipados. O anúncio foi feito pelo secretário da Educação na conferência de 
antevisão dos campeonatos nacionais de natação 
In RTP Madeira - Telejornal Madeira - 21-03-2018 - 21:52H  

 

Natação - Campeonato nacional junta 629 nadadores 
In Diário de Notícias da Madeira- 22-03-2018  

 
Polo Aquático- Madeira palco de apuramento para o euro 
In Jogo (O)- 22-03-2018  

 
Funchal capital da natação portuguesa - Campeonato Nacional de Juvenis, Juniores e 
Absolutos Funchal 2018 
O Funchal recebe, a partir de quinta-feira e até domingo, a elite da natação portuguesa nos 
Campeonato Nacional de Juvenis Juniores e Seniores, numa organização da Associação de Natação 
da Madeira e Federação Portuguesa de Natação 
In Atletismo Magazine Online - 21-03-2018  

 
Campeonato nacional de natação reúne 629 atletas na Madeira 
21 Mar 2018 Os campeonatos nacionais de natação absolutos e de juniores e juvenis, vão acolher 629 
atletas na Madeira, de 22 a 25 de Março, esperando a federação a obtenção de "grandes resultados". 
Na apresentação, hoje, no Funchal, o presidente da Federação Portuguesa de Natação, António José 
Silva, disse que ambiciona uns "excelentes campeonatos, com grandes resultados" e admitiu que "não 
tem sido tarefa fácil levar a natação a todos os cantos de Portugal" 
In Diário de Notícias da Madeira Online - 21-03-2018  

 
Nacionais de natação reúnem 629 atletas na Madeira 
2018-03-21T18:13:39Z Os campeonatos nacionais de natação absolutos e de juniores e juvenis, vão 
acolher 629 atletas na Madeira, de 22 a 25 de março, esperando a federação a obtenção de "grandes 
resultados" 
In Diário de Notícias Online - 21-03-2018  

 
1ª divisão masculina - Estória do histórico heptacampeonato do Sporting 
NataçãoNatação Nacional1ª divisão masculina - Estória do histórico heptacampeonato do Sporting João 
BastosMarço 21, 201817min0Sete foram as vezes que o Sporting conquistou a primeira divisão 
masculina de natação 
In Fair Play Online - 21-03-2018  

 
Nacionais de natação reúnem 629 atletas na Madeira 
2018-03-21 18:13 LusaHoje às 18:13, atualizado às 18:15FacebookTwitterComentar Os campeonatos 
nacionais de natação absolutos e de juniores e juvenis, vão acolher 629 atletas na Madeira, de 22 a 25 
de março, esperando a federação a obtenção de "grandes resultados" 
In Jornal de Notícias Online - 21-03-2018  

 
Nacionais de natação reúnem 629 atletas na Madeira 
Desporto Os campeonatos nacionais de natação absolutos e de juniores e juvenis, vão acolher 629 
atletas na Madeira, de 22 a 25 de março, esperando a federação a obtenção de "grandes resultados". 
Desporto | Publicado 21 Mar, 2018, 18:22 © Federação Portuguesa de Natação Na apresentação, hoje, 
no Funchal, o presidente da Federação Portuguesa de Natação, António José Silva, disse que 
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ambiciona uns "excelentes campeonatos, com grandes resultados" e admitiu que "não tem sido tarefa 
fácil levar a natação a todos os cantos de Portugal" 
In RTP Online - 21-03-2018  

 
Nacionais de natação reúnem 629 atletas na Madeira 
Campeonatos nacionais de natação absolutos e de juniores e juvenis decorrem de 22 a 25 de março Os 
campeonatos nacionais de natação absolutos e de juniores e juvenis, vão acolher 629 atletas na 
Madeira, de 22 a 25 de março, esperando a federação a obtenção de "grandes resultados" 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 21-03-2018  

 
Nacionais de natação reúnem 629 atletas na Madeira 
2018-03-21T18:13:39Z Os campeonatos nacionais de natação absolutos e de juniores e juvenis, vão 
acolher 629 atletas na Madeira, de 22 a 25 de março, esperando a federação a obtenção de "grandes 
resultados" 
In TSF Online - 21-03-2018  

 
 

Natação - "Na altura nem pensei na natação" 
In Bola (A)- 22-03-2018  

 
Natação - GDN Famalicão assegura 15 anos a competir no escalão maior 
NATAÇÃO | redacção | O Grupo Desportivo de Natação de Famalicão consolidou, graças aos 
resultados que alcançou dias nos campeonatos nacionais de clubes, disputados nas Piscinas Olímpicas 
de Coimbra, o seu lugar na I Divisão Nacional da modalidade 
In Correio do Minho- 22-03-2018 

 
Nacionais arrancam com 69 nadadores do distrito 
O Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal recebe de ho je até domingo o Campeonato Nacional de 
Juvenis, Juniores e absolutos de natação. Uma prova que contará com 629 atletas (320 masculinos e 
309 femininos) que irão representar 106 clubes de todos os pontos do país 
In Diário de Coimbra- 22-03-2018 

 
Pólo Aquático - CNAC com duplo triunfo nas provas regionais 
As equipas de sub-18 e sub-14 do Clube Náutico Académico de Coimbra tiveram uma jornada bem 
positiva nos campeonatos regionais, sendo que os mais novos são líderes. Na 8.ª jornada do 
Campeonato Regional ANNP de Sub-18, que decorreu em Felgueiras, o Náutico superou o Paredes, 
por 18-6 (parciais de 6-0, 2-1, 4-2 e 6-3) 
In Diário de Coimbra- 22-03-2018 

 
Seminário sobre natação dia 7 de Abril no IPV 
Seminário sobre natação dia 7 de Abril no IPV A Aula Magna do Instituto Politécnico de Viseu (IPV) vai 
receber no dia 7 de Abril o 'II Seminário Treino do Jovem Nadador', uma iniciativa organizada pelo 
Departamento de Ciências do Desporto e Motricidade da Escola Superior de Educaçãod e Viseu com 
apoio do Município de Viseu e da Hobbyvida 
In Diário de Viseu- 22-03-2018  

 
GDN Famalicão consolidou presença na 1.ª divisão nacional 
Natação GDN Famalicão consolidou presença na 1.ª divisão nacional O Grupo Desportivo de Natação 
de Famalicão fez história nos campeonatos nacionais de clubes da modalidade, realizados no fim de 
semana em Coimbra, ao consolidar o seu lugar na 1 
In Diário do Minho- 22-03-2018  

 
Natação -Nacionais arrancam hoje e apuram para o Europeu 
In Jogo (O)- 22-03-2018  

 
Observatório 
In Jogo (O)- 22-03-2018  

 
Natação - Rumo aos Europeus 
In Record- 22-03-2018  

 

Grandes braçadas 
In Saber Viver - Fitness & Running- 01-04-2018  

 
Madeira quer receber Campeonato do Mundo de Natação 
A Madeira quer receber um Campeonato do Mundo de Natação nos próximos anos. 
In Antena 1 - Informação de Desporto - 20-03-2018 - 22:40H  
 

O fim-de-semana verde e branco 
Artigo de opinião de André Dias, redator do Sporting CP Home Modalidades Andebol O fim-de-semana 
verde e branco Fonte: Federação Portuguesa de Natação ModalidadesAndebolFutsalVoleibolHóquei 
em PatinsAtletismoTénis de MesaNatação O fim-de-semana verde e branco Por André Dias - 
20/03/2018 18 0 Facebook Twitter Email Anterior1 de 2Próximo Mais uma semana, mais um resumo 
In Bola na Rede Online - 20-03-2018  

 
1ª divisão feminina - Crónica do inédito bis do Algés 
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NataçãoNatação Nacional1ª divisão feminina - Crónica do inédito bis do Algés João BastosMarço 20, 
201815min0O Sport Algés e Dafundo renovou o título de campeão nacional de clubes femininos da 
primeira divisão 
In Fair Play Online - 20-03-2018 
 

 Natação - Renascer do bicampeão - Algés 
In Bola (A)- 21-03-2018  

 
Natação - Piscina Municipal da Branca recebe X Encontro de Escolas 
PROMOÇÃO O Município de Albergaria-a-Velha organiza, no próximo sábado, o X Encontro de 
Escolas de Natação na Piscina Municipal da Branca. No evento, que tem o seu início agendado para 
as 14 horas, vão estar presentes cerca de 200 crianças e jovens de cinco escolas de natação da 
região 
In Diário de Aveiro- 21-03-2018  

 
SC Braga continua na 1.ª divisão 
O Sporting de Braga participou, no passado fim de semana, nos Campeonatos Nacionais de Clubes 
da primeira divisão, com as suas equipas masculina e feminina, prova onde estiveram presentes as 
melhores equipas nacionais, num total de 12 equipas masculinas e 12 femininas, representadas por 
289 nadadores 
In Diário do Minho- 21-03-2018  

 
Natação da ADA volta a brilhar 
Realizou-se na piscina das Laranjeiras, em Ponta Delgada, o Campeonato Regional de Categorias, 
em natação. A ADA – Academia Desportiva dos Açores esteve presente com nove nadadores: Maria 
Armas, José Pereira, Miguel Rendeiro, Gustavo Silva, Vasco Aguiar, João Pinto, Gil Matos, Leonardo 
Romeiro e Francisco Martins 
In Diário Insular- 21-03-2018  

 
Madeira quer receber Campeonato do Mundo 
Anúncio do presidente da Associação de Natação madeirense Avelino Silva, presidente da 
Associação de Natação da Madeira, revelou que a região quer receber um Campeonato do Mundo 
nos próximos anos. "O caminho está lançado para que no futuro se consiga trazer grandes eventos 
In Record Online - 20-03-2018  

 
Madeira quer receber Campeonato do Mundo 
Anúncio do presidente da Associação de Natação madeirense Por Record Avelino Silva, presidente 
da Associação de Natação da Madeira, revelou que a região quer receber um Campeonato do Mundo 
nos próximos anos 
In Sábado Online - 20-03-2018  

   
Natação - Natação abre portas ao Campeonato do Mundo 
In JM- 20-03-2018  

 
Turismo desportivo 
O Governo Regional quer aumentar a oferta turística da região e isso pode passar pelo turismo 
desportivo. As palavras são do presidente do Governo e foram ditas na cerimónia de assinatura de um 
protocolo entre a Secretaria do Turismo e a Associação de Natação da Madeira 
In RTP Madeira - Telejornal Madeira - 19-03-2018 - 21:35H  

 

Natação - Ganhar todos os formatos 
In Bola (A)- 20-03-2018  

 
Abrantes recebeu o "5º Torneio do Circuito de Cadetes" 
No passado dia 18 de Março de 2018, Associação de Natação do Distrito de Santarém (ANDS) levou à 
cidade de Abrantes, a realização do "5º Torneio Circuito de Cadetes", competição que contou com a 
participação de cerca de 140 nadadores em representação de 12 clubes do Distrito 
In Entroncamento Online - 20-03-2018  

 
FOCA com quatro medalhas na segunda competição mais importante de infantis 
2018-03-19 10:14:56+00:00 A segunda competição mais importante do calendário competitivo da FPN 
do escalão Infantis, o Torneio Zonal Norte, decorreu em Felgueiras, com o FOCA - Clube de Natação 
de Felgueiras a arrecadar quatro medalhas 
In Expresso de Felgueiras Online - 19-03-2018  

 

Natação - SC Braga mantém as duas equipas na I Divisão Nacional 
NATAÇÃO | Redacção | O SC Braga esteve em destaque nos Campeonatos Nacionais de Clubes da I 
Divisão, com as duas equipas - masculina e feminina - num campeonato onde estiveram presentes as 
melhores equipas nacionais, num total de 12 masculinas, 12 femininas e 289 nadadores 
In Correio do Minho- 20-03-2018 

 
Natação - CNAC mantém-se na 1.ª divisão 
Natação CNAC mantém-se na 1.ª divisão 111 Os campeonatos nacionais da 1.ª divisão decorreram no 
fim de semana no Complexo Olímpico de Piscinas, em Coimbra, numa competição que contou com a 
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presença de 16 clubes (155 masculinos e 134 femininos) e onde o CNAC se fez representar com a sua 
equipa masculina, único clube da ANC a disputar esta divisão 
In Diário As Beiras- 20-03-2018  

 
Natação - Natação recebe 50 mil euros do Turismo 
ASSOCIAÇÃO FICA À ESPERA DO APOIO DA DIRECÇÃO REGIONAL DA JUVENTUDE E 
DESPORTO RUBEN SANTOS Não estamos propriamente a nadar em dinheiro, mas a ajuda que a 
Secretaria Regional do Turismo e Cultura (SRTC) canalizou para a Associação de Natação da Madeira 
(ANM) prova que a modalidade é um nicho turístico a ser explorado, atendendo ao facto de que nos 
próximos dias a nossa ilha acolhe "cerca de 630 atletas, quando a expectativa era de 500, mais 150 
treinadores e todos os familiares", avançou Avelino Silva, presidente da ANM 
In Diário de Notícias da Madeira- 20-03-2018  

 
Triatlo - Luana e Gabriel festejaram em Machico 
In Diário de Notícias da Madeira- 20-03-2018  

 
Natação - Madeira quer receber Mundial 
In Record- 20-03-2018  

 
«Magazine do Comité Paralímpico de Portugal» 
«Magazine do Comité Paralímpico de Portugal»: - Campeonato Nacional de Natação de Inverno. - 
Campeonato de Portugal de Pista Coberta de Atletismo. - reportagem com dois atletas de Tiro com 
Arco. - entrevista a José Manuel Lourenço, presidente do Comité Paralímpico de Portugal 
In RTP 2 - Desporto 2 - 18-03-2018 - 15:15H  

 
 

 

Sporting e Algés e Dafundo revalidam títulos nos Nacionais de Clubes de natação 
Hoje, 09:18 O Sporting, em masculinos, e o Algés e Dafundo, em femininos, revalidaram esta segunda-
feira os respetivos títulos nos Nacionais de Clubes de natação, que hoje terminaram em Coimbra. Os 
'leões' somaram o sétimo triunfo consecutivo, enquanto a formação de Algés somou o segundo 
campeonato consecutivo, nuns Nacionais marcados pelo domínio das duas formações desde o primeiro 
dos dois dias de prova 
In Açoriano Oriental Online - 19-03-2018  

 
Natação - Nadadores infantis tigres entre os melhores 
In Defesa de Espinho- 15-03-2018  

 

Natação - Sporting hepta e Algés bicampeão de clubes 
In Bola (A)- 19-03-2018  

 
Sporting e Algés e Dafundo revalidam títulos nos Nacionais de Clubes 
2018-03-18T20:35:00Z Não houve grandes surpresas na competição que terminou este domingo, em 
Coimbra. Os campeões masculinos e femininos revalidaram os títulos nacionais. O Sporting, em 
masculinos, e o Algés e Dafundo, em femininos, revalidaram os respetivos títulos nos Nacionais de 
Clubes de natação, que se concluíram este domingo, em Coimbra 
In Diário de Notícias Online - 19-03-2018  

 
Sporting e Algés e Dafundo revalidam títulos nos Nacionais de Clubes de natação 
2018-03-18T20:35:34Z O Sporting, em masculinos, e o Algés e Dafundo, em femininos, revalidaram 
hoje os respetivos títulos nos Nacionais de Clubes de natação, que hoje terminaram em Coimbra. Os 
'leões' somaram o sétimo triunfo consecutivo, enquanto a formação de Algés somou o segundo 
campeonato consecutivo, nuns Nacionais marcados pelo domínio das duas formações desde o primeiro 
dos dois dias de prova 
In Diário de Notícias Online - 18-03-2018  

 
Sporting hepta campeão masculino e Algés bisa no feminino 
Sporting, Benfica e Porto no pódio masculino Foto: LF Nunes 2018-03-18 22:24 O Sporting venceu hoje 
o sétimo título masculino consecutivo de campeão nacional de natação e o Sport Algés e Dafundo 
repetiu a vitória do ano passado no feminino, nos Nacionais de Natação que decorreram este fim de 
semana no complexo olímpico de Coimbra 
In Fleed Online - 18-03-2018  

 
Natação: Sporting e Algés e Dafundo revalidam títulos nos Nacionais de Clubes 
por Manuel Resendes c/Lusa, publicado a 18-03-2018 às 21:11 O Sporting, em masculinos, e o Algés e 
Dafundo, em femininos, revalidaram hoje os respetivos títulos nos Nacionais de Clubes de natação, que 
hoje terminaram em Coimbra 
In Futebol 365 Online - 18-03-2018  

 
Sporting e Algés e Dafundo revalidam títulos nos Nacionais de Clubes de natação 
18 Mar 2018 | 20:40 Coimbra, 18 mar (Lusa) - O Sporting, em masculinos, e o Algés e Dafundo, em 
femininos, revalidaram hoje os respetivos títulos nos Nacionais de Clubes de natação, que hoje 
terminaram em Coimbra 
In Impala Online - 18-03-2018  
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Sporting e Algés e Dafundo revalidam títulos nos Nacionais de Clubes de natação 
2018-03-18 20:35 LusaHoje às 20:35, atualizado às 20:39FacebookTwitterComentar O Sporting, em 
masculinos, e o Algés e Dafundo, em femininos, revalidaram hoje os respetivos títulos nos Nacionais de 
Clubes de natação, que hoje terminaram em Coimbra 
In Jornal de Notícias Online - 18-03-2018  

 
Sporting e Algés e Dafundo revalidam títulos nos Nacionais de natação 
Sun, 18 Mar 2018 21:45:27 +0100 O Sporting, em masculinos, e o Algés e Dafundo, em femininos, 
revalidaram hoje os respetivos títulos nos Nacionais de Clubes de natação, que hoje terminaram em 
Coimbra 
In Notícias ao Minuto Online - 18-03-2018  

 
Sporting revalida título nacional 
Algés e Dafundo ganhou em femininos O Sporting, em masculinos, e o Algés e Dafundo, em femininos, 
revalidaram este domingo os respetivos títulos nos Nacionais de Clubes, que terminaram em Coimbra. 
Os leões somaram o sétimo triunfo consecutivo, enquanto a formação de Algés somou o segundo 
campeonato consecutivo, nuns Nacionais marcados pelo domínio das duas formações desde o primeiro 
dos dois dias de prova 
In Record Online - 18-03-2018  

 
Sporting revalida título nacional 
Algés e Dafundo ganhou em femininos Por Record O Sporting, em masculinos, e o Algés e Dafundo, 
em femininos, revalidaram este domingo os respetivos títulos nos Nacionais de Clubes, que terminaram 
em Coimbra 
In Sábado Online - 18-03-2018  

 
Sporting e Algés e Dafundo revalidam títulos nos Nacionais de Clubes de natação 
O Sporting, em masculinos, e o Algés e Dafundo, em femininos, revalidaram hoje os respetivos títulos 
nos Nacionais de Clubes de natação, que hoje terminaram em Coimbra. Os 'leões' somaram o sétimo 
triunfo consecutivo, enquanto a formação de Algés somou o segundo campeonato consecutivo, nuns 
Nacionais marcados pelo domínio das duas formações desde o primeiro dos dois dias de prova 
In Sapo Online - Sapo 24 Online - 18-03-2018  

 
Sporting e Algés e Dafundo revalidam títulos nos Nacionais de Clubes de natação 
O Sporting, em masculinos, e o Algés e Dafundo, em femininos, revalidaram hoje os respetivos títulos 
nos Nacionais de Clubes de natação, que hoje terminaram em Coimbra. Os 'leões' somaram o sétimo 
triunfo consecutivo, enquanto a formação de Algés somou o segundo campeonato consecutivo, nuns 
Nacionais marcados pelo domínio das duas formações desde o primeiro dos dois dias de prova 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 18-03-2018  

 
Sporting e Algés e Dafundo revalidam títulos nos Nacionais de Clubes de natação 
2018-03-18T20:35:34Z O Sporting, em masculinos, e o Algés e Dafundo, em femininos, revalidaram 
hoje os respetivos títulos nos Nacionais de Clubes de natação, que hoje terminaram em Coimbra. Os 
'leões' somaram o sétimo triunfo consecutivo, enquanto a formação de Algés somou o segundo 
campeonato consecutivo, nuns Nacionais marcados pelo domínio das duas formações desde o primeiro 
dos dois dias de prova 
In TSF Online - 18-03-2018  

 
  

CNAC termina em 8.º lugar no Nacional da 1.ª Divisão 
Com 385 pontos somados, o Clube Náutico Académico de Coimbra fechou na 8.ª posição a participação 
no Campeonato Nacional da 1.ª Divisão de clubes que se realizou no Comple xo Olímpico de Piscinas, em 
Coimbra, durante dois dias 
In Diário de Coimbra- 19-03-2018 

 
Natação - Sporting e Algés foram arrasadores 
In Jogo (O)- 19-03-2018  

 
Natação- Sporting e Algés e Dafundo são campeões nacionais 
In Jornal de Notícias- 19-03-2018 

 
Natação - Título de natação para Alvalade 
In Record- 19-03-2018  

 
Sporting e Algés e Dafundo revalidam títulos nos Nacionais de Clubes de natação 
Sporting e Algés e Dafundo revalidam títulos nos Nacionais de Clubes de natação Coimbra, 18 mar (Lusa) 
- O Sporting, em masculinos, e o Algés e Dafundo, em femininos, revalidaram hoje os respetivos títulos 
nos Nacionais de Clubes de natação, que hoje terminaram em Coimbra 
In Lusa Online - 18-03-2018  

 
Natação: Sporting revalida título de campeão nacional masculino 
2018-03-18T08:52:29.022 Algés e Dafundo sagrou-se bicampeão nacional no plano feminino O Sporting 
revalidou, este domingo, o título masculino nos Nacionais de Clube de Natação, que terminaram este 
domingo, em Coimbra 
In Mais Futebol Online - 18-03-2018  
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Sporting e Algés e Dafundo lideram primeiro dia dos Nacionais de Clubes de natação 
2018-03-17T19:57:44Z O Sporting, em masculinos, e o Algés e Dafundo, em femininos, terminaram hoje o 
primeiro de dois dias dos Nacionais de Clubes de natação na liderança da prova, que decorre em Coimbra 
In TSF Online - 18-03-2018  

 

Natação - Campeões não cedem liderança 
In Bola (A)- 18-03-2018  

 
Natação - CNAC termina primeiro dia na 8.ª posição da 1.ª Divisão 
Tomás Veloso foi o único nadador do Clube Náutico Académico de Coimbra (CNAC) a conseguir subir ao 
pódio no Campeonato Nacional de Clubes da 1.ª Divisão, que decorre durante o fim-de-semana no 
Complexo Olímpico de Piscinas de Coimbra 
In Diário de Coimbra- 18-03-2018 

 
Natação - Sporting e Algés dominadores 
In Jogo (O)- 18-03-2018  

 
Natação - Sporting e Algés e Dafundo lideram 
In Jornal de Notícias- 18-03-2018 

 
Natação - Dois recordes para o Sporting 
In Record- 18-03-2018  

 
Sporting e Algés e Dafundo lideram primeiro dia dos Nacionais de Clubes de natação 
O Sporting, em masculinos, e o Algés e Dafundo, em femininos, terminaram este sábado o primeiro de 
dois dias dos Nacionais de Clubes de natação na liderança da prova, que decorre em Coimbra. O dia ficou 
marcado pela queda de dois recordes nacionais, ambos pela equipa do Sporting, que, de tarde, bateu o 
recorde absoluto dos 4x100 metros estilos masculinos, com uma equipa composta por Francisco Santos, 
Alexis Santos, Igor Mogne e Tiago Costa 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 18-03-2018  

 
Sporting e Algés lideram Nacional de clubes 
Equipa leonina bateu dois recordes nacionais no primeiro dia de provas O Sporting, em masculinos, e o 
Algés e Dafundo, em femininos, terminaram este sábado o primeiro de dois dias dos Nacionais de Clubes 
de natação na liderança da prova, que decorre em Coimbra 
In Record Online - 17-03-2018  

 
Sporting e Algés lideram Nacional de clubes 
Equipa leonina bateu dois recordes nacionais no primeiro dia de provas Por Record O Sporting, em 
masculinos, e o Algés e Dafundo, em femininos, terminaram este sábado o primeiro de dois dias dos 
Nacionais de Clubes de natação na liderança da prova, que decorre em Coimbra 
In Sábado Online - 17-03-2018  

 

Natação - NSIT abriu (nova) janela para o futuro 
Realizou-se entre os dias 8 e 11 de março, nas Caldas da Rainha, o Campeonato Zonal de Infantis, em 
natação, evento que contou com a participação de 68 clubes da Zona Sul e um total de 379 atletas de 
ambos os sexos 
In Diário Insular- 17-03-2018  

 

Natação - Afonso Sousa sobe ao lugar mais alto em prova nacional 
In Açoriano Oriental- 17-03-2018 

 
Natação - Nadadores minhotos com 12 medalhas 
DESPORTO UNIVERSITÁRIO | Redacção | Os nadadores da Associação Académica da Universidade do 
Minho ganharam 12 medalhas (11 individuais e bronze por equipas) no Campeonato Nacional 
Universitário de Natação em Piscina Curta, disputado na Piscina Municipal da Rodovia 
In Correio do Minho- 17-03-2018 

 
Natação - Nacional de equipas este fim de semana em coimbra 
In Diário As Beiras- 17-03-2018  

 
AAUM atinge pódio por equipas e soma 12 medalhas na Rodovia 
CAMPEONATOS NACIONAIS UNIVERSITÁRIOS DECORRERAM EM BRAGA A "nadar" em casa, «os 
“torpedos” da Associação Académica da Universidade do Minho (AAUMinho) tiveram um dia em cheio ao 
conquistar um total de 12 medalhas (11 individuais e o bronze por equipas) no Campeonato Nacional 
Universitário (CNU) de Natação em Piscina Curta», que teve lugar nas Piscinas Municipais da Rodovia, 
em Braga 
In Diário do Minho- 17-03-2018  

 
 

Campeonato Nacional de Inverno de Natação Artística realiza-se este fim de semana na 
Mealhada 
16 Mar 2018, 00:00 As Piscinas Municipais da Mealhada recebem amanhã e domingo, dias 17 e 18 de 
março, o Campeonato Nacional de Inverno de Natação Artística. A prova é organizada pela Federação 
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Portuguesa de Natação, pela Associação de Natação Centro Norte de Portugal e pela Câmara Municipal 
da Mealhada 
In Jornal da Mealhada Online - 16-03-2018  

 
Campeonato Nacional de Inverno de Natação Artística realiza-se este fim de semana na 
Mealhada 
16 Mar 2018, 00:00 As Piscinas Municipais da Mealhada recebem amanhã e domingo, dias 17 e 18 de 
março, o Campeonato Nacional de Inverno de Natação Artística. A prova é organizada pela Federação 
Portuguesa de Natação, pela Associação de Natação Centro Norte de Portugal e pela Câmara Municipal 
da Mealhada 
In Jornal Frontal Online - 16-03-2018  

 

Campeonato Masculino e Feminino da 1.ª Divisão - Sporting e Algés e Dafundo defendem 
títulos em Coimbra 
Sporting, em masculinos, e Algés e Dafundo, em femininos, defendem este fim de semana, de 17 e 18 de 
março, em Coimbra os títulos nacionais coletivos no Campeonato Nacional da 1.ª Divisão. Um momento 
competitivo importante também no plano individual já que os nadadores terão no Complexo de Piscinas 
Olímpicas de Coimbra a primeira de duas oportunidades para o apuramento das principais competições 
internacionais do Verão: Europeus de Absolutos em Glasgow, de 3 a 9 de agosto, e Europeus de Juniores 
no início de julho em Helsínquia 
In Atletismo Magazine Online - 15-03-2018  

 

Festival de Natação com 100 atletas 
Festival de Natac¸a o com 100 atletas Divulgar a pra'tica de exerci'cio fi'sico, atrave's da natac¸a o e 
promover o convi'vio entre atletas foram alguns dos objectivos do Festival de Natac¸a o, realizado no 
sa'bado, dia 10 de Marc¸o, na Piscina Municipal Coberta 
In Correio do Minho - Festas- 16-03-2018  

 
Pampilhosa em força no festival de Figueiró 
Pampilhosa em força no festival de Figueiró A Escola Municipal de Natação de Pampilhosa da Serra 
apresentou 16 alunos no Festival de Natação, que decorreu na Piscina de Figueiró dos Vinhos, 
direccionado, especialmente, para jovens nadadores e que tem como principal objectivo fomentar o gosto 
pela prática da modalidade 
In Diário de Coimbra- 16-03-2018 

 
Natação - Bairro dos Anjos vence campeonato zonal 
O Bairro dos Anjos venceu o Campeonato Zonal-Sul para a categoria de infantis, prova de âmbito 
nacional, ao obter 10 títulos de campeão, sete de vicecampeão e sete de terceiro lugar, na prova que 
decorreu nos dias 9, 10 e 11, nas piscinas municipais das Caldas da Rainha 
In Diário de Leiria- 16-03-2018  

 
Natação - Nacionais para chegar... ao verão 
In Record- 16-03-2018  

 

Meeting de Natação da Madeira 
A Associação de Natação da Madeira e a Federação Portuguesa de Natação retomam esta relevante 
competição de natação na região, prova que, anteriormente foi acolhida no emblemático complexo de 
piscinas olímpicas da Matur (Machico), a realizar a 26 de março próximo 
In Turismo da Madeira Online - 14-03-2018  

 

Natação - Guerreiros conquistam cinco títulos zonais 
NATAÇÃO | Redacção | O nadador do Sporting Clube de Braga, Gonçalo Roch,a conquistou dois títulos 
no torneio zonal de infantis , Zona Norte da e'poca 2017/2018, organizado pela Associac¸a~o de 
Natac¸a~o do Norte de Portugal, no passado fim-desemana, na piscina municipal de Felgueiras 
In Correio do Minho- 15-03-2018 

 
Natação - GDN Famalicão averbou em Felgueiras sete primeiros lugares nos zonais 
Infantis GDN Famalicão averbou em Felgueiras sete primeiros lugares nos zonais No passado fim-de-
semana realizou-se o campeonato zonal de infantis no complexo de piscinas de Felgueiras com os 
nadadores de Famalicão a sagrarem-se campeões zonais de infantis em sete provas 
In Correio do Minho- 15-03-2018 

 
Natação - ED Viana somou treze medalhas na Rodovia 
NATAÇÃO | Redacção | Treze campeões regionais e 72 medalhas: este é o balanço que a Escola 
Desportiva de Viana faz dos campeonatos regionais de juvenis, juniores, seniores de piscina curta, 
organizados pela Associação de Natação do Minho, na Piscina Municipal da Rodovia em Braga 
In Correio do Minho- 15-03-2018 

 
Natação CASPAE mais forte no Interdistrital 
Natação CASPAE mais forte no Interdistrital Arquivo 1 1 1 O Complexo Olímpico de Piscinas de Coimbra 
recebeu, no último fim de semana, o Torneio Interdistrital de Juvenis, Juniores e Absolutos de Piscina 
Longa, com a participação de 422 atletas (202 masculinos e 220 femininos) em representação de 43 
clubes das associações de Coimbra e Centro/Norte de Portugal 
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In Diário As Beiras- 15-03-2018  

 
Natação - Equipas de Coimbra brilham no Interdistrital 
O Torneio Interdistrital dos escalões de juvenis, juniores e absolutos de piscina longa da Associação de 
Natação de Coimbra e da Associação de Natação Centro Norte de Portugal decorreu no Complexo 
Olímpico de Piscinas de Coimbra e contou com a participação de 422 atletas, de 43 clubes 
In Diário de Coimbra- 15-03-2018 

 
Natação - Seis centenas de nadadores "invadem" a Região 
In Diário de Notícias da Madeira- 15-03-2018  

 
Academistas medalhados em Coimbra e Felgueiras 
Academistas medalhados em?Coimbra e Felgueiras Viseenses levaram seis nadadores Infantis até 
FelgueirasEquipa composta por 14 nadadores competiu em?Coimbra Natação Jovens nadadores 
do?Académico de Viseu registaram participações muito positivas em duas provas distintas mas com 
elevado grau de dificuldade FOTOS: D 
In Diário de Viseu- 15-03-2018  

 
Natação - Festival Regional de Cadetes em Natação Sábado na Praia da Vitória 
Festival Regional de Cadetes em Natação Sábado na Praia da Vitória São 16 os atletas (Cadetes) da 
Secção de Natação do Clube Naval da Horta (CNH) que vão participar no Festival Regional de Cadetes, 
que se realiza este Sábado, dia 17 de Março, na Praia da Vitória, ilha Terceira 
In Diário dos Açores- 15-03-2018 

 
Natação - Cadetes em ação na Vitorino Nemésio 
A piscina do complexo desportivo Vitorino Nemésio, na cidade da Praia da Vitória, acolhe sábado, dia 17 
de março, o designado Festival Regional de Cadetes, na modalidade de natação. No dia seguinte, 
domingo, tem lugar, no mesmo local, o estágio para cadetes “A” 
In Diário Insular- 15-03-2018  

 
Natação - Naval da Praia com nota positiva 
TOrNEIO ZONaL DE INFaNTIS, Em NaTaÇÃO Naval da Praia com nota positiva O Clube Naval Praia da 
Vitória (CNPV) marcou presença no Torneio Zonal Infantis – Zona Sul, entre os melhores nadadores de 
Portugal, no passado fim de semana, com os atletas Carolina Silva e João Costa 
In Diário Insular- 15-03-2018  

 
Análise à saúde mental no desporto 
Análise de João Paulo Ramos, psicólogo do Desporto e professor na Universidade Europeia, e de Luís 
Vilar, comentador SIC, à saúde mental no desporto. 
In SIC Notícias - Edição da Tarde - 14-03-2018 - 18:34H  

 

1ª Divisão de Natação: A principal competição colectiva da natação portuguesa 
Este artigo é sobre Coimbra. Veja mais na secção Local. O Campeonato Nacional de Clubes da 1ª divisão 
de natação, a principal competição nacional coletiva e que coroará a equipa campeã nacional masculina e 
feminina, vai decorrer nos dias 17 e 18 de março no Complexo Olímpico de Coimbra 
In Sapo Online - Sapo 24 Online - 14-03-2018  

 

Portugal Olímpico 
Portugal Olímpico: - Simão Morgado dedica-se à empresa que gere; - regras para se praticar ski em 
segurança; - entrevista a Paulo Duarte, árbitro internacional de rugby. 
In Sport TV5 - Portugal Olímpico - 09-03-2018 - 22:40H  

 

Andreia Barreira representa SCL em Torneio Zonal 
Foi na cidade de Felgueiras, nos dias 9, 10 e 11 de março que a jovem nadadora Andreia Barreira, 
defendeu as cores do Sporting Clube de Lamego participando no Torneio Zonal Norte de Infantis realizado 
nas piscinas municipais da cidade 
In Notícias de Lamego Online - 14-03-2018  

 
Barbara Freitas (CLAC INF-B) participou em 3 provas 
O "Torneio Zonal de Infantis (Sul)", a mais importante prova de inverno para a categoria de Infantis, 
decorreu durante os dias 09 a 11 de Março nas piscinas Municipais de Caldas da Rainha, numa 
organização conjunta da Federação Portuguesa de Natação (FPN) com as seguintes associações 
regionais: a Associação de Natação de Leiria (ANDL), a Associação de Natação de Santarém (ANDS), a 
Associação de Natação de Lisboa (ANL), a Associação de Natação do Alentejo (ANAlentejo), Associação 
de Natação do Interior Centro (ANIC), A Associação de Natação do Algarve (ANAlgarve), a Associação de 
Natação da Região dos Açores (ANARA) e a Associação de Natação da Madeira (ANM) 
In Entroncamento Online - 13-03-2018  

 
 

Natação- Marta Brites sobe ao pódio no Zonal 
In Açoriano Oriental- 14-03-2018 

 
Natação - Bons resultados nas Caldas da Rainha 
In Correio dos Açores- 14-03-2018  
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Pentatlo - Título nacional garante lugar no Mundial 
In Diário de Notícias da Madeira- 14-03-2018  

 
David João Sousa garante cinco títulos em Felgueiras 
O nadador David João Sousa, da Associação Cultural e Recreativa dos Trabalhadores da Câmara Municipal 
de Vouzela (ACRTCMV), conquistou cinco títulos nos Campeonatos Zonais de Infantis, realizados em 
Felgueiras, no distrito do Porto 
In Diário de Viseu- 14-03-2018 
 

Natação Adaptada - Protagonista - Diogo Cancela 
6 Diogo Cancela O atleta do CLube protagoni a Náutico de Miranda do Corvo foi convocado para integrar 
os trabalhos da Seleção Nacional de Natação Adaptada para participar no estágio global, a realizar em 
Rio Maior, entre 26 e 29 março 
In Diário As Beiras- 13-03-2018  

 
Natação do Galitos bate seis recordes nacionais 
Mais uma jornada histórica de Carolina Fernandes Recordes Nacionais O Torneio Zonal Norte juntou 244 
atletas, mas a nadadora do Galitos ofuscou todos, ao estabelecer cinco novas melhores marcas nacionais 
Galitos domina em Infantis A Com o tempo que obteve nos 200 livres (2:08 
In Diário de Aveiro- 13-03-2018  

 
Natação - Luís Gouveia brilha nos "Zonais" de natação 
In Diário de Notícias da Madeira- 13-03-2018  

 
Natação - Sporting de Braga alcançou 12 pódios 
O Sporting de Braga fez-se representar com 10 nadadores, no Torneio Zonal de Infantis , Zona Norte, 
organizado pela Associação de Natação do Norte de Portugal, disputado no passado fim de semana, na 
Piscina Municipal de Felgueiras e que contou com a presença de 247 atletas em representação de 46 
clubes da Zona Norte 
In Diário do Minho- 13-03-2018  

 
Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020 
São hoje assinados os contratos-projeto que vão ajudar os atletas portugueses a preparar os Jogos 
Olímpicos de Tóquio em 2020. A cerimónia será no Jamor, onde em simultâneo decorre uma mostra de 
inovação no desporto 
In RTP 3 - 3 às... - 12-03-2018 - 14:43H  

 
Natação - Luís Gouveia de ouro 
In JM- 10-03-2018  

 

Nadadores dos Pimpões em treino da Federação 
Nadadores dos Pimpões em treino da Federação Mais uma vez dois nadadores dos Pimpões/Cimai 
estiveram presentes em Santa Maria da Feira, para um novo treino conjunto organizado pela Federação 
Portuguesa de Natação 
In Jornal das Caldas- 07-03-2018 

 
3ª Travessia do Canal em Águas Abertas marcada para 2 de Agosto 
In Incentivo- 06-03-2018  

 

Apresentação dos programas Olímpico e Paralímpico Tóquio 2020 
Daqui a pouco vai decorrer a apresentação dos programas de preparação olímpico e paralímpico para os 
jogos de Tóquio em 2020. A cerimónia vai contar com a presença do primeiro-ministro António Costa e 
com alguns atletas olímpicos 
In SIC Notícias - Jornal do Meio-Dia - 12-03-2018 - 12:45H  

 

Alvinegros voltam aos pódios na natação infantil 
In Diário de Notícias da Madeira- 11-03-2018  

  
 

Inês Henriques e Sebastião Gomes marcam presença no 2º Treino Conjunto Nacional - FPN 
DesportoNatação Inês Henriques e Sebastião Gomes marcam presença no 2º Treino Conjunto Nacional - 
FPN Por Redacção - 10 de Março, 2018 0 42 Partilhar no Facebook Tweet no Twitter | D.R. Mais uma vez 
dois nadadores dos Pimpões/Cimai estiveram presentes em Santa Maria da Feira, para um novo treino 
conjunto organizado pela Federação Portuguesa de Natação 
In Gazeta das Caldas Online - 10-03-2018  

 
Nadadores dos Pimpões em treino da Federação 
Desporto Nadadores dos Pimpões em treino da Federação Mais uma vez dois nadadores dos 
Pimpões/Cimai estiveram presentes em Santa Maria da Feira, para um novo treino conjunto organizado 
pela Federação Portuguesa de Natação 
In Jornal das Caldas Online - 10-03-2018  
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Nadadores dos Pimpões em treino da Federação 
Mais uma vez dois nadadores dos Pimpões/Cimai estiveram presentes em Santa Maria da Feira, para um 
novo treino conjunto organizado pela Federação Portuguesa de Natação Pode fazer o registo (grátis) do 
seu mail pessoal/ profissional e ter acesso privado, password e serviços personalizados, nos sites e redes 
sociais dos jornais 
In Jornal de Óbidos Online - 10-03-2018  

 
Sporting Clube de Lamego conquista 15 pódios e vários TAC´s em Mirandela 
No passado fim-de-semana, 24 e 25 de fevereiro, decorreu nas Piscinas Municipais de Mirandela, o 
Campeonato Regional de Infantis e Absolutos. Este torneio surgia no calendário desportivo como a última 
e derradeira oportunidade, para a obtenção de mínimos de participação no Torneio Zonal Norte de Infantis 
In Notícias de Lamego Online - 09-03-2018  

  

 
Agenda 
In Jogo (O)- 10-03-2018  

 
Natação Artística 
In Record- 10-03-2018  

 
Quadriatlo 
O terceiro Quadriatlo da Ilha Terceira realiza-se a 25 de Março. O campeão da Europa na modalidade de 
sprint se vai ser conhecido em Angra do Heroísmo. A prova conta também para a Taça do Mundo. 
Declarações de Guido Teles, Vereador CM de Angra do Heroísmo 
In RTP Açores - Telejornal Açores - 08-03-2018 - 20:30H  
 
 

Natação - Natação consagra campeões da Madeira... 
In Diário de Notícias da Madeira- 09-03-2018  

 
Natação - Infantis disputam Torneio Zonal 
In Diário de Notícias da Madeira- 09-03-2018 
 

[Bisca da Primeira Divisão Masculina] Grupo Desportivo de Natação de Vila Nova de 
Famalicão 
NataçãoNatação Nacional[Bisca da Primeira Divisão Masculina] Grupo Desportivo de Natação de Vila 
Nova de Famalicão João BastosMarço 8, 20185min0Analisamos o naipe da equipa masculina do Grupo 
Desportivo de Natação de Vila Nova de Famalicão para ir a jogo na 1ª divisão nos próximos dias 17 e 18 
de Março em Coimbra O Campeonato Nacional de Clubes da 1ª divisão realiza-se em Coimbra nos dias 
17 e 18 de Março 
In Fair Play Online - 09-03-2018  

 
 

Natação Diogo Cancela estreou-se em Copenhaga 
DR Diogo Cancela, atleta do Clube Náutico de Miranda do Corvo Natação Diogo Cancela estreou-se em 
Copenhaga 1 1 1 O atleta Diogo Luís Cancela, do Clube Náutico Miranda do Corvo, no Copenhagen 2018 
World Para Swimming World Series, prova realizada em Copenhaga e organizada pelo Comité Paralímpico 
Internacional 
In Diário As Beiras- 09-03-2018  

 
Festival de natação em Figueiró 
Festival de natação em Figueiró Aproximar as escolas de natação dos concelhos vizinhos é o objectivo do 
festival de natação, promovido pela autarquia de Figueiró dos Vinhos e Secção de Natação da Associação 
Desportiva, a realizar amanhã, às 15h00, nas piscinas municipais de Figueiró dos Vinhos 
In Diário de Coimbra- 09-03-2018 
 

Natação - Maria João Pelaio 
In Voz da Figueira (A)- 07-03-2018  

 
Natação - NCC com oito pódios em Mirandela 
In Voz de Chaves (A)- 02-03-2018  

 
 

[Bisca da Primeira Divisão Masculina] Sport Algés e Dafundo 
NataçãoNatação Nacional[Bisca da Primeira Divisão Masculina] Sport Algés e Dafundo João BastosMarço 8, 
20184min0Analisamos o naipe da equipa masculina do Sport Algés e Dafundo para ir a jogo na 1ª divisão 
nos próximos dias 17 e 18 de Março em Coimbra O Campeonato Nacional de Clubes da 1ª divisão realiza-se 
em Coimbra nos dias 17 e 18 de Março 
In Fair Play Online - 08-03-2018 
 

Paulo Frischknecht apontado à presidência 
In Bola (A)- 08-03-2018  

 
Natação - Famalicão conquista 25 títulos 
NATAÇÃO | Redacção | O Grupo Desportivo de Natação de Famalicão, conquistou 25 títulos de campeão 
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regional e um total de 84 medalhas nos Campeonatos Regionais, realizados nos dias 2 e 4 de Março, nas 
Piscinas Olímpicas da Póvoa de Varzim 
In Correio do Minho- 08-03-2018 

 
Natação - Amigos da Montanha com 35 medalhas 
NATAÇÃO | Redacção | A equipa de natação dos Amigos da Montanha (AM) averbou em Braga, no 
torneio regional de juvenis, juniores e seniores, 35 medalhas (13 de ouro, 12 de prata e 10 de bronze). 
Cinco atletas dos AM conquistaram o ti´tulo de campea~o regional: Andre´ Afonseca (senior) nos 200 m 
mariposa, Rui Costa (senior) nos 100 m livres, Nuno Coelho (juvenil A) nos 100 m livres, 100 m bruc¸os, 
200 c ostas e 200 m livres e 200 mariposa, Jose´ Gonc¸alves (junior) nos 50 m costas e Filipa Marques 
(juvenil A) nos 100 m mariposa, 100 m bruc¸os e 400 e m stilos 
In Correio do Minho- 08-03-2018 

 
Natação - SC Braga domina juvenis juniores e seniores 
NATAÇÃO | Redacção | O SC Braga venceu os campeonatos regionais de natação, sendo a equipa com 
mais vitórias (61) e mais pódios (112), no Campeonato de Juvenis, Juniores e Seniores, organizado pela 
Associação de Natação do Minho, no fim-de-semana , nas Piscinas Municipais de Braga 
In Correio do Minho- 08-03-2018 

 
Basquetebol - 1.ª Divisão Feminina. CAD avassalador vence CP Natação 
1.ª Divisão Feminina CAD avassalador vence CP Natação 1 1 1 A formação do CAD-UPCC/Opticalia 
recebeu e venceu por 61-36 o CP Natação, em partida referente à 13.ª Jornada do Campeonato Nacional 
da 1.ª Divisão Feminina 
In Diário As Beiras- 08-03-2018  

 
Natação - Cadetes academistas com recordes pessoais 
A natação do Académico de Viseu esteve representada por oito nadadores no II Torregri da Associação 
de Natação do Centro Norte de Portugal para Cadetes, uma competição que se realizou nas piscinas da 
Gafanha da Nazaré, em Ílhavo (Aveiro) Beatriz Rodrigues, Lara Fonseca, Luana Carrilho, Madalena 
Figueira, Mariana Antunes, Guilherme Sousa, Martim Lavajo e Rodrigo Almeida foram os atletas que 
nadaram com as 'cores' academistas e tiveram prestações positivas, com 25 recordes pessoais e várias 
resultados entre os primeiros classificados 
In Diário de Viseu- 08-03-2018  

 
Natação em Braga - Amigos da Montanha com dez títulos 
Natação em Braga Amigos da Montanha com dez títulos A equipa de natação dos Amigos da Montanha 
foi uma das participantes no torneio regional de natação em juvenis, juniores e seniores, disputado em 
Braga 
In Diário do Minho- 07-03-2018  

   
Federação Portuguesa de Natação atribui Certificação de Qualidade à Escola Municipal de 
Natação 
In Comarca de Arganil (A)- 01-03-2018 
 

Travessia do Canal Pico/Faial em agosto 
O Clube Naval da Horta (CNH) organiza e promove, pelo terceiro ano consecutivo, a Travessia do Canal 
em Águas Abertas , no sentido Pico/Faial , calendarizada para quinta-feira, dia 2 de agosto. O evento, 
integrado no Festival Náutico da 41 
In Diário Insular- 07-03-2018  

 

Pólo aquático CNAC vence Pacence 
DR Pólo aquático CNAC vence Pacence cimentos a seu favor, e passou para a frente do marcador, 
graças a três golos consecutivos (4-6). O CAP conseguiu reduzir (5-6), numa vantagem numérica em cima 
do apito para nova pausa 
In Diário As Beiras- 07-03-2018  

 
Natação - Esperança presente no 1.º mergulho 
Natação Esperança presente no 1.º mergulho Foram cinco atletas que marcaram presença nesta 
competição 111 Decorre em Miranda do Corvo a 2.ª jornada do 1.º Mergulho, prova organizada pela 
Associação de Natação de Coimbra 
In Diário As Beiras- 07-03-2018  

 
Náutico quebrou Invencibilidade do líder 
A equipa de sub-18 do CNAC conquistou a segunda vitória no Regional da categoria ao vencer por 6-10 
no reduto do Aquático Pacense (CAP) em duelo da 7.ª ronda da prova. O CNAC previa que o jogo fosse 
difícil, contra uma equipa só com vitórias, e entrou um pou co a medo, de tal modo que os pacenses 
chegaram ao 2-0 no primeiro período 
In Diário de Coimbra- 07-03-2018 

 
Natação - NSIT com comportamento positivo em São Miguel 
Realizou-se entre 23 e 25 de fevereiro o Campeonato Regional de Categorias, em São Miguel, mais 
propriamente na piscina das Laranjeiras. O NSIT fez-se representar com 20 atletas, sendo 10 masculinos 
e 10 femininos 
In Diário Insular- 07-03-2018  
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«Magazine Comité Paralímpico de Portugal» 
«Magazine Comité Paralímpico de Portugal»: - Campeonato Nacional de Natação de Inverno. - 
Campeonato de Portugal de Pista Coberta de Atletismo. - reportagem com dois atletas de tiro com arco. - 
entrevista ao presidente do Comité Paralímpico de Portugal, José Manuel Lourenço 
In Sport TV2 - Magazine Comité Paralímpico de Portugal - 03-03-2018 - 17:00H  

 

Viseu Triathlon realiza-se a 19 de Maio 
Viseu Triathlon realiza-se a 19 de Maio A segunda edição do?Viseu?Triathlon vai realizar-se a 19 de Maio. 
A prova regressa a Viseu com novas distâncias e percursos, com dois quilóemetros de natação, 60 
quilómetros de ciclismo e 15 quilómetros de corrida 
In Diário de Viseu- 06-03-2018  

 
Natação - Sporting de Braga venceu em casa 
O Sporting de Braga foi o vencedor dos campeonatos regionais de natação disputados no fim de semana 
nas piscinas da Rodovia, sendo a equipa com mais vitórias (61) e mais classificações nos três primeiros 
lugares (112) 
In Diário do Minho- 06-03-2018  

 
Natação - GDN Famalicão foi o mais medalhado 
O Grupo Desportivo de Natação de Famalicão, conquistou 25 títulos de campeão regional e 84 medalhas 
nos campeonatos regionais, realizados na Póvoa de Varzim. Nestes campeonatos participaram 408 
atletas em representação de 22 clubes, com o GDN de Famalicão a ser o clube mais medalhado na 
categoria de seniores, com 18 medalhas de ouro, 10 de prata e 9 de bronze 
In Diário do Minho- 06-03-2018  

 

Natação: Australiano de 99 anos nada 50 metros em menos de um minuto 
O australiano Georges Corones, que em abril vai completar 100 anos, estabeleceu um novo recorde de 
natação nos 50 metros livres na categoria de 100 a 104 anos, nadando a distância em 56 segundos e 12 
centésimos 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 05-03-2018  

 
Novo recorde: australiano de 99 anos nadou 50 metros em menos de um minuto 
O australiano Georges Corones, que em abril completa 100 anos, estabeleceu um novo recorde de 
natação nos 50 metros livres na categoria dos 100 aos 104 anos, nadando a distância em 56 segundos e 
12 centésimos 
In Sapo Online - Sapo Lifestyle Online - 05-03-2018  

 
Natação - 33º campeonato da Marinha 2017 
No dia 4 de dezembro realizou-se, na piscina nº 2 do CEFA, a 33ª edição do Campeonato da Marinha de 
Natação. Com a par? cipação de 40 nadadores, destacou-se o 9809517 GR AL Valdagua Cou? nho (CF) 
vencedor de 3 provas individuais 
In Revista da Armada- 01-03-2018  

 
 

Festival de Natação em Figueiró dos Vinhos 
Festival de Natação em Figueiró dos Vinhos sábado 10.mar 111 A Câmara Municipal de Figueiró dos 
Vinhos, em parceria com a Secção de Natação da Associação local, vai realizar no próximo dia 10 de 
março,um Festival de Natação, que irá decorrer a partir das 15H00, na Piscina Municipal de Figueiró dos 
Vinhos 
In Diário As Beiras- 05-03-2018 
 

Portugal falha apuramento para Europeu de pólo aquático feminino 
2018-03-03T17:20:10Z A seleção portuguesa de pólo aquático feminino falhou hoje o apuramento para o 
campeonato europeu da modalidade, ao perder por 9-11 com Israel, em jogo da segunda mão do 'play-off' 
de acesso à competição, que vai disputar-se em junho, em Barcelona 
In Diário de Notícias Online - 03-03-2018  

 
Pólo aquático: Seleção feminina falha apuramento para o Europeu 
2018-03-03 17:34 O selecionador, Miguel Pires, admitiu que a equipa sentiu dificuldades na concretização. 
A seleção portuguesa de pólo aquático feminino falhou este sábado o apuramento para o campeonato 
europeu da modalidade, ao perder por 9-11 com Israel, em jogo da segunda mão do play-off de acesso à 
competição, que vai disputar-se em junho, em Barcelona 
In Jogo Online (O) - 03-03-2018  

 
Portugal falha apuramento para Europeu de pólo aquático feminino 
2018-03-03 17:20 LusaHoje às 17:20, atualizado às 17:23FacebookTwitterComentar A seleção 
portuguesa de pólo aquático feminino falhou hoje o apuramento para o campeonato europeu da 
modalidade, ao perder por 9-11 com Israel, em jogo da segunda mão do 'play-off' de acesso à competição, 
que vai disputar-se em junho, em Barcelona 
In Jornal de Notícias Online - 03-03-2018  

 
Pólo aquático feminino: Portugal falha apuramento para o Europeu 
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A seleção portuguesa de pólo aquático feminino falhou o apuramento para o Europeu ao perder por 9-11 
com Israel A seleção portuguesa de pólo aquático feminino falhou este sábado o apuramento para o 
campeonato europeu, ao perder por 9-11 com Israel, em jogo da segunda mão do 'play-off' de acesso à 
competição, que vai disputar-se em junho, em Barcelona 
In Record Online - 03-03-2018  

 
Polo aquático: Seleção feminina perde com Israel 
Portugal eliminado do playoff de acesso ao Europeu A Seleção Nacional feminina de polo aquático perdeu 
este sábado com Israel, por 11-9, no 2.ª mão do playoff de acesso ao Europeu de Barcelona, que se 
realiza em junho 
In Record Online - 03-03-2018  

 
Polo aquático: Seleção feminina perde com Israel 
Portugal eliminado do playoff de acesso ao Europeu Por Record A Seleção Nacional feminina de polo 
aquático perdeu este sábado com Israel, por 11-9, no 2.ª mão do playoff de acesso ao Europeu de 
Barcelona, que se realiza em junho 
In Sábado Online - 03-03-2018  

 
Pólo aquático feminino: Portugal falha apuramento para o Europeu 
A seleção portuguesa de pólo aquático feminino falhou o apuramento para o Europeu ao perder por 9-11 
com Israel Por Record A seleção portuguesa de pólo aquático feminino falhou este sábado o apuramento 
para o campeonato europeu, ao perder por 9-11 com Israel, em jogo da segunda mão do 'play-off' de 
acesso à competição, que vai disputar-se em junho, em Barcelona 
In Sábado Online - 03-03-2018  

 
Israel afasta Portugal do Europeu de pólo aquático feminino 
Portugal falha apuramento para Europeu de pólo aquático feminino A seleção portuguesa de pólo aquático 
feminino falhou hoje o apuramento para o campeonato europeu da modalidade, ao perder por 9-11 com 
Israel, em jogo da segunda mão do 'play-off' de acesso à competição, que vai disputar-se em junho, em 
Barcelona 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 03-03-2018  

 
Portugal falha apuramento para Europeu de pólo aquático feminino 
2018-03-03T17:20:10Z A seleção portuguesa de pólo aquático feminino falhou hoje o apuramento para o 
campeonato europeu da modalidade, ao perder por 9-11 com Israel, em jogo da segunda mão do 'play-off' 
de acesso à competição, que vai disputar-se em junho, em Barcelona 
In TSF Online - 03-03-2018  

 
  

 Polo Aquático 
In Bola (A)- 04-03-2018  

 
Natação - George . Aos 99 anos ainda nada e bate recordes mundiais 
In Diário de Notícias- 04-03-2018 

 
George. Aos 99 anos ainda nada e bate recordes mundiais 
2018-03-04T00:11:00Z O veterano australiano começou em criança a praticar, mas a Segunda Guerra 
Mundial impediu-o de continuar. Voltou aos 80 anos, depois de se reformar, e os resultados estão à vista 
"Foi uma grande prova, equilibrada, e ainda cheguei com forças para bater bem forte na parede quando 
terminei a prova de natação 
In Diário de Notícias Online - 04-03-2018  

 
Polo aquático - Lusos e lusas falham fase final do Europeu 
In Jornal de Notícias- 04-03-2018 

 
Selecções falham apuramento para fase final do Europeu 
Pólo aquático Selecções falham apuramento para fase final do Europeu As selecções de pólo aquático, 
falharam o apuramento para a fase final do Europeu, que decorre em Barcelona, em Julho. Os homens 
voltaram a sofrer uma derrota pesada com a Eslováquia (9-2, na primeira mão tinha sido 14-6) 
In Público- 04-03-2018  

 
Polo Aquático 
In Record- 04-03-2018  

 
Portugal soma nova derrota com Esolváquia e falha Europeu de pólo aquático masculino 
2018-03-03T19:12:10Z A seleção portuguesa de pólo aquático masculino foi hoje derrotada pela Eslováquia, 
por 9-2, no jogo da segunda mão do 'play-off' de apuramento para o campeonato europeu da modalidade, 
que decorrerá em julho, em Barcelona, Espanha 
In Diário de Notícias Online - 03-03-2018  

 
Pólo aquático: Portugal soma nova derrota e falha Europeu 
2018-03-03 19:28 Depois de ter perdido, a semana passada, por 16-4, Portugal voltou a sair derrotado do 
jogo com a Eslováquia. A seleção portuguesa de pólo aquático masculino foi este sábado derrotada pela 
Eslováquia, por 9-2, no jogo da segunda mão do play-off de apuramento para o campeonato europeu da 
modalidade, que decorrerá em julho, em Barcelona, Espanha 
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In Jogo Online (O) - 03-03-2018  

 
Portugal soma nova derrota com Esolváquia e falha Europeu de pólo aquático masculino 
2018-03-03 19:12 LusaHoje às 19:12, atualizado às 19:14FacebookTwitterComentar A seleção portuguesa 
de pólo aquático masculino foi hoje derrotada pela Eslováquia, por 9-2, no jogo da segunda mão do 'play-off' 
de apuramento para o campeonato europeu da modalidade, que decorrerá em julho, em Barcelona, Espanha 
In Jornal de Notícias Online - 03-03-2018  

 
Polo aquático: Portugal falha acesso ao Europeu 
Seleção Nacional perde com a Eslováquia, por 9-2 A seleção masculina foi este sábado derrotada pela 
Eslováquia, por 9-2, no jogo da segunda mão do playoff de apuramento para o campeonato europeu da 
modalidade, que decorrerá em julho, em Barcelona, Espanha 
In Record Online - 03-03-2018  

 
Polo aquático: Portugal falha acesso ao Europeu 
Seleção Nacional perde com a Eslováquia, por 9-2 Por Record A seleção masculina foi este sábado 
derrotada pela Eslováquia, por 9-2, no jogo da segunda mão do playoff de apuramento para o campeonato 
europeu da modalidade, que decorrerá em julho, em Barcelona, Espanha 
In Sábado Online - 03-03-2018  

 
Portugal soma nova derrota com Eslováquia e falha Europeu de pólo aquático masculino 
Em Kosice, a seleção lusa não conseguiu dar a volta à derrota caseira da primeira mão por 16-4 A seleção 
portuguesa de pólo aquático masculino foi hoje derrotada pela Eslováquia, por 9-2, no jogo da segunda mão 
do 'play-off' de apuramento para o campeonato europeu da modalidade, que decorrerá em julho, em 
Barcelona, Espanha 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 03-03-2018  

 
Portugal soma nova derrota com Esolváquia e falha Europeu de pólo aquático masculino 
2018-03-03T19:12:10Z A seleção portuguesa de pólo aquático masculino foi hoje derrotada pela Eslováquia, 
por 9-2, no jogo da segunda mão do 'play-off' de apuramento para o campeonato europeu da modalidade, 
que decorrerá em julho, em Barcelona, Espanha 
In TSF Online - 03-03-2018 
 

Natação: NCC com oito pódios em Mirandela 
O Natação Clube Chaves participou no Campeonato Regional - ARNN/FPN que se realizou na Piscina 
Municipal de Mirandelanos dias 24 e 25 de Fevereiro, alcançando oito pódios no total. Na classificação 
geral destaque para o jovem Afonso Braga em Cadetes - 1ºlugar nos 100 Mts Livres, 1ºlugar 100 Mts 
Costas, 2ºlugar 100 Bruços e 2ºlugar 100 Mts Mariposa, e Beatriz Oliveira em Infantis- 3º nos 800Livres, 
3º 100 Bruços e 3º nos 100 Costas 
In Diário Atual Online - 03-03-2018  

  

Polo Aquático - Seleção Feminina tenta ir ao Europeu 
In Jogo (O)- 03-03-2018  

 
George Corones regressou à piscina aos 80 anos. Aos 99, está a bater recordes 
2 de Março de 2018, 16:18 O australiano foi obrigado a abandonar a natação durante a Segunda Guerra 
Mundial. Esteve 60 anos sem nadar. Agora, apesar de dizer que não vai para novo, quer ficar na história 
dos atletas centenários 
In Público Online - 02-03-2018  

 

Nadador australiano, de 99 anos, bate recorde mundial 
2018-03-02T11:59:00Z George Corones bateu o recorde mundial na sua categoria, nos 50 metros livres 
Aos 99 anos, o nadador George Corones bateu o recorde mundial nos 50 metros livres na sua faixa etária, 
entre os 100 e os 104 anos 
In Diário de Notícias Online - 02-03-2018  

 

Natação- Clube Naval da Praia com excelentes resultados 
Realizou-se no passado fim de semana, em São Miguel, o Campeonato Regional de Categorias, em 
natação, com a participação de 120 nadadores de nove clubes açorianos. O Clube Naval Praia da Vitória 
(CNPV) esteve representado pelos nadadores Adriana Garcia, André Azevedo, Ana Beatriz Costa, Ana 
Carolina Silva, Ana Daniela Espingardeiro, Ana Filipa Costa, Beatriz Sousa, Francisco Silva, Inês Pereira, 
Inês Monteiro, João Costa, Manuel Alves, Rodrigo Aguiar e Victória Cunha, acompanhados pelos 
treinadores Nuno Leite e Paulo Dias 
In Diário Insular- 02-03-2018  

 
Clube Naval de Ponta Delgada com 42 títulos regionais em Natação 
Realizou-se no passado fim-de-semana, na piscina do Complexo Desportivo das Laranjeiras, o 
Campeonato Regional de Categorias, onde estiveram presentes 9 equipas açorianas. O Clube Naval de 
Ponta Delgada participou com 24 nadadores e foi o clube com mais atletas classificados em 1º lugar 
In Diário dos Açores- 01-03-2018 

 
 

Natação - Recordes regionais de natação caem nas Laranjeiras 
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In Açoriano Oriental- 01-03-2018 

 
Portugal de lés a lés 
In Correio da Manhã- 01-03-2018 

 
Associação de Natação elegeu novos órgãos sociais 
Associação de Natação elegeu novos órgãos sociais 111 Na noite de terçafeira realizou-se a eleição 
intercalar da Associação de Natação de Coimbra, tendo sido eleito Miguel Oliveira para presidente da 
direção 
In Diário As Beiras- 01-03-2018  

 
Natação - Novos recordes regionais no interdistrital de infantis 
Natação Novos recordes regionais no interdistrital de infantis 1 1 1 Realizou-se na Piscina Municipal da 
Mealhada o Campeonato Interdistrital de Infantis que contou com a presença de 192 nadadores em 
representação de 27 clubes 
In Diário As Beiras- 01-03-2018  

 
Natação - Bairro dos Anjos domina campeonato distrital de natação 
O Bairro dos Anjos dominou o campeonato distrital de natação que decorreu no passado fim-de-semana, 
no complexo municipal de piscinas de Leiria, nas categorias de infantis, juvenis, juniores e seniores 
In Diário de Leiria- 01-03-2018  

 
Natação - Académico conquista 19 medalhas 
O Académico de Viseu alcançou 19 medalhas nas Piscinas Municipais da Mealhada, durante a 
participação no Campeonato Interdistrital de Infantis, no passado fim-de-semana. Com 27 clubes em 
prova e perto de duas centenas de nadadores, o emblema academista levou oito atletas infantis à 
Mealhada (Tiberius Neagu, Rui Cabral, Pedro Dias, André Pires, Dinis Jesus, Carlota Castro, Inês Pinto e 
Beatriz Lourenço) e estes estiveram em grande evidência durante as quatro sessões da competição, 
trazendo para Viseu um 19 medalhas 
In Diário de Viseu- 01-03-2018  

 
Clube Naval de Ponta Delgada com 42 títulos regionais em Natação 
Realizou-se no passado fim-de-semana, na piscina do Complexo Desportivo das Laranjeiras, o 
Campeonato Regional de Categorias, onde estiveram presentes 9 equipas açorianas. O Clube Naval de 
Ponta Delgada participou com 24 nadadores e foi o clube com mais atletas classificados em 1º lugar 
In Diário dos Açores- 01-03-2018 
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