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Um mês de dezembro de 2017 marcado por 
excelentes prestações dos nadadores portugueses 
nos Campeonatos Nacionais de Juniores e Seniores 
no Fluvial, com destaque para oito recordes 
absolutos e cinco juniores, e no Europeu em 
Copenhaga, com seis máximos nacionais absolutos 
e  a presença de portugueses em seis finais. Ainda 
neste mês, David Grachat conquistou a medalha de 
prata nos 400 livres (S9) no Mundial de natação 
adaptada que decorreu no México.  
  António José Silva 
  Presidente 
 

 
 

Natação Pura  
 
Participação portuguesa no Europeu Copenhaga 2017. A Direção Técnica Nacional 
para a natação pura fez o balanço muito positivo da participação portuguesa nos 
Europeus de piscina curta que decorreu em Copenhaga (Dinamarca) de 13 a 17 de 
dezembro. Em termos objetivos, a prestação dos oito nadadores que integraram a 
seleção absoluta resultou, nos seguintes números: 

Recordes pessoais – 16 máximos em 26 – 61%. 

(De notar que a média dos últimos 5 anos anda perto dos 20%.) 

Recordes Nacionais Absolutos – 6 

Presenças em Finais – 6 

Classificações nos 16 primeiros – 18 

http://www.fpnatacao.pt/noticias/1513611680-participacao-portuguesa-no-europeu-
copenhaga-2017 
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Diogo Carvalho em 4.º lugar no Europeu. Diogo Carvalho 4.º na final dos 200 estilos a 
dois centésimos do pódio. Alexis Santos 7.º com recorde pessoal. Diogo Carvalho foi 
quarto classificado na final dos 200 estilos no Europeu de Copenhaga 2017, competição 
de piscina curta onde Alexis Santos terminou na 7.ª posição. O nadador do 
Galitos/Bresimar ficou à beira do pódio (dois centésimos) com o tempo de 1.54,18 
minutos melhorando o seu registo das eliminatórias (1.54,58). O recorde nacional 
pertence-lhe com 1.53,45 em Netanya 2015. O sportinguista Alexis Santos foi 7.º com 
1.54,85, recorde pessoal, melhorando a marca do apuramento da manhã (1.55,14). 

http://www.fpnatacao.pt/noticias/1513358050-diogo-carvalho-em-4o-lugar-no-
europeu 

 

Diana Durães 5.ª na final dos 400 livres com recorde nacional. Diana Durães terminou 
em quinto lugar nos 400 livres, com recorde nacional, no Europeu de Copenhaga 2017. 
A benfiquista registou o tempo de 4.04,61 minutos, melhorando o seu anterior máximo 
nacional (4.05,38) fixado a 2 de agosto na Taça do Mundo em Moscovo. Durães, que 
havia neste Europeu sido finalista nos 800 metros (7.ª classificada), ficou agora em 5.ª 
a escassos 12 centésimos do quarto lugar ocupado pela espanhola Melanie Costa 
(4.04,47). 

http://www.fpnatacao.pt/noticias/1513531377-diana-duraes-5a-na-final-dos-400-
livres-com-recorde-nacional 

 

Diana Durães em sétimo lugar na final dos 800 livres. Diana Durães terminou em 7.º 
lugar na final dos 800 livres no Europeu de Copenhaga 2017. Uma segunda jornada 
com a participação de João Vital, oitavo na final dos 400 estilos com um máximo 
pessoal, e Gabriel Lopes, 16.º na meia final dos 100 costas depois do recorde nacional 
nas eliminatórias. Diana Durães terminou a final dos 800 livres em 7.º lugar com 
8.26,35, a sua segunda melhor marca pessoal depois do seu recorde nacional (8.24,09) 
a 3 de agosto em Moscovo. A vitória foi para a alemã Sarah Koehler (8.10,65). 

http://www.fpnatacao.pt/noticias/1513279566-diana-duraes-em-setimo-lugar-na-
final-dos-800-livres 

 

Alexis Santos bateu recorde nacional nos 50 costas. Alexis Santos bateu recorde 
nacional na meia final dos 50 costas do Europeu de Copenhaga 2017. O sportinguista 
terminou com 23,86 superando o seu anterior registo de 23,90 de 11 de dezembro de 
2015. O português foi 7.º na segunda meia final  (14. tempo) com a passagem à final a 
ser obtida nos 23,74. 

 

Alexis Santos, 11.º, e Diogo Carvalho, 15.º, na meia final dos 100 estilos. Alexis Santos 
foi quinto classificado e Diogo Carvalho, sétimo, na primeira meia final dos 100 estilos 
na quarta jornada do Europeus de Copenhaga 2017. O sportinguista terminou a série 
com o tempo de 53,34 segundos que lhe deu o 11.º lugar entre os 48 nadadores 
inscritos. O pupilo de Carlos Cruchinho tem como recorde nacional 53,06 de 8 de 
dezembro de 2016 em Windsor. Diogo Carvalho (Galitos de Aveiro) concluiu com 53,63, 
o 15.º tempo entre os semifinalistas. O nadador treinado por Élio Terrível tem como 
recorde pessoal nos 100 estilos 53,28 de 18 de abril de 2009. 

 

Victoria Kaminskaya recuperou recorde dos 200 estilos. Victoria Kaminskaya bateu 
hoje o recorde nacional dos 200 estilos ao terminar em 4.º lugar na primeira 
eliminatória do quarto dia do Europeu de Copenhaga 2017. A nadadora do Estrelas São 

http://www.fpnatacao.pt/noticias/1513358050-diogo-carvalho-em-4o-lugar-no-europeu
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João de Brito registou o tempo de 2.12,08 melhorando o anterior máximo nacional 
fixado em 2.12,24 de Diana Durães, no Fluvial Portuense a 9 de dezembro. 

 

Kaminskaya sexta na final com recorde nos 400 estilos. Victoria Kaminskaya bateu a 
13 de dezembro o recorde nacional ao ser sexta classificada na final dos 400 estilos no 
Europeu de Copenhaga, competição que decorre de hoje a domingo no Royal Arena da 
Dinamarca. A portuguesa terminou os 400 estilos com 4.36,19 melhorando o seu 
próprio recorde nacional fixado em 4.37,41 minutos a 11 de dezembro de 2015 no 
Porto. 

 

Diana Durães bateu recorde dos 200 livres. Diana Durães bateu, a 16 de dezembro, o 
recorde nacional dos 200 livres nas eliminatórias da quarta jornada do Europeu de 
Copenhaga. A nadadora do Benfica terminou a prova com a marca de 1.58,62 minutos, 
melhorando o registo de 1.59,53 que tinha desde 13 de dezembro de 2015 no Porto. 
Diana Durães obteve o 5.º lugar na terceira eliminatória que lhe deu o 16.º tempo 
entre 42 nadadoras inscritas. O apuramento para a final ficou fechado na marca dos 
1.57,22. 

 

Recorde nacional dos 100 costas para Gabriel Lopes. Gabriel Lopes bateu a 14 de 
dezembro o recorde nacional dos 100 costas no decorrer das eliminatórias do Europeu 
de Copenhaga 2017 e irá nadar a meia final às 16.59 de hoje. O nadador do Louzan 
Natação terminou a distância com a marca de 51,68 segundos que lhe deu o terceiro 
lugar da 4.ª série e o 13.º tempo entre os 48 inscritos. O anterior recorde nacional 
pertencia a Alexis Santos com 52,03 desde 2013. 

 

António José Silva: "A natação portuguesa está de parabéns". António José Silva, 
presidente da FPN, faz o balanço dos Campeonatos Nacionais de Juniores e Seniores – 
Fluvial 2017: “Os Campeonatos Nacionais de Juniores e Seniores, que terminam a 
época de piscina curta em dezembro, registaram uma organização excelente, com o 
apoio da estrutura do Fluvial Portuense que apresentam condições ímpares, com uma 
das raras piscinas nacionais com 10 pistas onde se possa apresentar este nível, com 
característica de campeonatos nacionais. 

Ao nível de resultados: excelentes. Quer de juniores quer de seniores. Com destaque 
para os nadadores que irão competir nos campeonatos da Europa de piscina curta que 
permite antever uma grande prestação no Europeu em Copenhaga. Nomeadamente 
por parte de Miguel Nascimento e da Diana Durães. O ressurgimento de Ana Rodrigues 
nos 50 bruços que permite atestar a possibilidade de apostar até ao final do ciclo 
olímpico. 

Depois, uma grande realidade para nós determinante que é os resultados dos juniores, 
fundamentalmente os residentes no Centro de Treino de Rio Maior. Resultados 
excecionais quer como recordes nacionais, com lugares de pódio, e melhorias relativas. 

A natação portuguesa está de parabéns! 

Estão de parabéns os nadadores, os clubes, estão de parabéns os treinadores e a 
organização.” 

 
Miguel Nascimento bateu recorde absoluto nos 400 livres. Miguel Nascimento bateu a 
9 de dezembro o recorde nacional absoluto dos 400 livres (piscina 25 metros) no 
decorrer da segunda jornada dos Campeonatos Nacionais de Juniores e Seniores – 
Fluvial 2017. O nadador do Benfica venceu os 400 livres com a marca de 3.42,91 
minutos superando o anterior recorde de Fábio Pereira (3.45,58) obtido em Istambul 
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2009. Nascimento bateu a 8 de dezembro o recorde nacional absoluto dos 800 livres 
(7.46,18). 

 

Miguel Nascimento bateu o recorde nacional absoluto dos 800 livres. Miguel 
Nascimento bateu a 8 de dezembro o recorde nacional absoluto dos 800 livres 
(7.46,18) nos Campeonatos Nacionais de Juniores e Seniores Fluvial 2017. O anterior 
máximo pertencia a Rafael Gil (7.49,89) desde 11 de dezembro de 2015. 

http://www.fpnatacao.pt/noticias/1512762802-miguel-nascimento-bateu-hoje-o-
recorde-nacional-absoluto-dos-800-livres 

 

Diana Durães com recorde nos 200 estilos. Recorde nacional absoluto para Diana 
Durães nos 200 estilos nos Campeonatos Nacionais de Juniores e Seniores – Fluvial 
2017. A nadadora do Benfica terminou com 2.12,24 minutos melhorando o registo de 
2.12.37 de Victoria Kaminskaya em Netanya (Israel) a 5-12-2015. 

http://www.fpnatacao.pt/noticias/1512844591-diana-duraes-com-recorde-nos-200-
estilos 

 

Raquel Pereira bateu recorde nacional dos 200 bruços. A nadadora do Algés e 
Dafundo superou a 9 de dezembro o recorde nacional absoluto dos 200 bruços na 
segunda jornada dos Campeonatos Nacionais de Juniores e Seniores – Fluvial 2017. 
Raquel Pereira terminou com 2.23,46 minutos superando o anterior máximo que 
pertencia a Victoria Kaminskaya (2.25,49) desde 11 de novembro em Vila Real de Santo 
António. Kaminskaya foi hoje segunda com 2.26,93. 

http://www.fpnatacao.pt/noticias/1512844300-raquel-pereira-bate-recorde-nacional-
dos-200-brucos 

 

Quarteto do Algés e Dafundo encerra jornada com recorde absoluto. Campeonatos 
Nacionais de Juniores e Séniores. Recorde nacional absoluto dos 4x200 livres feminino 
para o Algés e Dafundo com a marca de 8.09,45 minutos: Rita Frischknecht, Madalena 
Azevedo, Francisca Azevedo e Raquel Pereia. O anterior máximo era de 8:14.13 do 
Futebol Clube do Porto a 5-12-2010. 

 

Ana Sousa: depois dos 100 livres bateu o recorde dos 400 livres. Ana Sousa esteve em 
destaque no Campeonato Nacional de Juniores e Seniores no Fluvial ao bater o recorde 
nacional de juniores 16 dos 400 livres e 100 livres. A nadadora do CN Litoral Alentejano 
venceu a competição de juniores com a marca de 4.13,53 minutos melhorando o 
anterior recorde de Tamila Holub (4.15,43) estabelecido no Porto em 2014. A 8 de 
dezembro, Ana  Sousa a treinar no Centro de Rio Maior bateu o recorde nacional de 
juniores 16 dos 100 livres com 56,72, no decorrer da primeira sessão. 

 

Ana Rodrigues bateu pela segunda vez o recorde dos 50 bruços no Fluvial. Ana 
Rodrigues bateu a 10 de dezembro o recorde nacional absoluto dos 50 bruços no 
decorrer das eliminatórias e da final do terceiro dia dos Campeonatos Nacionais de 
Juniores e Absolutos – Fluvial 2017. Campeonatos marcados por oito recordes 
nacionais absolutos. Na eliminatória de manhã de hoje, Ana Rodrigues terminou a 
distância com 31,37 segundos superando a marca de Diana Gomes (31,43) obtido em S. 
António Cavaleiros a 19-12-2009. 

http://www.fpnatacao.pt/noticias/1512900097-ana-rodrigues-bate-pela-segunda-vez-
o-recorde-dos-50-brucos-no-fluvial 
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Rita Frischknecht melhorou recorde absoluto dos 200 costas. Rita Frischknecht bateu 
a 8 de dezembro o recorde nacional absoluto dos 200 costas (2.09,12) no decorrer do 
Campeonato Nacional de Juniores e Seniores Fluvial 2017. A nadadora do Algés e 
Dafundo melhorou a anterior marca (2.10,55) desde 18 de junho de 2017 em Algés. 

http://www.fpnatacao.pt/noticias/1512774092-rita-frischknecht-melhora-recorde-
absoluto-dos-200-costas 

 

Benfica bateu recorde nacional de juniores de 4x50 livres. A equipa do Benfica bateu a 
8 de dezembro o recorde nacional de juniores dos 4x50 livres nos Campeonatos 
Nacionais de Juniores e Seniores – Fluvial 2017. O quarteto encarnado – Daniel Catalão, 
Rafael Aires, Miguel Marques e Filipe Santo – terminaram os 4x50 livres com um 
registo de 1.35,32 minutos, superando o anterior máximo fixado em 1.35,76 pelo FC 
Porto em Felgueiras a 24 de novembro de 2006. 

 

Recorde nacional sénior para Angélica André nos 1500 livres. Angélica André bateu a 
8 de dezembro o recorde nacional sénior dos 1500 livres em piscina de 25 metros no 
decorrer do Campeonato Nacional de Juniores e Seniores nas Piscinas do Fluvial 
Portuense. A nadadora do Fluvial Portuense terminou com a marca de 16.18,04 
minutos melhorando a anterior marca que já lhe pertencia com 16.11,67 desde 11 de 
dezembro de 2015 no Porto. O máximo absoluto pertence a Tamila Holub (SCB) com 
16.11,67 também a 11 de dezembro de 2015. 

 

Portugueses em destaque no Nacional de clubes em Espanha. Os nadadores 
portugueses tiveram em destaque neste final de ano no decorrer do Campeonato 
Nacional de Clubes de Espanha, em representação dos bascos do Bidasoa XXI. 
Destaque para Ana Rodrigues ao vencer os 50 mariposa e Alexis Santos, 2.º os 200 
estilos. 

http://www.fpnatacao.pt/noticias/1514550422-portugueses-em-destaque-no-
nacional-de-clubes-em-espanha 

 

Ação de formação: os nadadores e a comunicação social. A Federação Portuguesa de 
Natação (FPN) promoveu este mês uma ação de formação na área da comunicação 
com os jovens nadadores integrados no Centro de Formação de Alto Rendimento 
Desportivo Natação – Rio Maior. 

http://www.fpnatacao.pt/noticias/1513768735-acao-de-formacao-os-nadadores-e-
comunicacao-social 

 

Seis nadadores recebem bolsas de estudo Jogos Santa Casa. As Bolsas de Estudo Jogos 
Santa Casa foram entregues, a 13 de dezembro em Lisboa, a 38 atletas, 29 integrados 
no Programa de Preparação Olímpica Tóquio 2020, mais nove do Programa 
Paralímpico, como forma de incentivar a conciliação da carreira académica com a 
carreira desportiva, contribuindo assim para evitar quer o abandono precoce do 
desporto do alto rendimento, quer o abandono dos estudos. 

http://www.fpnatacao.pt/noticias/1513283376-seis-nadadores-recebem-bolsas-de-
estudo-jogos-santa-casa 

 

Vilacondense e Académica campeões da 2.ª divisão em Leiria. O Fluvial Vilacondense, 
em masculinos, e a Académica de Coimbra, femininos, sagraram-se campeões de 
Portugal da 2.ª Divisão, competição que decorreu durante o fim de semana na Piscina 
Municipal de Leiria. 
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A equipa de Vila do Conde dominou a competição com 391 pontos superiorizando-se 
ao Fluvial Portuense (366) e ao Leixões (349), formações que garantiram a subida à 1.ª 
divisão nacional. Na prova feminina, a Académica de Coimbra garantiu o triunfo 
coletivo na derradeira estafeta, com 382 pontos, superando o Leixões por apenas dois 
pontos (380) e da Fundação Beatriz Santos (361). 

http://www.fpnatacao.pt/noticias/1512329909-vilacondense-e-academica-campeoes-
da-2a-divisao-em-leiria 

 

Fundação Beatriz Santos e Estrelas SJ Brito campeões da 3.ª Divisão na Guarda. A 
Fundação Beatriz Santos (FBSC), em masculinos, e o Estrelas São João de Brito (ESJB), 
em femininos, venceram o Campeonato Nacional da 3.ª Divisão que decorreu sexta-
feira nas Piscinas Municipais da Guarda. O Clube FBSC de Coimbra liderou a 
competição ao longo do dia para assegurar o triunfo com 363 pontos superiorizando-se 
ao CN da Maia (349), ao Ginásio de Vila Real (336) e ao CN Rio Maior (325), clubes que 
garantiram a subida à 2.ª divisão na próxima época. Em femininos, o ESJB de Lisboa 
dominou a competição somou 13 lugares do pódio (7 vitórias) para terminar bem 
destacado, com 415 pontos superando o Ba/Bombar (315), o CN Rio Maior (314) e o 
Cova da Piedade (307), clubes que também garantem a promoção de divisão. 

http://www.fpnatacao.pt/noticias/1512329909-vilacondense-e-academica-campeoes-
da-2a-divisao-em-leiria 

 
 

 
Polo Aquático 
 
Seleção portuguesa masculina em estágio na Piscina de Lamas. Decorreu o último 
estágio da Seleção Absoluta Polo Aquático, integrado no Plano de Alto Rendimento 
para as Seleções Nacionais de 2017, nas piscinas do Colégio de Lamas. Estiveram 
envolvidos 30 jogadores de nove Clubes. Terminado o ano de 2017, com os habituais 
balanços numéricos, destaque para os seguintes indicadores do ano da Seleção 
Nacional Masculina. 

http://www.fpnatacao.pt/noticias/1514652664-selecao-portuguesa-masculina-em-
estagio-na-piscina-de-lamas 

 

Resultados do sorteio da Taça de Portugal. Realizou-se dia 28 de dezembro, na sede 
da ANNP, o sorteio da Taça de Portugal masculina e feminina. A Final 8 masculina terá 
lugar de 27 a 29 de Abril e a Final 4 feminina realiza-se a 28 e 29 de Abril. A competição 
ainda não tem local definido. 

http://www.fpnatacao.pt/noticias/1514561322-resultados-do-sorteio-da-taca-de-
portugal 

 

Aminata bate Portinado. A Aminata venceu o Portinado por 13-12 em jogo da 5ª 
jornada do Campeonato de Portugal da 2ª Divisão Masculina - Zona Sul. Na mesma 
jornada, o Algés B derrotou o Búzios por 29-6. A Norte, a contar para a 6ª jornada, o 
CAP derrotou o Fluvial B pela margem mínima (8-7).  

http://www.fpnatacao.pt/noticias/1513623108-aminata-bate-portinado-em-jogo-
renhido 
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Sporting bate Cascais por 13-10. O Sporting venceu, no dia 16 de dezembro, o Cascais 
WP por 13-10, na 8ª jornada do Campeonato de Portugal da 1ª Divisão Masculina. 

 

Nas outras partidas desta jornada, o Vitória bateu o Algés por 13-8. O Fluvial já tinha 
ganho ao CDUP por 16-9. A partida entre Paredes e Naval Povoense foi adiada para 
sábado, 23/12. 

http://www.fpnatacao.pt/noticias/1513535138-sporting-bate-cascais-por-13-10 

 

Terceiro lugar para Portugal no Torneio Internacional de Matosinhos. Portugal 
garantiu, a 17 de dezembro, o terceiro lugar na primeira edição do Torneio 
Internacional de Matosinhos após triunfo  frente à Roménia por 13-8, com os parciais 
de 3-2, 5-3, 2-2 e 3-1. Inês Nunes (4), Elisabete Matos (4), Catarina Reis (1), Cláudia 
Costa (1) e Inês Braga (3) foram as goleadoras portuguesas. A Turquia venceu o torneio 
após bater a Alemanha por 15-13, na partida que decidiu o vencedor. Em quarto lugar 
ficou a Roménia. 

http://www.fpnatacao.pt/noticias/1513524454-terceiro-lugar-para-portugal-no-
torneio-internacional-de-matosinhos 

 

Delegações das equipas recebidas na CM Matosinhos. A Federação Portuguesa de 
Natação, com o apoio da Associação de Natação do Norte de Portugal e a empresa 
municipal Matosinhos Sport, organizou a 1.ª Edição do Torneio Internacional de 
Matosinhos. A competição colocou frente a frente as seleções seniores femininas de 
Portugal, Alemanha, Turquia e Roménia. 

 

"Seleção Nacional no caminho certo para o sucesso". A Seleção Nacional Absoluta de 
Polo Aquático realizou um estágio, integrado no plano de alto rendimento, entre as 
9.00h de sábado e as 18.00h de domingo dos dia 10 e 11 de dezembro. 35 jogadores de 
10 clubes estiveram concentrados nas piscinas do Colégio de Lamas e realizaram uma 
intensa preparação composta por quatro treinos. 

http://www.fpnatacao.pt/noticias/1513022148-selecao-nacional-no-caminho-certo-
para-o-sucesso 

 

Fluvial vence Cascais e regressa à liderança. O Fluvial Portuense venceu o Cascais WPC 
por 28-7 ultrapassando assim o Naval Povoense na liderança, fruto da diferença de 
golos, na 7ª- jornada do Campeonato de Portugal da 1ª Divisão Masculina. O Povoense 
venceu o Algés por 8-3. Na mesma jornada o Paredes bateu o CDUP po 7-4. O Sporting 
já havia vencido a Académica de Coimbra por 18-4, no fim-de-semana passado, 
antecipando a jornada. 

http://www.fpnatacao.pt/noticias/1512937363-fluvial-vence-cascais-e-regressa-
lideranca 

 

Lousada conquista primeira vitória no Campeonato de Portugal Feminino. O Lousada 
Séc XXI conquistou a primeira vitória no Campeonato de Portugal Feminino ao vencer o 
CAP por 12-6, em jogo da 6ª jornada da competição. Nas outras partidas desta ronda o 
Benfica venceu o Algés por 22-4 e o Fluvial Portuense foi a Recarei bater o Paredes por 
10-7. 

http://www.fpnatacao.pt/noticias/1512935454-lousada-conquista-primeira-vitoria-no-
campeonato-de-portugal-feminino 
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Rui Moreira e Maxim Secrerieu conquistam Taça da Dinamarca. Rui Moreira e Maxim 
Secrerieu, conquistaram a Taça da Dinamarca pelo FREM Odense. Rui Moreira joga na 
Dinamarca desde 2013 e já conquistou quatro Taças e dois Campeonatos, conta com a 
companhia de outro internacional português desde 2015, Maxim Secrieru. 

 
 
 

  

Natação Artistica 
 

Seleções concentradas em Santa maria de Lamas. As Seleções de Portugal de Natação 
Artística de juvenis, Juniores e Seniores estiveram concentradas de 16 a 19 dezembro 
em Santa Maria de Lamas. Presentes neste estágio quatro nadadoras juvenis, quatro 
juniores e seis do escalão absolutas. O Estágio de Preparação Técnica do Dueto 
Nacional Júnior foi direcionado para o  Europeu de Juniores, a realizar nos dias 27 
junho a 1 de julho. 

http://www.fpnatacao.pt/noticias/1513862980-selecoes-concentradas-em-santa-
maria-de-lamas 

 
 
 
 

  

Masters 
 

Luísa Bessone Basto em destaque no Luso-Andaluz. Luísa Bessone Basto esteve em 
plano de destaque no I Meeting Internacional Luso-Andaluz de Natação Master ao 
bater três recordes nacionais no escalão J (70-74). A nadadora do Algés e Dafundo 
venceu as competições do seu escalão melhorando os máximos de Portugal que já lhe 
pertencia nos 50 bruços, nos 200 bruços e nos 100 livres. Em masculinos, nos 200 
costas, José Marreiros (SAD) e António Bessone Basto (SAD), ambos do escalão J (70-
74) estiveram também em destaque com máximos de Portugal. 

 

Quatro recordes nacionais no primeiro dia do Luso-Andaluz. I Meeting Internacional 
Luso-Andaluz de Natação Master Caldas da Rainha, 9 e 10/12/2017 recebe 278 
nadadores (194 masculinos e 84 masculinos) que competem durante dois dias. O 
Leixões Sport Club com 31 nadadores inscritos, o Algés e Dafundo com 30, e o 
Gesloures com 24 são os clubes mais representados. 

Recordes Batidos no primeiro dia: Masc., 200m Costas; José Joaquim Marreiros 
(5:06.22) RN J (70-74); António Bessone Basto (3:52.47), RN J (70-74); Femin., 50m 
Bruços; Luísa Bessone Basto (50.16) RN J (70-74); Femin., 200m Bruços; Luísa Bessone 
Basto (3:55.98) RN J (70-74). 

 
 
 

  

Natação Adaptada 
 
David Grachat medalha de prata nos 400 livres. David Grachat conquistou a medalha 
de prata nos 400 livres (S9) no Mundial de natação adaptada que decoreu na Cidade do 
México de 2 a 7 de dezembro. O nadador da Gesloures terminou com 4.31,09 minutos 

http://www.fpnatacao.pt/noticias/1513862980-selecoes-concentradas-em-santa-maria-de-lamas
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apenas superado pelo italiano Federico Morlaccchi (4.25,19). A medalha de bronze foi 
para o croata Kristijan Vincetic (4.32,42). O português garantiu de manhã um lugar na 
final com o terceiro tempo na 1.º série dos 400 livres (4.54,16). A encerrar a jornada, 
David Grachat foi 5.º classficado nos 50 livres com a marca de 27,09 segundos. 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1512694783-david-grachat-medalha-de-prata-nos-
400-livres 
 
David Grachat 5.º na final dos 100 livres do Mundial do México. David Gachat foi 5.º 
classificado na final dos 100 livres (S9) no Mundial de Natação adaptada México 2017 
que decorreu entre 2 e 7 de dezembro. O nadador do Gesloures terminou com 59,33 
segundos, numa competição dominada pelo italiano Simone Barlaam que vence com 
56,09, recorde da Europa. 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1512408393-david-grachat-5o-na-final-dos-100-
livres-do-mundial-do-mexico 
 
Ivo Rocha terminou em 5.º nos 100 bruços do Mundial do México. Ivo Rocha terminou 
em 5.º lugar nos 100 bruços no segundo dia do Mundial de Natação Adaptada México 
2017. O nadador do FVCD-Feira Viva registou a marca de 1.47,94 minutos, o seu 
terceiro tempo pessoal, numa competição dominada pelo espanhol Antoni Ponce 
Bertran (1.28,55). 
 
Ivo Rocha 6.º na final dos 100 costas do Mundial do México. Ivo Rocha foi a 6 de 
dezembro 6.º classificado na final dos 100 costas (S6), com 1.45,85 minutos, no Mundial 
do México que decorre de 2 a 7 de dezembro. O vencedor foi o brasileiro GLOCK 
Talisson Glock com 1.18,10. O português garantiu, a 5 de dezembro de manhã, um lugar 
na final dos 100 costas ao terminar em 5.º lugar na 1.ª série com a marca de 1.43,97. Ivo 
Rocha terminou em 5.º lugar nos 100 bruços. O nadador do FVCD-Feira Viva registou a 
marca de 1.47,94 minutos, o seu terceiro tempo pessoal, numa competição dominada 
pelo espanhol Antoni Ponce Bertran (1.28,55). 
 
Marco Meneses 4.º classificado nos 100 costas no Mundial do México. Marco Meneses 
foi 4.º classificado nos 100 costas no Mundial de Natação Adaptada México 2017. O 
nadador do CACRCCD-O Crasto bateu o recorde nacional (S11) com 1.17,89 minutos, 
marca que é mínimos de integração no projeto paralímpicos Tóquio 2020. O pódio foi 
ocupado pelo polaco Wojciech Makowsiki (S11) 1.12.03, o bielorrusso Hryhory Zudzilau 
(S11),1:15.50 e pelo argentino  Sérgio Zayas (S11) 1:16.71. 
 
Gino Caetano soma recordes no Fluvial. Gino Caetano bateu a 9 de dezembro o 
recorde nacional dos 50 livres (S10) de natação adaptada no decorrer das eliminatórias 
do segundo dia dos Campeonatos Nacionais de Juniores e Seniores - Fluvial 2017. O 
nadador do Galitos / Bresimar terminou os 50 livres com a marca de 26,02 segundos 
melhorando o seu anterior registo fixado em 26,34 obtido na Mealhada em 2017. 
Ontem o português havia batido o recorde nacional dos 100 livres (S10) com 55.89. 
Ainda nesta jornada, Tiago Neves (CFB) bateu o recorde nacional dos 100 mariposa 
(S15) com a marca de 58,92 melhorando o registo de 1.01,57 que lhe pertencia desde 
2015 em Vila Real de Santo António. Ontem o nadador do Belenenses superou três 
máximo de Portugal (S15). 
 
Tiago Neves e Gino Caetano batem recordes nacionais no Fluvial. Na primeira sessão 
dos Campeonatos Nacionais de Juniores e Seniores - Fluvial 2017 foram batidos quatro 
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recordes nacionais absolutos de natação adaptada. Tiago Neves (CFB)  superou três 
máximo de Portugal (S15) e Gino Caetano (CGA) um recorde (S10). 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1512736171-tiago-neves-e-gino-caetano-batem-
recordes-nacionais-no-fluvial 
 

 
 
 

  

Outros 
 
FPN certificou Escola de Natação de Estarreja. A Escola de Natação de Estarreja foi 
certificada pela Federação Portuguesa de Natação (FPN). O vice-presidente da direção, 
Alexsander Esteves, esteve no Complexo de Desporto e Lazer de Estarreja, no dia 19 de 
dezembro, para entregar a Placa e Diploma de Certificação da Escola de Natação de 
Estarreja, nível 1. 

http://www.fpnatacao.pt/noticias/1514546128-fpn-certifica-escola-de-natacao-de-
estarreja 

 

Plano Anual de Formação PAN. Laçamento da Newsletter Portugal a Nadar (PAN). A 
segunda edição da Newsletter PAN foi lançada dia 28 de novembro. Nesta 2ª edição 
regista-se um balanço do plano anual de formação PAN realizado em 2017. 

http://www.fpnatacao.pt/noticias/1514480835-plano-anual-de-formacao-pan 

 

COP entrega diploma MEMOS a Mariett Matias. Mariett Matias, coordenadora técnica 
para a Natação Adaptada da Federação Portuguesa de Natação (FPN), recebeu a 20 de 
dezembro, das mãos de José Manuel Constantino, presidente do Comité Olímpico de 
Portugal (COP), o diploma de Mestrado Executivo em Gestão das Organizações 
Desportivas (MEMOS) com o titulo “Desenvolvimento e Implementação de um 
Programa de Natação Adaptada a nível das comunidades locais, em Portugal”. 

http://www.fpnatacao.pt/noticias/1513783114-cop-entrega-diploma-memos-mariett-
matias 

 
 
 

 
Representações institucionais 
 

Torres Novas . 1 de dezembro. CN Figuras (Artistica). Coordenação Mariana Marques. 

Guarda. 1 de dezembro. Reunião ANIC PAN com A. Esteves. 

Guarda. 1 de dezembro. CNC 3D. Organização A. Esteves / Técnicos e Serviços 

Leiria. 2 de dezembro. Reunião ANDL PAN  com A. Esteves 

Univ. Católica. 4 de dezembro. Programa Promentor com J. Cruz / J. Campos 

FPN. 6 de dezembro. Reunião AEEP Protocolo com o presidente António José Silva. 

Reunião Federações Desportivas. 6 de dezembro. Movimento associativo com o 
presidente António José Silva. 

Conferência Imprensa COP. 6 de dezembro com o presidente António José Silva  

Fluvial. 7 de dezembro. CN Júnior/Sénior PC. Preparação A. Esteves / Técnicos e 
Serviços 

FPN. 7 de dezembro. Despacho FPN com o presidente António José Silva. 
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FPN. 7 de dezembro. Reunião com DTN com o presidente António José Silva. 

FPN. 7 de dezembro. Reunião com Yokochi e o presidente António José Silva. 

Fluvial. 8 de dezembro. CN Júnior/Sénior PC. Organização A. Esteves / Técnicos e 
Serviços. 

Caldas Rainha. 8 d e dezembro. Torneio Luso Andaluz Master. Preparação com N. 
Guerra / Técnicos e Serviços. 

México. 27 nov/ 9 dez - NA - México, C. Mundo WPS, Mariett Matias.    

Fluvial. 8 a 10 de dezembro. - NP - CN Jun/Sen, com A. Silva, A. Esteves, V. Sousa, J. 
Cruz, Técnicos e Serviços.     

Caldas Rainha. 9  e 10  de dezembro. Torneio Luso Andaluz, Nuno Guerra, Técnicos e 
Serviços.    

Caldas Rainha. 9  de dezembro. Torneio Luso Andaluz Master. Organização com N. 
Guerra / Técnicos e Serviços. 

Reunião Presidente IPDJ (Dr. Augusto Baganha). 12 de dezembro com o presidente 
António José Silva. 

Copenhaga. 13 de dezembro. Campeonatos da Europa – PC com o presidente António 
José Silva / José Machado. 

Lisboa. 13 de dezembro. Jardim Inverno Teatro S. Luiz, Lisboa Capital Europeia do 
Desporto 2021 com  J. Cruz. 

Bragança. 16 de dezembro. Zonal Norte – Juv. Com A. Esteves 

Tondela. 16  de dezembro. Assinatura PAN Municipio Tondela e Festival Aquático PAN 
com A. Esteves 

Bragança. 17 de dezembro. Zonal Norte – Juv. Com A. Esteves. 

FPN. 19 de dezembro. Despacho FPN com o presidente António José Silva. 

Lisboa. 19 de dezembro. Reunião IPDJ com o presidente António José Silva. 

Lisboa. 19 de dezembro. Reunião Movimento Federações Desportivas com com o 
presidente António José Silva. 

Lisboa. 20  de dezembro. Entrega Diploma MEMOS XX com o presidente António 
José Silva e Mariett Matias. 

FPN. 20  de dezembro. Reunião Conselho Gestão. C. Gestão.  

FPN. 20  de dezembro. Reunião Serviços com o presidente António José Silva e 
Serviços. 

FPN. 20  de dezembro. Reunião Direção. 

Carcavelos. Hotel Riviera. 20  de dezembro. Jantar Natal. Direcção, serviços, etc. 
 

 
 
 
CLIPPING DEZEMBRO 2017 

 
Top-10 nacional da Natação em 2017 
GaleriasNataçãoNatação NacionalTop-10 nacional da Natação em 2017 João BastosDezembro 30, 
20171min0Últimos dias do ano são sinónimo de balanço. O Fair Play não foge à regra e nos próximos dias 
trazer-lhe-á os melhores nadadores de 2017 Altura de retrospectivas e de recordar o ano 2017 
In Fair Play Online - 30-12-2017  

Natação - Pedro Galvão Gouveia convocado para a selecção nacional de natação 
In Diário de Notícias da Madeira- 30-12-2017  

Escola de Natação de Estarreja certificada 
Escola de Natação de Estarreja certificada Reconhecimento Alexsander Esteves, “vice” da Federação, 
deslocou-se a Estarreja para entregar a placa e o diploma A Escola de Natação de Estarreja foi certificada 
pela Federação Portuguesa de Natação (FPN) 
In Diário de Aveiro- 29-12-2017  

 
Barcelos reforça condições para a manutenção de serviços do Ministério da Agricultura 

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c8fea310-4ab9-40ce-9103-c67a580def7e
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=262dce35-7b42-4d9a-8317-3cf7b2638b7b&analises=1
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=49de6c5c-83bf-4cd9-b65a-d0e9e684f2f2&analises=1
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A Câmara Municipal continua a apostar na manutenção de serviços do Ministério da Agricultura em Barcelos, 
criando as condições para o pleno desenvolvimento das atividades da Direção Regional de Agricultura e 
Pescas do Norte (DRAPN) e da Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) 
In Minho Online (O) - 29-12-2017 

 
Natação de Torres Novas em destaque no Torneio Zonal Sul 
Albufeira recebeu a última prova do ano civil, entre 15 e 17 de dezembro. O CNTN esteve presente no 
“Torneio Zonal – Sul” e o clube esteve em destaque. No dia 15 foi também divulgada a convocatória para as 
concentrações de treino da FPN que a nadadora torrejana Carolina Neves irá integrar 
In Almonda (O)- 22-12-2017  

 
Breve histórico ADS/Fepsa do período de Piscina Curta 
Bragança, Zonais de Juvenis em Natação Breve histórico ADS/Fepsa do período de Piscina Curta Nos 
passados dias 15, 16 e 17 realizou-se, em Bragança, o Torneio Zonal de Juvenis, que juntou as associações 
territoriais de Coimbra (ANC), de Aveiro (ANCNP), do Porto (ANNP) e do Nordeste (ANN), com a 
participação da ADS/Fepsa através da nadadora Luísa Macedo 
In Regional (O)- 21-12-2017  

 
Natação Gabriel Lopes e Camila Rebelo batem recordes na modalidade 
Natação Gabriel Lopes e Camila Rebelo batem recordes na modalidade Patrícia Carvalho Gabriel Lopes 
bateu recorde nacional dos 100 metros costas no decorrer do Campeonato Europeu de Piscina Curta, em 
Copenhaga (Dinamarca) 
In Trevim- 21-12-2017  

Natação Cinco juniores de Coimbra no primeiro estágio de águas abertas 
Natação Cinco juniores de Coimbra no primeiro estágio de águas abertas DR Concentração realiza-se em 
Rio Maior 111 Coimbra estará representada por cinco atletas na primeira concentração de águas abertas de 
2018 
In Diário As Beiras- 29-12-2017  

 
Pimpões garante um brilhante quarto lugar 
Com a organização da Associação de Natação do Distrito de Leiria a piscina municipal das Caldas recebeu o 
I Meeting Internacional Luso-Andaluz de Natação DesportoNatação Pimpões/Cimai garante um brilhante 
quarto lugar Por Redacção - 29 de Dezembro, 2017 0 19 Partilhar no Facebook Tweet no Twitter A equipa 
Master dos Pimpões Com a organização da Associação de Natação do Distrito de Leiria, Federação 
Portuguesa de Natação e com o apoio da Câmara Municipal local a piscina municipal das Caldas da Rainha 
recebeu nos dias 9 e 10 de Dezembro, o I Meeting Internacional Luso-Andaluz de Natação Master 
In Gazeta das Caldas Online - 29-12-2017  

 
Pimpões em 4º lugar no I Meeting Internacional Luso-Andaluz Master 
Desporto Pimpões em 4º lugar no I Meeting Internacional Luso-Andaluz Master A piscina municipal das 
Caldas da Rainha recebeu, nos dias 9 e 10 de dezembro, o I Meeting Internacional Luso-Andaluz de 
Natação Master, numa organização da Associação de Natação do Distrito de Leiria e Federação Portuguesa 
de Natação, com o apoio da Câmara 
In Jornal das Caldas Online - 28-12-2017  

 
Pimpões em 4º lugar no I Meeting Internacional Luso-Andaluz Master 
A piscina municipal das Caldas da Rainha recebeu, nos dias 9 e 10 de dezembro, o I Meeting Internacional 
Luso-Andaluz de Natação Master, numa organização da Associação de Natação do Distrito de Leiria e 
Federação Portuguesa de Natação, com o apoio da Câmara 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 - 28-12-2017  

 
Federação de Natação certifica Escola Municipal de Estarreja 
Federação de Natação certifica Escola Municipal de Estarreja Federação de Natação certifica Escola 
Municipal de Estarreja 28 dezembro de 2017 | 19h23 | Jorge Costa Uma placa e um diploma certificam agora 
a Escola Municipal de Natação de Estarreja e garantem a qualidade do seu ensino 
In Ponto e Vírgula - Informação Digital Online - 28-12-2017  

 

Escola de Natação de Estarreja certificada 
Escola de Natação de Estarreja certificada Reconhecimento Alexsander Esteves, “vice” da Federação, 
deslocou-se a Estarreja para entregar a placa e o diploma A Escola de Natação de Estarreja foi certificada 
pela Federação Portuguesa de Natação (FPN) 
In Diário de Aveiro- 29-12-2017  

 
Pedro Gouveia convocado para a Seleção 
In JM- 29-12-2017  

 
Natação - "No primeiro mês nem conseguia rir" - Entrevista a Tamila Holub 
In Jogo (O)- 29-12-2017  

 
Agenda 2018 
In Record - Agenda de Eventos- 29-12-2017  

Federação Portuguesa certifica Escola Municipal de Natação de Estarreja 
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A Escola de Natação de Estarreja foi certificada pela Federação Portuguesa de Natação (FPN). O vice-
presidente da direção, Alexsander Esteves, esteve no Complexo de Desporto e Lazer de Estarreja para 
entregar a Placa e Diploma de Certificação da Escola de Natação de Estarreja, nível 1, no passado dia 19 
In MetroNews Online - 28-12-2017  

 
Escola de Natação de Estarreja certificada pela Federação Portuguesa de Natação 
A Escola de Natação de Estarreja foi certificada pela Federação Portuguesa de Natação (FPN). O vice-
presidente da direção, Alexsander Esteves, esteve no Complexo de Desporto e Lazer de Estarreja para 
entregar a Placa e Diploma de Certificação da Escola de Natação de Estarreja, nível 1, no passado dia 19 
In Notícias de Aveiro Online - 28-12-2017  

 
Federação Portuguesa certifica Escola Municipal de Natação de Estarreja. 
A Escola de Natação de Estarreja foi certificada pela Federação Portuguesa de Natação (FPN). O vice-
presidente da direção, Alexsander Esteves, esteve no Complexo de Desporto e Lazer de Estarreja para 
entregar a Placa e o Diploma de Certificação da Escola de Natação de Estarreja, nível 1, no passado dia 19 
In Rádio Terra Nova Online - 28-12-2017  

 
Matilde Barros Leal convocada para o estágio da selecção nacional 
Inicio Paços de Ferreira Matilde Barros Leal convocada para o estágio da selecção nacionalPaços de 
FerreiraMatilde Barros Leal convocada para o estágio da selecção nacional Atletas Eva Silva e Sara Leal, 
ambas da Associação Desportiva de Penafiel 
In Verdadeiro Olhar Online (O) - 28-12-2017  

 

Nadadora fafense Inês Castro convocada para a Seleção Nacional Pré-Júnior 
www.adfafe.pt A nadadora fafense Inês Castro foi convocada para representar a Seleção Nacional Pré-
Júnior, entre os dias 7 e 11 de fevereiro, num estágio de três dias no Centro de Estágio de Rio Maior, 
seguido do X Meeting Internacional de Lisboa, na Piscina Olímpica do Estádio Nacional do Jamor, em Oeiras 
In Expresso de Fafe Online - 27-12-2017  

Natação Trio pré-júnior conimbricense convocado para estágio do Meeting Internacional de 
Lisboa 
Natação Trio pré-júnior conimbricense convocado para estágio do Meeting Internacional de Lisboa Camila 
Rebelo Paulo Frota Carlota Rebelo 111 Três nadadores conimbricenses foram convocados para um estágio 
pré-júnior em Rio Maior, de 7 a 9 de fevereiro de 2018 que antecede o 10 
In Diário As Beiras- 28-12-2017  

 
Natação - Novos recordes mostram evolução 
In Record - Ano em Revista- 28-12-2017  

 
Polo aquático 
In Record - Ano em Revista- 28-12-2017  

Escola de Natação de Estarreja acaba de ser certificada 
A certificação foi entregue pela Federação Portuguesa de Natação Escola de Natação de Estarreja acaba de 
ser certificada Por: Carla Correia Publicado: 2017-12-27 Desporto O reconhecimento veio por parte da 
Federação Portuguesa de Natação através do projeto PAN - Portugal a Nadar  
In Rádio Voz da Ria Online - 27-12-2017  

 
Gustavo Marques em sexto 
In Defesa de Espinho- 21-12-2017  

Natação: Sara Alves e Alexandra Frazão na Flanders Cup 
DR Alexandra Frazão Sara Alves Natação Sara Alves e Alexandra Frazão na Flanders Cup 111 Sara Sofia 
Alves da Associação de Solidariedade Social Sociedade Columbófila Cantanhedense e Alexandra Couto 
Frazão, da Fundação Beatriz Santos, integram o lote de atletas convocados pela Federação Portuguesa de 
Natação, para participar em mais um Controlo, Avaliação e Preparação, a realizar no Porto, nos dias 5 e 6 de 
janeiro 2018 
In Diário As Beiras- 27-12-2017  

 
Natação - Nadadores do distrito nas selecções 
A Federação Portuguesa de Natação divulgou as convocatórias para as selecções nacional de pré-juniores e 
juniores e em ambas há nadadores do distrito de Coimbra. De 7 a 9 de Fevereiro, decorre em Rio Maior um 
estágio da selecção pré-júnior que antecede o X Meeting Internacional de Lisboa (10 e 11 de Fevereiro) 
In Diário de Coimbra- 27-12-2017 

 
Natação - Inês Rocha conquista pódios nacionais e record regional 
CAP MANTÉM-SE NO CAMPEONATO NACIONAL DE CLUBES DA 2.ª DIVISÃO O Complexo de Piscinas 
da cidade de Leiria acolheu no passado fim de semana, uma das mais emblemáticas prova do calendário 
nacional: o Campeonato Nacional de Clubes da 2ª Divisão, prova onde o Clube Aquático Pacense marcou 
presença com a equipa masculina e feminina 
In Gazeta de Paços de Ferreira- 21-12-2017  

Natação: Paulo Vakulyuk triunfou em Albufeira 
Albufeira, cidade algarvia, recebeu a última prova de natação e 2017 nos dias 15, 16 e 17 de Dezembro, que 
para o Clube de Natação de Torres Novas (CNTN) será para recordar. O emblema torrejano esteve 
representado por nove atletas no Torneio Zonal Sul, dos quais se destacou Paulo Vakulyuk, que subiu cinco 
vezes ao pódio, vencendo três provas (100 Livres, 100 e 200 Mariposa) 
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In Jornal Torrejano Online - 24-12-2017  

 

Natação - Provas de natação 
Organizados pela Federação Portuguesa de natação, decorreu entre 8 e 10 de Dezembro, no Complexo de 
Piscinas do Fluvial Portuense, no Porto, a edição de 2017 do Campeonato Nacional de Juniores e Seniores 
de Piscina Curta 
In Jornal das Caldas- 20-12-2017 

Inês Henriques, Pimpões/Cimai com terceiro lugar nos Nacionais de Piscina Curta 
Organizado pela FPN no Complexo de Piscinas do Fluvial Portuense a edição de 2017 do Campeonato 
Nacional de Juniores e Seniores de Piscina Curta DesportoNatação Inês Henriques, Pimpões/Cimai com 
terceiro lugar nos Nacionais de Piscina Curta Por Redacção - 22 de Dezembro, 2017 0 22 Partilhar no 
Facebook Tweet no Twitter A equipa dos Pimpões no Complexo de Piscinas do Fluvial Portuense 
Organizado pela FPN, decorreu nos passados dias 8, 9 e 10 de Dezembro, no Complexo de Piscinas do 
Fluvial Portuense a edição de 2017 do Campeonato Nacional de Juniores e Seniores de Piscina Curta 
In Gazeta das Caldas Online - 22-12-2017  

 
Ciclo Olímpico - Movimento das federações desportivas quer ano da transição 
Movimento das federações desportivas quer ano da transição ciclo olÍmpico O Movimento das federações 
desportivas defendeu a extinção do ano de transição no ciclo olímpico para evitar os problemas orçamentais 
sentidos em 2017, mostrando-se confiante que estes vão ser solucionados até ao final do ano 
In Emigrante - Mundo Português (O)- 15-12-2017  

Três nadadoras do FOCA integraram estágio nacional de juniores 
21/12/2017 Três nadadoras do FOCA, Clube de Natação de Felgueiras, integraram o primeiro estágio de 
capacitação técnica da Seleção Nacional de Juniores de Natação Artística. O estágio decorreu nas Piscinas 
do Colégio Liceal de Santa Maria de Lamas, entre os dias 16 e 19 
In Expresso de Felgueiras Online - 21-12-2017  

Natação - Lusos brilham em Barcelona 
In Bola (A)- 22-12-2017  

Europeus de Natação de Pista Curta: Domínio russo em prova de muitos recordes 
portugueses 
2017-12-21 11:38:32+00:00 Anterior1 de 3Próximo No decorrer da passada semana foram disputados na 
Dinamarca os Campeonatos Europeus de Natação de Pista Curta. Depois de, em 2013, a Dinamarca ter 
organizado esta competição na cidade de Herning, voltou a ser o país organizador nesta que foi a 19ª edição 
destes campeonatos, sendo os mesmos disputados em Copenhaga, na Royal Arena 
In Bola na Rede Online - 21-12-2017  

 
Carolina Ribeiro representa SCL em Torneio Zonal 
Foi na cidade de Bragança, nos dias 15, 16 e 17 de dezembro que a jovem nadadora Carolina Ribeiro, 
defendeu as cores do Sporting Clube de Lamego participando no Torneio Zonal de Juvenis realizado nas 
piscinas municipais da cidade 
In Notícias de Lamego Online - 21-12-2017  

Natação - Duas medalhas de bronze para a equipa masculina 
In Correio dos Açores- 21-12-2017  

 
Natação - David Martyn com dois pódios em Torneio Zonal 
David Martyn com dois pódios em Torneio Zonal O atleta David Martyn (juvenil B) estreou-se da melhor 
forma no Torneio Zonal Sul de Juvenis, que decorreu no passado fim-de-semana em Albufeira, numa 
competição que juntou cerca de 296 atletas em representação de 63 clubes oriundos de zona sul (desde 
Viseu até ao Algarve e Ilhas da Madeira e Açores) de Portugal 
In Diário de Leiria- 21-12-2017  

 
Natação - CN Amadora vence nas piscinas de Porto de Mós 
CN Amadora vence nas piscinas de Porto de Mós O Clube de Natação da Amadora venceu o Campeonato 
Nacional de Hóquei Subaquático FPAS realizado no passado domingo, nas Piscinas Municipais de Porto de 
Mós 
In Diário de Leiria- 21-12-2017  

Nadadora dos Pimpões em 3º nos Nacionais de Piscina Curta 
Desporto Nadadora dos Pimpões em 3º nos Nacionais de Piscina Curta Organizados pela Federação 
Portuguesa de natação, decorreu entre 8 e 10 de Dezembro, no Complexo de Piscinas do Fluvial Portuense, 
no Porto, a edição de 2017 do Campeonato Nacional de Juniores e Seniores de Piscina Curta 
In Jornal das Caldas Online - 20-12-2017  

 
Piscina Municipal coberta de Tabuaço-Torneio Regional de Cadetes 
In Notícias do Douro- 19-12-2017 

 
Natação - Feirense marca presença em finais no Campeonato Nacional de Juniores e 
Seniores 
NATAÇÃO A secção de natação do Clube Desportivo Feirense participou no Campeonato Nacional de 
Juniores e Seniores, disputada no fim-de-semana de 9 de Dezembro. A competição foi organizada pela 
Federação Portuguesa de Natação e realizou-se no Complexo de Piscinas do Fluvial Portuense 
In Correio da Feira- 18-12-2017  
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Ana Rodrigues bateu recorde nacional duas vezes no mesmo dia 
Nadadora conquistou cinco medalhas nos Nacionais Ana Rodrigues bateu recorde nacional duas vezes no 
mesmo dia A nadadora sanjoanense Ana Rodrigues bateu o recorde nacional dos 50 metros Bruços duas 
vezes no mesmo dia, nos Campeonatos Nacionais de Juniores e Absolutos – Fluvial 2017, que se realizaram 
no último ? m-de-semana, e onde conquistou um total de cinco medalhas 
In Regional (O)- 14-12-2017  

 
Natação- Equipa feminina do Académico garante permanência e equipa masculina desce 
de divisão 
In Via Rápida- 14-12-2017  

Natação - Nadadores do Académico de Viseu ganham cinco medalhas em Bragança 
Nadadores do Académico de Viseu ganham cinco medalhas em Bragança A equipa de natação do 
Académico de Viseu foi até Bragança disputar o Campeonato Zonal de Juvenis Norte e regressou à capital 
da Beira Alta com cinco medalhas 
In Diário de Viseu- 20-12-2017  

 
Os melhores do Zonal Sul 
NataçãoNatação NacionalOs melhores do Zonal Sul João BastosDezembro 17, 20176min0O Torneio Zonal 
de Juvenis foi a última prova de 2017. O Zonal Sul teve lugar em Albufeira e o Fair Play faz o resumo da 
competição O Torneio Zonal de Juvenis da Zona Sul decorreu em Albufeira entre os dias 15 e 17 de 
Dezembro 
In Fair Play Online - 19-12-2017  

 
De Norte a Sul, os melhores nadadores juvenis 
NataçãoNatação NacionalDe Norte a Sul, os melhores nadadores juvenis João BastosDezembro 19, 
20173min0O Torneio Zonal de Juvenis foi a última prova de 2017. Bragança e Albufeira foram os palcos dos 
dois torneios e o Fair Play faz o resumo da competição Os nadadores juvenis do país estiveram em acção 
entre os dias 15 e 17 de Dezembro, nos Torneios Zonais de Juvenis 
In Fair Play Online - 19-12-2017  

Estafeta masculina do CNPDL sobe ao pódio em Albufeira 
In Açoriano Oriental- 20-12-2017 

 
Natação - IX Circuito de Escolas de Natação do Oeste arrancou no passado sábado 
A piscina da Associação Física e Desportiva de Torres Vedras recebeu, no passado sábado, a etapa 
inaugural do IX Circuito de Escolas de Natação do Oeste (CENO). Em representação de clubes da região 
estiveram vários jovens nadadores que participaram em provas de natação pura desportiva, estafetas e uma 
prova lúdica no final 
In Diário de Leiria- 20-12-2017  

 
Natação - Victoria Kaminskaya recupera recorde nacional 
Victoria Kaminskaya bateu no passado sábado o recorde nacional dos 200 estilos ao terminar em 4.º lugar 
na primeira eliminatória do Europeu de Copenhaga 2017, em natação. A nadadora do Estrelas São João de 
Brito, natural de Peniche, registou o tempo de 2 
In Diário de Leiria- 20-12-2017  

 
Escola de Natação de Tondela esteve em festa com os mais pequenos 
PISCINAS A Escola de Natação de Tondela esteve em festa no último fim-de-semana. O Pai Natal, lendário 
velhinho de barbas brancas, marcou presença, tendo-se juntado às figuras do Mickey e da Mini. Durante o 
dia decorreram diversos jogos e muita animação nas Piscinas Municipais, onde não faltaram os insufláveis, 
pinturas faciais e pipocas 
In Diário de Viseu- 20-12-2017  

 
Natação - Amigos da Montanha com quatro pódios 
Natação em bragança Amigos da Montanha com quatro pódios A equipa de natação dos Amigos da 
Montanha conquistou quatro pódios do torneio zonal norte de juvenis, disputado em Bragança. Nuno Coelho, 
juvenil A, foi segundo nos 100m livres e 100m costas e conquistou a terceira posição nos 200m costas 
(2:11,05) e 200m livres 
In Diário do Minho- 20-12-2017  

 
Natação - Clube Naval de Ponta Delgada alcança bons resultados em Torneio Zonal de 
Juvenis 
Clube Naval de Ponta Delgada alcança bons resultados em Torneio Zonal de Juvenis A equipa do Clube 
Naval De Ponta Delgada (CNPDL) participou no passado fim-de-semana, no Torneio Zonal de Juvenis, nas 
piscinas municipais de Albufeira 
In Diário dos Açores- 20-12-2017 

 
4 Horas a Nadar na Horta contou com mais de duas dezenas de participantes 
“4 Horas a Nadar” na Horta contou com mais de duas dezenas de participantes Mais de duas dezenas de 
pessoas participaram no evento organizado pela Secção de Natação do Clube Naval da Horta (CNH), 
intitulado “4 Horas a Nadar”, que decorreu na manhã do passado Sábado, dia 16 de Dezembro 
In Diário dos Açores- 20-12-2017 

 
Campeonato Nacional em Porto de Mós 
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A vila de Porto de Mós foi palco da última etapa do Campeonato Nacional de Hóquei Subaquático. Inventado 
há mais de 60 anos em Inglaterra, é um desporto recente em Portugal onde está a ganhar adeptos. 
Declarações de Mariana Araújo, Ana Azevedo, jogadoras; Francisco Oliveira, vice-presidente da FPAS 
In CM TV - Notícias CM - 19-12-2017 - 08:50H  
 

PISCINA MUNICIPAL COBERTA DE TABUAÇO-TORNEIO REGIONAL DE CADETES 
Decorreu durante este fim-de-semana, na Piscina Municipal Coberta de Tabuaço, o Torneio Regional de 
Cadetes e o Festival de Escolas de Natação. Este torneio organizado pela Associação Regional de Natação 
do Nordeste contou com a presença de 169 atletas 
In Notícias do Douro Online - 19-12-2017  

EUROPEU DE NATAÇÃO: Diana Durães bate dois recordes nacionais e é 5ª na final dos 400 
livres 
www.fpn.pt A nadadora fafense Diana Durães fechou a sua participação no Europeu de Copenhaga 
alcançando o quinto lugar nos 400 livres, com um novo recorde nacional, anunciou a Federação Portuguesa 
de Natação (FPN) 
In Expresso de Fafe Online - 18-12-2017  

 
Natação | Torres Novas evidencia-se no Torneio Zonal Sul 
O Clube de Natação de Torres Novas marcou presença no Torneio Zonal Sul, que decorreu em Albufeira 
entre os dias 15 e 17 de dezembro. Em evidência estiveram o Paulo Vakulyuk, que subiu cinco vezes ao 
pódio, vencendo três provas (100 Livres, 100 e 200 Mariposa), Bernardo Simões que foi vice-campeão dos 
100 e 200 livres e Inês Ramos que subiu ao pódio nos 200 estilos 
In Médio Tejo Online - 18-12-2017  

Natação - Alexis e Vic em Espanha 
In Bola (A)- 19-12-2017  

 
Natação - Alvinegros e navalistas em destaque no Algarve 
In Diário de Notícias da Madeira- 19-12-2017  

 
Natação - Lucas Pereira com dois títulos zonais 
SC Braga: Natação Lucas Pereira com dois títulos zonais O Sporting de Braga conquistou dois títulos zonais 
e um segundo lugar, no torneio zonal de juvenis, em piscina curta, organizado pela Associação de Natação 
do Nordeste, disputado no passado fim de semana, em Bragança, e que contou com a presença de 247 
nadadores em representação de 49 clubes das Associações do Minho, Norte de Portugal, Vila Real, Aveiro e 
Coimbra 
In Diário do Minho- 19-12-2017  

 
Natação - Federação elogia desempenho 
In Record- 19-12-2017  

 
Europeus de natação 
Europeus de natação em Copenhaga. 
In Antena 1 - Informação de Desporto - 18-12-2017 - 12:46H  

CNTN em destaque no Torneio Zonal 
Albufeira recebeu a última prova do ano civil. Entre 15 e 17 de Dezembro, o CNTN esteve presente no 
Torneio Zonal - Sul e o nosso clube esteve em destaque. Precisamente no dia 15 foi também divulgada a 
convocatória para as concentrações de treino da FPN que a nossa nadadora Carolina Neves irá integrar 
In Entroncamento Online - 18-12-2017~ 
 

Diana Durães na final dos 400 m livre dos Europeus de piscina curta 
A portuguesa Diana Durães qualificou-se hoje para a final dos 400 metros livre dos Europeus de natação de 
piscina curta, em Copenhaga, enquanto Alexis Santos assegurou presença na semifinal de 50 metros costas 
In Sapo Online - Sapo 24 Online - 18-12-2017  

Natação - «Significa muito!» 
In Bola (A)- 18-12-2017  

 
Feirense marca presença em finais no Campeonato Nacional de Juniores e Seniores 
18 de Dezembro de 2017 NATAÇÃO Créditos: DR A secção de natação do Clube Desportivo Feirense 
participou no Campeonato Nacional de Juniores e Seniores, disputada no fim-de-semana de 9 de Dezembro. 
A competição foi organizada pela Federação Portuguesa de Natação e realizou-se no Complexo de Piscinas 
do Fluvial Portuense 
In Correio da Feira Online - 18-12-2017  

 
Diana encerra Europeus com chave de ouro 
NataçãoNatação NacionalDiana encerra Europeus com chave de ouro João BastosDezembro 17, 
20179min0Os Europeus de Natação de Piscina Curta chegaram ao fim e os portugueses voltaram a ter um 
desempenho muito positivo 
In Fair Play Online - 17-12-2017  

Líder da Fundação Beatriz Santos detido em Bragança 
Líder da Fundação Beatriz Santos detido em Bragança 111 O presidente da Fundação Beatriz Santos (FBS) 
foi detido pela PSP, em Bragança, no sábado, e deverá hoje ser presente a tribunal. Em causa, um incidente 
numa competição de natação do escalão de juvenis 
In Diário As Beiras- 18-12-2017  
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Natação - Gabriel Lopes de recorde em recorde no Europeu de Copenhaga 
Gabriel Lopes de recorde em recorde no Europeu de Copenhaga FPN 111 Depois de bater o recorde 
nacional dos 100 metros costas no dia de estreia do Campeonato da Europa de Copenhaga, Gabriel Lopes, 
do Louzan Natação, tem uma participação com balanço muito positivo 
In Diário As Beiras- 18-12-2017  

 
Natação - Diogo Carvalho despede-se do Europeu com o 19.º lugar 
Diogo Carvalho despede-se do Europeu com o 19.º lugar O Campeonato Europeu de Piscina Curta de 
Copenhaga (Dinamarca) chegou, ontem, ao fim, com Diogo Carvalho a despedir-se da competição com um 
19.º lugar (entre 42 inscritos) na prova dos 200 metros Mariposa 
In Diário de Aveiro- 18-12-2017  

 
PSP chamada a intervir em torneio de natação da FBS 
POLÉMICA A PSP de Bragança foi chamada a intervir durante um torneio de natação que se realizou 
naquela cidade durante o fim-de-semana e terá mesmo identificado e detido o presidente da Fundação 
Beatriz Santos (FBS), Paulo Santos 
In Diário de Coimbra- 18-12-2017 

 
Natação -Diana Durães foi 5.ª e tem novo recorde nacional 
Diana Durães terminou ontem em 5.º lugar na final dos 400 livres, estabelecendo novo recorde nacional, no 
Europeu de Natação em Copenhaga. A atleta do Benfica registou o tempo de 4.04,61 minutos, melhorando o 
seu anterior máximo nacional (4 
In Diário de Coimbra- 18-12-2017 

 
Natação - Diana Durães fecha Europeus com um quinto lugar e recorde 
In Diário de Notícias- 18-12-2017 

 
Natação - Fafense Diana Durães bateu recorde nos 400 metros livres 
Europeus de Natação de Piscina curta, em copenhaga Fafense Diana Durães bateu recorde nos 400 metros 
livres Diana Durães continua em grande forma A nadadora fafense Diana Durães concluiu ontem os 
Europeus de natação de piscina curta em Copenhaga com o recorde nacional nos 400 metros livres 
In Diário do Minho- 18-12-2017  

 
Natação - Madeira conquista medalhas nos nacionais de juvenis 
In JM- 18-12-2017  

 
Pólo Aquático - Portugal terceiro em Matosinhos 
In Jogo (O)- 18-12-2017  

 
Natação - Seleção fez uns Europeus de luxo 
In Jogo (O)- 18-12-2017  

 
Natação - Recordes nacionais batidos em Copenhaga 
In Jornal de Notícias- 18-12-2017 

 
Natação - Recordes nacionais e final nos Europeus de piscina curta 
Natação Recordes nacionais e final nos Europeus de piscina curta Diana Durães foi quinta na final dos 400 
metros livres, ao completar a distância em 4m04,61s e batendo o seu próprio recorde nacional (4m05,38s), 
fixado a 2 de Agosto 
In Público- 18-12-2017  

 
Natação - Europeus fecham com dois recordes 
In Record- 18-12-2017  

 
Europeus: Diana Durães em 5.º na final dos 400 metros livres 
16:59 A nadadora portuguesa Diana Durães, do Benfica, ficou, este domingo, no 5.º lugar da final dos 400 
metros livres dos Europeus de piscina curta, que decorrem em Copenhaga, capital da Dinamarca 
In Bola Online (A) - 17-12-2017  

 
Recordes nacionais de Diana Durães nos 400 livres e Alexis Santos nos 50 costas 
Sun, 17 Dec 2017 20:20:39 +0100 Portugal concluiu hoje os Europeus de natação de piscina curta com dois 
recordes nacionais, conquistados por Diana Durães nos 400 livres e Alexis Santos nos 50 costas, em 
Copenhaga 
In Diário de Notícias Online - 17-12-2017  

 
Recordes nacionais de Diana Durães e Alexis Santos 
2017-12-17T19:20:00Z Portugal concluiu hoje os Europeus de natação de piscina curta com dois recordes 
nacionais, conquistados por Diana Durães nos 400 livres e Alexis Santos nos 50 costas, em Copenhaga 
In Diário de Notícias Online - 17-12-2017  

 
Diana Durães na final dos 400 livres nos Europeus de piscina curta 
2017-12-17 16:45 A nadadora do Benfica garantiu esta manhã a presença na final dos 400 m livres Depois 
do sétimo lugar na final dos 800 m livres, Diana Durães apurou-se esta manhã para a final dos 400 m livres 
nos Europeus de piscina curta 
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In Jogo Online (O) - 17-12-2017  

 
Recordes nacionais de Diana Durães nos 400 livres e Alexis Santos nos 50 costas 
2017-12-17 19:20 LusaHoje às 19:20, atualizado às 19:23FacebookTwitterPartilharComentar Portugal 
concluiu hoje os Europeus de natação de piscina curta com dois recordes nacionais, conquistados por Diana 
Durães nos 400 livres e Alexis Santos nos 50 costas, em Copenhaga 
In Jornal de Notícias Online - 17-12-2017  

 
Europeus: Último dia com mais dois recordes nacionais 
Diana Durães (nos 400 livres) e Alexis Santos (nos 50 costas) destacaram-se Portugal concluiu este 
domingo os Europeus de natação de piscina curta com dois recordes nacionais, conquistados por Diana 
Durães nos 400 livres e Alexis Santos nos 50 costas, em Copenhaga 
In Record Online - 17-12-2017  

 
Recordes nacionais de Diana Durães nos 400 livres e Alexis Santos nos 50 costas 
Lusa 17 Dez, 2017, 21:20 | Outras Modalidades Portugal concluiu hoje os Europeus de natação de piscina 
curta com dois recordes nacionais, conquistados por Diana Durães nos 400 livres e Alexis Santos nos 50 
costas, em Copenhaga 
In RTP Online - 17-12-2017  

 
Europeus: Último dia com mais dois recordes nacionais 
Por RecordPortugal concluiu este domingo os Europeus de natação de piscina curta com dois recordes 
nacionais, conquistados por Diana Durães nos 400 livres e Alexis Santos nos 50 costas, em 
Copenhaga.Diana Durães terminou a final dos 400 livres em quinto lugar com 4 
In Sábado Online - 17-12-2017  

 
Recordes nacionais de Diana Durães nos 400 livres e Alexis Santos nos 50 costas 
Portugal concluiu hoje os Europeus de natação de piscina curta com dois recordes nacionais, conquistados 
por Diana Durães nos 400 livres e Alexis Santos nos 50 costas, em Copenhaga. Diana Durães terminou a 
final dos 400 livres em quinto lugar com 4 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 17-12-2017  

 
Recordes nacionais de Diana Durães nos 400 livres e Alexis Santos nos 50 costas 
Sun, 17 Dec 2017 20:20:39 +0100 Portugal concluiu hoje os Europeus de natação de piscina curta com dois 
recordes nacionais, conquistados por Diana Durães nos 400 livres e Alexis Santos nos 50 costas, em 
Copenhaga 
In TSF Online - 17-12-2017  

 
Natação: Europeus piscina curta Copenhaga 
Europeus de natação de piscina curta Copenhaga. 
In Antena 1 - Informação de Desporto - 15-12-2017 - 22:42H  

Diana Durães na final dos 400 m livre dos Europeus de piscina curta 
17 Dez, 2017, 13:27 | Outras Modalidades | Federação Portuguesa de Natação A portuguesa Diana Durães 
qualificou-se hoje para a final dos 400 metros livre dos Europeus de natação de piscina curta, em 
Copenhaga, enquanto Alexis Santos assegurou presença na semifinal de 50 metros costas 
In RTP Online - 17-12-2017  

 
Natação - Diogo Carvalho fez o 15.º tempo na semi-final dos 100 Estilos 
Diogo Carvalho fez o 15.º tempo na semi-final dos 100 Estilos Diogo Carvalho, que representa do 
Galitos/Bresimar, concluiu ontem 100 metros Estilos do Campeonato da Europa de Piscina Curta, com o 
tempo de 53,63 segundos, alcançando o 15 
In Diário de Aveiro- 17-12-2017  

 
Diana Durães na final dos 400 m livre dos Europeus de piscina curta 
2017-12-17 12:29 A portuguesa Diana Durães qualificou-se hoje para a final dos 400 metros livre dos 
Europeus de natação de piscina curta, em Copenhaga, enquanto Alexis Santos assegurou presença na 
semifinal de 50 metros costas 
In Diário de Notícias Online - 17-12-2017  

 
Diana Durães na final dos 400 m livre dos Europeus de piscina curta 
2017-12-17 12:52:37+00:00 Copenhaga, 17 dez (Lusa) - A portuguesa Diana Durães qualificou-se hoje para 
a final dos 400 metros livre dos Europeus de natação de piscina curta, em Copenhaga, enquanto Alexis 
Santos assegurou presença na semifinal de 50 metros costas 
In Impala Online - 17-12-2017  

 
Diana Durães na final dos 400 m livre dos Europeus de piscina curta 
2017-12-17 12:29 LusaHoje às 12:29, atualizado às 12:32FacebookTwitterPartilharComentar A portuguesa 
Diana Durães qualificou-se hoje para a final dos 400 metros livre dos Europeus de natação de piscina curta, 
em Copenhaga, enquanto Alexis Santos assegurou presença na semifinal de 50 metros costas 
In Jornal de Notícias Online - 17-12-2017  

 
Diana Durães na final dos 400 m livre dos Europeus de piscina curta 
Diana Durães na final dos 400 m livre dos Europeus de piscina curta Foto: PATRICK B. KRAEMER 
Copenhaga, 17 dez (Lusa) - A portuguesa Diana Durães qualificou-se hoje para a final dos 400 metros livre 
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dos Europeus de natação de piscina curta, em Copenhaga, enquanto Alexis Santos assegurou presença na 
semifinal de 50 metros costas 
In Lusa Online - 17-12-2017  

 
Diana Durães na final dos 400 m livre dos Europeus de piscina curta 
Sun, 17 Dec 2017 13:59:37 +0100 A portuguesa Diana Durães qualificou-se hoje para a final dos 400 metros 
livre dos Europeus de natação de piscina curta, em Copenhaga, enquanto Alexis Santos assegurou 
presença na semifinal de 50 metros costas 
In Notícias ao Minuto Online - 17-12-2017  

 
Diana Durães na final dos 400 m livre dos Europeus de piscina curta 
17/12/2017, 13:08 A portuguesa Diana Durães qualificou-se para a final dos 400 metros livres dos Europeus 
de natação de piscina curta, em Copenhaga. Alexis Santos assegurou presença na semifinal de 50 metros 
costas 
In Observador Online - 17-12-2017  

 
Europeus: Diana Durães na final dos 400 m livres 
A portuguesa Diana Durães qualificou-se este domingo para a final dos 400 metros livre dos Europeus de 
natação de piscina curta, em Copenhaga, enquanto Alexis Santos assegurou presença na semifinal de 50 
metros costas 
In Record Online - 17-12-2017  

 
Europeus: Diana Durães na final dos 400 m livres 
Por RecordA portuguesa Diana Durães qualificou-se este domingo para a final dos 400 metros livre dos 
Europeus de natação de piscina curta, em Copenhaga, enquanto Alexis Santos assegurou presença na 
semifinal de 50 metros costas 
In Sábado Online - 17-12-2017  

 
Diana Durães na final dos 400 m livre dos Europeus de piscina curta 
Sun, 17 Dec 2017 13:59:37 +0100 A portuguesa Diana Durães qualificou-se hoje para a final dos 400 metros 
livre dos Europeus de natação de piscina curta, em Copenhaga, enquanto Alexis Santos assegurou 
presença na semifinal de 50 metros costas 
In Sapo Online - Sapo 24 Online - 17-12-2017  

 
Diana Durães na final dos 400 m livre dos Europeus de piscina curta 
A portuguesa Diana Durães qualificou-se hoje para a final dos 400 metros livre dos Europeus de natação de 
piscina curta, em Copenhaga, enquanto Alexis Santos assegurou presença na semifinal de 50 metros costas 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 17-12-2017  

 
Diana Durães na final dos 400 m livre dos Europeus de piscina curta 
2017-12-17 12:29 A portuguesa Diana Durães qualificou-se hoje para a final dos 400 metros livre dos 
Europeus de natação de piscina curta, em Copenhaga, enquanto Alexis Santos assegurou presença na 
semifinal de 50 metros costas 
In TSF Online - 17-12-2017  

Natação - Mais dois recordes nacionais nos Europeus 
In Diário de Notícias- 17-12-2017 

 
Diogo Carvalho a dois centésimos de subir ao pódio 
Diogo Carvalho a dois centésimos de subir ao pódio Mérito O nadador do Clube dos Galitos foi quarto 
classificado na final dos 200 metros Estilos, melhorando o tempo que lhe permitiu ganhar a eliminatória de 
medalhas, mas quando cheguei à final sabia que poderia voltar a tentar um lugar no pódio 
In Diário de Aveiro- 16-12-2017  

 
Trio maravilha 
NataçãoNatação NacionalTrio maravilha João BastosDezembro 16, 20176min0Diogo Carvalho e Alexis 
Santos voltaram a apurar-se para nadar à tarde, desta vez nos 100 metros estilos, onde Gabriel Lopes 
também ficou no top-16 Quarto dia em Copenhaga com os protagonistas das finais de ontem a voltarem à 
acção, hoje da parte da tarde 
In Fair Play Online - 16-12-2017  

 
Alexis Santos e Diogo Carvalho nas meias-finais dos 100 m estilos nos Europeus 
Lusa 16 Dez, 2017, 16:11 / atualizado em 16 Dez, 2017, 16:12 | Outras Modalidades Legenda da Imagem | 
Federação Portuguesa de Natação Os portugueses Alexis Santos e Diogo Carvalho qualificaram-se hoje 
para as meias-finais dos 100 metros estilos dos Europeus de natação de piscina curta, em Copenhaga, 
enquanto Diana Durães (200 m livre) e Victoria Kaminskaya (200 m estilos) bateram recordes nacionais 
In RTP Online - 16-12-2017  

Natação - "Fiquei desiludido" 
In Bola (A)- 17-12-2017  

 
Natação - Gabriel Lopes bateu recorde pessoal 
Gabriel Lopes bateu recorde pessoal Alexis Santos (11.º) e Diogo Carvalho (15.º) marcaram ontem presença 
nas meias-finais dos 100 estilos na 4.ª jornada do Europeu de Copenhaga 2017. Para chegarem a esta fase, 
o sportinguista e o nadador do Galitos fizeram os 12 
In Diário de Coimbra- 17-12-2017 
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Natação - Quatro recordes já foram batidos 
In Jogo (O)- 17-12-2017  

 
Natação - Durães e Kaminskaya batem recordes nacionais 
In Jornal de Notícias- 17-12-2017 

 
Natação - Victoria Kaminskaya e Diana Durães batem recordes nacionais 
Natação Victoria Kaminskaya e Diana Durães batem recordes nacionais Victoria Kaminskaya (Estrelas São 
João de Brito) e Diana Durães (Benfica) bateram, ontem, dois recordes nacionais durante os Europeus de 
piscina curta, na Dinamarca 
In Público- 17-12-2017  

 
Natação - Recordes em dia sem finais lusas 
In Record- 17-12-2017  

 
Europeus de piscina curta com recordes nacionais de Kaminskaya e Durães 
Copenhaga acolhe a quarta jornada dos Europeus de natação de piscina curta A quarta jornada dos 
Europeus de natação de piscina curta ficaram hoje marcados pelos recordes nacionais de Victoria 
Kaminskaya nos 200 metros estilos e Diana Durães nos 200 metros livre, em Copenhaga 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 17-12-2017  

 
Natação - Viana em bom plano no Torregri de Natal 
NATAÇÃO | Redacção | O Viana Natação Clube esteve em bom plano na sua participação no Torregri de 
Natal, destinado a nadadores cadetes e infantis, disputado entre os clubes filiados na Associação de 
Natação do Minho 
In Correio do Minho- 16-12-2017 

 
Europeus de piscina curta com recordes nacionais de Kaminskaya e Durães 
Sat, 16 Dec 2017 20:43:23 +0100 A quarta jornada dos Europeus de natação de piscina curta ficaram hoje 
marcados pelos recordes nacionais de Victoria Kaminskaya nos 200 metros estilos e Diana Durães nos 200 
metros livre, em Copenhaga 
In Diário de Notícias Online - 16-12-2017  

 
Alexis e Diogo nas meias-finais dos 100 metros estilos 
2017-12-16 13:05 Os portugueses Alexis Santos e Diogo Carvalho qualificaram-se hoje para as meias-finais 
dos 100 metros estilos dos Europeus de natação de piscina curta, em Copenhaga, enquanto Diana Durães 
(200 m livre) e Victoria Kaminskaya (200 m estilos) bateram recordes nacionais 
In Diário de Notícias Online - 16-12-2017  

 
Alexis Santos e Diogo Carvalho nas meias-finais nos 100 m estilos nos Europeus 
2017-12-16 14:23 Diana Durães e Victoria Kaminskaya bateram recordes nacionais nas provas femininas. 
Os portugueses Alexis Santos e Diogo Carvalho qualificaram-se este sábado para as meias-finais dos 100 
metros estilos dos Europeus de natação de piscina curta, em Copenhaga, enquanto Diana Durães (200 m 
livre) e Victoria Kaminskaya (200 m estilos) bateram recordes nacionais 
In Jogo Online (O) - 16-12-2017  

 
Natação: Kaminskaya e Durães batem recordes nacionais nos Europeus de piscina curta 
2017-12-16 20:40 Victoria Kaminskaya bateu o recorde nacional dos 400 m estilos e Diana Durães nos 200 
livres. A quarta jornada dos Europeus de natação de piscina curta ficaram este sábado marcados pelos 
recordes nacionais de Victoria Kaminskaya nos 200 metros estilos e Diana Durães nos 200 metros livre, em 
Copenhaga 
In Jogo Online (O) - 16-12-2017  

 
Europeus de piscina curta com recordes nacionais de Kaminskaya e Durães 
2017-12-16 19:43 LusaHoje às 19:43, atualizado às 19:46FacebookTwitterPartilharComentar A quarta 
jornada dos Europeus de natação de piscina curta ficaram hoje marcados pelos recordes nacionais de 
Victoria Kaminskaya nos 200 metros estilos e Diana Durães nos 200 metros livre, em Copenhaga 
In Jornal de Notícias Online - 16-12-2017  

 
Alexis Santos e Diogo Carvalho nas meias-finais nos 100 m estilos nos Europeus 
Alexis Santos e Diogo Carvalho nas meias-finais nos 100 m estilos nos Europeus Copenhaga, 16 dez (Lusa) 
- Os portugueses Alexis Santos e Diogo Carvalho qualificaram-se hoje para as meias-finais dos 100 metros 
estilos dos Europeus de natação de piscina curta, em Copenhaga, enquanto Diana Durães (200 m livre) e 
Victoria Kaminskaya (200 m estilos) bateram recordes nacionais 
In Lusa Online - 16-12-2017  

 
Europeus: Recordes nacionais de Victoria Kaminskaya e Diana Durães em Copenhaga 
Victoria Kaminskaya destacou-se nos 200 metros estilos e Diana Durães nos 200 metros livres A quarta 
jornada dos Europeus de natação de piscina curta ficaram este sábado marcados pelos recordes nacionais 
de Victoria Kaminskaya nos 200 metros estilos e Diana Durães nos 200 metros livre, em Copenhaga 
In Record Online - 16-12-2017  

 
Europeus: Recordes nacionais de Victoria Kaminskaya e Diana Durães em Copenhaga 
Por RecordA quarta jornada dos Europeus de natação de piscina curta ficaram este sábado marcados pelos 
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recordes nacionais de Victoria Kaminskaya nos 200 metros estilos e Diana Durães nos 200 metros livre, em 
Copenhaga 
In Sábado Online - 16-12-2017  

 
Europeus de piscina curta com recordes nacionais de Kaminskaya e Durães 
Sat, 16 Dec 2017 20:43:23 +0100 A quarta jornada dos Europeus de natação de piscina curta ficaram hoje 
marcados pelos recordes nacionais de Victoria Kaminskaya nos 200 metros estilos e Diana Durães nos 200 
metros livre, em Copenhaga 
In TSF Online - 16-12-2017  

Natação - Pódio só escapou por dois centésimos 
In Record- 16-12-2017  

Europeus de Piscina Curta 
Diogo Carvalho falhou uma medalha por 2 centésimos de segundo. Terminou em 4º lugar na final dos 200 
metros estilos. 
In RTP 3 - Bom Dia Portugal - 16-12-2017 - 08:32H  

 
Alexis Santos e Diogo Carvalho nas meias-finais nos 100 m estilos nos Europeus 
Sat, 16 Dec 2017 14:05:58 +0100 Os portugueses Alexis Santos e Diogo Carvalho qualificaram-se hoje para 
as meias-finais dos 100 metros estilos dos Europeus de natação de piscina curta, em Copenhaga, enquanto 
Diana Durães (200 m livre) e Victoria Kaminskaya (200 m estilos) bateram recordes nacionais 
In Diário de Notícias Online - 16-12-2017  

 
Alexis Santos e Diogo Carvalho nas meias-finais nos 100 m estilos nos Europeus 
2017-12-16 13:20:02+00:00 Copenhaga, 16 dez (Lusa) - Os portugueses Alexis Santos e Diogo Carvalho 
qualificaram-se hoje para as meias-finais dos 100 metros estilos dos Europeus de natação de piscina curta, 
em Copenhaga, enquanto Diana Durães (200 m livre) e Victoria Kaminskaya (200 m estilos) bateram 
recordes nacionais 
In Impala Online - 16-12-2017  

 
Natação - Diogo e a sina do quarto lugar 
In Jogo (O)- 16-12-2017  

 
Alexis Santos e Diogo Carvalho nas meias-finais nos 100 m estilos nos Europeus 
2017-12-16 13:05 LusaHoje às 13:05, atualizado às 13:08FacebookTwitterPartilharComentar Os 
portugueses Alexis Santos e Diogo Carvalho qualificaram-se hoje para as meias-finais dos 100 metros 
estilos dos Europeus de natação de piscina curta, em Copenhaga, enquanto Diana Durães (200 m livre) e 
Victoria Kaminskaya (200 m estilos) bateram recordes nacionais 
In Jornal de Notícias Online - 16-12-2017  

 
Alexis Santos e Diogo Carvalho nas meias-finais nos 100m estilos 
Sat, 16 Dec 2017 14:24:00 +0100 Os portugueses Alexis Santos e Diogo Carvalho qualificaram-se hoje para 
as meias-finais dos 100 metros estilos dos Europeus de natação de piscina curta, em Copenhaga, enquanto 
Diana Durães (200 m livre) e Victoria Kaminskaya (200 m estilos) bateram recordes nacionais 
In Notícias ao Minuto Online - 16-12-2017  

 
Alexis Santos e Diogo Carvalho nas meias-finais nos 100 m estilos nos Europeus 
16/12/2017, 13:32 Os portugueses Alexis Santos e Diogo Carvalho qualificaram-se para as meias-finais dos 
100 metros estilos dos Europeus de natação de piscina curta, em Copenhaga. Os portugueses Alexis Santos 
e Diogo Carvalho qualificaram-se neste sábado para as meias-finais dos 100 metros estilos dos Europeus de 
natação de piscina curta, em Copenhaga, enquanto Diana Durães (200 m livre) e Victoria Kaminskaya (200 
m estilos) bateram recordes nacionais 
In Observador Online - 16-12-2017  

 
Europeus: Alexis Santos e Diogo Carvalho nas meias-finais nos 100 m estilos 
Os portugueses Alexis Santos e Diogo Carvalho qualificaram-se este sábado para as meias-finais dos 100 
metros estilos dos Europeus de natação de piscina curta, em Copenhaga, enquanto Diana Durães (200 m 
livre) e Victoria Kaminskaya (200 m estilos) bateram recordes nacionais 
In Record Online - 16-12-2017  

 
Europeus: Alexis Santos e Diogo Carvalho nas meias-finais nos 100 m estilos 
Por RecordOs portugueses Alexis Santos e Diogo Carvalho qualificaram-se este sábado para as meias-finais 
dos 100 metros estilos dos Europeus de natação de piscina curta, em Copenhaga, enquanto Diana Durães 
(200 m livre) e Victoria Kaminskaya (200 m estilos) bateram recordes nacionais 
In Sábado Online - 16-12-2017  

 
Alexis Santos e Diogo Carvalho nas meias-finais nos 100 m estilos nos Europeus 
Os portugueses Alexis Santos e Diogo Carvalho qualificaram-se hoje para as meias-finais dos 100 metros 
estilos dos Europeus de natação de piscina curta, em Copenhaga, enquanto Diana Durães (200 m livre) e 
Victoria Kaminskaya (200 m estilos) bateram recordes nacionais 
In Sapo Online - Sapo 24 Online - 16-12-2017  

 
Alexis Santos e Diogo Carvalho nas meias-finais dos Europeus 
Os portugueses Alexis Santos e Diogo Carvalho qualificaram-se hoje para as meias-finais dos 100 metros 
estilos dos Europeus de natação de piscina curta, em Copenhaga, enquanto Diana Durães (200 m livre) e 
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Victoria Kaminskaya (200 m estilos) bateram recordes nacionais 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 16-12-2017  

 
Alexis Santos e Diogo Carvalho nas meias-finais nos 100 m estilos nos Europeus 
Sat, 16 Dec 2017 14:05:58 +0100 Os portugueses Alexis Santos e Diogo Carvalho qualificaram-se hoje para 
as meias-finais dos 100 metros estilos dos Europeus de natação de piscina curta, em Copenhaga, enquanto 
Diana Durães (200 m livre) e Victoria Kaminskaya (200 m estilos) bateram recordes nacionais 
In TSF Online - 16-12-2017  

III Gala da Natação 
A Escola de Natação do Clube de Futebol de Estremoz, recebeu pela terceira época consecutiva, e desta 
feita com subida ao nível 2 - Prata, a Certificação de Qualidade da Federação Portuguesa de Natação 
In Ardina do Alentejo Online - 16-12-2017  

 
Federação Portuguesa de Natação 
A Escola de Natação do Clube de Futebol de Estremoz já tem certificação de qualidade da Federação 
Portuguesa de Natação (FPN). O processo, iniciado em Junho passado, na sequência da adesão ao 
programa "Portugal a Nadar", deu agora os seus "frutos" com a certificação a ser atribuída pela FPN 
In Ardina do Alentejo Online - 16-12-2017  

 
Diogo Carvalho a dois centésimos do bronze no Europeu de Natação 
Diogo Carvalho teve um bom arranque no Campeonato da Europa de Piscina Curta, que começou esta 
quinta-feira em Copenhaga, na Dinamarca. O nadador olímpico, do Galitos/Bresimar, foi quarto classificado 
na final dos 200 metros Estilos, com o tempo de 1 
In Diário de Aveiro Online - 16-12-2017  

 
Diogo Carvalho a dois centésimos do bronze no Europeu de Natação 
Diogo Carvalho teve um bom arranque no Campeonato da Europa de Piscina Curta, que começou esta 
quinta-feira em Copenhaga, na Dinamarca. O nadador olímpico, do Galitos/Bresimar, foi quarto classificado 
na final dos 200 metros Estilos, com o tempo de 1 
In Diário de Coimbra Online - 16-12-2017  

 
Diogo Carvalho a dois centésimos do bronze no Europeu de Natação 
Diogo Carvalho teve um bom arranque no Campeonato da Europa de Piscina Curta, que começou esta 
quinta-feira em Copenhaga, na Dinamarca. O nadador olímpico, do Galitos/Bresimar, foi quarto classificado 
na final dos 200 metros Estilos, com o tempo de 1 
In Diário de Leiria Online - 16-12-2017  

 
Natação - Terceiro bronze escapa a Diogo por dois centésimos 
In Diário de Notícias- 16-12-2017 

 
Terceiro bronze escapa a Diogo por dois centésimos 
2017-12-16T00:12:00Z Nos Europeus de piscina curta, o nadador do Galitos quase repetiu o pódio de 2013 
e de 2015, em 200 metros estilos. Alexis Santos foi 7.º na final Diogo Carvalho "não vinha com expectativa 
de medalhas", mas ficou perto - muito perto - de conquistar a terceira da sua carreira, nos Europeus de 
piscina curta, que estão a decorrer em Copenhaga (Dinamarca) 
In Diário de Notícias Online - 16-12-2017  

 
Diogo Carvalho a dois centésimos do bronze no Europeu de Natação 
Diogo Carvalho teve um bom arranque no Campeonato da Europa de Piscina Curta, que começou esta 
quinta-feira em Copenhaga, na Dinamarca. O nadador olímpico, do Galitos/Bresimar, foi quarto classificado 
na final dos 200 metros Estilos, com o tempo de 1 
In Diário de Viseu Online - 16-12-2017  

 
E a medalha ali tão perto. 
NataçãoNatação NacionalE a medalha ali tão perto. João BastosDezembro 15, 20179min0Dia da final dos 
200 metros masculinos é sempre um dia de redobrado interesse para as cores nacionais. Assim foi no dia de 
hoje, com Diogo Carvalho e Alexis Santos a nadarem a prova decisiva Terceiro dia dos Campeonatos da 
Europa de Piscina Curta, com seis nadadores portugueses em acção 
In Fair Play Online - 15-12-2017  

 
Natação em Vila Franca reconhecida a nível nacional 
As piscinas municipais de Vila Franca de Xira encontram-se, momentaneamente, encerradas. Foram 
afetadas pela tempestade Ana da passada semana que provocou danos na cobertura. Não há ainda data 
prevista para a reabertura 
In Revista Gira Online - 15-12-2017  

 
Carvalho e Alexis estão na final dos 200 estilos 
Mário Aleixo - RTP 15 Dez, 2017, 12:40 / atualizado em 15 Dez, 2017, 12:40 | Outras Modalidades Diogo 
Carvalho esteve em bom plano em Copenhaga | FPN Os portugueses Diogo Carvalho e Alexis Santos 
qualificaram-se para as finais da prova dos 200 metros estilos dos Campeonatos da Europa de natação em 
piscina curta, que decorrem em Copenhaga 
In RTP Online - 15-12-2017  

«Por dois centésimos custa!» 
In Bola (A)- 16-12-2017  
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Natação - Gabriel Lopes superou-se em 200 livres 
Gabriel Lopes superou-se em 200 livres Gabriel Lopes (na foto), nadador da Associação Louzan Natação, foi 
6.º classificado com o tempo 1.56,14 na prova de 200 metros livres do Campeonato da Europa que está a 
decorrer em Copenhaga, na Dinamarca 
In Diário de Coimbra- 16-12-2017 

 
natação - Diogo carvalho é 4º no Europeu 
In Jornal de Notícias- 16-12-2017 

 
Natação - Diogo Carvalho falha bronze nos Europeus de piscina curta 
Natação Diogo Carvalho falha bronze nos Europeus de piscina curta O nadador Diogo Carvalho ficou a dois 
centésimos de segundo da medalha de bronze na final de 200m estilos dos Campeonatos da Europa de 
piscina curta, conseguindo o quarto lugar em Copenhaga 
In Público- 16-12-2017  

 
Europeus de Natação 
Manhã excelente dos nadadores portugueses nos Europeus de piscina curta em Copenhaga. 
In Antena 1 - Informação de Desporto - 15-12-2017 - 12:45H  

 
Holanda bate recorde do mundo da estafeta feminina de 4x50 metros livres 
2017-12-15 20:13 A estafeta feminina holandesa bateu hoje o recorde do mundo dos 4x50 metros livres 
du8rante a final dos Campeonatos Europeus de natação, que decorrem em Copenhaga. O quarteto 
holandês, composto por Ranomi Kromowidjojo, Femke Heemskerk, Tamara Van Vliet e Valerie Van Roon, 
estabeleceu um tempo de 1 
In Diário de Notícias Online - 15-12-2017  

 
Holanda bate recorde do mundo da estafeta feminina de 4x50 metros livres 
2017-12-15 20:13 LusaHoje às 20:13, atualizado às 20:16FacebookTwitterPartilharComentar A estafeta 
feminina holandesa bateu hoje o recorde do mundo dos 4x50 metros livres du8rante a final dos 
Campeonatos Europeus de natação, que decorrem em Copenhaga 
In Jornal de Notícias Online - 15-12-2017  

 
Europeus: Holanda bate recorde do Mundo da estafeta feminina de 4x50 metros livres 
Holandesas suplantaram as congéneres suecas em 2.01 segundos A estafeta feminina holandesa bateu esta 
sexta-feira o recorde do mundo dos 4x50 metros livres du8rante a final dos Campeonatos Europeus de 
natação, que decorrem em Copenhaga 
In Record Online - 15-12-2017  

 
Europeus: Diogo Carvalho e Alexis Santos na final dos 200 m estilos 
Por RecordOs portugueses Diogo Carvalho e Alexis Santos qualificaram-se esta sexta-feira para as finais da 
prova 200 metros estilos dos Campeonatos da Europa de natação em piscina curta, que decorrem em 
Copenhaga 
In Sábado Online - 15-12-2017  

 
Europeus: Holanda bate recorde do Mundo da estafeta feminina de 4x50 metros livres 
Por RecordA estafeta feminina holandesa bateu esta sexta-feira o recorde do mundo dos 4x50 metros livres 
du8rante a final dos Campeonatos Europeus de natação, que decorrem em Copenhaga.O quarteto holandês, 
composto por Ranomi Kromowidjojo, Femke Heemskerk, Tamara Van Vliet e Valerie Van Roon, estabeleceu 
um tempo de 1 
In Sábado Online - 15-12-2017  

 
Natação: Holanda bate recorde do mundo da estafeta feminina de 4x50 metros livres 
O quarteto holandês retirou 33 centésimos de segundo ao anterior melhor tempo A estafeta feminina 
holandesa bateu hoje o recorde do mundo dos 4x50 metros livres durante a final dos Campeonatos 
Europeus de natação, que decorrem em Copenhaga 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 15-12-2017  

 
Holanda bate recorde do mundo da estafeta feminina de 4x50 metros livres 
2017-12-15 20:13 A estafeta feminina holandesa bateu hoje o recorde do mundo dos 4x50 metros livres 
du8rante a final dos Campeonatos Europeus de natação, que decorrem em Copenhaga. O quarteto 
holandês, composto por Ranomi Kromowidjojo, Femke Heemskerk, Tamara Van Vliet e Valerie Van Roon, 
estabeleceu um tempo de 1 
In TSF Online - 15-12-2017  

Natação - Gabriel Lopes fixa novo recorde nacional 
Gabriel Lopes fixa novo recorde nacional Gabriel Lopes bateu, ontem de manhã, o recorde nacional dos 100 
metros costas no decorrer das eliminatórias do Europeu de Piscina Curta, em Copenhaga (Dinamarca) 
In Diário de Coimbra- 15-12-2017 

 
550 pessoas no "" Portugal a nadar 
In Jornal do Centro- 15-12-2017  

 
Natal tempo de união 
Com os feriados de dezembro e a chegada de Natal, não faltam atividades de grupo seja em família, entre 
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amigos ou a nível desportivo. Porque no desporto também se criam laços de união como uma verdadeira 
família no passado fim-de-semana, prolongado pelo feriado do dia 8 de dezembro, os nossos atletas de vela 
e natação realizaram estágios fora do Funchal 
In Tribuna da Madeira- 15-12-2017  

 
Natação - Canelas brilha nas Caldas 
In Defesa de Espinho- 14-12-2017  

 
Natação - Ana Rodrigues bate duas marcas nacionais 
In Labor.pt- 14-12-2017  

Diogo Carvalho e Alexis Santos na final dos 200 m estilos dos Europeus de natação 
Fri, 15 Dec 2017 13:31:39 +0100 Os portugueses Diogo Carvalho e Alexis Santos qualificaram-se hoje para 
as finais da prova 200 metros estilos dos Campeonatos da Europa de natação em piscina curta, que 
decorrem em Copenhaga 
In Diário de Notícias Online - 15-12-2017  

 
Diogo Carvalho e Alexis Santos na final dos 200 metros estilos 
2017-12-15 12:31 Os portugueses Diogo Carvalho e Alexis Santos qualificaram-se hoje para as finais da 
prova 200 metros estilos dos Campeonatos da Europa de natação em piscina curta, que decorrem em 
Copenhaga 
In Diário de Notícias Online - 15-12-2017  

 
Diogo Carvalho e Alexis Santos nas finais dos 200 metros estilo 
2017-12-15 12:51 A final dos Europeus disputa-se esta sexta-feira. Os portugueses Diogo Carvalho e Alexis 
Santos qualificaram-se esta sexta-feira para as finais da prova 200 metros estilos dos Campeonatos da 
Europa de natação em piscina curta, que decorrem em Copenhaga 
In Jogo Online (O) - 15-12-2017  

 
Diogo Carvalho e Alexis Santos na final dos 200 m estilos dos Europeus de natação 
2017-12-15 12:31 LusaHoje às 12:31, atualizado às 12:35FacebookTwitterPartilharComentar Os 
portugueses Diogo Carvalho e Alexis Santos qualificaram-se hoje para as finais da prova 200 metros estilos 
dos Campeonatos da Europa de natação em piscina curta, que decorrem em Copenhaga 
In Jornal de Notícias Online - 15-12-2017  

 
Europeus: Diogo Carvalho e Alexis Santos na final dos 200 m estilos 
Alexis Santos alcançou um novo máximo pessoal Os portugueses Diogo Carvalho e Alexis Santos 
qualificaram-se esta sexta-feira para as finais da prova 200 metros estilos dos Campeonatos da Europa de 
natação em piscina curta, que decorrem em Copenhaga 
In Record Online - 15-12-2017  

 
Carvalho e Alexis estão na final dos 200 estilos 
Mário Aleixo - RTP 15 Dez, 2017, 12:40 / atualizado em 15 Dez, 2017, 12:40 | Outras Modalidades Diogo 
Carvalho esteve em bom plano em Copenhaga | FPN Os portugueses Diogo Carvalho e Alexis Santos 
qualificaram-se para as finais da prova dos 200 metros estilos dos Campeonatos da Europa de natação em 
piscina curta, que decorrem em Copenhaga 
In RTP Online - 15-12-2017  

 
Diogo Carvalho e Alexis Santos na final dos 200 m estilos dos Europeus de natação 
Os portugueses Diogo Carvalho e Alexis Santos qualificaram-se hoje para as finais da prova 200 metros 
estilos dos Campeonatos da Europa de natação em piscina curta, que decorrem em Copenhaga. Diogo 
Carvalho, recordista nacional, e Alexis Santos, que alcançou um novo máximo pessoal, obtiveram o quinto e 
sexto tempos das eliminatórias, respetivamente, com 1 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 15-12-2017  

 
Diogo Carvalho e Alexis Santos na final dos 200 m estilos dos Europeus de natação 
Fri, 15 Dec 2017 13:31:39 +0100 Os portugueses Diogo Carvalho e Alexis Santos qualificaram-se hoje para 
as finais da prova 200 metros estilos dos Campeonatos da Europa de natação em piscina curta, que 
decorrem em Copenhaga 
In TSF Online - 15-12-2017  

 

Natação - "Foi a primeira final de muitas" 
In Bola (A)- 15-12-2017  

 
Natação - Atleta do Louzan bateu recorde nacional no Europeu 
Natação Gabriel Lopes bate recorde nos 100 costas FPN 111 O nadador do Louzan Natação, Gabriel Lopes, 
bateu ontem o recorde nacional nos 100 metros costas durante o Campeonato da Europa de Copenhaga 
In Diário As Beiras- 15-12-2017  

 
Natação - Um recorde nacional batido e mais duas finais para a natação portuguesa 
In Diário de Notícias- 15-12-2017 

 
Jornada de finais com três portugueses em acção 
NataçãoNatação NacionalJornada de finais com três portugueses em acção João BastosDezembro 14, 
20177min0João Vital, Diana Durães, Gabriel Lopes e Miguel Nascimento foram os nadadores portugueses 
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de serviço no segundo dia dos Europeus de Copenhaga Segundo dia dos Europeus de Piscina Curta que 
decorrem em Copenhaga, uma das melhores jornadas de sempre para os portugueses em Europeus de 
Curta 
In Fair Play Online - 15-12-2017  

 
Natação - Portugal tem dia feliz nos Europeus 
In Record- 15-12-2017  

 
Gabriel Lopes bate recorde nacional dos 100 m costas 
FPN O nadador Gabriel Lopes estabeleceu hoje um novo recorde nacional dos 100 metros costas em piscina 
curta, ao nadar em 51,68 segundos nas eliminatórias dos Campeonatos Europeus, a decorrer em 
Copenhaga 
In Diário As Beiras Online - 14-12-2017  

 
Natação: Gabriel Lopes bate recorde nacional dos 100 m costas 
por José Pestana c/Lusa, publicado a 14-12-2017 às 14:23 O nadador Gabriel Lopes estabeleceu hoje um 
novo recorde nacional dos 100 metros costas em piscina curta, ao nadar em 51,68 segundos nas 
eliminatórias dos Campeonatos Europeus, a decorrer em Copenhaga 
In Futebol 365 Online - 14-12-2017  

 
Natação: Gabriel Lopes bate recorde nacional dos 100m costas 
2017-12-14T01:44:25.075 Bateu a marca por 25 centésimos O nadador português Gabriel Lopes fixou, nesta 
quinta-feira, um novo recorde nacional dos 100 metros costas em piscina curta, nas eliminatórias dos 
Campeonatos Europeus, a decorrer em Copenhaga, após nadar em 51,68 segundos 
In Mais Futebol Online - 14-12-2017  

 
Furacão Ana 
Nadadora conquistou cinco medalhas nos Nacionais 14-12-2017 A nadadora sanjoanense Ana Rodrigues 
bateu o recorde nacional dos 50 metros Bruços duas vezes no mesmo dia, nos Campeonatos Nacionais de 
Juniores e Absolutos - Fluvial 2017, que se realizaram no último fim-de-semana, e onde conquistou um total 
de cinco medalhas 
In Regional Online (O) - 14-12-2017  

Natação - Nadadores micaelenses competem em Torneio Zonal 
In Açoriano Oriental- 15-12-2017 

 
Natação - Novo recorde nacional 
In Correio da Manhã- 15-12-2017 

 
Juvenis do Clube Naval no Torneio Zonal 
In Correio dos Açores- 15-12-2017  

 
Protagonista - Gabriel Lopes 
porque está entre o lote dos melhores portugueses da modalidade. Ontem, durante o Campeonato da 
Europa de Copenhaga, estabeleceu o novo recorde nacional nos 100 metros costas. Mas à tarde, na 
meia?nal, fez a 2 
In Diário As Beiras- 15-12-2017  

 
Escola de Natação promove Festival de Natal 
Escola de Natação promove Festival de Natal ALBERGARIA-A-VELHA A Escola Municipal de Natação de 
Albergaria-a-Velha promoverá, entre amanhã e dia 22, o Festival de Natal nas três piscinas municipais, 
convidando os familiares dos utentes a participar numa das suas aulas, de forma gratuita 
In Diário de Aveiro- 15-12-2017  

 
Natação - Diogo Carvalho estreia-se hoje no Europeu 
Diogo Carvalho estreia-se hoje no Europeu O nadador olímpico do Clube dos Galitos, Diogo Carvalho, 
estreia-se, hoje, no Europeu de piscina curta, que decorre até domingo em Copenhaga (Dinamarca). Diogo 
Carvalho irá nadar os 200 metros Estilos (tem o nono melhor tempo de inscrição) 
In Diário de Aveiro- 15-12-2017  

 
Natação - Gabriel Lopes fixa novo recorde nacional 
Gabriel Lopes fixa novo recorde nacional Gabriel Lopes bateu, ontem de manhã, o recorde nacional dos 100 
metros costas no decorrer das eliminatórias do Europeu de Piscina Curta, em Copenhaga (Dinamarca) 
In Diário de Coimbra- 15-12-2017 

 
Natação - Rui Costa foi 7.º no Porto 
Amigos da Montanha: Natação Rui Costa foi 7.º no Porto A equipa de natação dos Amigos de Montanha foi 
uma das participantes no campeonato nacional de juvenis e seniores disputado no passado domingo na 
cidade nas instalações do Clube Fluvial, no Porto 
In Diário do Minho- 15-12-2017  

 
Nove nadadores de Ponta Delgada em Albufeira 
Nove nadadores de Ponta Delgada em Albufeira Entre hoje e domingo, 17 de Dezembro, as piscinas 
municipais de Albufeira acolhem o Torneio Zonal de Juvenis. A competição é organizada pela Associação de 
Natação do Algarve O Clube Naval de Ponta Delgada faz-se representar nesta prova com 9 atletas e dois 

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6bd248d0-b150-47cf-abcd-33e71b01c40d
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7b9a2c93-5b29-41b6-8db7-6771b06c6c3a&analises=1
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=08e69b76-5aef-460d-b686-cdf4627c4d49
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b71c64a7-085a-4fd5-bcd1-2154477ef64d
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=36f10a96-f792-40ee-a365-3e93f982f70a
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=edd61a6f-e323-4a35-bb09-5ea25f19d04f
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6649bfcf-5048-48a5-bc6b-84e3902d987c&analises=1
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8dafa3a3-2215-4074-be5a-e0bd354f13d9&analises=1
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=57999db4-d094-436f-a91c-f6a184c8ffc6&analises=1
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a800f3dc-0bda-4022-bc36-9e21db0ca271&analises=1
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f3f8f72c-e9bc-4765-978e-f7d524e09f70&analises=1
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=368c86f8-4a5e-4fbf-95fb-f7e50db4ee02&analises=1
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=14df6180-b244-47bf-b517-b0c6801ec841&analises=1
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=24b2afd1-685c-47a2-865e-2dcf731119d9&analises=1


RELATORIO MENSAL DE ATIVIDADE 
Dezembro de 2017 

 

 

treinadores 
In Diário dos Açores- 15-12-2017 

 
Natação - Seis finais lusas não são um sonho 
In Jogo (O)- 15-12-2017  

 
Natação - Durães sétima e Vital oitavo nos europeus 
In Jornal de Notícias- 15-12-2017 

 
Diana Durães 7.ª nos 800m livres, João Vital 8.º nos 400m estilos 
Futebol Futebol Natação Ciclismo Diana Durães 7.ª nos 800m livres, João Vital 8.º nos 400m estilos Diana 
Durães foi ontem sétima na final dos 800 metros estilos dos Europeus de piscina curta de Copenhaga (8 
In Público- 15-12-2017  

 
Polo aquático 
In Record- 15-12-2017  

 
Europeus de Natação 
Europeus de Natação prosseguem em Copenhaga, na Dinamarca. 
In Antena 1 - Informação de Desporto - 14-12-2017 - 12:44H  

 
Seleção feminina de pólo aquático prepara em Matosinhos ´play-off´ do Europeu 
Thu, 14 Dec 2017 19:15:29 +0100 Portugal vai disputar de sexta-feira a domingo o torneio Internacional de 
Matosinhos para dar ritmo competitivo à seleção feminina de pólo aquático, em vésperas de disputar o 'play-
off' para o Europeu de 2018 
In Diário de Notícias Online - 14-12-2017  

 
Europeus de natação: Diana Durães sétima, João vital oitavo 
2017-12-14 18:59 Nadadora Diana Durães foi sétima na final dos 800 metros estilos dos Europeus de piscina 
curta de Copenhaga, enquanto João Vital foi oitavo na dos 400 estilos. A nadadora Diana Durães foi sétima 
na final dos 800 metros estilos dos Europeus de piscina curta de Copenhaga, enquanto João Vital foi oitavo 
na dos 400 estilos 
In Jogo Online (O) - 14-12-2017  

 
Seleção feminina de pólo aquático ensaia em Matosinhos o play off do Europeu 
2017-12-14 18:58 Alemanha, Roménia e Turquia serão as adversárias de Portugal nesta competição que 
servirá para preparar os jogos com Israel. "Este será um bom teste", acredita o selecionador Miguel Pires 
In Jogo Online (O) - 14-12-2017  

 
Seleção feminina de pólo aquático prepara em Matosinhos ´play-off´ do Europeu 
2017-12-14 18:15 LusaHoje às 18:15, atualizado às 18:18FacebookTwitterPartilharComentar Portugal vai 
disputar de sexta-feira a domingo o torneio Internacional de Matosinhos para dar ritmo competitivo à seleção 
feminina de pólo aquático, em vésperas de disputar o 'play-off' para o Europeu de 2018 
In Jornal de Notícias Online - 14-12-2017  

 
Nadadora Diana Durães sétima nos 800 livres, João Vital oitavo nos 400 estilos 
14 de Dezembro de 2017, 19:11 Portugueses competem nos Europeus de natação em piscina curta. Foto 
Portugueses longe do pódio nos Europeus de natação de piscina curta Reuters/SCANPIX DENMARK A 
nadadora Diana Durães foi nesta quinta-feira sétima na final dos 800 metros estilos dos Europeus de piscina 
curta de Copenhaga, enquanto João Vital foi oitavo na dos 400 estilos 
In Público Online - 14-12-2017  

 
Universíadas: Católica do Porto vence em pólo aquático 
Triunfou nos três encontros disputados A Universidade Católica do Porto - Centro Regional do Porto sagrou-
se campeã nacional universitária de pólo aquático, no primeiro dia dos Concentrados de Equipas, 
promovidos pela Federação Académica do Desporto Universitário e pela Universidade do Porto 
In Record Online - 14-12-2017  

 
Polo Aquático: Seleção feminina prepara play-off do Europeu 
No Torneio Internacional de Matosinhos para dar ritmo competitivo Portugal vai disputar de sexta-feira a 
domingo o torneio Internacional de Matosinhos para dar ritmo competitivo à seleção feminina de pólo 
aquático, em vésperas de disputar o 'play-off' para o Europeu de 2018 
In Record Online - 14-12-2017  

 
Gabriel Lopes bate recorde nacional dos 100 metros costas 
O atleta de 20 anos garantiu a presença nas meias-finais dos Europeus de piscina curta com a marca de 
51,68 segundos Gabriel Lopes estabeleceu, esta quinta-feira, o novo recorde nacional dos 100 metros 
costas em piscina curta, com a marca de 51,68 segundos, nas eliminatórias dos Europeus, a decorrer em 
Copenhaga 
In Renascença Online - 14-12-2017  

 
Universíadas: Católica do Porto vence em pólo aquático 
Por RecordA Universidade Católica do Porto - Centro Regional do Porto sagrou-se campeã nacional 
universitária de pólo aquático, no primeiro dia dos Concentrados de Equipas, promovidos pela Federação 
Académica do Desporto Universitário e pela Universidade do Porto 
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In Sábado Online - 14-12-2017  

 
Polo Aquático: Seleção feminina prepara play-off do Europeu 
Por RecordPortugal vai disputar de sexta-feira a domingo o torneio Internacional de Matosinhos para dar 
ritmo competitivo à seleção feminina de pólo aquático, em vésperas de disputar o 'play-off' para o Europeu 
de 2018 
In Sábado Online - 14-12-2017  

 
Seleção feminina de pólo aquático prepara em Matosinhos ´play-off´ do Europeu 
Portugal vai disputar de sexta-feira a domingo o torneio Internacional de Matosinhos para dar ritmo 
competitivo à seleção feminina de pólo aquático, em vésperas de disputar o 'play-off' para o Europeu de 
2018 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 14-12-2017  

 
Seleção feminina de pólo aquático prepara em Matosinhos ´play-off´ do Europeu 
Thu, 14 Dec 2017 19:15:29 +0100 Portugal vai disputar de sexta-feira a domingo o torneio Internacional de 
Matosinhos para dar ritmo competitivo à seleção feminina de pólo aquático, em vésperas de disputar o 'play-
off' para o Europeu de 2018 
In TSF Online - 14-12-2017  

Gabriel Lopes bate recorde nacional 
13:02 Gabriel Lopes estabeleceu, esta quinta-feira, novo recorde nacional dos 100 metros costas em piscina 
curta, ao registar 51,68 segundos nas eliminatórias dos Campeonatos Europeus de natação, a decorrer em 
Copenhaga (Dinamarca) 
In Bola Online (A) - 14-12-2017  

 
Gabriel Lopes bate recorde nacional dos 100 m costas, João Vital na final dos 400 m estilos 
2017-12-14T12:57:44Z O nadador Gabriel Lopes estabeleceu hoje um novo recorde nacional dos 100 metros 
costas em piscina curta, ao nadar em 51,68 segundos nas eliminatórias dos Campeonatos Europeus, a 
decorrer em Copenhaga 
In Diário de Notícias Online - 14-12-2017  

 
Início com os dois pés direitos 
NataçãoNatação NacionalInício com os dois pés direitos João BastosDezembro 13, 20176min0Os 
nadadores portugueses já entraram em acção, logo no primeiro dia dos Campeonatos da Europa de Piscina 
Curta.. 
In Fair Play Online - 14-12-2017  

 
Gabriel Lopes bate recorde nacional nos 100 metros costas 
2017-12-14 13:52 Gabriel Lopes assegurou presença nas meias-finais com 51,68 segundos. O nadador 
Gabriel Lopes estabeleceu esta quinta-feira um novo recorde nacional dos 100 metros costas em piscina 
curta, ao nadar em 51,68 segundos nas eliminatórias dos Campeonatos Europeus, a decorrer em 
Copenhaga 
In Jogo Online (O) - 14-12-2017  

 
Município de Tondela aderiu ao programa Portugal a Nadar 
Município de Tondela aderiu ao programa ‘Portugal a Nadar’ A Câmara Municipal de Tondela e a Federação 
Portuguesa de Natação (FPN) assinam, no próximo dia 16 de dezembro, um protocolo que visa a adesão ao 
programa de desenvolvimento desportivo ‘Portugal a Nadar’ 
In Jornal da Beira- 14-12-2017  

 
Gabriel Lopes bate recorde nacional dos 100 m costas, João Vital na final dos 400 m estilos 
2017-12-14 12:57 LusaHoje às 12:57, atualizado às 12:59FacebookTwitterPartilharComentar O nadador 
Gabriel Lopes estabeleceu hoje um novo recorde nacional dos 100 metros costas em piscina curta, ao nadar 
em 51,68 segundos nas eliminatórias dos Campeonatos Europeus, a decorrer em Copenhaga 
In Jornal de Notícias Online - 14-12-2017  

 
Ana Rodrigues soma cinco medalhas e dois recordes nacionais 
FOTO: Direitos Reservados FOTO: Direitos Reservados 14 dez 2017 - 11h53 Partilha Reativada há poucos 
meses, a secção de natação da Associação Desportiva Sanjoanense já soma títulos e medalhas 
In Labor.pt Online - 14-12-2017  

 
Gabriel Lopes bate recorde nacional dos 100m costas 
Já João Vital atingiu a final dos 400m estilos O nadador Gabriel Lopes estabeleceu um novo recorde 
nacional dos 100 metros costas em piscina curta, ao nadar em 51,68 segundos nas eliminatórias dos 
Campeonatos Europeus, a decorrer em Copenhaga 
In Record Online - 14-12-2017  

 
Gabriel Lopes bate recorde nacional dos 100m costas 
Por RecordO nadador Gabriel Lopes estabeleceu um novo recorde nacional dos 100 metros costas em 
piscina curta, ao nadar em 51,68 segundos nas eliminatórias dos Campeonatos Europeus, a decorrer em 
Copenhaga 
In Sábado Online - 14-12-2017  

 
Gabriel Lopes bate recorde nacional dos 100 m costas 
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O atleta nadou em 51,68 segundos nas eliminatórias dos Campeonatos Europeus O nadador Gabriel Lopes 
estabeleceu hoje um novo recorde nacional dos 100 metros costas em piscina curta, ao nadar em 51,68 
segundos nas eliminatórias dos Campeonatos Europeus, a decorrer em Copenhaga 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 14-12-2017  

 
Gabriel Lopes bate recorde nacional dos 100 m costas, João Vital na final dos 400 m estilos 
2017-12-14T12:57:44Z O nadador Gabriel Lopes estabeleceu hoje um novo recorde nacional dos 100 metros 
costas em piscina curta, ao nadar em 51,68 segundos nas eliminatórias dos Campeonatos Europeus, a 
decorrer em Copenhaga 
In TSF Online - 14-12-2017  

Europeus de piscina curta de natação 
A nadadora portuguesa Victoria Kaminskaya bateu mais um recorde nacional. No 1º dia de competição nos 
Europeus de piscina curta de Copenhaga, na Dinamarca, Kaminskaya terminou a final dos 400 metros 
estilos em 6º lugar 
In RTP 3 - Bom Dia Portugal - 14-12-2017 - 08:40H  

 
Natação/Cabo Verde: Português Diogo Balsa e Érica Soares venceram São Silvestre no 
Tarrafal 
Os nadadores Diogo Balsa (Portugal) e Érica Soares (Tarrafal, Santiago) foram os grandes vencedores da X 
edição de São Silvestre internacional em natação, realizada domingo, na Baía do Tarrafal, pelo Núcleo para 
a Implementação da Natação Desportiva em Cabo Verde 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 14-12-2017  

1ª edição Torneio Internacional de Matosinhos 
Seleção feminina prepara play-off de apuramento para o Europeu de Barcelona no Torneio Internacional de 
Matosinhos. O Fair Play faz antevisão NataçãoPolo Aquático1ª edição Torneio Internacional de Matosinhos 
Mariana SarmentoDezembro 13, 20173min0SELEÇÃO FEMININA PREPARA PLAY-OFF DE 
APURAMENTO PARA EUROPEU DE BARCELONA No âmbito da preparação para os jogos do play-off de 
acesso ao Campeonato da Europa, frente a Israel, a 17 de Fevereiro (fora) e a 3 de Março em casa, a 
Federação Portuguesa de Natação, com o apoio da Associação de Natação do Norte de Portugal e a 
empresa municipal Matosinhos Sport, organiza este fim-de-semana a 1ª Edição do Torneio Internacional de 
Matosinhos, prova que colocará frente a frente as seleções seniores femininas de Portugal, Alemanha, 
Turquia e Roménia 
In Fair Play Online - 14-12-2017  

 
Europeus de piscina curta de natação 
Arrancaram hoje os Europeus de natação de piscina curta em Copenhaga. 
In Antena 1 - Informação de Desporto - 13-12-2017 - 12:44H  

 
Feirense com prestação sólida no Campeonato Nacional de Clubes 
natação Feirense com prestação sólida no Campeonato Nacional de Clubes A Secção de Natação do C. D. 
Feirense participou com as suas equipas masculina e feminina no Campeonato Nacional de Clubes da 3 
In Jornal N- 11-12-2017  

 
Colégio de Lamas faz história na 2ª Divisão 
Colégio de Lamas faz história na 2ª Divisão Decorreu nos passados dias 2 e 3 de Dezembro nas Piscinas 
Municipais de Leiria, o Campeonato Nacional de Clubes da 2ª Divisão, prova organizada pela Federação 
Portuguesa de Natação (FPN) 
In Jornal N- 11-12-2017  

 
Natação - Pimpões/Cimai garantem com normalidade a manutenção na 2ª Divisão nacional 
Organizados pela FPN, com o apoio da Associação de Natação de Leiria e da Câmara Municipal de Leiria, 
realizaram-se nos passados dias 3 e 4 de Dezembro, no Complexo de Piscinas Leiria os campeonatos 
nacionais da 2ª divisão 
In Gazeta das Caldas- 08-12-2017  

Natação - Vic em grande estilo 
In Bola (A)- 14-12-2017  

 
Natação: Natação famalicense com dois títulos de vice-campeão 
NATAÇÃO | Arthur Macedo | O Grupo Desportivo de Natação de Famalicão conquistou dois títulos de vice-
campeão nacional na disputa do Campeonato Nacional de Juniores e Seniores. João Tinoco foi o segundo 
melhor na modalidade 200 metros costas com o tempo de 2 
In Correio do Minho- 14-12-2017 

 
Natação: Nadadores dos Amigos da Montanha participam em duas competições 
Rui Costa alcança o sétimo lugar nacional Nadadores dos Amigos da Montanha participam em duas 
competições A equipa de natação dos Amigos da Montanha participou recentemente em duas competições. 
No Campeonato Nacional de Juvenis e Seniores, o nadador Rui Costa, a competir no escalão de seniores, 
disputou na modalidade de 100 metros costas 
In Correio do Minho- 14-12-2017 

 
Natação: Nadadores do SC Braga batem recorde nacional 
NATAÇÃO | Arthur Macedo | Dez títulos e um recorde nacional: este foi o saldo do SC Braga no 
Campeonato Nacional de Juniores e Seniores, em piscina curta, disputado no Clube Fluvial Portuense. A 
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competição contou com 400 nadadores em representação de 69 clubes nacionais 
In Correio do Minho- 14-12-2017 

 
Condeixa-a-Nova Festa de natal nas piscinas 
região Condeixa-a-Nova Festa de natal nas piscinas 111 Realiza-se hoje, entre as 17H45 e as 21H00, a 
festa de natal nas Piscinas Municipais de Condeixa-a-Nova. Hidro kids, percurso aventura, kayak/canoagem, 
demonstração de natação sincronizada, polo aquático e open class hidro christmas, bebés e aquacircuit são 
as propostas 
In Diário As Beiras- 14-12-2017  

 
Natação - Gabriel lopes hoje em acção no Europeu 
In Diário de Coimbra- 14-12-2017 

 
Pólo Aquático: CNAC somou terceira vitória consecutiva 
In Diário de Coimbra- 14-12-2017 

 
Natação - Joana Cardeal disputou cinco finais nos nacionais de Juniores e Seniores 
A nadadora do Académico de Viseu Joana Cardeal conseguiu apurar-se para disputar cinco finais nos 
Campeonatos Nacionais de Juniores e Seniores, competição que decorreu no passado fim-de-semana nas 
Piscinas do Clube Fluvial Portuense, na cidade do Porto 
In Diário de Viseu- 14-12-2017  

 
Natação - Diana Durães na final dos 800 metros livres 
Natação: europeu Diana Durães na final dos 800 metros livres A nadadora fafense Diana Durães assegurou, 
ontem, a presença na final dos 800 metros livres do Europeu de Copenhaga ao terminar a segunda 
eliminatória em 5 
In Diário do Minho- 14-12-2017  

 
Clube Naval da Horta organiza evento 4 Horas a Nadar 
Clube Naval da Horta organiza evento “4 Horas a Nadar” “4 Horas a Nadar” é como se intitula o evento que a 
Secção de Natação do Clube Naval da Horta (CNH) organiza para assinalar a quadra natalícia. A iniciativa – 
enquadrada no programa camarário “Natal com Tradição” – realiza-se no próximo Sábado dia 16, na Piscina 
Municipal da Horta, e “destina-se a todos quantos quiserem participar, independentemente da idade ou de 
serem atletas de Natação”, refere a directora da Secção de Natação do CNH, Olga Marques, citada pelo 
gabinete de imprensa do CNH 
In Diário dos Açores- 14-12-2017 

 
Natação - Kaminskaya sexta em estreia de luxo 
In Jogo (O)- 14-12-2017  

 
Natação - Kaminskaya é 6ª com recorde nos 400 m estilos 
In Jornal de Notícias- 14-12-2017 

 
Natação - Kaminskaya brilha com recorde 
In Record- 14-12-2017  

 
Duas nadadoras portuguesas nas finais dos Europeus de piscina curta 
Desporto Stefan Wermuth 13.12.2017 15h25 As nadadoras portuguesas Victoria Kaminskaya e Diana 
Durães qualificaram-se hoje para as finais de 400 metros estilos e 800 metros livres, respetivamente, dos 
Campeonatos da Europa de piscina curta, que decorrem em Copenhaga 
In SIC Notícias Online - 13-12-2017  

EUROPEU DE NATAÇÃO: Diana Durães na final dos 800 livres em Copenhaga 
FOTO: FPN A nadadora fafense Diana Durães assegurou hoje a presença na final dos 800 livres do Europeu 
de Copenhaga, ao terminar a segunda eliminatória em 5º lugar, anunciou a Federação Portuguesa de 
Natação (FPN) 
In Expresso de Fafe Online - 13-12-2017  

Kaminskaya nadou rápido nos 400 metros estilos 
Mário Aleixo - RTP 13 Dez, 2017, 11:04 / atualizado em 13 Dez, 2017, 11:04 | Outras Modalidades A 
portuguesa vai nadar as meias-finais dos 400 metros estilos nos europeus de Copenhaga | Epa Victoria 
Kaminskaya qualificou-se para as meias-finais dos 400 metros estilos nos europeus de natação de piscina 
curta, em Copenhaga 
In RTP Online - 13-12-2017  

 
Europeus de piscina curta de natação 
Começam amanhã em Copenhaga, os europeus de piscina curta de natação. Portugal estará representado 
por 8 nadadores numa prova que decorre até domingo 
In Antena 1 - Informação de Desporto - 12-12-2017 - 22:42H  

Natação - Diogo Carvalho presente no Europeu 
Diogo Carvalho presente no Europeu Participação O nadador do Clube dos Galitos de Aveiro é um dos oito 
lusos eleitos para a competição de Copenhaga A recém-criada Royal Arena, em Copenhaga, na Dinamarca, 
recebe, entre hoje e domingo, os Campeonatos Europeus de Piscina Curta, que serão disputados por 
nadadores de 44 países, oito dos quais portugueses 
In Diário de Aveiro- 13-12-2017  
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"Máquina" Rui Lopes foi 5ºClas nos 200m Costas 
O "Máquina", alcunha atribuída pelos nadadores da equipa de natação do Clube de Lazer, Aventura e 
Competição (CLAC-Entroncamento), ao nadador Rui Lopes (JUN), que no "Campeonato Nacional de 
Juniores e Seniores de Piscina Curta", fez jus ao seu epíteto ao conseguir a fantástica classificação de 5º na 
final dos 200m Costas com o tempo de 2:08;29, batendo, assim, o seu recorde pessoal (2:14;99) que durava 
desde de 29 de Novembro de 2015 e estabeleceu novo Recorde do clube 
In Entroncamento Online - 12-12-2017  

Natação- Nadem bem 
In Bola (A)- 13-12-2017  

 
Protagonista 
6 Gabriel Lopes O atleta Gabriel Lopes já se encontra em Copenha protagoni a ga para a realização do 
Europeu de Piscina Curta, onde vai começar a Curta competir amanhã. Vai nadar 50 e 100 costas, 100 e 
200 estilos e por ?m os 200 mariposa 
In Diário As Beiras- 13-12-2017  

 
Natação - Atletas das Caldas da Rainha e da Marinha Grande atingem pódio na natação 
No último dia dos Nacionais de Piscina Curta, Mónica Seara Domingues e Giovana Vaz Vargas, do Náutico 
Marinha Grande, e Inês Jacinto, da Sociedade de Instrução e Recreio 'Os Pimpões' (Caldas da Rainha) 
atingiram o pódio em diferentes categorias 
In Diário de Leiria- 13-12-2017  

 
Natação - SC Braga conquistou 17 pódios 
O Sporting de Braga participou com 16 nadadores nos campeonatos nacionais de juniores e seniores, em 
piscina curta, disputados nas piscinas do Fluvial Portuense, e que contaram com a presença de 400 
nadadores em representação de 69 clubes 
In Diário do Minho- 13-12-2017  

 
Natação - Naval da Praia cumpre objetivos 
Realizou-se no passado dia um de dezembro, na cidade da Guarda, o designado Campeonato Nacional de 
Clubes da Terceira Divisão, em natação, evento que contou com a participação de 32 equipas masculinas e 
femininas 
In Diário Insular- 13-12-2017  

 
Natação - Sonho português pode ter seis finais 
In Jogo (O)- 13-12-2017  

 
Prémios stomp - Futebol - "Receio que o pior ainda esteja para vir" 
In Jornal de Notícias- 13-12-2017 

 
Natação - Portugal inicia Europeus com quatro em ação 
In Record- 13-12-2017  

[Super Sprint] David Grachat de prata 
NataçãoNatação Nacional[Super Sprint] David Grachat de prata João BastosDezembro 11, 20173min0A 
natação adaptada voltou a levar a bandeira portuguesa ao topo do mundo. Pelo segundo mundial 
consecutivo, David Grachat chegou às medalhas O Mundial de Natação Adaptada "World Para Swimming 
Championships" decorreram entre os dias 2 e 7 de Dezembro, na Cidade do México 
In Fair Play Online - 12-12-2017  

 
Natação - NCC conquistou 15 pódios em Tabuaço 
In Voz de Chaves (A)- 08-12-2017  

 
Natação - Flavitus participou no Torregri I de Cadetes B e Festival de Escolas de Natação 
com 11 nadadores 
In Voz de Chaves (A)- 08-12-2017  

 
Natação - Camila Rebelo destaca-se em campeonato 
Camila Rebelo supera dois recordes em torneio Camila Rebelo, atleta juvenil Associação Louzan Natação, 
esteve em destaque com dois recordes regionais na categoria dos 200 estilos (2.23) e nos 100 costas (1:04), 
concluindo ainda o conjunto combinado com a melhor marca de sempre (6:54), no dia 25 de novembro no 
torneio ”Nadador Completo” 
In Trevim- 07-12-2017  

Cabo Verde: Diogo Balsa e Erica Soares vencem São Silvestre de natação no Tarrafal 
Atleta português terminou a prova em 30 minutos e 12 segundos Os nadadores Diogo Balsa e Erica Soares 
foram os grandes vencedores da 10ª edição de São Silvestre em natação. O atleta português, da equipa de 
Búzios, venceu a prova masculina dos 2,5 quilómetros, com o tempo de 30 minutos e 12 segundos, 
relegando Francisco Xavier Garcia, da Ilha do Maio, para o segundo lugar, com a marca de 33 minutos e 
dois segundos, ao passo que Emanuel Lopes, do Tarrafal fechou o pódio em 33:22 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 12-12-2017  

Natação - Grandes expectativas 
In Bola (A)- 12-12-2017  

 
Natação - Ana Pinho Rodrigues brilha nos Nacionais 
Ana Pinho Rodrigues brilha nos Nacionais “Só posso ficar satisfeita” Ana Pinho Rodrigues ficou, 
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naturalmente, satisfeita pelos recordes nacionais, como revelou ao “site” da Federação Portuguesa de 
Natação 
In Diário de Aveiro- 12-12-2017  

 
João Vaz recebe Prémio Stromp pelo 5º Ano Consecutivo 
O Campeão Europeu de Natação Adaptada - João Vaz foi novamente escolhido pelo Grupo Stromp 
parareceber o Prémio Stromp. É o 5º Ano Consecutivo que o nadador recebe a distinção. A Gala de 
atribuição dos prémios cumpre-se no dia12 de dezembro de 2017 às20h00, noHotel Sheraton emLisboa 
In Atletismo Magazine Online - 11-12-2017  

Natação. Nascimento, o novo craque da natação portuguesa 
In Diário de Notícias- 12-12-2017 

 
Nascimento saiu da sombra e encheu-se de motivação 
2017-12-12 01:19 Benfiquista alimenta ambição portuguesa nos Europeus de piscina curta, após ter brilhado 
nos Nacionais (batendo dois recordes) "Após muitos anos a trabalhar na sombra, esta era a motivação de 
que estava a precisar", confessa Miguel Nascimento, com a sinceridade de quem precisou de sair da zona 
de conforto (aventurar-se por distâncias mais longas) para se descobrir mais forte, polivalente e bem-
sucedido 
In Diário de Notícias Online - 12-12-2017  

 
Natação - Federação aponta a três finais nos europes 
In Jogo (O)- 12-12-2017  

 
Natação - Portugal ambiciona finais nos europeus 
In Record- 12-12-2017  

 
Natação- Peaty ataca recordes do mundo 
In Record- 12-12-2017  

 
Portugal ambiciona finais nos Europeus 
Seleção composta por oito atletas inicia amanhã participação na prova disputada na Dinamarca Com oito 
nadadores na 'bagagem', Portugal chegou ontem a Copenhaga, capital dinamarquesa que recebe a partir de 
amanhã os Europeus de piscina curta 
In Record Online - 12-12-2017  

 
Portugal ambiciona finais nos Europeus 
Por RecordCom oito nadadores na 'bagagem', Portugal chegou ontem a Copenhaga, capital dinamarquesa 
que recebe a partir de amanhã os Europeus de piscina curta. Depois dos brilhantes Campeonatos Nacionais 
que decorreram no Porto no último fim de semana - foram batidos oito recordes absolutos -, é com grande 
confiança que a Seleção encara esta 19ª edição da competição que dura até domingo 
In Sábado Online - 12-12-2017  

 
Morreu o professor "Atita", o "tubarão dos mares" 
Eduardo Raposo Rodrigues de Sousa, "Atita" Redação Lux em 11 de Dezembro de 2017 às 15:13 O 
professor de natação Eduardo Raposo Rodrigues de Sousa, conhecido como 'Atita' e ou "tubarão dos 
mares", morreu no dia 10 de dezembro, aos 85 anos 
In Lux Online - 11-12-2017  

 
Federação de Natação acredita na presença em três finais nos Europeus de Copenhaga 
2017-12-11 11:47 A participação portuguesa nos Campeonatos Europeus de Natação em piscina curta, que 
começam na quarta-feira em Copenhaga, poderá conseguir a presença em três finais, disse à Lusa o diretor 
técnico nacional (DTN) da federação, José Machado 
In Diário de Notícias Online - 11-12-2017  

 
Natação: federação aponta a três finais nos Europeus 
2017-12-11 12:55 Os Campeonatos Europeus de Natação em piscina curta começam na quarta-feira, em 
Copenhaga. A participação portuguesa nos Campeonatos Europeus de Natação em piscina curta, que 
começam na quarta-feira em Copenhaga, poderá conseguir a presença em três finais, disse à Lusa o diretor 
técnico nacional (DTN) da federação, José Machado 
In Jogo Online (O) - 11-12-2017  

 
Federação de Natação acredita na presença em três finais nos Europeus de Copenhaga 
2017-12-11 11:47 LusaHoje às 11:47, atualizado às 11:49FacebookTwitterPartilharComentar A participação 
portuguesa nos Campeonatos Europeus de Natação em piscina curta, que começam na quarta-feira em 
Copenhaga, poderá conseguir a presença em três finais, disse à Lusa o diretor técnico nacional (DTN) da 
federação, José Machado 
In Jornal de Notícias Online - 11-12-2017  

 
Feirense com prestação sólida no Campeonato Nacional de Clubes 
A Secção de Natação do C. D. Feirense participou com as suas equipas masculina e feminina no 
Campeonato Nacional de Clubes da 3.ª Divisão. Esta competição é organizada, anualmente, pela Federação 
Portuguesa de Natação, realizou-se nas Piscinas Municipais da Guarda e contou com a participação, em 
cada divisão, de 32 clubes 
In Jornal N Online - 11-12-2017  
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Colégio de Lamas faz história na 2ª Divisão 
Decorreu nos passados dias 2 e 3 de Dezembro nas Piscinas Municipais de Leiria, o Campeonato Nacional 
de Clubes da 2ª Divisão, prova organizada pela Federação Portuguesa de Natação (FPN). Esta competição 
é a mais importante da época, a nível de clubes, e o Clube Colégio Liceal de Santa Maria de Lamas, sob a 
orientação técnica de Telmo Santos e Fábio Costa, participava pela 1º vez na sua história numa 2ª Divisão, e 
logo com as suas duas equipas (Masculina e Feminina) 
In Jornal N Online - 11-12-2017  

 
Federação de Natação acredita na presença em três finais nos Europeus de Copenhaga 
Os Campeonatos Europeus de Natação em piscina curta começam na quarta-feira em Copenhaga A 
participação portuguesa nos Campeonatos Europeus de Natação em piscina curta, que começam na quarta-
feira em Copenhaga, poderá conseguir a presença em três finais, disse à Lusa o diretor técnico nacional 
(DTN) da federação, José Machado 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 11-12-2017  

 
Federação de Natação acredita na presença em três finais nos Europeus de Copenhaga 
2017-12-11 11:47 A participação portuguesa nos Campeonatos Europeus de Natação em piscina curta, que 
começam na quarta-feira em Copenhaga, poderá conseguir a presença em três finais, disse à Lusa o diretor 
técnico nacional (DTN) da federação, José Machado 
In TSF Online - 11-12-2017  

Bicampeão nacional da natação 
João Castro, do Clube Desportivo de São Roque, venceu nos 100 e 200 metros livres. 
In RTP Madeira - Telejornal Madeira - 10-12-2017 - 21:45H  

Recordista Ana Pinho Rodrigues concretiza sonho nos 50 metros bruços 
2017-12-10 17:43 A nadadora Ana Pinho Rodrigues que hoje melhorou, por duas vezes, o recorde nacional 
absoluto dos 50 metros bruços confessou que "há muito tempo que queria quebrar a barreira dos 31 
segundos" 
In Diário de Notícias Online - 10-12-2017  

 
Recordista Ana Pinho Rodrigues concretiza sonho nos 50 metros bruços 
2017-12-10 17:43 LusaHoje às 17:43, atualizado às 17:46FacebookTwitterPartilharComentar A nadadora 
Ana Pinho Rodrigues que hoje melhorou, por duas vezes, o recorde nacional absoluto dos 50 metros bruços 
confessou que "há muito tempo que queria quebrar a barreira dos 31 segundos" 
In Jornal de Notícias Online - 10-12-2017  

 
Natação: Ana Pinho Rodrigues concretiza sonho de recorde nos 50 metros bruços 
A atleta da Sanjoanense, afirmou-se "superfeliz" pelo feito alcançado nos Nacionais de piscina curta 
Natação: Ana Pinho Rodrigues concretiza sonho de recorde nos 50 metros bruços A nadadora Ana Pinho 
Rodrigues que este domingo melhorou, por duas vezes, o recorde nacional absoluto dos 50 metros bruços 
confessou que "há muito tempo que queria quebrar a barreira dos 31 segundos" 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 10-12-2017  

 
Recordista Ana Pinho Rodrigues concretiza sonho nos 50 metros bruços 
2017-12-10 17:43 A nadadora Ana Pinho Rodrigues que hoje melhorou, por duas vezes, o recorde nacional 
absoluto dos 50 metros bruços confessou que "há muito tempo que queria quebrar a barreira dos 31 
segundos" 
In TSF Online - 10-12-2017  

Natação - Vendaval Ana nos Nacionais 
In Bola (A)- 11-12-2017  

 
Munícipes da Tocha vão continuar a ter natação 
Cantanhede Munícipes da Tocha vão continuar a ter natação DR Protocolo assinado entre junta de freguesia 
e Columbó?la 111 Possibilitar a continuação da prática da natação levou a Junta de Freguesia da Tocha a 
assinar com a Associação Columbó?la Cantanhedense, a renovação do protocolo dos últimos dois anos que 
contempla a frequência da piscina nas vertentes de aprendizagem e manutenção, contando com a 
colaboração do Município de Cantanhede e a coordenação técnica da Associação da cidade de Cantanhede 
In Diário As Beiras- 11-12-2017  

 
Atita, o tubarão dos mares , morreu 
Ana Sofia Pinheiro Atita morreu. A notícia chocou a cidade de Aveiro e a região, uma região que o conhecia 
e o apelidava carinhosamente de “tubarão dos mares”. Ainda na quinta-feira se deslocou à Câmara do Porto 
para receber, das mãos do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a Grã Cruz da Ordem de 
Mérito Civil 
In Diário de Aveiro- 11-12-2017  

 
Natação - Atletas do distrito brilham no Nacional 
Os Nacionais Juniores e Seniores de Piscina Curta, que se realizaram durante três dias na Piscina do 
Fluviense, no Porto, permitiram aos nadadores do distrito darem mais uma demonstração de qualidade, com 
diversas medalhas conquistadas, entre as quais sete de ouro que correspondem a outros tantos títulos 
In Diário de Coimbra- 11-12-2017 

 
Natação - João Castro sagra-se de novo campeão nacional 
In Diário de Notícias da Madeira- 11-12-2017  
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Natação - João Castro bicampeão nacional de natação 
In JM- 11-12-2017  

 
Natação - Ana deu brilho ao fecho 
In Jogo (O)- 11-12-2017  

 
Natação - Ana Pinho Rodrigues brilha nos 50 metros bruços 
In Jornal de Notícias- 11-12-2017 

 
Natação - Ana Rodrigues com duplo recorde 
In Record- 11-12-2017  

 
Duplo recorde de Ana Pinho Rodrigues marca último dia dos Nacionais de piscina curta 
2017-12-10 19:18 Ana Pinho Rodrigues, da Sanjoanense, foi a figura do último dia dos Nacionais de piscina 
curta, tornando-se na primeira portuguesa a nadar abaixo dos 31 segundos os 50 metros bruços, 
melhorando por duas vezes o recorde nacional absoluto 
In Diário de Notícias Online - 10-12-2017  

 
Eduardo de Sousa "Atita" morreu aos 85 anos, três dias após condecoração 
2017-12-10 21:40 O professor de natação Eduardo Raposo Rodrigues de Sousa, conhecido como 'Atita', 
morreu hoje, aos 85 anos, três dias depois de ter sido condecorado com a medalha da Ordem de Mérito pelo 
Presidente da República 
In Jogo Online (O) - 10-12-2017  

 
Duplo recorde de Ana Pinho Rodrigues marca último dia dos Nacionais de piscina curta 
2017-12-10 19:18 LusaHoje às 19:18, atualizado às 19:21FacebookTwitterPartilharComentar Ana Pinho 
Rodrigues, da Sanjoanense, foi a figura do último dia dos Nacionais de piscina curta, tornando-se na primeira 
portuguesa a nadar abaixo dos 31 segundos os 50 metros bruços, melhorando por duas vezes o recorde 
nacional absoluto 
In Jornal de Notícias Online - 10-12-2017  

 
Eduardo de Sousa "Atita" morreu aos 85 anos, três dias após condecoração 
Sun, 10 Dec 2017 22:51:03 +0100 O professor de natação Eduardo Raposo Rodrigues de Sousa, conhecido 
como 'Atita', morreu hoje, aos 85 anos, três dias depois de ter sido condecorado com a medalha da Ordem 
de Mérito pelo Presidente da República 
In Notícias ao Minuto Online - 10-12-2017  

 
Morreu Eduardo de Sousa "Atita", três dias após ser condecorado 
10 de Dezembro de 2017, 22:00 Professor de natação tinha 85 anos. Recebeu de Marcelo Rebelo de Sousa 
a medalha da Ordem de Mérito. O professor de natação Eduardo Raposo Rodrigues de Sousa, conhecido 
como 'Atita', morreu hoje, aos 85 anos, três dias depois de ter sido condecorado com a medalha da Ordem 
de Mérito pelo Presidente da República 
In Público Online - 10-12-2017  

 
Natação: Ana Pinho Rodrigues melhora por duas vezes recorde nacional nos 50 metros 
bruços 
A nadadora da Sanjoanense Ana Pinho Rodrigues melhorou hoje por duas vezes o recorde nacional 
absoluto dos 50 metros bruços, agora nos 30,80 segundos, no decorrer dos Nacionais de piscina curta, no 
Porto 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 10-12-2017  

 
Duplo recorde de Ana Pinho Rodrigues marca último dia dos Nacionais de piscina curta 
2017-12-10 19:18 Ana Pinho Rodrigues, da Sanjoanense, foi a figura do último dia dos Nacionais de piscina 
curta, tornando-se na primeira portuguesa a nadar abaixo dos 31 segundos os 50 metros bruços, 
melhorando por duas vezes o recorde nacional absoluto 
In TSF Online - 10-12-2017  

 
Raquel Gomes Pereira 
Raquel Gomes Pereira do Algés, bateu o recorde nacional absoluto dos 200 metros bruços. 
In Antena 1 - Notícias - 09-12-2017 - 18:00H  

Natação - João Castro imparável 
In JM- 10-12-2017  

 
Miguel Nascimento bate 2 recordes nacionais da Natação e já sonha com Campeonato 
Europeu 
O nadador algarvio Miguel Nascimento, que este fim de semana bateu os recordes nacionais dos 800 e dos 
400 metros livres, nos Campeonatos Nacionais de Juniores e Seniores - Fluvial 2007, a decorrer no Porto, já 
sonha com os Europeus 
In Sul Informação Online - 10-12-2017  

Natação - Júnior João Castro brilha nos Nacionais 
In Diário de Notícias da Madeira- 10-12-2017  

 
Miguel Nascimento fixou um novo recorde nacional 
Miguel Nascimento fixou um novo recorde nacional, nos campeonatos de natação que decorrem n o Porto 
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In TSF - Notícias - 08-12-2017 - 23:13H  

 
Natação - João Castro campeão nacional de natação nos 100 metros 
João Castro, atleta do Clube Desportivo São Roque, sagrou-se campeão nacional de natação nos 100 
metros livres. 
In RTP Madeira - Telejornal Madeira - 08-12-2017 - 21:46H  

Natação - Natal chegou mais cedo! 
In Bola (A)- 10-12-2017  

 
Natação: Flavitus participou no Torregri I de Cadetes B e Festival de Escolas de Natação 
com 11 nadadores 
A equipa Flavitus levou 11 atletas ao Torneio Torregri I e festival de Escolas de Natação da Associação 
Regional de Natação do Nordeste, esta época designada como Festival de Natação: "Nordeste a Nadar", 
que decorreu no passado sábado, dia 2 de dezembro, em Tabuaço 
In Diário Atual Online - 09-12-2017  

 
Natação: NCC conquistou 15 pódios em Tabuaço 
O Natação Clube de Chaves participou no passado dia 2 de dezembro no Torneio Regional de Cadetes e 
Festival Escolas de Natação, que se realizou na Piscina Municipal de Tabuaço, organizado pela ARNN/FPN 
onde alcançou 15 lugares de pódio pelos 11 atletas presentes 
In Diário Atual Online - 09-12-2017  

 
Miguel Nascimento "animado para o Europeu" após segundo recorde absoluto no Nacional 
2017-12-09 18:06 Miguel Nascimento, novo recordista nacional dos 400 metros livres, afirmou que o facto de 
somar o segundo recorde em dois dias nos Nacionais de piscina curta lhe traz uma "grande autoconfiança 
para o Europeu" 
In Diário de Notícias Online - 09-12-2017  

 
NATAÇÃO: Diana Durães bate recorde nacional absoluto nos 200 estilos 
Foto: FPN A nadadora fafense Diana Durães bateu hoje o recorde nacional absoluto nos 200 estilos, nos 
Campeonatos Nacionais de Juniores e Seniores, que decorrem no Fluvial Portuense, de 8 a 10 de dezembro 
In Expresso de Fafe Online - 09-12-2017  

 
Miguel Nascimento ?animado para o Europeu? após segundo recorde absoluto no 
Nacional 
2017-12-09 18:06 LusaHoje às 18:06, atualizado às 18:08FacebookTwitterPartilharComentar Miguel 
Nascimento, novo recordista nacional dos 400 metros livres, afirmou que o facto de somar o segundo 
recorde em dois dias nos Nacionais de piscina curta lhe traz uma "grande autoconfiança para o Europeu" 
In Jornal de Notícias Online - 09-12-2017  

 
Três recordes nos Nacionais de piscina curta 
9 de Dezembro de 2017, 18:41 Miguel Nascimento, Raquel Pereira e Diana Durães estabeleceram máximos 
portugueses na competição que está a decorrer no Porto Foto Miguel Nascimento, nadador do Benfica Foto: 
FPN O segundo dia dos Nacionais de piscina curta, que decorrerem até domingo no Clube Fluvial 
Portuense, deu neste sábado três novos recordes portugueses 
In Público Online - 09-12-2017  

 
Miguel Nascimento "animado para o Europeu" após segundo recorde em dois dias 
Miguel Nascimento, novo recordista nacional dos 400 metros livres, afirmou que o facto de somar o segundo 
recorde em dois dias nos Nacionais de piscina curta lhe traz uma "grande autoconfiança para o Europeu" 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 09-12-2017  

 
Miguel Nascimento "animado para o Europeu" após segundo recorde absoluto no Nacional 
2017-12-09 18:06 Miguel Nascimento, novo recordista nacional dos 400 metros livres, afirmou que o facto de 
somar o segundo recorde em dois dias nos Nacionais de piscina curta lhe traz uma "grande autoconfiança 
para o Europeu" 
In TSF Online - 09-12-2017  

Natação - Mais dois recordes nacionais batidos 
In Diário de Notícias- 10-12-2017 

 
Natação - Recorde com oito anos esmagado sem piedade 
In Jogo (O)- 10-12-2017  

 
Natação - Quatro recordes absolutos nos Nacionais 
In Jornal de Notícias- 10-12-2017 

 
Natação - Quatro recordes batidos nos Nacionais de piscina curta 
Quatro recordes absolutos foram ontem batidos nos Nacionais de piscina curta, com destaque para Miguel 
Duarte Nascimento, que actualizou pela segunda vez uma melhor marca na piscina do Clube Fluvial 
Portuense 
In Público- 10-12-2017  

 
Natação - Quatro recordes animam Nacionais 
In Record- 10-12-2017  
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Quatro recordes marcam segundo dia dos Nacionais de piscina curta 
2017-12-09 19:51 Quatro recordes absolutos foram hoje batidos no Nacional de piscina curta, com destaque 
para Miguel Duarte Nascimento, que melhorou pela segunda vez uma melhor marca na piscina do Clube 
Fluvial Portuense 
In Diário de Notícias Online - 09-12-2017  

 
Quatro recordes marcam segundo dia dos Nacionais de piscina curta 
2017-12-09 21:01 Miguel Nascimento (400 livres), Raquel Pereira (200 bruços) e Diana Durães (200 estilos) 
estiveram em destaque no segundo dia dos Nacionais de piscina curta, além do 4x200 livres constituído por 
Rita Frischknecht, Madalena Azevedo, Francisco Azevedo e Raquel Gomes Pereira Foram batidos, este 
sábado, quatro recordes absolutos nos Nacionais de piscina curta, com destaque para Miguel Duarte 
Nascimento, que melhorou pela segunda vez uma melhor marca na piscina do Clube Fluvial Portuense 
In Jogo Online (O) - 09-12-2017  

 
Natação: Miguel Nascimento bate recorde nacional nos 400 metros livres 
2017-12-09 17:47 Miguel Duarte Nascimento (Benfica) bateu o recorde nacional dos 400 metros livres, ao 
nadar a distância em 3.42,91 minutos. Miguel Duarte Nascimento (Benfica) bateu o recorde nacional dos 400 
metros livres, ao nadar a distância em 3 
In Jogo Online (O) - 09-12-2017  

 
Nadadora Diana Durães estabelece novo recorde nacional dos 200 estilos 
2017-12-09 19:08 LusaHoje às 19:08, atualizado às 19:11FacebookTwitterPartilharComentar A nadadora 
Diana Durães (Benfica) bateu hoje o recorde absoluto dos 200 metros estilos nos Campeonatos Nacionais 
de piscina curta, que já viram cair cinco melhores marcas 
In Jornal de Notícias Online - 09-12-2017  

 
Quatro recordes marcam segundo dia dos Nacionais de piscina curta 
2017-12-09 19:51 LusaHoje às 19:51, atualizado às 19:54FacebookTwitterPartilharComentar Quatro 
recordes absolutos foram hoje batidos no Nacional de piscina curta, com destaque para Miguel Duarte 
Nascimento, que melhorou pela segunda vez uma melhor marca na piscina do Clube Fluvial Portuense 
In Jornal de Notícias Online - 09-12-2017  

 
Nadadora Diana Durães estabelece novo recorde nacional dos 200 estilos 
Lusa 09 Dez, 2017, 19:32 | Outras Modalidades Legenda da Imagem | EPA A nadadora Diana Durães 
(Benfica) bateu hoje o recorde absoluto dos 200 metros estilos nos Campeonatos Nacionais de piscina curta, 
que já viram cair cinco melhores marcas 
In RTP Online - 09-12-2017  

 
Raquel Gomes Pereira bate recorde nacional absoluto nos 200 metros bruços 
Lusa 09 Dez, 2017, 17:38 | Outras Modalidades Legenda da Imagem | Reuters Raquel Gomes Pereira, do 
Algés, bateu hoje o recorde nacional absoluto dos 200 metros bruços ao nadar a distância em 2 
In RTP Online - 09-12-2017  

 
Algés pulveriza recorde dos 4x200 metros livres nos Nacionais de piscina curta 
Lusa 09 Dez, 2017, 19:53 | Outras Modalidades O Sport Algés e Dafundo bateu hoje um recorde absoluto 
com sete anos, ao nadar os 4x200 metros livres femininos quase cinco segundos mais rápido do que a 
anterior marca, nos Nacionais de piscina curta 
In RTP Online - 09-12-2017  

 
Natação: Raquel Gomes Pereira bate recorde nacional absoluto nos 200 metros bruços 
Raquel Gomes Pereira, do Algés, bateu hoje o recorde nacional absoluto dos 200 metros bruços ao nadar a 
distância em 2.23,46 minutos no segundo dia dos Nacionais de piscina curta, que decorrem na piscina do 
Clube Fluvial Portuense 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 09-12-2017  

 
Quatro recordes marcam segundo dia dos Nacionais de piscina curta 
Miguel Duarte Nascimento melhorou pela segunda vez uma melhor marca na piscina do Clube Fluvial 
Portuense Quatro recordes absolutos foram hoje batidos no Nacional de piscina curta, com destaque para 
Miguel Duarte Nascimento, que melhorou pela segunda vez uma melhor marca na piscina do Clube Fluvial 
Portuense 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 09-12-2017  

 
Natação: Algés bate recorde dos 4x200 metros livres que durava há sete anos 
O anterior recorde pertencia ao FC Porto desde 05 de dezembro de 2010 O Sport Algés e Dafundo bateu 
este sábado um recorde absoluto com sete anos, ao nadar os 4x200 metros livres femininos quase cinco 
segundos mais rápido do que a anterior marca, nos Nacionais de piscina curta 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 09-12-2017  

 
Natação: Miguel Nascimento, do Benfica, bate recorde nacional nos 400 metros livres 
O nadador 'encarnado' pôs fim ao recorde detido por Fábio Manuel Pereira desde 2009 Miguel Duarte 
Nascimento (Benfica) bateu hoje o recorde nacional dos 400 metros livres, ao nadar a distância em 3 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 09-12-2017  

 
Natação: Diana Durães, do Benfica, estabelece novo recorde nacional dos 200 estilos 
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A nadadora Diana Durães (Benfica) bateu este sábado o recorde absoluto dos 200 metros estilos nos 
Campeonatos Nacionais de piscina curta, que já viram cair cinco melhores marcas. Diana Durães nadou a 
distância em 02 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 09-12-2017  

 
Quatro recordes marcam segundo dia dos Nacionais de piscina curta 
2017-12-09 19:51 Quatro recordes absolutos foram hoje batidos no Nacional de piscina curta, com destaque 
para Miguel Duarte Nascimento, que melhorou pela segunda vez uma melhor marca na piscina do Clube 
Fluvial Portuense 
In TSF Online - 09-12-2017  

GDN Famalicão em quinto nos nacionais de clubes 
NATAÇÃO | Redacção | O Grupo Desportivo de Natação de Famalicão classificou-se em quinto lugar da 
geral, entre os 24 clubes participantes nos Campeonatos Nacionais de Clubes, nos dias 2 e 3 de Dezembro 
de nas Piscinas de Leiria 
In Correio do Minho- 09-12-2017 

 
CAR Anadia recebe competições nacionais e internacionais 
O Centro de Alto Rendimento (CAR) de Anadia, situado em Sangalhos, continua a ser palco de provas e 
estágios desportivos, tanto de cariz nacional, co mo internacional. As actividades não param e a próxima tem 
lugar já hoje 
In Diário de Aveiro- 09-12-2017  

 
Natação - Campeão nacional 
In JM- 09-12-2017  

Natação - Miguel e Rita, contentes recordistas 
In Bola (A)- 09-12-2017  

 
Natação - Três recordes batidos nos Nacionais 
In Record- 09-12-2017  

 
Rita Frischknecht bate recorde nacional de natação 
Atualidade Rita Frischknecht bate recorde nacional de natação 08/12/2017 por lusa Array A nadadora Rita 
Barros Frischknecht (Algés e Dafundo) conseguiu hoje um recorde nacional absoluto, nos 200 metros costas 
In Delas Online - 08-12-2017  

 
Recordes entre a "surpresa" e a "confiança" para Miguel Nascimento e Rita Frischknecht 
2017-12-08 20:41 O nadador do Benfica Miguel Nascimento confessou-se surpreendido após bater o recorde 
dos 800 metros livres no decurso dos Campeonatos Nacionais de juniores e seniores de piscina curta, a 
decorrerem no Porto 
In Diário de Notícias Online - 08-12-2017  

 
Recordes entre a ?surpresa? e a ?confiança? para Miguel Nascimento e Rita Frischknecht 
2017-12-08 20:41 LusaHoje às 20:41, atualizado às 20:44FacebookTwitterPartilharComentar O nadador do 
Benfica Miguel Nascimento confessou-se surpreendido após bater o recorde dos 800 metros livres no 
decurso dos Campeonatos Nacionais de juniores e seniores de piscina curta, a decorrerem no Porto 
In Jornal de Notícias Online - 08-12-2017  

 
Recordes entre a "surpresa" e a "confiança" para Miguel Nascimento e Rita Frischknecht 
O nadador do Benfica Miguel Nascimento confessou-se surpreendido após bater o recorde dos 800 metros 
livres no decurso dos Campeonatos Nacionais de juniores e seniores de piscina curta, a decorrerem no Porto 
In Record Online - 08-12-2017  

 
Recordes entre a "surpresa" e a "confiança" para Miguel Nascimento e Rita Frischknecht 
Por RecordO nadador do Benfica Miguel Nascimento confessou-se surpreendido após bater o recorde dos 
800 metros livres no decurso dos Campeonatos Nacionais de juniores e seniores de piscina curta, a 
decorrerem no Porto 
In Sábado Online - 08-12-2017  

 
Recordes entre a "surpresa" e a "confiança" para Miguel Nascimento e Rita Frischknecht 
2017-12-08 20:41 O nadador do Benfica Miguel Nascimento confessou-se surpreendido após bater o recorde 
dos 800 metros livres no decurso dos Campeonatos Nacionais de juniores e seniores de piscina curta, a 
decorrerem no Porto 
In TSF Online - 08-12-2017  

Natação - Novos recordes 
In Correio da Manhã- 09-12-2017 

 
Natação - Grachat de prata nos mundiais de natação 
In Correio da Manhã - Sport- 09-12-2017  

 
Natação - Ensaio perfeito para europeu 
In Jogo (O)- 09-12-2017  

 
Natação- Dois recordes absolutos nos Nacionais 
In Jornal de Notícias- 09-12-2017 
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Rita Barros Frischknecht melhora o seu recorde nacional nos 200 metros costas 
A nadadora do Algés Rita Barros Frischknecht melhorou hoje o recorde dos 200 metros costas, que lhe 
pertencia, obtendo a marca de 2.09,12 minutos no decorrer dos Campeonatos Nacionais de juniores e 
seniores de piscina curta, no Porto 
In Destak Online - 08-12-2017  

 
Dois recordes nacionais absolutos no primeiro dia dos ´nacionais de piscina curta 
2017-12-08 20:16 Dois recordes nacionais absolutos, nos 800 metros livres masculinos e nos 200 metros 
costas femininos, marcaram o primeiro dia dos Campeonatos Nacionais juniores e seniores de piscina curta, 
que decorrem no Porto 
In Diário de Notícias Online - 08-12-2017  

 
Rita Barros Frischknecht melhora o seu recorde nacional nos 200 metros costas 
2017-12-08 19:09 LusaHoje às 19:09, atualizado às 19:13FacebookTwitterPartilharComentar A nadadora do 
Algés Rita Barros Frischknecht melhorou hoje o recorde dos 200 metros costas, que lhe pertencia, obtendo a 
marca de 2 
In Jornal de Notícias Online - 08-12-2017  

 
Dois recordes nacionais absolutos no primeiro dia dos ´nacionais de piscina curta 
2017-12-08 20:16 LusaHoje às 20:16, atualizado às 20:20FacebookTwitterPartilharComentar Dois recordes 
nacionais absolutos, nos 800 metros livres masculinos e nos 200 metros costas femininos, marcaram o 
primeiro dia dos Campeonatos Nacionais juniores e seniores de piscina curta, que decorrem no Porto 
In Jornal de Notícias Online - 08-12-2017  

 
Natação. Recorde dos 800 metros livres "cai" após dois anos 
Feito pertenceu a Miguel Nascimento, atleta do Benfica, durante os Campeonatos Nacionais seniores e 
juniores em piscina curta, que decorrem no Clube Fluvial Portuense Miguel Nascimento bateu, esta sexta-
feira, o recorde nacional absoluto dos 800 metros livres masculinos, que vigorava há quase dois anos 
In Renascença Online - 08-12-2017  

 
Miguel Nascimento bate recorde nacional absoluto dos 800 metros livres 
Lusa 08 Dez, 2017, 18:49 / atualizado em 08 Dez, 2017, 18:49 | Outras Modalidades Legenda da Imagem | 
EPA O nadador Miguel Nascimento bateu hoje o recorde nacional absoluto dos 800 metros livres 
masculinos, completando a prova em 7 
In RTP Online - 08-12-2017  

 
Rita Barros Frischknecht melhora o seu recorde nacional nos 200 metros costas 
Lusa 08 Dez, 2017, 19:11 | Outras Modalidades A nadadora do Algés Rita Barros Frischknecht melhorou 
hoje o recorde dos 200 metros costas, que lhe pertencia, obtendo a marca de 2.09,12 minutos no decorrer 
dos Campeonatos Nacionais de juniores e seniores de piscina curta, no Porto 
In RTP Online - 08-12-2017  

 
Natação: Miguel Nascimento bate recorde nacional absoluto dos 800 metros livres 
O nadador Miguel Nascimento bateu hoje o recorde nacional absoluto dos 800 metros livres masculinos, 
completando a prova em 7.48,18 minutos, no decorrer do primeiro dia dos Campeonatos Nacionais seniores 
e juniores em piscina curta 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 08-12-2017  

 
Natação: Rita Barros Frischknecht melhora o seu recorde nacional nos 200 metros costas 
A nadadora do Algés Rita Barros Frischknecht melhorou hoje o recorde dos 200 metros costas, que lhe 
pertencia, obtendo a marca de 2.09,12 minutos no decorrer dos Campeonatos Nacionais de juniores e 
seniores de piscina curta, no Porto 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 08-12-2017  

 
Dois recordes nacionais absolutos no primeiro dia dos ´nacionais de piscina curta 
2017-12-08 20:16 Dois recordes nacionais absolutos, nos 800 metros livres masculinos e nos 200 metros 
costas femininos, marcaram o primeiro dia dos Campeonatos Nacionais juniores e seniores de piscina curta, 
que decorrem no Porto 
In TSF Online - 08-12-2017  

Português David Grachat vice-campeão do mundo nos 400 metros livres em natação 
adaptada 
Português David Grachat vice-campeão do mundo nos 400 metros livres em natação adaptada Lusa/AO 
online Outras modalidades Hoje, 10:33 O português David Grachat conquistou hoje a medalha de prata nos 
400 metros livres (S9) nos Mundiais de natação adaptada, que decorrem na Cidade do México 
In Açoriano Oriental Online - 08-12-2017  

 
Português David Grachat vice-campeão do mundo nos 400 metros livres em natação 
adaptada 
O português David Grachat conquistou hoje a medalha de prata nos 400 metros livres (S9) nos Mundiais de 
natação adaptada, que decorrem na Cidade do México. O nadador da Gesloures terminou a prova com 4 
In JM Online - 08-12-2017  

 
Português David Grachat vice-campeão do mundo em natação adaptada 
2017-12-08T09:46:00.000 Nadador luso conquista medalha de prata nos 400 metros livres O nadador 
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português David Grachat conquistou a medalha de prata nos 400 metros livres (S9) nos Mundiais de natação 
adaptada, na Cidade do México 
In Mais Futebol Online - 08-12-2017  

 
David Grachat vice-campeão do mundo nos 400 metros livres em natação adaptada 
Português terminou a prova com 4.31,09 minutos O português David Grachat conquistou esta sexta-feira a 
medalha de prata nos 400 metros livres (S9) nos Mundiais de natação adaptada, que decorrem na Cidade do 
México 
In Record Online - 08-12-2017  

 
David Grachat vice-campeão do mundo nos 400 metros livres 
Lusa 08 Dez, 2017, 11:10 / atualizado em 08 Dez, 2017, 11:10 | Outras Modalidades Legenda da Imagem | 
Reuters O português David Grachat conquistou esta sexta-feira a medalha de prata nos 400 metros livres 
(S9) nos Mundiais de natação adaptada, que decorrem na Cidade do México 
In RTP Online - 08-12-2017  

 
David Grachat vice-campeão do mundo nos 400 metros livres em natação adaptada 
Por RecordO português David Grachat conquistou esta sexta-feira a medalha de prata nos 400 metros livres 
(S9) nos Mundiais de natação adaptada, que decorrem na Cidade do México. O nadador da Gesloures 
terminou a prova com 4 
In Sábado Online - 08-12-2017  

 
David Grachat vice-campeão do mundo nos 400 metros livres em natação adaptada 
Atleta luso alcançou a prata no México O português David Grachat conquistou hoje a medalha de prata nos 
400 metros livres (S9) nos Mundiais de natação adaptada, que decorrem na Cidade do México. O nadador 
da Gesloures terminou a prova com 4 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 08-12-2017  

 
David Grachat vice-campeão do mundo nos 400 metros livres em natação adaptada 
Desporto Nacho Doce 08.12.2017 11h10 O português David Grachat conquistou hoje a medalha de prata 
nos 400 metros livres (S9) nos Mundiais de natação adaptada, que decorrem na Cidade do México 
In SIC Notícias Online - 08-12-2017  

Natação - Amigos da Montanha conseguem permanência na segunda divisão 
Natação Amigos da Montanha conseguem permanência na segunda divisão A equipa de natação dos 
Amigos da Montanha participou no Campeonato Nacional de Clubes da 2.ª divisão, disputado em Leiria, e 
conseguiu a permanência 
In Correio do Minho- 08-12-2017 

 
Madeirenses nos Nacionais de Natação 
In Diário de Notícias da Madeira- 08-12-2017  

 
Reportagem "Anda, Jenny!" 
Na semana em que se assinala o Dia da Deficiência, a TSF encontra na pista os atletas com síndrome de 
Down. Muitos deles são campeões da Europa e do Mundo. São todos empenhados e afectuosos. E são, 
sobretudo, felizes 
In TSF - Reportagem TSF - 07-12-2017 - 20:21H  

 
Português David Grachat vice-campeão do mundo nos 400 metros livres em natação 
adaptada 
2017-12-08 01:40 O português David Grachat conquistou hoje a medalha de prata nos 400 metros livres (S9) 
nos Mundiais de natação adaptada, que decorrem na Cidade do México. O nadador da Gesloures terminou a 
prova com 4 
In Diário de Notícias Online - 08-12-2017  

 
Português David Grachat vice-campeão do mundo nos 400 metros livres em natação 
adaptada 
2017-12-08 01:41:48+00:00 Cidade do México, 08 dez (Lusa) - O português David Grachat conquistou hoje a 
medalha de prata nos 400 metros livres (S9) nos Mundiais de natação adaptada, que decorrem na Cidade do 
México 
In Impala Online - 08-12-2017  

 
Português David Grachat vice-campeão do mundo nos 400 metros livres em natação 
adaptada 
2017-12-08 01:40 LusaHoje às 01:40, atualizado às 01:42FacebookTwitterPartilharComentar O português 
David Grachat conquistou hoje a medalha de prata nos 400 metros livres (S9) nos Mundiais de natação 
adaptada, que decorrem na Cidade do México 
In Jornal de Notícias Online - 08-12-2017  

 
Português David Grachat vice-campeão do mundo nos 400 metros livres 
Fri, 08 Dec 2017 08:40:00 +0100 O nadador da Gesloures terminou a prova com 4.31,09 minutos apenas 
superado pelo italiano Federico Morlaccchi (4.25,19). A medalha de bronze foi para o croata Kristijan Vincetic 
(4 
In Notícias ao Minuto Online - 08-12-2017  
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Natação - Boas perspetivas para os Nacionais 
In Record- 08-12-2017  

 
Português David Grachat vice-campeão do mundo nos 400 metros livres em natação 
adaptada 
O português David Grachat conquistou hoje a medalha de prata nos 400 metros livres (S9) nos Mundiais de 
natação adaptada, que decorrem na Cidade do México. O nadador da Gesloures terminou a prova com 4 
In Sapo Online - Sapo 24 Online - 08-12-2017  

 
Português David Grachat vice-campeão do mundo nos 400 metros livres em natação 
adaptada 
2017-12-08 01:40 O português David Grachat conquistou hoje a medalha de prata nos 400 metros livres (S9) 
nos Mundiais de natação adaptada, que decorrem na Cidade do México. O nadador da Gesloures terminou a 
prova com 4 
In TSF Online - 08-12-2017  

Natação adaptada - Grachat é vice-campeão mundial 
In Bola (A)- 08-12-2017  

 
Natação - Nacional é bom... ou talvez não 
In Bola (A)- 08-12-2017  

 
Natação - Nacionais com cheiro a Europeu 
In Jogo (O)- 08-12-2017  

Seis navalistas convocados para estágio da Seleção da Madeira de Natação 
Teve lugar nos dias 2 e 3 de Dezembro, o I Torregri, prova que pertence ao calendário de competições 
definida pela Federação Portuguesa de Natação para 2017/2018 e que qualifica os Cadetes A para o 
primeiro estágio técnico da Seleção da Madeira que se realiza em Santana nos dias 9 e 10 de Dezembro, 
onde o Naval vai representar-se com 6 Atletas, nomeadamente: Leonor Neto, João Paulos, Pedro Pita, Luís 
Ferraz, João Abreu e Afonso Silva 
In Tribuna da Madeira- 08-12-2017  

 
Crono-Post com Aurélien Gabert 
NataçãoNatação NacionalCrono-Post com Aurélien Gabert João BastosDezembro 7, 20172min0Aurélien 
Gabert é o primeiro convidado do Crono-Post, uma rubrica mensal que pretende dar a conhecer o processo 
por trás dos resultados 
In Fair Play Online - 07-12-2017  

 
Pimpões/Cimai garantem com normalidade a manutenção na 2ª Divisão nacional 
Organizados pela FPN, com o apoio da Associação de Natação de Leiria e da Câmara Municipal de Leiriano 
Complexo de Piscinas Leiria DesportoNatação Pimpões/Cimai garantem com normalidade a manutenção na 
2ª Divisão nacional Por Redacção - 7 de Dezembro, 2017 0 24 Partilhar no Facebook Tweet no Twitter Os 
atletas das equipas feminina e masculina dos Pimpões Organizados pela FPN, com o apoio da Associação 
de Natação de Leiria e da Câmara Municipal de Leiria, realizaram-se nos passados dias 3 e 4 de Dezembro, 
no Complexo de Piscinas Leiria os campeonatos nacionais da 2ª divisão 
In Gazeta das Caldas Online - 07-12-2017  

 
Dito... e feito... 
dito… e feito… “Em Portugal há ainda uma forte penalização das famílias, sobretudo as que têm 
dependentes a cargo”. Rita Mendes Assoc. Portuguesa de Famílias Numerosas “A mensagem é simples. O 
futebol é possível no meio de tanta confusão 
In Jornal da Beira- 07-12-2017  

 
Município de Tondela vai aderir ao programa Portugal a Nadar 
Município de Tondela vai aderir ao programa “Portugal a Nadar” - PROTOCOLO ASSINADO A 16 DE 
DEZEMBRO O município de Tondela e a Federação Portuguesa de Natação (FPN) assinam no próximo dia 
16 de dezembro o protocolo de adesão ao programa de desenvolvimento desportivo “Portugal a Nadar” 
In Jornal de Tondela- 07-12-2017 

 
Maria Marques é campeã regional 
No primeiro fim-de-semana da última quinzena, o Clube de Natação de Vagos (CN Vagos) esteve presente 
no Torneio Nadador Completo da Associação de Natação Centro Norte de Portugal. Onde alcançou 
resultados de grande relevo com Maria Marques a sagrar-se campeã regional e Carolina Pereira e Vitória 
Domingues a alcançarem os títulos de vice-campeãs regionais 
In Ponto (O)- 06-12-2017  

 
Nadadores feirenses premiados no Torneio Nadador Completo 
NATAÇÃO A equipa de infantis e juvenis da secção de natação do C. D. Feirense esteve presente no 
Torneio Nadador Completo, realizado nas Piscinas Municipais da Mealhada, no fim-de-semana de 25 e 26 
de Novembro 
In Correio da Feira- 04-12-2017  

Federações contra-atacam 
In Bola (A)- 07-12-2017  

 
Agenda desportiva 
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Agenda desportiva FUTEBOL I Liga 14.ª jornada Amanhã Rio Ave-Moreirense (20h30-SportTv 1) Sábado 
Desp. Aves-Tondela (16h00-SportTv 1), Benfica-Estoril(18h15-BTv) e Boavista-Sporting (20h30-SportTv 1) 
Domingo Portimonense-Chaves (16h00SportTv 1), Belenenses-P 
In Diário de Viseu- 07-12-2017  

 
Olimpismo - Federações juntas por um desporto melhor 
In Jogo (O)- 07-12-2017  

 
Movimento das federações desportivas quer ano da transição integrado no ciclo olímpico 
2017-12-06 17:45 O Movimento das federações desportivas defendeu hoje a extinção do ano de transição no 
ciclo olímpico para evitar os problemas orçamentais sentidos em 2017, mostrando-se confiante que estes 
vão ser solucionados até ao final do ano 
In TSF Online - 07-12-2017  

 
Movimento das federações quer ser protagonista na definição do desporto nacional 
2017-12-06 18:18 O Movimento das federações desportivas assumiu hoje que quer tornar-se um 
protagonista fundamental no desporto nacional e ser um interlocutor daqueles que definem as políticas da 
área em Portugal 
In TSF Online - 07-12-2017  

 
Movimento das federações quer ser protagonista na definição do desporto nacional 
2017-12-06 18:18 O Movimento das federações desportivas assumiu hoje que quer tornar-se um 
protagonista fundamental no desporto nacional e ser um interlocutor daqueles que definem as políticas da 
área em Portugal 
In Diário de Notícias Online - 06-12-2017  

 
Movimento das federações desportivas quer ano da transição integrado no ciclo olímpico 
2017-12-06 17:45 O Movimento das federações desportivas defendeu hoje a extinção do ano de transição no 
ciclo olímpico para evitar os problemas orçamentais sentidos em 2017, mostrando-se confiante que estes 
vão ser solucionados até ao final do ano 
In Diário de Notícias Online - 06-12-2017  

 
Movimento das federações quer ser protagonista na definição do desporto nacional 
2017-12-06 18:18 LusaHoje às 18:18, atualizado às 18:22FacebookTwitterPartilharComentar O Movimento 
das federações desportivas assumiu hoje que quer tornar-se um protagonista fundamental no desporto 
nacional e ser um interlocutor daqueles que definem as políticas da área em Portugal 
In Jornal de Notícias Online - 06-12-2017  

 
Movimento das federações desportivas quer ano da transição integrado no ciclo olímpico 
2017-12-06 17:45 LusaHoje às 17:45, atualizado às 17:49FacebookTwitterPartilharComentar O Movimento 
das federações desportivas defendeu hoje a extinção do ano de transição no ciclo olímpico para evitar os 
problemas orçamentais sentidos em 2017, mostrando-se confiante que estes vão ser solucionados até ao 
final do ano 
In Jornal de Notícias Online - 06-12-2017  

 
Natação dos Pimpões garante manutenção na 2ª divisão nacional 
Organizados pela Federação Portuguesa de Natação, com o apoio da Associação de Natação de Leiria e da 
Câmara Municipal de Leiria, realizaram-se nos passados dias 3 e 4, no Complexo de Piscinas de Leiria, os 
campeonatos nacionais da 2ª divisão 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 - 06-12-2017  

 
Movimento das federações quer ser protagonista na definição do desporto nacional 
Dizem ser a génese da organização desportiva O Movimento das federações desportivas assumiu esta 
quarta-feira que quer tornar-se um protagonista fundamental no desporto nacional e ser um interlocutor 
daqueles que definem as políticas da área em Portugal 
In Record Online - 06-12-2017  

 
Federações querem extinção do ano de transição no ciclo olímpico 
Para evitar problemas os orçamentais sentidos em 2017 O Movimento das federações desportivas defendeu 
esta quarta-feira a extinção do ano de transição no ciclo olímpico para evitar os problemas orçamentais 
sentidos em 2017, mostrando-se confiante que estes vão ser solucionados até ao final do ano 
In Record Online - 06-12-2017  

 
Federações querem extinção do ano de transição no ciclo olímpico 
Por RecordO Movimento das federações desportivas defendeu esta quarta-feira a extinção do ano de 
transição no ciclo olímpico para evitar os problemas orçamentais sentidos em 2017, mostrando-se confiante 
que estes vão ser solucionados até ao final do ano 
In Sábado Online - 06-12-2017  

 
Movimento das federações quer ser protagonista na definição do desporto nacional 
Por RecordO Movimento das federações desportivas assumiu esta quarta-feira que quer tornar-se um 
protagonista fundamental no desporto nacional e ser um interlocutor daqueles que definem as políticas da 
área em Portugal 
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In Sábado Online - 06-12-2017  

 
Movimento das federações desportivas " muito preocupado com a preparação olímpica" 
Vítor Félix esclareceu que foi sinalizado antecipadamente que a dotação estimada para o ano de transição 
não iria ser suficiente O Movimento das federações desportivas defendeu hoje a extinção do ano de 
transição no ciclo olímpico para evitar os problemas orçamentais sentidos em 2017, mostrando-se confiante 
que estes vão ser solucionados até ao final do ano 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 06-12-2017  

 
Movimento das federações quer ser protagonista na definição do desporto nacional 
O Movimento das federações desportivas assumiu hoje que quer tornar-se um protagonista fundamental no 
desporto nacional e ser um interlocutor daqueles que definem as políticas da área em Portugal. "Queremos 
saber o que o desporto vale em termos sociais", esclareceu o presidente da Federação Portuguesa de 
Natação, a quem coube elencar os pilares do movimento, que pretende afirmar social, política e 
econo9micamente o desporto 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 06-12-2017  

 
 

Equipas açorianas sem medalhas no Nacional de Clubes da 3ª Divisão 
In Açoriano Oriental- 07-12-2017 

 
Natação 
In Bola (A)- 07-12-2017  

 
Hóquei em Patins - Carvalheiro estuda regresso do Hóquei em Patins 
In JM- 07-12-2017  

 
Natação 
In Record- 07-12-2017  

 
Ivo Rocha sexto na final dos 100 metros costas dos Mundiais de natação adaptada 
2017-12-06 16:28 O português Ivo Rocha foi hoje sexto classificado na final dos 100 metros costas (S6) dos 
Mundiais de natação adaptada, que decorrem na Cidade do México, que terminam na quinta-feira 
In Diário de Notícias Online - 06-12-2017  

 
Ivo Rocha sexto na final dos 100 metros costas dos Mundiais de natação adaptada 
2017-12-06 16:28 LusaHoje às 16:28, atualizado às 16:31FacebookTwitterPartilharComentar O português 
Ivo Rocha foi hoje sexto classificado na final dos 100 metros costas (S6) dos Mundiais de natação adaptada, 
que decorrem na Cidade do México, que terminam na quinta-feira 
In Jornal de Notícias Online - 06-12-2017  

 
Ivo Rocha em 6.º na final dos 100m costas S6 dos Mundiais de natação 
O português Ivo Rocha foi esta madrugada sexto colocado na final dos 100 metros costas S6 dos Mundiais 
de natação adaptada, que por estes dias decorrem na Cidade do México. O nadador luso fez o seu percurso 
em 1:45 
In Record Online - 06-12-2017  

 
Ivo Rocha 6.º na final dos 100 metros costas dos Mundiais de natação adaptada 
O português Ivo Rocha foi hoje sexto classificado na final dos 100 metros costas (S6) dos Mundiais de 
natação adaptada, que decorrem na Cidade do México, que terminam na quinta-feira. O português do FVCD-
Feira Viva, que tinha sido quinto nos 100 metros bruços, concluiu o percurso em 1 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 06-12-2017  

 
Ivo Rocha sexto na final dos 100 metros costas dos Mundiais de natação adaptada 
2017-12-06 16:28 O português Ivo Rocha foi hoje sexto classificado na final dos 100 metros costas (S6) dos 
Mundiais de natação adaptada, que decorrem na Cidade do México, que terminam na quinta-feira 
In TSF Online - 06-12-2017  

Natação dos Pimpões garante manutenção na 2ª divisão nacional 
Desporto Natação dos Pimpões garante manutenção na 2ª divisão nacional Organizados pela Federação 
Portuguesa de Natação, com o apoio da Associação de Natação de Leiria e da Câmara Municipal de Leiria, 
realizaram-se nos passados dias 3 e 4, no Complexo de Piscinas de Leiria, os campeonatos nacionais da 2ª 
divisão 
In Jornal das Caldas Online - 06-12-2017  

 
Angélica André: "Vou fazer tudo para estar em Tóquio" 
Por José Miguel Soares, Diogo L. Magalhães, Filipe Balreira, Ricardo T. Ferreira, Fábio Gomes, Inês Silva 
Pereira, Rita Cerqueira, Eduardo Soares da Silva, Rodrigo Salazar Oliveira, Gonçalo Costa, Rita Resende 
Santos, Luís Miguel Rocha, José Machado, Filipe Ferreira16:05 5 de Dezembro, 2017 Não é filha de peixe, 
mas sabe nadar 
In JPN Online - 05-12-2017  

Município assina protocolo para aderir ao programa Portugal a Nadar 
Município assina protocolo para aderir ao programa “Portugal a Nadar” TONDELA O Município de Tondela e 
a Federação Portuguesa de Natação (FPN) assinam no próximo dia 16o protocolo de adesão ao programa 
de desenvolvimento desportivo “Portugal a Nadar” 
In Diário de Viseu- 06-12-2017  
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Movimento de Federações Desportivas vai ser apresentado 
O Comité Olímpico de Portugal comunicou às federações integradas no Programa de Preparação Olímpica 
que as verbas relativas à preparação entregues às federações iriam ter um corte de 50% até ao final do ano 
sem que seja possível afirmar quando e em que extensão tais verbas serão repostas 
In Atletismo Magazine Online - 05-12-2017  

Natação - David Grachat 5.º nos 100 livres 
In Bola (A)- 06-12-2017  

 
Bombeiros e Clube Naval de Ponta Delgada permanecem 
In Correio dos Açores- 06-12-2017  

 
Natação. Académica sagrou-se campeã da 2.ª Divisão 
Natação Académica sagrou-se campeã da 2.ª Divisão DR Equipa feminina da Académica garantiu o triunfo 
na derradeira estafeta 111 A Académica, em feminino, e o Fluvial Vilacondense, em masculino, sagraram-se 
campeões de Portugal da 2 
In Diário As Beiras- 06-12-2017  

 
Natação - Académica e FBS são campeões nacionais 
A Académica, no Nacional da 2.ª Divisão feminino, e a Fundação Beatriz Santos (FBS), na competição 
masculina do Nacional da 3.ª Divisão, sagraram-se campeões nacionais de natação pura por clubes das 
respectivas provas e, com estes resultados, ascenderam ao patamar superior 
In Diário de Coimbra- 06-12-2017 

 
Natação - Bairro dos Anjos é vice-campeão nacional de clubes da 3.ª divisão 
A equipa feminina do Bairro dos Anjos sagrou-se vice-campeã nacional do campeonato de equipas de 3.ª 
divisão que decorreu na passada sextafeira, nas piscinas da Guarda. Com esta classificação, a equipa 
ascendeu à 2 
In Diário de Leiria- 06-12-2017  

 
Natação - Nadadoras de Vouzela continuam na 3.ª Divisão 
A equipa feminina da Associação Trabalhadores da Câmara Municipal de Vouzela (ACRTCV) garantiu a 
manutenção na 3.ª Divisão do Campeonato Nacional de Equipas, que se realizou nas piscinas da Guarda, 
no passado dia 1 
In Diário de Viseu- 06-12-2017  

 
Natação - Cadetes do Académico no Torregri em Espinho 
Os mais novos nadadores do Académico de Viseu, deslocaram-se a Espinho, onde teve lugar o I Torregri da 
Associação de Natação Centro e Norte de Portugal (ANCNP) Os viseenses foram representamos por dez 
nadadores: Luana Carrilho, Leonor Poceiro, Madalena Figueira, Beatriz Rodrigues, Mariana Antunes, Sara 
Marques, Sara Marques, Guilherme Sousa, Martim Lavajo e Rodrigo Almeida 
In Diário de Viseu- 06-12-2017  

 
Natação - Equipas academistas com sortes distintas em Leiria 
Equipas academistas com sortes distintas em?Leiria Balanço Nadadoras femininas alcançaram a 
manutenção na 2.ª Divisão, mas o conjunto masculino acabou despromovido por apenas 23 pontos As 
equipas feminina e masculina de natação do Académico de Viseu foram a Leiria disputar o Campeonato 
Nacional de Clubes em Absolutos, no passado fim-de-semana 
In Diário de Viseu- 06-12-2017  

 
Natação - Famalicão terminou na 5.ª posição 
Nacionais de natação em Leiria Famalicão terminou na 5.ª posição O Grupo Desportivo de Natação de 
Famalicão, esteve em bom plano nos campeonatos nacionais de clubes, realizados nas Piscinas Municipais 
de Leiria, ao conquistar o 5 
In Diário do Minho- 06-12-2017  

 
Amigos da Montanha garantem permanência 
Na 2.ª divisão Amigos da Montanha garantem permanência A equipa de Natação Amigos da Montanha foi 
uma das participantes no campeonato nacional de clubes da 2.ª divisão masculinos em Leiria, conseguindo 
de uma forma inequívoca alcançar o objetivo de permanência na 2 
In Diário do Minho- 06-12-2017  

 
Natação 
In Record- 06-12-2017  

 
David Grachat em quinto lugar nos 100 metros livres dos Mundiais de natação adaptada 
2017-12-05 11:01 O nadador português David Grachat terminou hoje na quinta posição a final dos 100 
metros livres (S9) dos Mundiais de natação adaptada, que decorrem na Cidade do México. David Grachat, 
que tem uma malformação congénita no braço esquerdo, terminou a final com a marca de 59,33 segundos, 
inferior aos 59,42 que conseguiu nas eliminatórias 
In TSF Online - 05-12-2017  

 
Portugal Olímpico 
Portugal Olímpico. Balanço do ano 2016 dos atletas: - Miguel Nascimento, nadador, Sara Moreira, atleta 
olímpica, Diogo Ferreira, atleta de salto com vara, e Diogo Costa, atleta de vela. 
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In Sport TV5 - Portugal Olímpico - 01-12-2017 - 14:35H  

Equipa Masculina do CLAC em 14º e Rui Lopes foi 3º nos 800m Livres 
Esta época o "Campeonato Nacional de Clubes da 3ª Divisão" decorreu apenas em um dia, no feriado 
nacional de 01Dez17, nas Piscinas Municipais das Guarda, numa organização conjunta da Federação 
Portuguesa de Natação (FPN) com a Associação de Natação do Interior Centro (ANIC), tendo participado 
436 nadadores (221 masculinos e 215 femininos) em representação de 45 clubes (32 equipas masculinas e 
32 equipas femininas) 
In Entroncamento Online - 05-12-2017  

David Grachat em quinto lugar nos 100 metros livres dos Mundiais de natação adaptada 
2017-12-05 11:01 O nadador português David Grachat terminou hoje na quinta posição a final dos 100 
metros livres (S9) dos Mundiais de natação adaptada, que decorrem na Cidade do México. David Grachat, 
que tem uma malformação congénita no braço esquerdo, terminou a final com a marca de 59,33 segundos, 
inferior aos 59,42 que conseguiu nas eliminatórias 
In Diário de Notícias Online - 05-12-2017  

 
David Grachat em quinto lugar nos 100 metros livres dos Mundiais de natação adaptada 
2017-12-05 11:01 LusaHoje às 11:01, atualizado às 11:04FacebookTwitterPartilharComentar O nadador 
português David Grachat terminou hoje na quinta posição a final dos 100 metros livres (S9) dos Mundiais de 
natação adaptada, que decorrem na Cidade do México 
In Jornal de Notícias Online - 05-12-2017  

 
David Grachat em quinto nos 100m livres dos Mundiais de natação adaptada 
5 de Dezembro de 2017, 11:51 Foto Paulo Pimenta O nadador português David Grachat terminou nesta 
terça-feira na quinta posição a final dos 100 metros livres (S9) dos Mundiais de natação adaptada, que 
decorrem na Cidade do México 
In Público Online - 05-12-2017  

 
David Grachat em 5.º lugar nos 100 metros livres dos Mundiais de natação adaptada 
Terminou a final com a marca de 59,33 segundos O nadador português David Grachat terminou esta terça-
feira na quinta posição a final dos 100 metros livres (S9) dos Mundiais de natação adaptada, que decorrem 
na Cidade do México 
In Record Online - 05-12-2017  

 
David Grachat em 5.º lugar nos 100 metros livres dos Mundiais de natação adaptada 
Por RecordO nadador português David Grachat terminou esta terça-feira na quinta posição a final dos 100 
metros livres (S9) dos Mundiais de natação adaptada, que decorrem na Cidade do México.David Grachat, 
que tem uma malformação congénita no braço esquerdo, terminou a final com a marca de 59,33 segundos, 
inferior aos 59,42 que conseguiu nas eliminatórias 
In Sábado Online - 05-12-2017  

 
David Grachat em quinto lugar nos 100 metros livres dos Mundiais de natação adaptada 
O nadador português David Grachat terminou hoje na quinta posição a final dos 100 metros livres (S9) dos 
Mundiais de natação adaptada, que decorrem na Cidade do México. David Grachat, que tem uma 
malformação congénita no braço esquerdo, terminou a final com a marca de 59,33 segundos, inferior aos 
59,42 que conseguiu nas eliminatórias 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 05-12-2017  

 
Jogos Surdolímpicos: Duas medalhas para Portugal 
In Plural & Singular- 01-12-2017  

Olimpismo - «O COP estava informado» 
In Bola (A)- 05-12-2017  

 
Estado vai assegurar aditamento de 650 mil euros ao Projeto Olímpico Rio2016 
2017-12-04 19:08 O Estado vai assumir uma verba suplementar de 650 mil euros de aditamento ao Projeto 
Olímpico Rio2016, ainda antes do final do ano em curso, assimiu hoje em Lisboa o secretário de Estado da 
Juventude e do Desporto 
In Diário de Notícias Online - 04-12-2017  

 
Federações desportivas preocupadas com corte de 50% nas verbas do COP 
2017-12-04 15:13 Nove federações desportivas demonstraram hoje apreensão pelo corte de 50% das verbas 
a elas destinadas por parte do Comité Olímpico de Portugal (COP) e pela indefinição no enquadramento de 
preparação para os Jogos Olímpicos Tóquio2020 
In Diário de Notícias Online - 04-12-2017  

 
Estado vai assegurar aditamento de 650 mil euros ao Projeto Olímpico Rio2016 
2017-12-04 19:08 LusaHoje às 19:08, atualizado às 19:11FacebookTwitterPartilharComentar O Estado vai 
assumir uma verba suplementar de 650 mil euros de aditamento ao Projeto Olímpico Rio2016, ainda antes 
do final do ano em curso, assimiu hoje em Lisboa o secretário de Estado da Juventude e do Desporto 
In Jornal de Notícias Online - 04-12-2017  

 
Federações desportivas preocupadas com corte de 50% nas verbas do COP 
2017-12-04 15:13 LusaHoje às 15:13, atualizado às 15:16FacebookTwitterPartilharComentar Nove 
federações desportivas demonstraram hoje apreensão pelo corte de 50% das verbas a elas destinadas por 
parte do Comité Olímpico de Portugal (COP) e pela indefinição no enquadramento de preparação para os 
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Jogos Olímpicos Tóquio2020 
In Jornal de Notícias Online - 04-12-2017  

 
Estado vai assegurar aditamento de 650 mil euros ao Projeto Olímpico Rio2016 
04-12-2017 19:08 Redação, 04 dez (Lusa) -- O Estado vai assumir uma verba suplementar de 650 mil euros 
de aditamento ao Projeto Olímpico Rio2016, ainda antes do final do ano em curso, assimiu hoje em Lisboa o 
secretário de Estado da Juventude e do Desporto 
In Porto Canal Online - 04-12-2017  

 
Estado vai assegurar aditamento de 650 mil euros ao Projeto Olímpico Rio2016 
Assimiu em Lisboa o secretário de Estado Juventude e do Desporto João Paulo Ribeiro O Estado vai 
assumir uma verba suplementar de 650 mil euros de aditamento ao Projeto Olímpico Rio2016, ainda antes 
do final do ano em curso, assimiu em Lisboa o secretário de Estado da Juventude e do Desporto 
In Record Online - 04-12-2017  

 
Estado vai assegurar aditamento de 650 mil euros ao Projeto Olímpico Rio2016 
Por RecordO Estado vai assumir uma verba suplementar de 650 mil euros de aditamento ao Projeto 
Olímpico Rio2016, ainda antes do final do ano em curso, assimiu em Lisboa o secretário de Estado da 
Juventude e do Desporto 
In Sábado Online - 04-12-2017  

 
Estado vai assegurar aditamento de 650 mil euros ao Projeto Olímpico Rio2016 
Secretário de Estado da Juventude e do Desporto respondeu assim às dúvidas levantadas por um grupo de 
nove federações olímpicas, "apreensivas" pelo "corte de 50 por cento" nas verbas do Comité Olímpico de 
Portugal (COP) O Estado vai assumir uma verba suplementar de 650 mil euros de aditamento ao Projeto 
Olímpico Rio2016, ainda antes do final do ano em curso, assimiu hoje em Lisboa o secretário de Estado da 
Juventude e do Desporto 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 04-12-2017  

 
Federações desportivas preocupadas com corte de 50% nas verbas do COP 
Nove federações desportivas demonstraram hoje apreensão pelo corte de 50% das verbas a elas destinadas 
por parte do Comité Olímpico de Portugal (COP) e pela indefinição no enquadramento de preparação para 
os Jogos Olímpicos Tóquio2020 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 04-12-2017  

 
Estado vai assegurar aditamento de 650 mil euros ao Projeto Olímpico Rio2016 
2017-12-04 19:08 O Estado vai assumir uma verba suplementar de 650 mil euros de aditamento ao Projeto 
Olímpico Rio2016, ainda antes do final do ano em curso, assimiu hoje em Lisboa o secretário de Estado da 
Juventude e do Desporto 
In TSF Online - 04-12-2017  

 
Federações desportivas preocupadas com corte de 50% nas verbas do COP 
2017-12-04 15:13 Nove federações desportivas demonstraram hoje apreensão pelo corte de 50% das verbas 
a elas destinadas por parte do Comité Olímpico de Portugal (COP) e pela indefinição no enquadramento de 
preparação para os Jogos Olímpicos Tóquio2020 
In TSF Online - 04-12-2017  

Natação - Nacionais pouco favoráveis a aveirenses 
Nacionais pouco favoráveis a aveirenses Resultados Quatro emblemas da região de Aveiro não evitaram a 
descida do segundo para o terceiro escalão nacional A Piscina Municipal da Guarda, na passado sexta-feira, 
e a Piscina Municipal de Leiria, no sábado e no domingo, acolheram, respectivamente, os Campeonatos 
Nacionais de Clubes da 3 
In Diário de Aveiro- 05-12-2017  

 
Natação 
In Record- 05-12-2017  

 
Sociedade Civil: Dia Internacional da Pessoa com Deficiência 
Ontem, 3 de Dezembro, foi o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Defender a dignidade, direitos e 
bem-estar das pessoas com deficiência, são os objetivos dessa comemoração instituída pela Nações Unidas 
em 1992 
In RTP 2 - Sociedade Civil - 04-12-2017 - 14:00H  

Fatos de banho para nadadores 
Daniel Marinho do Centro de Investigação em Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano da UBI. Desde 
2010, a FINA colocou grandes restrições ao nível dos equipamentos desportivos utilizados pelos nadadores 
In Antena 1 - 90 Segundos de Ciência - 04-12-2017 - 10:57H  

Natação I 
In Bola (A)- 04-12-2017  

 
Natação II 
In Bola (A)- 04-12-2017  

 
Natação - Portinado em 10º no Campeonato 
In Correio da Manhã - Correio da Manhã Algarve- 04-12-2017  
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Nacional domina no Torregri´ 
In JM- 04-12-2017  

 
Natação 
In Record- 04-12-2017  

 
Natação 
In Record- 04-12-2017  

 
Marco Meneses em 4.º lugar no México 
Mundial de natação adaptada Marco Meneses ficou este domingo no 4.º lugar nos 100 metros costas no 
Mundial de Natação Adaptada, que decorre no México. O nadador do CACRCCD-O Crasto bateu o recorde 
nacional (S11) com o tempo de 1 
In Record Online - 03-12-2017  

 
Marco Meneses em 4.º lugar no México 
Por RecordMarco Meneses ficou este domingo no 4.º lugar nos 100 metros costas no Mundial de Natação 
Adaptada, que decorre no México. O nadador do CACRCCD-O Crasto bateu o recorde nacional (S11) com o 
tempo de 1 
In Sábado Online - 03-12-2017  

 
Vilacondense e Académica campeões da 2.ª Divisão 
Por RecordO Fluvial Vilacondense, em masculinos, e a Académica de Coimbra, femininos, sagraram-se este 
domingo campeões de Portugal da 2.ª Divisão, competição que decorreu este fim-de-semana na Piscina 
Municipal de Leiria 
In Sábado Online - 03-12-2017  

Marco Meneses e Ivo Rocha prontos para a estreia no Mundial do México Marco Meneses e 
Ivo Rocha prontos para a estreia no Mundial do México 
Competição de Natação Adaptada World Para Swimming (WPS) Ivo Rocha (100 metros bruços) Marco 
Meneses (100 metros costas) iniciam este domingo a participação portuguesa no Mundial de Natação 
Adaptada World Para Swimming (WPS), prova que vai decorrer no México até dia o próximo dia 7 
In Record Online - 02-12-2017  

 
Marco Meneses e Ivo Rocha prontos para a estreia no Mundial do México 
Por RecordIvo Rocha (100 metros bruços) Marco Meneses (100 metros costas) iniciam este domingo a 
participação portuguesa no Mundial de Natação Adaptada World Para Swimming (WPS), prova que vai 
decorrer no México até dia o próximo dia 7 
In Sábado Online - 02-12-2017  

Montemor na piscina 
In Correio da Manhã- 03-12-2017 

 
Natação 
In Record- 03-12-2017  

Natação - Natação famalicense destaca-se em torneio 
NATAÇÃO | Arthur Macedo | O Grupo Desportivo de Natação de Famalicão esteve entre os clubes que mais 
alcançaram medalhas no Torneio Nadador Completo, disputado nas piscinas de Paços de Ferreira. Os cerca 
de 40 atletas do clube famalicense estiveram em grande fase, obtendo diversos pódios e inúmeros recordes 
pessoais 
In Correio do Minho- 02-12-2017 

Natação - «Estou no Sporting!» 
In Bola (A)- 02-12-2017  

 
Natação - Estrela Belmonte falha Europeus 
In Record- 02-12-2017  

Natação - Natação teve festa dos primeiros campeões 
In Diário de Notícias da Madeira- 01-12-2017  

 
Natação - Atletas do NSIT alcançam objetivos pretendidos 
Teve lugar no dia 25 de novembro, nas piscinas do complexo desportivo Vitorino Nemésio, Praia da Vitória, o 
Torneio Nadador Completo. O Núcleo Sportinguista da Ilha Terceira (NSIT) fez-se representar com 17 
atletas, na circunstância, nove femininos e oito masculinos, de vários escalões etários, desde infantis a 
seniores 
In Diário Insular- 01-12-2017  

 
 

Natação - Ivo Rocha vai disputar Mundial no México 
Ivo Rocha vai disputar Mundial no México CONVOCADOS Portugal estará representado por três nadadores 
no World Para Swimming (WPS), que decorre entre amanhã e o próximo dia 7, na Cidade do México. Ivo 
Rocha, da Feira Viva, formação de Santa Maria da Feira, foi um dos eleitos para o Mun dial, onde também 
vão com petir David Grachat (Gesloures) e Marco Meneses (O Crasto) 
In Diário de Aveiro- 01-12-2017  

_____ 
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