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Portugal apresentou sete nadadores na Flanders 
Speedo Cup (Bélgica), seleção que subiu por quatro 
vezes ao pódio e obteve 24 lugares de finalistas. 
Entre os resultados dos nadadores portugueses na 
competição, o destaque vai para o  recorde 
nacional de Victoria Kaminskaya,  com um segundo 
lugar nos 400 estilos,  e a vitória de Tamila Holub, 
nos 1500 livres. Referência para os terceiros 
lugares de Miguel Nascimento, nos 200 mariposa e 
800 livres. 
 António José Silva 
  Presidente 
 

 
 

Natação Pura  
 

Seleção de sete nadadores na Flanders Speedo Cup. Portugal esteve representado na 
edição de 2017 da Flanders Speedo Cup, que decorreu de 21 e 22 de janeiro, em 
Antuérpia, Flandres, Bélgica com os seguintes nadadores:  

Diana Durães (SLB), 50L; 100L; 200L; 400L; 50C; 200C 

Tamila Holub (SCB), 400L; 800L; 1500L 

Victoria Kaminskaya (ESJB), 200B; 200E; 400E 

Diogo Carvalho (CGA), 400L; 200C; 50B; 100M; 200M 

Gabriel Lopes (ALN), 50C; 100C; 200C; 50B; 200B 

Guilherme Pina (SCP), 400L; 800L; 1500L 

Miguel Nascimento (SLB), 50L; 1500L; 50M; 100M; 200M 

O enquadramento técnico foi assegurado por Paulo Franco, DTN adjunto. A comitiva 
integrou ainda o treinador Aurélien Gabert e  o Fisioterapeuta Nuno Pina. 

Tamila Holub venceu 1500 livres na Flanders Speedo Cup. Tamila Holub venceu  os 
1500 metros livres da Flanders Speedo Cup (Bélgica). A nadadora do SP. Braga concluiu 
a prova bem destacada com 17.16,77 minutos superiorizando-se à holandesa Marij van 
der Mast (18.06,25) e à belga Sophie-Charlotte Gysen (18.16,85), segunda e terceira, 
respetivamente. 
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Victoria Kaminskaya bateu recorde nacional dos 400 estilos. A portuguesa superou o 
recorde nacional absoluto dos 400 estilos com a marca de 4.42,39 minutos na Flanders 
Speedo Cup (Bélgica). A nadadora do Estrelas S. João de Brito superou o anterior 
máximo que já lhe pertencia com 4.42,53, desde 29 de maio de 2016 em Coimbra. 
Victoria Kaminskaya assegurou o segundo lugar na Final A a pouco mais de dois 
segundos da húngara campeã olímpica Katinka Hosszu (4.40,61). O terceiro lugar foi 
ocupado pela espanhola Catalina Corro Lorente (4.45,42). Kaminskaya foi ainda quarta 
nos 200 bruços (2.29.88). 

 

 
 

Miguel Nascimento terceiro nos 200 mariposa e 800 livres na Flanders Cup. Miguel 
Nascimento assegurou o terceiro lugar nos 200 mariposa na segunda jornada da 
Flanders Cup, na Bélgica. O nadador do Benfica foi terceiro nos 200 mariposa (1.58,81), 
superado pelo dinamarquês Viktor Bromer (1.58,73) e pelo belga Luis Croenen 
(1.58,73), primeiro e segundo, respectivamente, com o mesmo tempo. Nascimento foi 
também terceiro nos 800 livres com recorde pessoal (8.19,71), apenas superado pelo 
ucraniano Sergiy Frolov (8.04,08) e pelo belga Lander Hendrickx (8.08,20). Na quarta 
posição terminou Guilherme Pina (Sporting) com 8.36,92. 
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Seleções treinam no Jamor e Colégio de Lamas. A Federação Portuguesa de Natação 

promoveu uma concentração de treino, no dia 14 de janeiro, com a integração de 

nadadores de seleção nacionais.  

http://www.fpnatacao.pt/noticias/1484487440-selecoes-treinam-no-jamor-e-colegio-de-

lamas 

 
  

 
   Natação Sincronizada  

 

Prova de Seleção Nacional de Duetos das categorias Júnior e Absoluta. A direção da 
Federação Portuguesa de Natação divulgou a 25 de janeiro os resultados da prova de 
Seleção Nacional de Duetos das categorias Júnior e Absoluta realizada a 8 de janeiro 
2017, em Coruche, com o objetivo de representarem a seleção nacional nos escalões 
de Juniores e Absolutas em competições internacionais, Europeu de Juniores, Open de 
Espanha e Campeonato do Mundo de Absolutas. 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1485370001-prova-de-selecao-nacional-de-duetos-
das-categorias-junior-e-absoluta 
 

 

http://www.fpnatacao.pt/noticias/1484487440-selecoes-treinam-no-jamor-e-colegio-de-lamas
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1484487440-selecoes-treinam-no-jamor-e-colegio-de-lamas
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1485370001-prova-de-selecao-nacional-de-duetos-das-categorias-junior-e-absoluta
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1485370001-prova-de-selecao-nacional-de-duetos-das-categorias-junior-e-absoluta
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Masters 

 

Algés e Dafundo domina Open Internacional de Masters de Inverno. O Sport Algés e 
Dafundo dominou coletivamente o Open Internacional de Masters de Inverno que 
decorreu a 28 e 29 de janeiro na Piscina Municipal Carlos Manafaia, em Sines, numa 
organização conjunta da Federação Portuguesa de Natação, Analentejo e Município de 
Sines. Uma competição marcada pela presença de 614 nadadores inscritos superando 
os 512 registados há um ano em Tomar. Durante os dois dias de provas foram 
superados 77 recordes de Portugal. 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1485783844-alges-e-dafundo-domina-open-
internacional-de-masters-de-inverno 
 

 
 
 
Leixões campeão nacional de Inverno de Masters. O Leixões sagrou-se campeão 
nacional de Inverno de Masters, no torneio que se realizou na piscina da Senhora da 
Hora a 21 de janeiro. Os leixoneses bateram as outras duas equipas em competição: 
Algés (8-7) e Fluvial Portuense (7-4). Na outra partida do torneio, o Algés bateu o Fluvial 
Portuense por 12-11. 
 
Recordes Masters na Mealhada. A Associação de Natação do Centro Norte de Portugal 
organizou a 7 e 8 de janeiro de 2017, o Meeting Internacional Masters 4 Maravilhas da 
Mesa da Mealhada em Piscina curta (25m). Entre os 214 atletas (138 masculinos e 76 
femininos), em representação de 30 clubes, destaque para a obtenção de dez recordes 
de Portugal. 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1483919680-recordes-masters-na-mealhada 
 

 
 
 

http://www.fpnatacao.pt/noticias/1485783844-alges-e-dafundo-domina-open-internacional-de-masters-de-inverno
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1485783844-alges-e-dafundo-domina-open-internacional-de-masters-de-inverno
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 Polo aquático 
 

 

Benfica vence Gondomar. O Benfica venceu o Gondomar, por 9-4, em jogo da 9.ª 
jornada do Campeonato Nacional da 1.ª Divisão Feminino. Nas outras partidas desta 
jornada o Algés bateu o Fluvial B por 10-7 enquanto o Fluvial Portuense ganhou ao 
Lousada Século XXI por 27-2. 
 
Cascais WP bate Académica de Coimbra em jogo da 6.ª jornada. O Cascais WP venceu 
a Associação Académica de Coimbra por 16-6, em partida em atraso da 6ª jornada do 
grupo B do Campeonato Nacional da 2ª Divisão Masculina. 
 
Joaquim Collet: Didática de Polo Aquático - Técnica e Tática. A Ação de Formação 
Didática de Polo Aquático - Técnica e Tática, promovida pela FPN, decorreu  no Porto 
durante o fim de semana. Esta Ação teve como formador Joaquim Collet, diretor 
desportivo BIWPA. 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1485737735-joaquim-collet-didatica-de-polo-
aquatico-tecnica-e-tatica 
 

 
 
Fluvial B vence Lousada e continua sem derrotas. A equipa B do Fluvial Portuense 
bateu o Lousada Século XXI, por 20-9, continuando sem derrotas no grupo A do 
Campeonato Nacional da 2.ª Divisão Masculina. Na outra partida da 7.ª jornada deste 
grupo, o CDUP B venceu o CAP por 18-14. 
 
Portugal recebe grupos A da fase de apuramento do Europeu Barcelona 2018. A LEN – 
Liga Europeia de Natação atribuiu a Portugal a organização a do grupo A da fase de 
apuramento do Campeonato da Europa Barcelona 2018. 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1485190940-portugal-recebe-grupos-da-fase-de-
apuramento-do-europeu-barcelona-2018 
 
Amarantus bate Lousada. O Amarantus venceu na deslocação a Lousada, por 9-8, na 
8ª jornada do Campeonato Nacional Feminino. Nas outras partidas da jornada o 

http://www.fpnatacao.pt/noticias/1485737735-joaquim-collet-didatica-de-polo-aquatico-tecnica-e-tatica
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1485737735-joaquim-collet-didatica-de-polo-aquatico-tecnica-e-tatica
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1485190940-portugal-recebe-grupos-da-fase-de-apuramento-do-europeu-barcelona-2018
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1485190940-portugal-recebe-grupos-da-fase-de-apuramento-do-europeu-barcelona-2018
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Gondomar venceu o Fluvial Portuense B por 11-3 enquanto a equipa principal do 
Fluvial Portuense venceu o Algés por 22-3. 
 
Paredes bate Sporting e mantém-se invicto. O Paredes recebeu e venceu o Sporting, 
por 20-8, em jogo da 9.ª jornada do Campeonato Nacional da 1.ª Divisão Masculina 
mantendo-se sem derrotas na liderança da competição. O Fluvial Portuense, segundo 
classificado, venceu o CDUP por 16-6. 
 
Algés vence Gondomar e consolida terceiro lugar. O Algés venceu na deslocação a São 
Cosme, o Gondomar, por 7-6, na 7.ª jornada do Campeonato Nacional Feminino, 
cimentando assim a terceira posição, atrás do líder Fluvial e do Benfica. 
 
Presidente da FPN reforça o apoio à Seleção Nacional. O Presidente da FPN marcou 
presença, a 15 de janeiro, no estágio da seleção sénior masculina na piscina de Recarei, 
Paredes. António Silva recordou os tempos de praticante de Pólo Aquático, 
comunicando o plano da equipa nacional, que, nos objectivos previstos da FPN para a 
seleção, além dos estágios semanais, trabalhos na Madeira, a possibilidade de 
participação no torneio das 10 Nações na Polónia em Maio, torneio de Loulé em Julho, 
estágio competitivo em Espanha no mês de Setembro. 
 

 
 
Pacense e Lousada empatam na 6ª jornada. Clube Aquático Pacense e Lousada Século 
XXI empataram, a 11 golos, na 6.ª jornada do Campeonato Nacional da 2.ª Divisão 
Masculina. Na outra partida do grupo A o Fluvial Portuense B venceu o Gondomar por 
11-3. 
 
Sporting vence Naval Povoense e cimenta terceiro lugar. O Sporting venceu na 
deslocação ao norte, o Naval Povoense, por 14-7, cimentando assim a terceira posição 
no Campeonato Nacional da 1.ª Divisão Masculina, atrás do líder Paredes e do Fluvia 
Portuense. 
 
“Um plano de preparação equilibrado, para uma tarefa de dificuldade muito elevada" 
Decorreu a 8 de janeiro na piscina Rota dos Moveis, em Recarei, Paredes, um treino da 
Seleção Nacional de Polo Aquático. Sobre o estágio o Selecionador Nacional, Fernando 
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Leite, assumiu: "Pôr em prática um plano de preparação equilibrado, para uma tarefa 
de dificuldade muito elevada, é isso que nos propomos e estamos a construir.” 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1483953607-fernando-leite-um-plano-de-
preparacao-equilibrado-para-uma-tarefa-de-dificuldade 
 
Pacense e Académica de Coimbra vitoriosos. O Clube Aquático Pacense venceu o 
Gondomar por 10-9, em jogo da 5ª jornada do grupo A do Campeonato Nacional da 2.ª 
Divisão Masculina. Na outra partida o CDUP B bateu o Lousada Século XXI por 14-11. 
 
Sporting bate CDUP. Na 7ª jornada do Campeonato Nacional da 1.ª Divisão Masculina 
o Sporting bateu o CDUP, por 16-13, na deslocação ao Porto. O Fluvial Portuense e o 
Paredes bateram os seus adversários, CNAC e Foca, respectivamente, por 23-6. Na 
deslocação a Guimarães, o Naval Povoense bateu a equipa da casa, por 11-9. 
 
Lousada vence Fluvial B em femininos. O Lousada Século XXI venceu a equipa B do 
Fluvial Portuense por 2-6, em jogo da 6ª jornada do Campeonato Nacional Sénior 
Feminino. Por sua vez, a equipa principal do Fluvial venceu o Gondomar, por 14-2. Na 
outrra partida desta jornada o Benfica bateu o Amarantus, por 14-4. 

 
 

Águas Abertas  
 
Reunião geral Taça do Mundo FINA/HOSA 10km Setúbal 2017. Decorreu a 18 de 
janeiro a primeira reunião geral CMS/FPN, relativa à organização da Taça do Mundo 
FINA/HOSA 10km Setúbal 2017, competição que será disputada pela elite mundial das 
águas abertas dia 24 de junho na Baia do Sado, contando ainda com uma prova aberta 
Mass Event. 
 
Seleção concentrada no Jamor. Decorreu a 14 de janeiro no Complexo de Piscinas do 
Jamor a concentração de nadadores de seleção de Águas Abertas para a temporada de 
2017. 

 

http://www.fpnatacao.pt/noticias/1483953607-fernando-leite-um-plano-de-preparacao-equilibrado-para-uma-tarefa-de-dificuldade
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1483953607-fernando-leite-um-plano-de-preparacao-equilibrado-para-uma-tarefa-de-dificuldade
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Diversos 

 
PN e ALBIGEC de Castelo Branco assinam Protocolo Portugal a Nadar. A FPN assinou o 
Protocolo Portugal a Nadar com a ALBIGEC empresa municipal de Castelo Branco 
(Gestão de Equipamentos Culturais, Desportivos e de Lazer, E.M., S.A.). A assinatura 
realizou-se na Piscina Municipal de Castelo Branco durante o VI Meeting Internacional 
Cidade de Castelo Branco, no dia 14 de janeiro de 2016. 
 
Vânia Neves Atleta do ano em Viana do Castelo. A nadadora olímpica Vânia Neves foi 
homenageada na I Gala do Desporto de Viana do Castelo, um evento que pretendeu 
galardoar, em cerimónia pública, os diversos agentes desportivos que, ao longo do ano 
desportivo, tiveram um papel preponderante no Desporto do concelho. 
 
FPN recebida na Assembleia da República. A Federação Portuguesa de Natação (FPN) 
foi recebida a 23 de janeiro na Assembleia da República pela Comissão de Cultura, 
Comunicação, Juventude e Desporto, coordenada pelo Sr. Deputado Pedro Pimpão. A 
representação da FPN, composta pelos vice-presidentes Vera Costa, Miguel Miranda e 
Alexsander Esteves, e o membro do Conselho de Arbitragem, Igor Ferreira, teve a 
oportunidade de expor “a atual situação de declaração de rendimentos, a que os 
árbitros de natação estão sujeitos” entregando na AR a documentação sobre a Verdade 
Desportiva para todos, Despacho conjunto, e Artº12 CIRS. 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1485373299-fpn-recebida-na-assembleia-da-
republica 
 
Técnicos de Natação garantem segurança nas piscinas. A Federação Portuguesa de 
Natação (FPN) e a Associação Portuguesa de Técnicos de Natação (APTN) defendem 
que “a substituição de nadadores salvadores por técnicos de natação em piscinas 
públicas destinadas ao alto rendimento desportivo não coloca em causa a segurança 
dos nadadores, em formação e competição. “Essas atividades são realizadas sempre 
acompanhadas por técnicos habilitados que asseguram não apenas o 
acompanhamento técnico e pedagógico, mas também a vigilância e segurança, 
essenciais para os desportistas”, defendem as entidades. A FPN e a APTN contestam 
assim a posição da Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores (FEPONS) quanto 
ao projeto de lei nº 366/XIII/2.ª que visa alterar a Lei nº 68/2014. 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1485278101-tecnicos-de-natacao-garantem-
seguranca-nas-piscinas 
 
Aldo Costa é o novo presidente da APTN. As eleições para a Associação Portuguesa de 
Técnicos de Natação (APTN) no quadriénio 2016/2020 realizam-se no dia 14 de janeiro, 
cujo único candidato à presidência foi Aldo Costa, sob o lema “Uma APTN maior e 
melhor”. 
 
Melhoria da prática de natação em Vila Franca de Xira. A Federação Portuguesa de 
Natação e a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira assinaram um contrato-programa, 
com vista à melhoria da prática da modalidade nos equipamentos municipais, 
regularmente utilizados por cerca de 4000 praticantes. A cerimónia contou com as 
presenças do Presidente da Federação Portuguesa de Natação, António José Silva, e do 
Presidente da Autarquia, Alberto Mesquita. 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1484157463-melhoria-da-pratica-de-natacao-em-
vila-franca-de-xira 

http://www.fpnatacao.pt/noticias/1485373299-fpn-recebida-na-assembleia-da-republica
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1485373299-fpn-recebida-na-assembleia-da-republica
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1485278101-tecnicos-de-natacao-garantem-seguranca-nas-piscinas
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1485278101-tecnicos-de-natacao-garantem-seguranca-nas-piscinas
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1484157463-melhoria-da-pratica-de-natacao-em-vila-franca-de-xira
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1484157463-melhoria-da-pratica-de-natacao-em-vila-franca-de-xira
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FPN e Município de Paredes assinam contrato programa. A Federação Portuguesa de 
Natação e o Município de Paredes assinaram, no dia 5 de janeiro, o contrato programa 
de desenvolvimento desportivo. A Federação Portuguesa de Natação (FPN) vem 
promovendo nas piscinas municipais do concelho de Paredes a realização de atividades 
desportivas de âmbito nacional e internacional, bem como treinos para os praticantes 
das seleções nacionais e dos clubes seus filiados. 
Com a presença do presidente da FPN, António José Silva, e do vereador do desporto 
da câmara de Paredes, Cândido Barbosa, a assinatura deste contrato programa visa a 
regulação técnico-pedagógica de prática de natação nas Piscinas Municipais do 
concelho de Paredes/Escola de Natação. 

 
Representações Institucionais 

 
Mealhada. Dia 3 de janeiro, Reunião Autarquia sobre a Taça COMEN de Natação 
Sincronizada, com a presença do presidente da FPN, António José Silva. 
Portimão. Dia 3 de janeiro, tomada de Posse ANALG, com a presençado presidente da 
FPN, António José Silva. 
Jamor. Tomada de Posse ANL, coma presença do vice presidente Jorge Cruz. 
Rio Maior. Dia 7 de janeiro, reunião  com as Associações Territoriais, com a presença 
do presidente da FPN , António José Silva e do vice presidente Jorge Cruz. 
Vila Real. Dia 14 de janeiro,  eleições APTN com a presença do presidente da FPN, 
António José Silva. 
Paredes. Dia 15 de janeiro, selecção nacional Polo Aquático, com  presença no treino 
do presidente da FPN António José Silva. 
Coimbra. Dia 17 de janeiro, reunião Autarquia, com a presença do presidente da FPN 
António José Silva e o DTN, José Machado. 
Setúbal. Dia 18 de janeiro, reunião Geral FINA/HOSA 10km WMSC 2017 com a 
presença do vice presidente  da FPN Rui Sardinha e Comité Organizador FPN. 
Sede FPN. Dia 18 de janeiro, reunião de Direção, Sessão Executiva com o presidente da 
FPN António José Silva e vice-presidentes.  
Matosinhos. Dia 21 de janeiro, torneio Inverno Masters Polo Aquático, com a  
representação do vice presidente Jorge Cruz e  o DTN Miguel Pires. 
Sede FPN. Dia 23 de janeiro, reuniões com SCP, SLB e ESJB, sobre o PAR, presença do 
presidnete da FPN António José Silva e o DTN, José Machado. 
Lisboa - S. Bento. Dia 24 de janeiro, reunião Comissão Parlamentar A.R. sobre  o tema: 
Pagamentos Arbitragem. Com a presença ddos vice presidentes Alex Esteves e José 
Miranda e dos membros do conselho de arbitragem Vera Costa e Igor Ferreira. 
Sede FPN. Dia 25 de janeiro, reunião Águas Abertas. Com o vice presidente Rui 
Sardinha, coordeandor do Jamor, Pedro Brandão, DTN adjunto Águas Abertas Daniel 
Viegas, Comunicação, Marketing e imagem, Catarina Mouta e Bárbara Oliveira. 
Porto. Dia 27 de janeiro, reunião Natação Sincronizada COMEN Cup. Presença do vice-
presidente José Miranda e DTN Sincronizada Mariana Marques. 
Porto. Dia 27 de janeiro, reunião Autarquiasobreo PAN, com ovice presidente FPN 
Alexsander Esteves. 
Viana do Castelo. Dia 27 de janeiro, Gala do Desporto Viana com a representação do 
vice-presidente Alexsander Esteves. 
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Clipping 
 
Lagoa adere ao Portugal a Nadar 
A Câmara Municipal de Lagoa vai aderir ao Programa Portugal a Nadar da Federação 
Portuguesa de Natação, que tem como objetivos a promoção, divulgação e 
desenvolvimento da prática da Natação, em todas as suas disciplinas e que entrará em 
vigor a 1 de fevereiro, podendo ser renovado, se assim for entendido pelas duas partes 
envolvidas 
In Algarve Informativo Online - 31-01-2017 

 Lagoa adere ao programa ´Portugal a Nadar´ 
A Câmara Municipal de Lagoa aderiu ao programa 'Portugal a Nadar' da Federação 
Portuguesa de Natação (FPN), que tem como objetivos a promoção, divulgação e 
desenvolvimento desta atividade desportiva, em todas as suas disciplinas 
In Algarve Vivo Online - 31-01-2017 

 CLAC-Entroncamento em grande no "XI OPEN Internacional de Masters de Inverno" 
Na primeira época em que o Clube de Lazer, Aventura e Competição do Entroncamento 
(CLAC-Entroncamento) participou no campeonato de Master's, os 4 nadadores da equipa 
- Rui Martins (Esc B) Miguel Barroqueiro (Esc A), João Rosa (Esc A) e João Ferreira (Esc A) - 
obtiveram resultados fantásticos, na prova mais importante do nacional de inverno da 
categoria de Master's, o "XI OPEN Internacional de Masters de Inverno", realizado nos 
dias 28 e 29 de Janeiro nas piscinas Municipais de Sines 
In Correio do Ribatejo Online - 31-01-2017 

 CLAC em três frentes no fim-de.semana 
Natação Redação em Terça, Janeiro 31, 2017 - 11:44 "XI OPEN Internacional de Masters 
de Inverno" - 28 e 29Jan17 - Sines: Miguel Barroqueiro (Esc. A) Campeão Nacional nos 
50m Costas; Campeões Nacionais (ABS) em Estafetas de 4x50m Livres e de 4x50m Estilos 
Na primeira época em que o Clube de Lazer, Aventura e Competição do Entroncamento 
(CLAC-Entroncamento) participou no campeonato de Master's, os 4 nadadores da equipa 
- Rui Martins (Esc B) Miguel Barroqueiro (Esc A), João Rosa (Esc A) e João Ferreira (Esc A) - 
obtiveram resultados fantásticos, na prova mais importante do nacional de inverno da 
categoria de Master's, o "XI OPEN Internacional de Masters de Inverno", realizado nos 
dias 28 e 29 de Janeiro nas piscinas Municipais de Sines 
In Entroncamento Online - 31-01-2017 

 Lagoa adere ao Programa ´Portugal a Nadar´ 
PARTILHE Imprimir Os utentes das Piscinas Municipais de Lagoa vão poder usufruir de 
várias condições A Câmara de Lagoa aprovou na semana passada a adesão ao Programa 
"Portugal a Nadar" da Federação Portuguesa de Natação (FPN), que entrará em vigor a 1 
de Fevereiro e poderá ser renovado 
In Postal do Algarve Online - 31-01-2017 

 Estremoz: XI Open Internacional de Masters 
O XI Open Internacional de Masters de Inverno da Federação Portuguesa de Natação, 
realizou-se na piscina de Sines, nos dias 28 e 29 de janeiro. Entre os 613 participantes, 
regista-se a participação de Ana Barrulas, nadadora do CF Estremoz/Estremozcarnes na 
categoria de Master A 
In Tudobem - Informação Regional Online - 31-01-2017 

 Câmara Municipal adere ao Protocolo com a Federação Portuguesa de Natação para o 
programa Portugal a Nadar 
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Em reunião do passado dia 24 de janeiro, a Câmara Municipal de Lagoa aprovou a adesão 
ao Programa Portugal a Nadar da Federação Portuguesa de Natação - que tem como 
objetivos a promoção, divulgação e desenvolvimento da prática da Natação, em todas as 
suas disciplinas - que entrará em vigor a 1 de fevereiro e poderá ser renovado, se assim 
for entendido pela FPN e CML 
In Voz do Algarve Online (A) - 31-01-2017 

 
"Apesar dos cortes aumentámos a atividade" 
In Bola (A)- 31-01-2017 
 
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=da87ea9c-f011-44fe-a044-
bddeca9c6150&analises=1 

 Natação da Póvoa de Santa Iria está bem e recomenda-se 
In Mirante (O)- 26-01-2017 
 
Adriano Niz estabelece cinco recordes nacionais master 
NATAÇÃO | Redacção | O nadador do Grupo Desportivo de Natação de Famalicão, 
Adriano Niz, esteve em destaque nos Campeonatos Nacionais de Masters, realizados 
sábado e domingo nas Piscinas Municipais de Sines 
In Correio do Minho- 31-01-2017 

 Torneio de Natação de Cadetes: alto nível nas piscinas da Rodovia 
NATAÇÃO | Redacção | A secção de natação do SC Braga, em colaboração com a Câmara 
Municipal de Braga e Associação de Natação do Minho, organizou o XIX Torneio de 
Natação de Cadetes onde estiveram presentes 16 clubes em representação de 
associações de natação do Minho, Norte de Portugal, Nordeste, Leiria e Coimbra 
In Correio do Minho- 31-01-2017 

 
Open Internacional de Masters de Inverno 
In Leme (O)- 26-01-2017 
 
Atletas da OvarSincro seleccionadas para o seguimento técnico 
Publicado por: 28 Janeiro, 2017 As atletas Beatriz Cruz Gama, Mariana Rodrigues Valente 
e Filipa Abreu Faria estão entre os duetos seleccionados para o seguimento técnico da 
FPN nas categorias Júnior e Absoluta, com o objectivo de representarem a selecção 
nacional nos escalões de Juniores e Absolutas em competições internacionais, Europeu 
de Juniores, Open de Espanha e Campeonato do Mundo de Absolutas 
In OvarNews Online - 28-01-2017 

 
Torneio consagra guerreiros campeões 
NATAÇÃO | Joana Russo Belo | Perto de 200 atletas, de 16 clubes de todo o país, deram 
vida ao XIX Torneio SC Braga-Cadetes, que decorreu, ontem, nas Piscinas da Rodovia, e 
serviu para homenagear todos os nadadores campeões nacionais das épocas de 2014/15 
e 2015/16 
In Correio do Minho- 29-01-2017 

 Caminha sabe nadar 
DR Crianças até aos oito anos de idade têm aulas gratuitas de natação Crianças 'Caminha 
sabe nadar' O projecto piloto 'Caminha Sabe Nadar' arranca a 1 de Fevereiro com o 
objectivo de incentivar o desporto, proporcionando a todas as crianças com idade menor 
ou igual a oito ano aulas de adaptação ao meio aquático e natação, isentando-as de 
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qualquer pagamento 
In Correio do Minho- 29-01-2017 

 Torneio consagra guerreiros campeões 
NATAÇÃO | Joana Russo Belo | Perto de 200 atletas, de 16 clubes de todo o país, deram 
vida ao XIX Torneio SC Braga-Cadetes, que decorreu, ontem, nas Piscinas da Rodovia, e 
serviu para homenagear todos os nadadores campeões nacionais das épocas de 2014/15 
e 2015/16 
In Correio do Minho- 29-01-2017 

 Caminha sabe nadar 
DR Crianças até aos oito anos de idade têm aulas gratuitas de natação Crianças 'Caminha 
sabe nadar' O projecto piloto 'Caminha Sabe Nadar' arranca a 1 de Fevereiro com o 
objectivo de incentivar o desporto, proporcionando a todas as crianças com idade menor 
ou igual a oito ano aulas de adaptação ao meio aquático e natação, isentando-as de 
qualquer pagamento 
In Correio do Minho- 29-01-2017 

 Braga e Moreira de Cónegos em busca da Taça da Liga 
O treinador do Sporting de Braga disse que não aceita que o Moreirense se apresente 
hoje, na final da Taça da Liga, no Estádio Algarve, como "outsider", face ao seu percurso 
na prova. «Eu já nem consigo aceitar que o Moreirense entre nessa condição 
In Diário do Minho- 29-01-2017 

 Salvador homenageou campeões 
PEDRO VIEIRA DA SILVA A ntónio Salvador abriu, ontem à tarde, nas Piscinas Municipais 
da Rodovia, o XIX Torneio de Natação do SC Braga, que contou com a presença de mais 
de 200 atletas e 16 clubes. Na ocasião, o líder do clube minhoto homenageou os muitos 
campeões xix torneio de natação do sc braga juntou mais de 200 nadadores Salvador 
homenageou campeões António Salvador homenageou os 14 campeões nacionais do SC 
Braga Torneio contou com muito público nas bancadas e "guerreiros da água", com 
destaque para Tamila Holub (a nadadora, que esteve nos Jogos Olímpicos do Brasil, 
esteve ausente) e Jorge Jesus Silva (campeão nacional em vários escalões, foi eleito atleta 
amador na gala do SC Braga e bateu dois recordes nacionais, um deles que tinha mais de 
20 anos) 
In Diário do Minho- 29-01-2017 

 
 António Poiares Batista 
Conversa com António Poiares Baptista, o primeiro nadador português a entrar na lista 
de recordistas do escalão 90-94 anos. 
In Renascença - Edição da Noite - 27-01-2017 - 23:13H 

 
CNLA bate dois recordes nacionais no Open Internacional de Masters de Inverno 
O Clube de Natação do Litoral Alentejano bateu dois recordes nacionais, na primeira 
jornada do Open Internacional de Masters de Inverno, que está a decorrer ao longo 
deste fim de semana na Piscina Municipal Carlos Manafaia, em Sines 
In Rádio Sines Online - 28-01-2017 

 
Ecletismo premiado em gala desportiva 
Ricardo Ferreira Santos A União de Freguesias de S. Martinho do Bispo e Ribeira de 
Frades realizou ontem a 3.ª Gala do Desporto, na qual distinguiu o que melhor se faz no 
desporto. «Entregamos 48 prémios o que revela bem a grande capacidade e qualidade 
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dos atletas, dos clubes e das associações da freguesia que conquistam títulos, alguns a 
nível nacional em variadíssimas modalidades», enalteceu Jorge Veloso em declarações ao 
Diário de Coimbra 
In Diário de Coimbra- 29-01-2017 

 
Duas centenas nadam no XIX Torneio SC Braga Cadetes 
NATAÇÃO | Redacção | A secção de natação do SCBraga vai organizar hoje, pelas 15 
horas o "XIX Torneio SCBragaCadetes", que conta com dezoito equipas inscritas, 
prevendo-se a presença de mais de 220 jovens atletas, treinadores e delegados 
In Correio do Minho- 28-01-2017 
 
As provas 
6 As provas do Campeonato Nacional de Longa Distância (centro-sul) realizam-se hoje 
Dist em Coimbra, no Complexo Olímpico de Piscinas. As provas, de três e cinco 
quilómetros, decorrem de manhã a partir das 10H00 e à tarde pelas 16H00 
In Diário As Beiras- 28-01-2017 

 
João Vaz garante Mínimos para o Europeu com Recorde Nacional - Opraticante 
O Vice-Campeão Mundial e Europeu, João Vaz cumpriu os objetivos definidos para a 
participação no Troféu das Fogaceiras que se realizou nos dias 21 e 22 de janeiro, na 
Piscina Municipal de Santa Maria da Feira 
In Praticante Online (O) - 27-01-2017 

 
Sines: Piscina recebe Open Internacional de Masters 
As excelentes condições da Piscina Municipal Carlos Manafaia, em Sines, voltam a 
motivar a sua escolha para a realização de um grande evento de natação. Desta vez, é 
o Open Internacional de Masters de Inverno, que equivale ao campeonato nacional 
desta categoria 
In Antena Miróbriga Online - 27-01-2017 

 Open de Natação em Sines 
In Diário do Alentejo- 27-01-2017 

 Piscina Municipal recebe Open Internacional de Masters de Inverno 
A Piscina Municipal Carlos Manafaia em Sines recebe ao longo deste fim de semana, 
dias 28 e 29 de janeiro, Open Internacional de Masters de Inverno, com a participação 
de 614 nadadores. Esta competição, a maior desta modalidade alguma vez realizada 
em Sines, conta com a presença de clubes e atletas de todas as regiões do país 
In Rádio Sines Online - 27-01-2017 

 Inês Silva na Seleção Nacional 
In Alcoa (O)- 26-01-2017 

 
Frase 
6 Gabriel Lopes, nadador do Louzan Natação, foi convocado para um estágio no Centro 
de Alto Rendimento de Font Romeu (França) entre hoje e 16 de fevereiro, para 
preparar o "Mundial" de Piscina Longa que se realiza em julho, na Hungria 
In Diário As Beiras- 27-01-2017 

 Natação com Nacional de Longa distância 
In Diário de Notícias da Madeira- 27-01-2017 

 10.ª mostra de natação da ASSOL 
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10.ª mostra de natação da ASSOL A Piscina Municipal de Vouzela recebe segunda-feira, 
às 10h30, a 10.ª mostra de natação promovida pela Associação de Solidariedade Social 
de Lafões (ASSOL), uma iniciativa apoiada pelo Município de Vouzela 
In Diário de Viseu- 27-01-2017 

 
 
Open Internacional de Masters de Inverno em Sines 
Mais de 600 masters competem em Sines O Open Internacional de Masters de Inverno 
decorre este fim de semana na Piscina Municipal Carlos Manafaia, em Sines, com a 
presença de 614 nadadores inscritos, numa organização conjunta da Federação 
Portuguesa de Natação, Analentejo e Município de Sines 
In Atletismo Magazine Online - 26-01-2017 

 SINES | Open de Masters de Inverno no fim-de-semana 
Desporto A Piscina Municipal de Sines acolhe no próximo fim-de-semana o Open de 
Masters de Inverno Foto DR - CM Sines Localidade As condições da Piscina Municipal 
Carlos Manafaia, em Sines, voltam a motivar a sua escolha para a realização de um 
grande evento de natação 
In Diário do Distrito Online - 26-01-2017 

 
"cheguei a estar na frente" 
In Bola (A)- 27-01-2017 

 Aulas gratuitas em Benfica 
In Correio da Manhã- 27-01-2017 

 
Diário As Beiras - Centro de Alto Rendimento de Natação formalizado no final de março 
FOTO DB/LUÍS CARREGÃ Dentro de pouco mais de dois meses, o Centro de Alto 
Rendimento (CAR) Universitário de Natação será uma realidade em Coimbra. A novidade 
foi avançada no último fim de semana, pelo vereador do Desporto de Coimbra, Carlos 
Cidade, à margem da cerimónia da tomada de posse do novo presidente da Federação 
Portuguesa de Judo 
In Diário As Beiras Online - 26-01-2017 

 Técnicos de Natação garantem segurança nas piscinas 
A Federação Portuguesa de Natação (FPN) e a Associação Portuguesa de Técnicos de 
Natação (APTN) defendem que "a substituição de nadadores salvadores por técnicos de 
natação em piscinas públicas destinadas ao alto rendimento desportivo não coloca em 
causa a segurança dos nadadores, em formação e competição" 
In Rádio Sines Online - 26-01-2017 

 
Atletas da Columbófila no Jamor 
DR Natação Atletas da Columbó?la no Jamor 111 No seguimento do Plano de Alto 
Rendimento e das Seleções Nacionais decorreu, recentemente, no Complexo de Piscinas 
do Jamor, a concentração de nadadores da seleção nacional de Águas Abertas para a 
temporada de 2017 
In Diário As Beiras- 26-01-2017 

 Centro de Alto Rendimento formalizado no final de março 
Arquivo-Luís Carregã Elite nacional vai passar pelo Complexo Olímpico de Piscinas 
Natação Centro de Alto Rendimento formalizado no ?nal de março 1 1 1 Dentro de pouco 
mais de dois meses, o Centro de Alto Rendimento (CAR) Universitário de Natação será 
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uma realidade em Coimbra 
In Diário As Beiras- 26-01-2017 

 Masters: Mais de 600 participantes em Sines 
Open Internacional Inverno realiza-se este fim-de-semana A Piscina Municipal Carlos 
Manafaia, em Sines, recebe no próximo-fim-de semana 614 nadadores no Open 
Internacional de Masters de Inverno numa organização conjunta da Federação 
Portuguesa de Natação, ANALENTEJO e Município de Sines 
In Record Online - 25-01-2017 

 Masters: Mais de 600 participantes em Sines 
Nuns campeonatos com um aumento de 102 inscritos em relação à edição o ano passado 
em Tomar... 25-01-2017 . Record Por Record A Piscina Municipal Carlos Manafaia, em 
Sines, recebe no próximo-fim-de semana 614 nadadores no Open Internacional de 
Masters de Inverno numa organização conjunta da Federação Portuguesa de Natação, 
ANALENTEJO e Município de Sines 
In Sábado Online - 25-01-2017 

 
 
CNAC conquistou Taça Cidade Alcobaça 
O Clube Náutico Académico (CNAC) obteve um brilhante 1.º lugar, na categoria de 
clubes, no torneio de natação pura "Taça Cidade de Alcobaça", prova organizada pelo 
Clube de Natação de Alcobaça e que contou com a participação de 146 atletas de 14 
colectividades 
In Diário de Coimbra- 26-01-2017 

 Atrair mais atividades para o Rio Douro 
In Jornal de Notícias- 26-01-2017 

 COC quer implementar Federação Cabo-verdiana de Natação 
Filomena Fortes, presidente do COC, disse que Cabo Verde terá de trabalhar "o mais 
urgente possível" neste projeto Por SAPO Desporto c/ Inforpress sapodesporto@sapo.pt 
O Comité Olímpico Cabo-verdiano vai trabalhar para a promoção do desporto náutico 
para que o arquipélago venha a ter, a curto prazo, a sua Federação Cabo-verdiana de 
Natação, mediante proposta da Associação dos Comité Olímpicos Nacionais Africanos 
(ACNOA) 
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 25-01-2017 

 
 
CN Vagos volta a superar-se 
No passado dia 14 de janeiro, a Piscina Municipal de Anadia recebeu a Taça da 
Associação de Natação Centro Norte de Portugal (ANA/ ANCNP). Entre 13 equipas 
inscritas, o CN Vagos conquistou o 7º lugar da competição, o melhor de sempre nesta 
competição 
In Ponto (O)- 25-01-2017 

 Selecções treinam no Jamor e no Colégio de Lamas 
Selecções treinam no Jamor e no Colégio de Lamas NATAÇÃO A Federação Portuguesa de 
Natação promoveu uma concentração de treino com a integração de nadadores de 
selecção e alto rendimento de natação pura no Complexo de Piscina do Jamor e na 
Piscina do Colégio de Lamas 
In Correio da Feira- 23-01-2017 
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Colégio de Lamas no Torneio da Maia 
Natação O Colégio de lamas no Torneio da maia Decorreu no Complexo Municipal de 
Piscinas de Águas Santas, o XVII Torneio Internacional Cidade da Maia. Em competição 
estiveram 195 atletas (106 masculinos e 89 femininos) em representação de 16 clubes 
In Terras Notícias- 23-01-2017 

 
Nadadora portuguesa vence os 1.500 livres 
a nadadora portuguesa Tamila Holub venceu os 1.500 livres na Flanders Speedo Cu. O 
nadador do Benfica Miguel nascimento foi terceiro nos 200 metros mariposa. NataÇÃo a 
nadadora portuguesa Tamila Holub venceu os 1 
In Emigrante - Mundo Português (O)- 27-01-2017 

 «Magazine do Comité Paralímpico de Portugal» 
«Magazine do Comité Paralímpico de Portugal»: - melhores momentos da 1.ª Gala do 
Comité Paralímpico de Portugal. - retrato de alguns sucessos desportivos de 2016. 
In RTP 2 - Desporto 2 - 21-01-2017 - 15:43H 

 
SCAveiro dominador em Santa Maria da Feira 
PRESTÍGIO A terceira edição do renovado "Troféu das Foga ceiras" decorreu, no último 
fim-de-semana, em Santa Maria da Feira e contou com a participação de 132 nadadores 
em representação de 16 clubes de vários pontos do país 
In Diário de Aveiro- 25-01-2017 

 Técnicos de Natação garantem segurança nas piscinas 
A Federação Portuguesa de Natação (FPN) e a Associação Portuguesa de Técnicos de 
Natação (APTN) defendem que "a substituição de nadadores salvadores por técnicos de 
natação em piscinas públicas destinadas ao alto rendimento desportivo não coloca em 
causa a segurança dos nadadores, em formação e competição 
In Atletismo Magazine Online - 24-01-2017 

 Open de Masters em Sines atrai 500 nadadores 
As excelentes condições da Piscina Municipal Carlos Manafaia, em Sines, voltam a 
motivar a sua escolha para a realização de um grande evento de natação. Desta vez, é o 
Open Internacional de Masters de Inverno, que equivale ao campeonato nacional desta 
categoria, com a participação de 500 nadadores 
In Notícias de Sines Online - 24-01-2017 

 Técnicos de Natação garantem segurança nas piscinas 
Contestam a posição da Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores A Federação 
Portuguesa de Natação (FPN) e a Associação Portuguesa de Técnicos de Natação (APTN) 
defendem que "a substituição de nadadores salvadores por técnicos de natação em 
piscinas públicas destinadas ao alto rendimento desportivo não coloca em causa a 
segurança dos nadadores, em formação e competição 
In Record Online - 24-01-2017 

 Técnicos de Natação garantem segurança nas piscinas 
FPN e a APTN lamentam que a FEPONS não direcione a sua ação para a implementação 
do que de facto interessa para a população portuguesa: a criação e condições de 
competência aquática para a prevenção de afogamentos em qualquer espaço aquático 
In Sábado Online - 24-01-2017 

 Estremoz: CFE Participa em Estágio Regional de Cadetes 
O 1º Estágio Regional de Cadetes da Associação de Natação do Alentejo, na presente 
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época, realizou-se em Beja no dia 21 de janeiro. Participaram 11 atletas Cadetes A, 
selecionados em função dos resultados do Torneio Regional de Cadetes, realizado no 
passado dia 18 de dezembro 
In Tudobem - Informação Regional Online - 24-01-2017 

 
Sines: Piscina Municipal acolhe Open de Masters de Inverno 
As excelentes condições da Piscina Municipal Carlos Manafaia, em Sines, recebe no 
próximo fim de semana o Open Internacional de Masters de Inverno, que equivale ao 
campeonato nacional desta categoria. A competição está marcada para este fim de 
semana, 28 e 29 de janeiro, com a presença de clubes e atletas de todas as regiões do 
país 
In Antena Miróbriga Online - 24-01-2017 

 CLAC obtém 14º lugar por equipas 
"IX TORNEIO DE NATAÇÃO CIDADE DE TORRES NOVAS" Redação em Terça, Janeiro 24, 
2017 - 08:19 Mais um fim de semana com muita natação para as equipas de Absolutos 
(Infantis, Juvenis, Juniores e Seniores) e de Cadetes do Clube de Lazer, Aventura e 
Competição (CLAC-Entroncamento) 
In Entroncamento Online - 24-01-2017 

 Tiago Campos e Nuno Ricardo na Concentração I das Seleções Nacionais de Águas 
Abertas 
Tiago Campos e Nuno Ricardo na Concentração I das Seleções Nacionais de Águas 
Abertas Natação Tiago Campos, nadador júnior do Clube de Natação de Rio Maior, que 
tem vindo, nas últimas épocas, a apresentar excelentes resultados e uma progressão 
notável, quer a nível da Natação Pura, quer a nível das Águas Abertas, foi duplamente 
convocado pela Federação Portuguesa de Natação, no âmbito do Plano de Alto 
Rendimento e Seleções Nacionais de Águas Abertas e Natação Pura 2017, para a 
Concentração I de Natação Pura e de Águas Abertas, que decorreu no Complexo de 
Piscinas do Jamor (p50), nos dias 13 a 15 de janeiro 
In Região de Rio Maior- 20-01-2017 

 
 
Piscina Municipal de Sines acolhe Open de Masters de Inverno 
As excelentes condições da Piscina Municipal Carlos Manafaia, em Sines, voltam a 
motivar a sua escolha para a realização de um grande evento de natação. Desta vez, é o 
Open Internacional de Masters de Inverno, que equivale ao campeonato nacional desta 
categoria 
In Distrito Online - 23-01-2017 

 Piscina Municipal de Sines acolhe Open de Masters 
As excelentes condições da Piscina Municipal Carlos Manafaia, em Sines, voltam a 
motivar a sua escolha para a realização de um grande evento de natação. Desta vez, é o 
Open Internacional de Masters de Inverno, que equivale ao campeonato nacional desta 
categoria 
In Rádio Sines Online - 23-01-2017 

 
Salvador quer festejar primeiro título nos próximos quatro anos 
No discurso que encerrou a 2.ª Gala Legião de Ouro, o presidente do SC Braga destacou 
um ano marcado por vários feitos desportivos, entre eles a conquista da Taça de Portugal 
de futebol. Foi um ano que ficou gravado a ouro na história do SC braga, em que fomos 
felizes e fizemos felizes milhares de pessoas 
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In Bola Online (A) - 24-01-2017 

 Natação Náutico conquista Taça de cidade de Alcobaça 
Natação Náutico conquista "Taça de cidade de Alcobaça" DR 111 O Clube Náutico 
Académico obteve este sábado o 1.º lugar no torneio de natação pura "Taça Cidade de 
Alcobaça", prova organizada pelo Clube de Natação de Alcobaça e que contou com a 
participação de 146 atletas de 14 clubes 
In Diário As Beiras- 24-01-2017 

 Atletas Olímpicos à procura de nova paixão para o pós-alta competição 
In Diário de Notícias- 24-01-2017 

 Comité Olímpico De Portugal - Atletas olímpicos à procura de nova paixão para o pós-
alta competição 
O que fazer depois de deixar a carreira desportiva? Comissão de Atletas Olímpicos dá 
pistas para amenizar a sensação de vazio E depois do adeus? É esta a pergunta que 
muitos atletas de alta competição fazem depois de terminarem as suas carreiras 
desportivas 
In Diário de Notícias Online - 24-01-2017 

 Sporting de Braga venceu torneio de inverno 
O Sporting de Braga venceu 43 provas e foi o clube que teve mais medalhas por 
categorias (83), no Torneio de Inverno da época 2016/17 da Associação de Natação do 
Minho, e disputado no fim de semana, em Barcelos 
In Diário do Minho- 24-01-2017 

 GDN Famalicão foi 2.º na Póvoa de Varzim 
Natação GDN Famalicão foi 2.º na Póvoa de Varzim O Grupo Desportivo Natação Vila 
Nova de Famalicão esteve em bom nível no 3.º Torneio do Clube Naval Povoense, 
realizado no dia 21 de janeiro, nas Piscinas Olímpicas da Póvoa de Varzim, ao sagrar-se 
vice-campeão, numa disputa muito acesa com o FC Porto 
In Diário do Minho- 24-01-2017 

 
 
Selecções treinam no Jamor e no Colégio de Lamas | Jornal Correio da Feira 
Publicado em 23 de Janeiro de 2017. Créditos: DR A Federação Portuguesa de Natação 
promoveu uma concentração de treino com a integração de nadadores de selecção e alto 
rendimento de natação pura no Complexo de Piscina do Jamor e na Piscina do Colégio de 
Lamas 
In Correio da Feira Online - 23-01-2017 

 
Coimbra prepara nadadores olímpicos 
Natação Coimbra vai ter um "Centro de Alto Rendimento Universitário" Arquivo-Carlos 
Jorge Monteiro 1 1 1 O complexo de piscinas de Coimbra vai transformar-se num centro 
de alto rendimento de Natação, no âmbito do projeto olímpico Tóquio 2020 
In Diário As Beiras- 23-01-2017 

 
Tamila vence 1500 livres na Bélgica 
In Bola (A)- 23-01-2017 

 Tamila Holub vence 1.500 livres na Flanders Speedo Cup 
Natação Tamila Holub vence 1.500 livres na Flanders Speedo Cup A nadadora Tamila 
Holub venceu ontem os 1.500 metros livres no último dia da Flanders Speedo Cup, que 
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decorreu em Antuérpia, na Bélgica. A nadadora do SC Braga, campeã da Europa de 
juniores, concluiu a prova em 17 
In Correio do Minho- 23-01-2017 

 Tamila vence em Antuérpia 
In Destak- 23-01-2017 

 Gala Desportiva do Município da Mealhada 
GALA DESPORTIVA DO MUNICÍPIO DA MEALHADA A Gala Desportiva do Município da 
Mealhada, que se realiza dia 30 de janeiro, pretende reconhecer o trabalho realizado no 
concelho em prol do desporto, premiando aqueles que ao longo da sua vida e, 
sobretudo, em cada ano, contribuíram para o seu desenvolvimento 
In Diário de Coimbra- 23-01-2017 

 Mau início acabou por ditar derrota do Náutico 
A equipa do Clube Náutico Académico de Coimbra (CNAC) recebeu a equipa do Naval 
Povoense tendo sido derrotada por 8-10 em jogo a contar para a 9.ª jornada do Nacional 
da 1.ª Divisão de pólo aquático. As equipas entraram bem na partida e com muito 
equilíbrio 
In Diário de Coimbra- 23-01-2017 

 Tamila venceu na Bélgica 
In Jogo (O)- 23-01-2017 

 Natação - Tamila Holub vence 1500 m na Bélgica 
In Jornal de Notícias- 23-01-2017 

 A nadadora portuguesa Tamila Holub venceu os 1500m livres... 
A nadadora portuguesa Tamila Holub venceu os 1500m livres (17m16,77s) na Flanders 
Speedo Cup, em Antuérpia 
In Público- 23-01-2017 

 Tamila ganha na Bélgica 
In Record- 23-01-2017 

 Tamila Holub vence os 1.500 livres na Flanders Speedo Cup 
Portuguesa em evidência em Antuérpia A nadadora portuguesa Tamila Holub venceu 
este domingo os 1.500 metros livres no último dia da Flanders Speedo Cup, que decorreu 
em Antuérpia, na Bélgica. A nadadora do Sporting de Braga, campeã da Europa de 
juniores, concluiu a prova em 17 
In Record Online - 22-01-2017 

 Nadadora portuguesa Tamila Holub vence os 1.500 livres na Flanders Speedo Cup 
Lusa 22 Jan, 2017, 19:36 / atualizado em 22 Jan, 2017, 19:37 | Outras Modalidades A 
nadadora portuguesa Tamila Holub venceu hoje os 1.500 metros livres no último dia da 
Flanders Speedo Cup. | Dominic Ebenbichler - Reuters A nadadora portuguesa Tamila 
Holub venceu este domingo os 1 
In RTP Online - 22-01-2017 

 Tamila Holub vence os 1.500 livres na Flanders Speedo Cup 
A nadadora do Sporting de Braga, campeã da Europa de juniores, concluiu a prova em 
17.16,77 minutos, 22-01-2017 . Record Por Record A nadadora portuguesa Tamila Holub 
venceu este domingo os 1.500 metros livres no último dia da Flanders Speedo Cup, que 
decorreu em Antuérpia, na Bélgica 
In Sábado Online - 22-01-2017 
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Clube de natação de Rio Maior 
In Correio do Ribatejo- 20-01-2017 

 Associação de natação quer pôr o "Algarve a nadar" 
In Jornal do Algarve- 19-01-2017 
 
Kaminskaya bate recorde nacional 
In Diário de Notícias da Madeira- 22-01-2017 
 
Natação: Beatriz Mendes Viegas recebe diploma do recorde nacional júnior 
A jovem nadadora Beatriz Mendes Viegas, do Tavira Natação Clube (TNC), recebeu, das 
mãos do presidente da Câmara Municipal de Tavira, o diploma da Federação Portuguesa 
de Natação comprovativo do recorde nacional de juniores nos 50 metros livres 
In DiáriOnline Algarve Online - 21-01-2017 

 
Recorde nacional de Kaminskaya 
In Bola (A)- 22-01-2017 

 Victoria Kaminskaya estabelece novo recorde nacional dos 400 metros estilos 
natação Victoria Kaminskaya estabelece novo recorde nacional dos 400 metros estilos 
Victoria Kaminskaya melhorou ontem o seu recorde nacional absoluto dos 400 metros 
estilos, nadando em 04.42,39 minutos no primeiro dia da Flanders Speedo Cup, na 
Bélgica 
In Diário do Minho- 22-01-2017 

 Recorde para Kaminskaya 
In Jogo (O)- 22-01-2017 

 Victoria Kaminskaya bate recorde na Bélgica 
In Jornal de Notícias- 22-01-2017 

 Kaminskaya supera recorde dos 400 m estilos 
In Record- 22-01-2017 

 Victoria Kaminskaya estabelece novo recorde nacional dos 400 metros estilos 
Lusa 21 Jan, 2017, 20:26 / atualizado em 21 Jan, 2017, 21:29 | Outras Modalidades | 
Stefan Wermuth - Reuters Victoria Kaminskaya melhorou este sábado o seu recorde 
nacional absoluto dos 400 metros estilos, nadando em 04 
In RTP Online - 22-01-2017 

 Victoria Kaminskaya melhorou recorde nacional 
21 Janeiro 2017 às 19:27 A nadadora do Estrelas S. João de Brito melhorou o anterior 
máximo, que já lhe pertencia, desde 29 de maio de 2016, Victoria Kaminskaya melhorou 
o seu recorde nacional absoluto dos 400 metros estilos, nadando em 04 
In Jogo Online (O) - 21-01-2017 

 Victoria Kaminskaya estabelece novo recorde nacional dos 400 metros estilos 
No primeiro dia da Flanders Speedo Cup, na Bélgica 21-01-2017 . Record Por Record 
Victoria Kaminskaya melhorou este sábado o seu recorde nacional absoluto dos 400 
metros estilos, nadando em 04.42,39 minutos no primeiro dia da Flanders Speedo Cup, 
na Bélgica 
In Sábado Online - 21-01-2017 
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Associação de natação quer pôr o "Algarve a nadar" | Jornal do Algarve 
21/01/2017 . A Associação de Natação do Algarve (ANALGARVE) quer multiplicar os 
eventos de natação na região, para "aumentar de forma significativa o número de 
praticantes, numa região que dispõe de infraestruturas, na sua maioria, bastante 
recentes e de boa qualidade" 
In Jornal do Algarve Online - 21-01-2017 

 Portugal a Nadar em Castelo Branco 
Está rubricado o protocolo que passa a integrar as piscinas municipais de Castelo Branco, 
geridas pela Albigec, no programa Portugal a Nadar, da Federação Portuguesa de 
Natação. O processo de colaboração foi assinado por Luís Correia, presidente da 
autarquia albicastrense e do Conselho de Administração da empresa municipal, e 
Alexander Esteves, do organismo federativo, e cria as bases para que as escolas de 
natação venham a receber uma certificação de qualidade 
In Reconquista- 19-01-2017 

 
Tamila Holun participa na Flanders Cup 
NATAÇÃO | Redacção | A jovem nadadora olímpica do SC Braga, Tamila Holub, já está na 
Bélgica, onde participa, hoje e amanhã, na Flanders Speedo Cup, em Antuérpia, em 
representação da selecção nacional absoluta 
In Correio do Minho- 21-01-2017 

 "Troféu das Fogaceiras" reúne 17 clubes nacionais 
"Troféu das Fogaceiras" reúne 17 clubes nacionais PROVA Repartida por duas jornadas, 
tem início esta tarde e acaba amanhã de manhã, após a entrega de prémios, o "Troféu 
das Fogaceiras", a primeira pro va da época em Natação Adaptada a nível nacional 
In Diário de Aveiro- 21-01-2017 

 Anadia recebe cerca de 200 nadadores 
Anadia recebe cerca de 200 nadadores CONVÍVIO As Piscinas Municipais de Anadia 
recebem, hoje, pelas 14 horas, a segunda (de seis) etapa do "Circuito de Escolas de 
Natação 2016/2017", evento que conta com a participação de cerca de 200 nadadores 
em representação de oito escolas municipais de natação 
In Diário de Aveiro- 21-01-2017 

 Tamila Holub na "Flanders Cup" 
nadadora do sc braga compete hoje e amanhã Tamila Holub na "Flanders Cup" A 
nadadora olímpica do Sporting Clube de Braga, Tamila Holub, partiu ontem para a 
Bélgica, onde vai participar no "Flanders Speedo Cup", na cidade belga de Antuérpia, 
para representar as cores da seleção nacional de Portugal (absoluta), entre os dias de 
hoje e amanhã, informou o emblema arsenalista 
In Diário do Minho- 21-01-2017 

 
Tavira Natação Clube: Beatriz Viegas recebe diploma de recorde nacional 
PARTILHE Imprimir Momento da entrega do diploma a Beatriz Viegas Beatriz Mendes 
Viegas, atleta do Tavira Natação Clube, recebeu o diploma da Federação Portuguesa de 
Natação, comprovativo do recorde nacional nos 50 metros livres, na categoria Júnior, 
esta quarta-feira, dia 18, na Câmara de Tavira 
In Postal do Algarve Online - 20-01-2017 

 Natação - Atleta do CN Rio Maior na seleção nacional de águas abertas - O Ribatejo | 
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jornal regional online 
O Ribatejo | jornal regional onlineNatação - Atleta do CN Rio Maior na seleção nacional 
de águas abertasO Ribatejo | jornal regional onlineTiago Campos, nadador júnior do 
Clube de Natação de Rio Maior, que tem vindo a apresentar excelentes resultados e uma 
progressão notável na Natação Pura e nas Águas Abertas, foi duplamente convocado pela 
Federação Portuguesa de Natação, para 
In Ribatejo Online (O) - 20-01-2017 

 
Atleta do Tavira Natação Clube recebe diploma de Record Nacional 
No dia 18 do corrente, o Dr. Jorge Botelho presidente da Câmara Municipal de Tavira, 
acompanhado da sua vereação, entregou à atleta do TNC, Beatriz Mendes Viegas o 
diploma da Federação Portuguesa de Natação, comprovativo do Record Nacional, nos 
50m livres, categoria Júnior 
In Voz do Algarve Online (A) - 20-01-2017 

 Piscinas fecham para obras impostas pela Delegação de Saúde 
Pedro Granja Foto: Olga Costa Câmara já sabia há dois anos que piscinas tinham de 
fechar OBRAS Delegação de Saúde apontou várias deficiências A Câmara sabia, pelo 
menos desde 2015, que as Piscinas Municipais, abertas há 16 anos, tinham de encerrar 
para obras de requalificação, depois de o último relatório da Delegação de Saúde de 
Barcelos ter apontado várias deficiências estruturais e nos equipamentos, considerando a 
intervenção como urgente 
In Barcelos Popular- 19-01-2017 

 Atletas do CN Rio Maior nas seleções nacionais de águas abertas 
NATAÇ ÃO Tiago Campos, nadador júnior do Clube de Natação de Rio Maior, que tem 
vindo a apresentar excelentes resultados e uma progressão notável na Natação Pura e 
nas Águas Abertas, foi duplamente convocado pela Federação Portuguesa de Natação, 
para a Concentração I de Natação Pura e de Águas Abertas, que decorreu no Complexo 
de Piscinas do Jamor (p50), nos dias 13 a 15 de janeiro 
In Ribatejo (O)- 19-01-2017 

 
Viana Natação Clube mostrou habilidades 
NATAÇÃO | Redacção | O Viana Natação Clube participou no Torneio de Escolas de 
Técnicas Alternadas que se realizou na Piscina Municipal Frederico Pinheiro, em Viana do 
Castelo. Esta competição, inserida no calendário regional da Associação Natação do 
Minho, é composta por provas individuais e de estafetas nos estilos de 'crawl' e costas 
nas distâncias de 25 e 50 metros para atletas com idades compreendidas entre os oito e 
os 18 anos, e tem como principais objectivos desenvolver e dinamizar o gosto pela 
prática da modalidade, proporcionar o convívio entre alunos de diferentes clubes e 
constitui-se como uma excelente oportunidade de aplicação das capacidades adquiridas 
e desenvolvidas nas diferentes escolas de natação 
In Correio do Minho- 20-01-2017 

 Manter o clube no mapa internacional 
In Diário de Notícias da Madeira- 20-01-2017 

 Mais de 100 seniores em festival de natação 
Mais de 100 seniores em festival de natação FORNOS DE ALGODRES O município de 
Fornos de Algodres organizou na quarta-feira, durante a manhã, um Festival de Natação 
dirigido aos seniores do Projecto de Envelhecimento Activo "Fornos Vida" 
In Diário de Viseu- 20-01-2017 
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Seleção de sete em Antuérpia 
In Bola (A)- 20-01-2017 

 Lista de nomeados da Gala da Mealhada já está completa 
Lista de nomeados da Gala da Mealhada já está completa DEFINIÇÃOA lista dos finalistas 
para a Gala Desportiva do Município da Mealhada ficou esta semana completa com a 
nomeação dos candidatos aos prémios de Atleta do Ano, Revelação do Ano, Dirigente do 
Ano e Treinador do Ano, bem como os contemplados com o prémio de Mérito 
Desportivo 
In Diário de Aveiro- 20-01-2017 

 Torneio de Natação Padres Redentoristas 
Torneio de Natação Padres Redentoristas É já amanhã, a partir das 14h30, que o 
município de Pampilhosa da Serra vai estar representado com cerca de 30 nadadores na 
sexta edição do Torneio de Natação das Piscinas do Centro Social Padres Redentoristas, 
em Castelo Branco 
In Diário de Coimbra- 20-01-2017 

 Natação homenageia Francisco R. de Sousa 
In Diário de Notícias da Madeira- 20-01-2017 

 Vanessa Fernandes regressa ao triatlo 
In Record- 20-01-2017 

 Vanessa Fernandes regressa ao triatlo 
Aos 31 anos, quer voltar a viver emoções fortes na modalidade em que foi medalha de 
prata olímpica Vanessa Fernandes vai filiar-se em breve na Federação de Triatlo de 
Portugal para fazer a primeira prova na modalidade que lhe deu a medalha de prata nos 
Jogos Olímpicos de Pequim em 2008, após um longo afastamento 
In Record Online - 20-01-2017 

 
 
Torneio Cidade de Torres Novas realiza-se este sábado 
Torneio Cidade de Torres Novas realiza-se este sábado nataÇÃo O torneio de natação 
"Cidade de Torres Novas" realiza-se este sábado, dia 21 de Janeiro, nas piscinas 
municipais, num evento que completará 9 edições 
In Jornal Torrejano- 20-01-2017 

 Inês Neto Rocha na seleção nacional 
Natação Inês Neto Rocha na seleção nacional A nadadora pacense Inês Neto Rocha foi 
convocada pela Federação Portuguesa de Natação para representar a Seleção Nacional 
Júnior, que nos dias 4 e 5 de Feve 
In Gazeta de Paços de Ferreira- 19-01-2017 

 Natação: Torneio Cidade de Torres Novas realiza-se este sábado 
O torneio de natação "Cidade de Torres Novas" realiza-se este sábado, dia 21 de Janeiro, 
nas piscinas municipais, num evento que completará 9 edições. A competição contará, 
segundo a organização, com a presença de mais de 250 nadadores, em representação de 
16 clubes oriundos de diversas associações, prometendo conferir um elevado nível 
competitivo ao evento 
In Jornal Torrejano Online - 19-01-2017 
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Natação: Portugal a Nadar é aplicado em Castelo Branco 
Federação Portuguesa de Natação passa a seguir atentamente o trabalho que é feito nas 
escolas da Albigec. Certificação de qualidade é feita por níveis. Responsáveis da 
modalidade e Câmara de Castelo B 
In Reconquista Online - 19-01-2017 

 
"Estamos a destruir o conceito dos três grandes" - Entrevista a José Manuel Fernandes 
1921 2017 J osé Manuel Fernandes, presidente da Assembleia Geral do SC Braga, destaca 
a curta diferença do SCBraga ao nível dos "custos/resultados" em comparação com os 
designados três clubes grandes do futebol português 
In Correio do Minho - Desporto- 19-01-2017 

 Campeões nacionais e recordes 
Campeões nacionais e recordes Secção de Natação do SC Braga conta com 93 nadadores 
em competição, num total de 900 atletas, distribuídos entre escolinhas, lazer, 
competição e masters. Para além de Tamila Holub (que se estreou nos Jogos Olímpicos 
do Rio'16), o ano da natação arsenalista ficou marcado pelos campeões nacionais José 
Lopes (400m livres, 800m livre, 1500m livres, 200m estilos e 200m costas) e Jorge Silva 
(200m bruços com recorde nacional e 100m estilos) 
In Correio do Minho - Desporto- 19-01-2017 

 As Piscinas Municipais de Anadia 
6As Piscinas Municipais de Anadia acolhem, este sábado, a 2.ª etapa do "Circuito de 
Escolas de Natação 2016/2017 ", com a participação de 200 nadadores em representação 
de oito escolas municipais de natação 
In Diário As Beiras- 19-01-2017 

 Último período foi fatal para o CNAC 
Último período foi fatal para o CNAC Derrota Equipa de Coimbra desaproveitou o factor 
casa e não evitou a derrota para os vimaranenses CNAC 10 João Rodrigues, André 
Martins, Ricardo Serém, Filipe Cavaleiro (1), Filipe Oliveira (1), João Conde (1), João M 
In Diário de Coimbra- 19-01-2017 

 Câmara duplica apoio social em três anos 
In Diário de Notícias da Madeira- 19-01-2017 

 Academistas somam recordes 
Academistas somam recordes O Académico de Viseu apresentou-se em Anadia para 
participar no Torneio de Velocidade da Associação de Natação Centro Norte de Portugal 
(ANCNP) com uma equipa composta, quase na totalidade, por nadadores infantis, que 
alcançaram vários recordes pessoais nas piscinas de Anadia, perante cerca de 200 
nadadores a representarem 16 clubes 
In Diário de Viseu- 19-01-2017 

 Prémios sem discriminação 
In Jornal de Notícias- 19-01-2017 

 Roteiro das melhores lojas de desporto 
Um roteiro das principais lojas de desporto em Lisboa e no Porto. Para que nada falte na 
hora do treino , aos quase profissionais na corrida e aos que pretendem iniciar-se nas 
artes marciais. Haja força e, sobretudo, força de vontade EM FORMA Correr, dançar, 
pedalar ou escalar é bom, mas ainda melhor é fazê-lo "comme il faut" 
In Visão- 19-01-2017 
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Portugal com sete atletas na Flanders Speedo Cup 
Competição contará com a presença de alguns dos melhores nadadores mundiais 
Portugal estará representado com sete nadadores na Flanders Speedo Cup, prova que 
decorre nos próximos dias 21 e 22, em Antuérpia, na Bélgica 
In Record Online - 18-01-2017 

 
Escolas de Natação da Albigec vão trabalhar com a Federação 
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ESTÁ ASSINADO Escolas de Natação da Albigec vão 
trabalhar com a Federação Com o protocolo Portugal a Nadar a Albigec pretende 
certificar as escolas das piscinas de Castelo Branco e Alcains Cristina Valente As escolas 
de natação da Albigec - Empresa de Gestão de Equipamentos Culturais, Desportivos e de 
Lazer começam agora o processo de certificação dado pela Federação Portuguesa de 
Natação 
In Gazeta do Interior- 18-01-2017 

 Atletas do GCVR participam em estágios nacionais e regionais 
Em virtude dos resultados alcançados nas primeiras competições da época 2016/2017, os 
atletas do Ginásio Clube Vila Real participaram em vários estágios de índole nacional e 
regional que serviram para avaliar o desenvolvimento dos nadadores 
In Notícias de Vila Real- 18-01-2017 

 Piscinas vão receber certifi cação pela Federação Portuguesa de Natação 
Federação Portuguesa de Natação assina protocolo com Albigec ? Decorreu no sábado a 
assinatura do protocolo entre as escolas de natação da Empresa de Gestão de 
Equipamentos Culturais, Desportivos e de Lazer (Albigec) e a Federação Portuguesa de 
Natação 
In Povo da Beira- 18-01-2017 

 
Galitos conquista definitivamente o troféu 
A equipa do Galitos/Bresimar foi a grande vencedora da Associação de Natação de 
AveiroAssociação de Natação do Cen tro Norte de Portugal, que se dis putou no passado 
sábado nas Piscinas Municipais de Anadia 
In Diário de Aveiro- 18-01-2017 

 Reconhecimento da Lousã a José Moreira e Gabriel Lopes 
EXECUTIVO Numa decisão unânime, os vereadores da Câmara Municipal da Lousã 
aprovaram votos de reconhecimento a José Moreira e Gabriel Lopes. No primeiro caso, 
trata-se do presidente da Direcção Distrital de Coimbra da ACAPO – Associação de Cegos 
e Amblíopes de Portugal, empossado no dia 8 de Janeiro 
In Diário de Coimbra- 18-01-2017 

 140 alunos de 10 escolas reunidos em Vouzela 
A Piscina Municipal de Vouzela foi o palco de mais uma prova de natação no âmbito do 
Desporto Escolar. Promovida pelo Agrupamento de Escolas de Vouzela e Campia, com o 
apoio do Município de Vouzela, a competição contou com a participação de 140 
nadadores de 10 escolas do distrito de Viseu: escolas Básicas de Campo de Besteiros 
(Tondela), Vouzela, Caramulo, Nelas e S 
In Diário de Viseu- 18-01-2017 

 
CNTN nos Estágios FPN, Jornada de Apuramento e Torneio de Natação Adaptada 
Natação Redação em Segunda, Janeiro 16, 2017 - 21:47 O CNTN está ativo em várias 
frentes neste início de novo ciclo competitivo. Muitos treinos, participação em estágios e 
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concentrações de treino da Federação Portuguesa de Natação (FPN), participação da 
natação adaptada e participação na Jornada de Apuramento em Santarém são os temas 
que trazemos esta semana 
In Entroncamento Online - 17-01-2017 

 Federação Portuguesa de Natação assina protocolo com Albigec 
Decorreu no sábado a assinatura do protocolo entre as escolas de natação da Empresa 
de Gestão de Equipamentos Culturais, Desportivos e de Lazer (Albigec) e a Federação 
Portuguesa de Natação. Com este protocolo, em outubro, as escolas vão receber a 
certificação nível 1, como explicou Alexsander Esteves, vice-presidente da Federação 
Portuguesa de Natação 
In Povo da Beira Online - 16-01-2017 

 
SC Braga vence na Maia XVII Torneio de Natação 
NATAÇÃO | Redacção | O Sporting Clube de Braga venceu o XVII Torneio de natação 
"cidade da Maia" que se realizou no sábado e que contou com a presença de 197 
nadadores em representação de 16 clubes. Os "Guerreiros do Minho" venceram a 
competição com 225 pontos, seguidos pelo Famalicão com 199 pontos, na terceira 
posição ficou o CAP com 158 pontos e em quarto o FC Porto com 155 pontos 
In Correio do Minho- 17-01-2017 

 XVII Torneio Internacional GDN Famalicão em segundo com quatro primeiros lugares 
XVII Torneio Internacional GDN Famalicão em segundo com quatro primeiros lugares No 
Torneio do Clube Natação da Maia, o Grupo Desportivo Natação Vila Nova de Famalicão 
obteve quatro primeiros lugares, somando 199 pontos e classificando-se em segundo 
lugar do pódio, imediatamente atrás do Sporting Clube de Braga 
In Correio do Minho- 17-01-2017 

 Plantel do Feirense alvo do Controlo Antidoping 
SURPRESA O plantel profissional do Feirense foi, ontem, surpreendido pela Autoridade 
Antidopagem de Portugal (ADOP), que realizou recolha de sangue e de urina a todos os 
jogadores, exceptuando Peter Etebo e Tiago Silva, que saíram lesionados do último jogo 
frente ao Vitória de Guimarães e foram os únicos que não estiveram presentes na sessão 
de trei no uma vez que foram destacados para a realização de exames médicos 
In Diário de Aveiro- 17-01-2017 

 GDN Famalicão terminou na 2.ª posição 
GDN Famalicão terminou na 2.ª posição O GDN Famalicão esteve em destaque no 
Torneio do Clube Natação da Maia, disputado no passado fim de semana, ao conquistar a 
segunda posição por equipas. O conjunto famalicense fez-se representar por oito 
nadadores: (Beatriz Martins, Miguel Santos, Cristiana Ribeiro, João Carlos Silva, Rafaela 
Silva, Rui Faria, Inês Martins e João Tinoco), tendo obtido quatro medalhas de ouro, 
somando 199 pontos e classificando-se em segundo lugar do pódio, atrás do Sporting de 
Braga 
In Diário do Minho- 17-01-2017 

 SC Braga conquistou Torneio Cidade da Maia 
O Sporting de Braga venceu o 17.º torneio de natação "Cidade da Maia" que se realizou 
no passado sábado e que contou com a presença de 197 nadadores em representação de 
16 clubes. Os "Guerreiros do Minho" venceram a competição com 225 pontos, seguidos 
pelo GDN Famalicão com 199 pontos, na terceira posição ficou o CAP com 158 pontos e 
em 4 
In Diário do Minho- 17-01-2017 
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 Viana NC conquistou oitava posição 
Viana NC conquistou oitava posição Também o Viana NC participou no torneio, tendo 
terminado na oitava posição. Ivone Silva venceu os 100 estilos e os 100 livres, Rui Silva, 
os 100 livres e foi segundo nos 100 estilos, José Silva venceu os 100 mariposa, Vítor 
Carvalho venceu os 400 livres e foi terceiro nos 100 livres, Alexandre Faustino venceu os 
100 bruços e os 100 livres e Hélder Faustino foi segundo nos 100 bruços e oitavo nos 100 
livres 
In Diário do Minho- 17-01-2017 

 Inês Henriques: "Se me perguntarem se vou tentar bater o recorde, digo já que sim" 
Marchadora olímpica é a primeira recordista mundial dos 50 quilómetros marcha Inês 
Henriques, que entrou domingo para a história do atletismo como a primeira recordista 
mundial dos 50 quilómetros marcha, com 04:08 
In Jogo Online (O) - 16-01-2017 

 Recordista mundial dos 50 kms marcha Inês Henriques quer baixar marca 
A portuguesa Inês Henriques, que entrou domingo para a história do atletismo como a 
primeira recordista mundial dos 50 quilómetros marcha, com 04:08.25 horas, admitiu 
hoje à Lusa o desejo de baixar esse registo para perto das quatro horas 
In Notícias ao Minuto Online - 16-01-2017 

 Recordista mundial dos 50 kms marcha Inês Henriques quer baixar marca para as 4 
horas 
Atletismo Inês Henriques, que entrou domingo para a história do atletismo como a 
primeira recordista mundial dos 50 quilómetros marcha, com 04:08.25 horas, admitiu 
que quer baixar o registo para quatro horas 
In Observador Online - 16-01-2017 

 Inês Henriques quer baixar recorde mundial dos 50 km 
Marchadora olímpica quer estabelecer nova marca abaixo das quatro horas Inês 
Henriques, que entrou domingo para a história do atletismo como a primeira recordista 
mundial dos 50 km marcha, com 4:08 
In Record Online - 16-01-2017 
 
Troféu das Fogaceiras recebeu clubes nacionais 
troFÉu dAs FogAcEirAs rEcEbE clubEs NAcioNAis NATAÇÃO O número de equipas e 
atletas inscritos ainda não está encerrado, na medida em que as inscrições estão ainda 
em curso até ao dia 16 de Janeiro. Todavia, confirmam-se já algumas presenças que 
trazem as mais importantes referências da modalidade a Santa Maria da Feira 
In Correio da Feira- 16-01-2017 

 Castelo Branco: Escolas de Natação da Albigec começam a trabalhar com Federação 
As escolas de natação da Albigec - Empresa de Gestão de Equipamentos Culturais, 
Desportivos e de Lazer começam agora o processo de certificação dado pela Federação 
Portuguesa de Natação. O protocolo foi assinado no sábado, e em outubro, se tudo 
correr como o previsto as escolas devem receber a certificação de nível 1 
In Diário Digital Castelo Branco Online - 16-01-2017 

 Município de Castelo Branco assina protocolo com a Federação de natação 
A Câmara Municipal de Castelo Branco e a Federação de Natação de Portugal, 
assinaram um protocolo durante o VI Meeting realizado no último sábado na cidade 
albicastrense. O protocolo foi assinado pelo vice presidente da Federação de Natação 
de Portugal, Alexander Esteves, ex-atleta e o presidente do Município Luís Correia 

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e525bec0-e229-4419-9c96-3f479c11d916&analises=1
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=445424ae-7227-4fd7-a663-0e3530bd0ee7
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7608b60e-98d0-4ed2-b0b0-af302d03728d
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b39599af-527f-4f2f-93cf-459005aca4cb
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=fb1f6761-da10-420a-8730-85b0a44d8126
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=74224964-9605-4cc8-99d1-eb908d35bbb4&analises=1
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=986abacf-2d5e-4f29-9e61-0f2ad8e08e6c


RELATORIO MENSAL DE ATIVIDADE 
Janeiro de 2017 

 

In BeiraNews Online - 15-01-2017 

 Nadadores em estágio da Federação Portuguesa de Natação 
In Opinião Pública- 12-01-2017 

 Albigec com escolas certificadas 
PROTOCOLO COM A FEDERAÇÃO Albigec com escolas certifi cadas Durante a 
conferência de imprensa, o também vereador da autarquia albicastrense, João 
Carvalhinho, anunciou que no dia do meeting será assinado um protocolo entre a 
Albigec e a Federação Portuguesa de Natação, no âmbito do programa ?Portugal a 
Nadar»" 
In Reconquista- 12-01-2017 

 

 João Vaz começa ano em Alhandra 
O Vice-Campeão Mundial e Europeu João Vaz participa no Torneio de Natação 
Adaptada que se cumpre em Alhandra, este domingo, dia 15 de janeiro, pelas 15h00. O 
nadador arranca o novo ano, depois de um 2016 recheado de grandes resultados e que 
terminou com a nomeação para Atleta do Ano por parte da Federação Portuguesa de 
Natação e conquista do Prémio Stromp 
In Atletismo Magazine Online - 14-01-2017 

  

 
Natação: Meeting de Castelo Branco motiva 250 nadadores 
A sexta edição do meeting promovido pela ANAR realiza-se no sábado, com a presença 
de 15 equipas e duas centenas e meia de atletas.. Natação concentra atenções ete 
sábado com o meeting da ANAR A Associação de Natação Albicastrense (ANAR) e a 
câmara albicastrense, em parceria com a Albigec, realizam este sábado o 6º Meeting 
de Castelo Branco em natação 
In Reconquista Online - 14-01-2017 

 Meeting motiva 250 nadadores 
A Associação de Natação Albicastrense (ANAR) e a câmara albicastrense, em parceria 
com a Albigec, realizam este sábado o 6º Meeting de Castelo Branco em natação. Uma 
prova que vai juntar nas piscinas municipais cerca de 250 nadadores oriundos de vários 
pontos do país e em representação de 15 equipas 
In Reconquista- 12-01-2017 

 
Castelo Branco adere ao "Portugal a Nadar" 
Castelo Branco adere ao "Portugal a Nadar" Diario Digital Castelo Branco | 2017-01-14 
08:01:00 O Presidente da Câmara Municipal, Luís Correia, o Conselho de Administração 
da ALBIGEC e o Vice-Presidente da Federação Portuguesa de Natação, Alexsander 
Esteves, assinam hoje o protocolo de adesão das Escolas de Natação da ALBIGEC ao 
Programa "Portugal a Nadar" da Federação Portuguesa de Natação 
In Diário Digital Castelo Branco Online - 14-01-2017 

 
Nadadora Ana Sofia Sousa na Seleção Nacional 
In Leme (O)- 12-01-2017 

 
O torneio de preparação da Associação de Natação de Coimbra 
DR 6 "O torneio de preparação da Associação de Natação de Coimbra – nata ção pura e 
masters em piscina longa (50 metros), realiza-se este sábado, no Complexo Olímpico de 
Piscinas de Coimbra. As provas têm início marcado para as 09H30, da parte da manhã e 
às 16H00 da parte da tarde 
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In Diário As Beiras- 13-01-2017 

 Castelo Branco 
6 CASTELO BRANCO Mais de duas centenas de atletas de todo o país vão participar 
num 'meeting' de natação que decorre amanhã, em Castelo Branco. O evento, 
organizado pela câmara e pela Associação de Natação Albicastrense, conta com a 
participação de 15 equipas de todo o país 
In Diário As Beiras- 13-01-2017 

 
Columbófila prestes a atingir a 50.ª internacionalização 
Natação Columbó?la prestes a atingir a 50.ª internacionalização 111 A Secção de 
Natação da Associação de Solidariedade Social Sociedade Columbó?la Cantanhedense 
está prestes a atingir a marca histórica da 50 
In Diário As Beiras- 12-01-2017 

 Escolas de natação vão ter certificação 
ALBIGEC Escolas de natação vão ter certificação Com o protocolo Portugal a Nadar a 
Albigec pretende certificar as escolas das piscinas de Alcains e Castelo Branco A Câmara 
de Castelo Branco, através da Albigec – Empresa de Gestão de Equipamentos Culturais, 
Desportivos e de Lazer, vai assinar, com a Federação Portuguesa de Natação (FPN), o 
protocolo Portugal a Nadar, um projeto que promove o aumento da qualidade dos 
serviços prestados aos munícipes no desenvolvimento da natação de formação, que 
poderá potenciar o aproveitamento de um maior nível dos nadadores de cada região 
ao serviço de Portugal 
In Gazeta do Interior- 11-01-2017 

 
Meeting de natação com 250 participantes 
Castelo Branco recebe, sábado, o 6º Meeting de Natação, uma iniciativa que este ano 
acolhe 15 equipas de todo o País, num total de 250 nadadores. Organizado pela 
Associação de Natação Albicastrense (ANAR) e Câmara de Castelo Branco, o meeting é 
bem demonstrativo da dinâmica já existente na cidade com este desporto 
In Gazeta do Interior- 11-01-2017 

 
UMinho premeia 124 estudantes com excelência desportiva 
A UNIVERSIDADE DO MINHO vai premiar os seus estudantes que conjugaram em 
2015/2016 a excelência desportiva com o sucesso académico. Ao todo serão 
distinguidos 124 estudantes/atletas com os Prémios de Mérito Desportivo, numa 
cerimónia agendada para o próximo sábado 
In Correio do Minho- 12-01-2017 

 Galitos em destaque na Mealhada 
A Associação de Natação do Centro Norte de Portugal organizou, no último fim-de-
semana, o Meeting Internacional Masters 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada em 
Piscina Curta (25m). Entre os 214 atletas (138 masculinos e 76 femininos) presentes, 
em representação de 30 clubes, destaque para a obtenção de dez recordes de 
Portugal, sendo que um foi batido por Maria Cunha, atleta do Galitos/Bresimar, que, 
no escalão E (45-49), estabeleceu uma nova nova marca nos 50 metros Bruços (40,63 
segundos) e obteve ainda a melhor pontuação segundo a tabela FINA (684 pon to) do 
respectivo escalão 
In Diário de Aveiro- 12-01-2017 

 Seleção portuguesa e Ronaldo nomeados para os Laureus 
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Vencedores são conhecidos a 14 de fevereiro. Por Lusa|15:37 A seleção portuguesa de 
futebol e Cristiano Ronaldo foram esta quarta-feira nomeados para os Prémios Laureus 
de melhor equipa e de desportista masculino do ano, respetivamente, sendo os 
vencedores conhecidos na gala de 14 de fevereiro, no Mónaco 
In Correio da Manhã Online - 11-01-2017 

 Prémios - Seleção e Cristiano Ronaldo nomeados para os Laureus 
Melhor equipa e de desportista masculino do ano: são estes os prémios que 
acrescentar ao currículo A seleção portuguesa de futebol e Cristiano Ronaldo foram 
hoje nomeados para os Prémios Laureus de melhor equipa e de desportista masculino 
do ano, respetivamente, sendo os vencedores conhecidos na gala de 14 de fevereiro, 
no Mónaco 
In Diário de Notícias Online - 11-01-2017 

 Seleção Nacional e Cristiano Ronaldo nomeados para os Laureus 
11 Janeiro 2017 às 15:23 Jogador português é candidato a mais um troféu pelo que fez 
em 2016 Cristiano Ronaldo está nomeado para o prémio Laureus de Desportista 
Masculino do Ano, partilhando o palco com estrelas de outras modalidades, como 
Usain Bolt, Le Bron James, Mo Farah, Andy Murray ou Stephen Curry 
In Jogo Online (O) - 11-01-2017 

 Seleção portuguesa e Ronaldo nomeados para os Prémios Laureus 
Hoje às 15:55 A seleção portuguesa de futebol e Cristiano Ronaldo foram esta quarta-
feira nomeados para os Prémios Laureus de melhor equipa e de desportista masculino 
do ano, respetivamente. O capitão da seleção nacional, que venceu recentemente o 
prémio FIFA "The Best" e a Bola de Ouro da revista France Football, pode, assim, 
tornar-se o primeiro futebolista a conquistar o galardão de desportista masculino do 
ano 
In Jornal de Notícias Online - 11-01-2017 

 Seleção Nacional e Cristiano Ronaldo nomeados para os Prémios Laureus 
Seleção Nacional A seleção portuguesa e Cristiano Ronaldo foram nomeados para os 
Prémios Laureus de melhor equipa e de desportista masculino do ano. GEORGI 
LICOVSKI/EPA A seleção portuguesa de futebol e Cristiano Ronaldo foram, esta quarta-
feira, nomeados para os Prémios Laureus de melhor equipa e de desportista masculino 
do ano, respetivamente, sendo os vencedores conhecidos na gala de 14 de fevereiro, 
no Mónaco 
In Observador Online - 11-01-2017 

 Seleção portuguesa e Cristiano Ronaldo nomeados para os Prémios Laureus 
CR7 e a selecção nacional estão entre os nomeados para os prémios Laureus. A 
selecção portuguesa de futebol e Cristiano Ronaldo foram, esta quarta-feira, nomeados 
para os Prémios Laureus de melhor equipa e de desportista masculino do ano, 
respectivamente, sendo os vencedores conhecidos na gala de 14 de Fevereiro, no 
Mónaco 
In Público Online - 11-01-2017 

 Seleção portuguesa e Ronaldo nomeados para os Laureus 
Lusa 11 Jan, 2017, 16:11 / atualizado em 11 Jan, 2017, 16:12 | Futebol Internacional 
Legenda da Imagem | Reuters A seleção portuguesa de futebol e Cristiano Ronaldo 
foram nomeados esta quarta-feira para os Prémios Laureus de melhor equipa e de 
desportista masculino do ano, respetivamente, sendo os vencedores conhecidos na 
gala de 14 de fevereiro, no Mónaco 
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In RTP Online - 11-01-2017 

 Seleção Nacional e Cristiano Ronaldo nomeados para os Prémios Laureus 
Vencedores conhecidos na gala de 14 de fevereiro 11-01-2017 . Record Por Record A 
Seleção Nacional e Cristiano Ronaldo foram esta quarta-feira nomeados para os 
Prémios Laureus de melhor equipa e de desportista masculino do ano, respetivamente, 
sendo os vencedores conhecidos na gala de 14 de fevereiro, no Mónaco 
In Sábado Online - 11-01-2017 

 Portugal e Ronaldo nomeados para os Prémios Laureus 
O capitão da selecção nacional pode tornar-se o primeiro futebolista a conquistar o 
galardão de desportista masculino do ano. A selecção de futebol tem a concorrência da 
selecção olímpica brasileira de futebol, do Real Madrid, dos Cleveland Cavaliers, da 
Mercedes e dos Chicago Hubs 11-01-2017 
In Sábado Online - 11-01-2017 

 Seleção portuguesa e Cristiano Ronaldo nomeados para os Prémios Laureus 
11 jan 2017 · 16:06 A seleção portuguesa de futebol e Cristiano Ronaldo foram hoje 
nomeados para os Prémios Laureus de melhor equipa e de desportista masculino do 
ano, respetivamente, sendo os vencedores conhecidos na gala de 14 de fevereiro, no 
Mónaco 
In Sapo Online - Sapo 24 Online - 11-01-2017 

 Seleção portuguesa e Cristiano Ronaldo nomeados para os Prémios Laureus 
Desporto © Reuters Staff / Reuters 11.01.2017 16h09 A seleção portuguesa de futebol 
e Cristiano Ronaldo foram esta quarta-feira nomeados para os Prémios Laureus de 
melhor equipa e de desportista masculino do ano 
In SIC Notícias Online - 11-01-2017 

 Seleção e Ronaldo nomeados para os Prémios Laureus 
Estão nomeados nas categorias de equipa e de desportista masculino do ano, 
respetivamente. Os vencedores serão conhecidos na gala de 14 de fevereiro, no 
Mónaco. PUB PUB O capitão da seleção nacional, que venceu recentemente o prémio 
FIFA "The Best" e a Bola de Ouro da revista France Football, pode, assim, tornar-se o 
primeiro futebolista a conquistar o galardão de desportista masculino do ano 
In TSF Online - 11-01-2017  

Melhoria da prática de natação nos equipamentos municipais é objetivo 
NOTICIAS DO RIBATEJO EM SUMARIO E ACTUALIZADAS PERIODICAMENTE - "A 
Imparcialidade Na Noticia" - UMA REFERÊNCIA NA INFORMAÇÃO REGIONAL - Esta 
quarta-feira, dia 11 de janeiro'17, pelas 15h00, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, 
a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira assina um contrato-programa com a 
Federação Portuguesa de Natação, com vista à melhoria da prática da modalidade nos 
equipamentos municipais, regularmente utilizados por cerca de 4000 praticantes 
In Notícias do Ribatejo Online - 11-01-2017 

 Albigec e Federação Portuguesa de Natação assinam protocolo 
Albigec e Federação Portuguesa de Natação assinam protocolo ? O vereador da 
Câmara Municipal de Castelo Branco, João Carvalhinho, anunciou esta segundafeira 
que as piscinas de Castelo Branco e Alcains vão receber uma certificação da Federação 
Portuguesa de Natação, de modo a "reforçar condições para a prática competitiva" 
In Povo da Beira- 11-01-2017 

 Nadadores famalicenses em estágio da Federação 
O Grupo Desportivo Natação Vila Nova de Famalicão (GDNF) teve oito nadadores 
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convocados pela Federação Portuguesa de Natação para o estágio de capacitação 
técnica, realizado em Vila Praia de âncora no passado fim de semana 
In Povo Famalicense (O)- 10-01-2017 

 
Vitória perdeu no Nacional de Pólo Aquático 
Vitória perdeu no Nacional de Pólo Aquático > No regresso do Nacional de Pólo 
Aquático da 1ª Divisão, o Vitória perdeu com o Povoense por 9-11. Frente a uma 
equipa com aspirações a garantir um lugar entre os quatro primeiros, o Vitória marcou 
por João Costa (3), Rui Sarmento, Pedro Silva (2) e Pedro Cunha (3) 
In Comércio de Guimarães (O)- 11-01-2017 

 Vitória perde com Povoense em jogo equilibrado 
A formação vitoriana perdeu na receção ao Clube Naval Povoense por 11-9, no sábado, 
numa partida da sétima jornada da Primeira Divisão nacional, em que entrou para o 
último período a vencer por 8-6, mas permitiu a reviravolta do conjunto poveiro na 
parte final do desafio 
In Mais Guimarães - A Revista - Mais Guimarães - O Jornal- 10-01-2017 

 
Albigec e Federação Portuguesa de Natação assinam protocolo 
O vereador da Câmara Municipal de Castelo Branco, João Carvalhinho, anunciou esta 
segunda-feira que as piscinas de Castelo Branco e Alcains vão receber uma certificação 
da Federação Portuguesa de Natação, de modo a "reforçar condições para a prática 
competitiva" 
In Povo da Beira Online - 10-01-2017 

 Meia-maratona da Guarda está marcada para o dia 2 de abril 
In Terras da Beira- 05-01-2017 

 
Atleta na seleção 
In Correio da Manhã - Correio da Manhã Algarve- 11-01-2017 

 Importância da fisioterapia para prevenir e reabilitar lesões - Entrevista a Nuno 
Tavares 
Iniciaram agora uma parceria com a ABC para acompanhamento dos atletas nas 
selecções distritais. Como é que foi receber esse convite? Para nós, foi uma honra 
muito grande receber este convite vindo de uma entidade tão importante como a 
Associação de Basquetebol de Coimbra 
In Diário de Coimbra- 11-01-2017 

 Columbófila Cantanhedense vai chegar à 50.ª internacionalização 
A Secção de Natação da Associação de Solidariedade Social Sociedade Columbófila 
Cantanhedense, está prestes a atingir a marca histórica da 50.ª internacionalização, 
cabendo o feito à atleta júnior Sara Alves que vai obter a sua nona internacionalização 
no Internacional Swim Meet Uster, que se realiza na Suíça, a 4 e 5 de Fevereiro 
In Diário de Coimbra- 11-01-2017 

 CNAC não resistiu na visita ao campeão 
O Clube Náutico Académico de Coimbra (CNAC) visitou o Fluvial Portuense, campeão 
em título, tendo sido derrotado por 23-6 (parciais de 3-0, 8-3, 8-2 e 4-1) em jogo a 
contar para a 7.ª jornada do Nacional da 1 
In Diário de Coimbra- 11-01-2017 

 "Masters" quebraram recordes no meeting da Mealhada 
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A Associação de Natação do Cen tro Norte de Portugal organizou o Meeting 
Internacional Masters "4 Maravilhas da Mesa da Mealhada", em piscina curta. 
Presentes estiveram 214 atletas (138 masculinos e 76 femininos), em representação de 
30 clubes e foram superados 10 recordes de Portugal 
In Diário de Coimbra- 11-01-2017 

 
6º Meeting de Natação Cidade de Castelo Branco decorre sábado nas piscinas 
Municipais 
O Complexo de Piscinas Municipais, na zona de Lazer, acolhem, no próximo sábado, o 
6º Meeting de Natação Cidade de Castelo Branco, prova do calendário da Associação 
de Natação Interior Sul (ANIC). Esta sexta edição do evento foi, hoje apresentado, em 
conferência de imprensa com a presença do presidente do município albicastrense, 
Luís Correia que congratulou-se com o facto, desta ser a edição que recebe mais 
atletas, mais de 250 de todo o país 
In BeiraNews Online - 10-01-2017 

 Oito nadadores de Famalicão em estágio federativo 
Vila Praia de Âncora Oito nadadores de Famalicão em estágio federativo O Grupo 
Desportivo Natação Vila Nova de Famalicão teve oito nadadores convocados pela 
Federação Portuguesa de Natação para o estágio de capacitação técnica, realizado em 
Vila Praia de Âncora entre os dias 7 e 8 de Janeiro 
In Correio do Minho- 10-01-2017 

 Castelo Branco: Escolas de natação da Albigec vão ter certificação da Federação de 
Natação 
A Câmara Municipal de Castelo Branco, através da Albigec - Empresa de Gestão de 
Equipamentos Culturais, Desportivos e de Lazer, vai assinar com a Federação 
Portuguesa de Natação (FPN) o protocolo "Portugal a Nadar", um projeto que promove 
o aumento da qualidade dos serviços prestados aos munícipes no desenvolvimento da 
natação de formação, que poderá potenciar o aproveitamento de um maior nível dos 
nadadores de cada região ao serviço de Portugal 
In Diário Digital Castelo Branco Online - 10-01-2017 

 
Natação Recordes batidos no meeting de masters 4 Maravilhas da Mealhada 
Natação Recordes batidos no meeting de masters 4 Maravilhas da Mealhada 111 
Foram dez os recordes nacionais que foram batidos, este ?m-de-semana, no Meeting 
Internacional de Masters – 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada, que colocou em 
competição mais de 200 atletas dos mais diversos clubes do país 
In Diário As Beiras- 10-01-2017 

 «Magazine Comité Paralímpico de Portugal» 
«Magazine Comité Paralímpico de Portugal»: - I Gala do Comité Paralímpico de 
Portugal. - alguns dos momentos que marcaram o ano de 2016. - Jogos Paralímpicos 
Rio 2016. 
In Sport TV5 - Magazine Comité Paralímpico de Portugal - 06-01-2017 - 21:30H 

 
Clube Aquático Pacense 8º classificado na 2ª Divisão Nacional Feminina 
Clube Aquático Pacense 8.º classificado na 2.ª Divisão Nacional Feminina A Piscina 
Municipal da Póvoa de Varzim recebeu nos passados dias 17 e 18 de dezembro mais 
um sempre emocionante Campeonato Nacional de Clubes da 1 
In Gazeta de Paços de Ferreira- 05-01-2017 
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Início de época positivo 
Polo Aquático Início de época positivo SENIORES EM TERCEIRO LUGAR NA 2.ª DIVISÃO 
A recém-criada equipa de seniores do CAP disputou esta época três jogos tendo 
vencido ao Lousada e perdido com Fluvial B e CDUP B 
In Gazeta de Paços de Ferreira- 05-01-2017 

 
Gabriel Lopes vai participar na Flandres Cup 
Gabriel Lopes vai participar na Flandres Cup Gabriel Lopes (Louzan Natação) está entre 
os convocados da selecção portuguesa que vai participar na Flandres Cup entre 21 e 22 
de Janeiro, em Antuérpia (Bélgica) 
In Diário de Coimbra- 08-01-2017 

 Columbófila e Junta de Freguesia da Tocha renovam colaboração 
PARCERIA A Associação de Solidariedade Social Sociedade Columbófila Cantanhedense 
e a Junta de Freguesia da Tocha formalizaram a renovação do protocolo de 
colaboração, que, ao longo dos últimos meses, possibilitou aos munícipes da freguesia 
praticarem, regularmente e duas vezes por semana, a modalidade de natação, na 
vertente de aprendizagem e manutenção, contando com a colaboração do município 
de Cantanhede e a coordenação técnica da secção de natação da colectividade da 
cidade de Cantanhede 
In Diário de Coimbra- 08-01-2017 

 Partilhar a paixão pela química é o foco do professor Yokochi 
In Diário de Notícias- 08-01-2017 

 O Que É Feito De Si? - Partilhar a paixão pela química é o foco do professor Yokochi 
O melhor português de sempre mudou de vida e de continente ao deixar as piscinas: é 
docente universitário nos EUA mas continua a acompanhar os feitos dos nadadores 
nacionais. "Os meus pobres colegas do tempo da natação hão de se lembrar que eu 
andava sempre a ler coisas esquisitas", brinca Alexandre Yokochi 
In Diário de Notícias Online - 08-01-2017 

 
É médico, tem 90 anos e recordes de natação no bolso. Hoje ´vai a jogo´ 
Já foi professor, médico e hoje continua a nadar por gosto. Em tempos, já deteve um 
recorde nacional que entretanto foi 'roubado' "por alguém mais novo". Este sábado, 
participa no Meeting Internacional de Masters, sendo ele o único elemento do escalão 
Master N (dos 90 aos 94 anos) 
In Notícias ao Minuto Online - 07-01-2017 

 
«Não foi uma decisão fácil» 
In Bola (A)- 06-01-2017 

 Diogo Carvalho opta por novo enquadramento técnico 
Diogo Carvalho vai dar início ao seu quatro ciclo olímpico com um novo treinador, 
terminando a sua ligação com Élio Terrível, o seu técnico desde que se iniciou na 
Natação e que o levou com grande sucesso até à alta competição 
In Diário de Aveiro- 06-01-2017 

 
Meeting 4 Maravilhas da Mealhada 
Natação Meeting 4 Maravilhas da Mealhada 111 Mais de duas centenas de atletas de 
diversas equipas nacionais irão participar, este fim de semana, no Meeting 
Internacional de Masters – 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada 
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In Diário As Beiras- 06-01-2017 

 Mealhada recebe mais de duas centenas de Masters 
Mealhada recebe mais de duas centenas de "Masters" As Piscinas Municipais da Mea 
lhada são palco, este fim-desemana, do Meeting Internacional de Masters - 4 
Maravilhas da Mesa da Mealhada, organizado pela Associação de Natação Centro e 
Norte de Portugal e pela Câmara Municipal da Mealhada 
In Diário de Aveiro- 06-01-2017 

 
Diogo Carvalho treina em Coimbra 
protagoni a 6 Diogo Carvalho O nadador olímpico que estuda medicina na Universidade 
de Coimbra, vai passar a treinar em Coimbra, de forma a conciliar a atividade 
desportiva com a académica. Diogo Carvalho vai treinar sob a orientação técnica de 
Vítor Ferreira, continuando a representar Clube Galitos de Aveiro 
In Diário As Beiras- 05-01-2017 

 Diogo Carvalho treinado por Vítor Ferreira 
O nadador olímpico Diogo Carvalho irá passar a treinar, a partir deste mês, em Coimbra 
sob a orientação técnica de Vítor Ferreira. O atleta que esteve nos Jogos Olímpicos de 
Pequim 2008, Londres 2012 e Rio de Janeiro 2016 e que estuda medicina na 
Universidade de Coimbra, manterá o seu vinculo ao Galitos de Aveiro, clube que 
representa desde sempre, e no qual foi treinado até 2016 por Hélio Terrível 
In Diário de Coimbra- 05-01-2017 

 Diogo Carvalho muda de treinador 
In Jogo (O)- 05-01-2017 

 Diogo Carvalho com novo enquadramento técnico 
Diogo Carvalho irá passar a treinar, a partir de janeiro, em Coimbra sob a orientação 
técnica de Vítor Ferreira. O nadador olímpico em Pequim 2008, Londres 2012 e Rio de 
Janeiro 2016, que estuda medicina na Universidade de Coimbra, manterá o seu vinculo 
ao Galitos de Aveiro, clube que representa desde sempre, treinado até 2016 por Hélio 
Terrível 
In Atletismo Magazine Online - 04-01-2017 

 
Cadetes do Colégio de Lamas em bom nível 
Decorreu na piscina municipal de Paços de Ferreira o Torneio Regional de Grupos de 
Idade para o escalão de cadetes AB (o Torregri 1). A competição, última do ano civil 
corrente, contou com a participação de 280 nadadores, oriundos de 22 clubes inscritos 
In Terras Notícias- 02-01-2017 

 
Inês Henriques Pimpões/Cimai com dois títulos e um terceiro lugar nos nacionais de 
piscina curta 
Inês Henriques Pimpões/Cimai com dois títulos e um terceiro lugar nos nacionais de 
piscina curta Organizados pela FPN, decorreu nos passados dias 9, 10 e 11 de 
Dezembro, no Complexo de Piscinas Olímpicas da Penteada no Funchal a edição de 
2016 do Campeonato Nacional de Juniores e Seniores de Piscina Curta 
In Gazeta das Caldas- 30-12-2016 

 Torneio Zonal de Juvenis Zona Sul 
O "Torneio Zonal-Sul de Juvenis" decorreu nos dias 2 a 4 de dezembro nas Piscinas 
Municipais da Guarda, tendo participado 56 clubes que inscreveram 231 nadadores 
(113 masculinos e 118 femininos), organizado pela Associação de Natação do Interior 
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Centro (ANIC) conjuntamente com as associações de Natação do Alentejo 
(ANAlentejo), de Lisboa (ANL), de Santarém (ANDS), de Leiria (ANDL), da Madeira 
(ANM), da Região dos Açores (ANARA), em conjunto com a Federação Portuguesa de 
Natação (FPN) 
In Abarca- 18-12-2016 

 
Cadetes do CCLamas terminam o ano 2016 em alto nível 
CADeteS Do CCLAmAS termiNAm o ANo 2016 em ALto NíveL NATAÇÃO O CCLamas fez-
se representar por 14 atletas (oito masculinos e seis femininos), orientados pelos 
técnicos André Figueiredo e Inês Santos (técnicaadjunta), o Torneio Regional de Grupos 
de Idade para o escalão de cadetes AB (o Torregri 1), realizado, nos dias 17 e 18 de 
Dezembro, na Piscina Municipal de Paços de Ferreira 
In Correio da Feira- 02-01-2017 

 Natação do NDA presente no Torneio Cidade de Pombal 
O Núcleo Desportivo de Ansião (NDA) participou no passado dia 10 de Dezembro, no 5º 
Torneio Cidade Pombal – Henrique Gonçalves, Cadetes e Escolas de Natação. O Torneio 
contou com a presença de 13 clubes convidados dos distritos de Leiria e Coimbra: 
Alcobaça, Associação Louriçal, BA/Bomcar, Benedita Sport Clube, Núcleo Pombal, 
Núcleo Desportivo Ansião, Pimpões, Portomosense, Vieirense, Condeixa Aqua Clube, 
Fundação Beatriz Santos – Clube e Vigor Mocidade, perfazendo um total de 216 atletas 
a competir 
In Jornal Horizonte- 01-01-2017 

 Primeira Gala da Gualdim Pais 
In Cidade de Tomar- 30-12-2016 

 Alhandra Sporting Club festejou 95 anos 
In Voz Ribatejana- 28-12-2016 

 Mais medalhas para Madalena Silva 
Natação Mais medalhas para Madalena Silva No Campeonato Nacional Universitário de 
Piscina Curta, em Lisboa, Madalena Silva, que integra o clube de natação da Associação 
Académica da Universidade do Minho (além de ser nadadora do Sporting de Braga) 
subiu três vezes ao pódio 
In Abarca- 18-12-2016 

 
Entidade Desportiva do Ano 2016: Escola de Natação do Clube Aquático Pacense 
Inicio Destaques Entidade Desportiva do Ano 2016: Escola de Natação do Clube 
Aquático PacenseDestaquesRegiãoEntidade Desportiva do Ano 2016: Escola de 
Natação do Clube Aquático Pacense Figuras e Factos | Verdadeiro Olhar Por 
Verdadeiro Olhar - Jan 2, 20170 Partilhar no Facebook Tweet no Twitter Publicidade Na 
região, são muitas as modalidades e clubes a provarem que o desporto vai muito além 
do futebol, conseguindo resultados que nos orgulham 
In Verdadeiro Olhar Online (O) - 02-01-2017 

 

 
É uma honra para o desporto e para o atletismo açoriano 
In Correio dos Açores- 01-01-2017 

 Jovens talentos de 2016 
In Correio dos Açores- 01-01-2017 

 "Cumprimos mais uma vez" - presidente do Galitos 
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Renovamos enquanto direção a iniciativa anual de aproveitar a ritmada mudança anual 
no calendário, para através das mensagens de ano novo do Presidente do Galitos, dar a 
conhecer o clube a Aveiro integrando a nossa atividade cívica, desportiva e cultural na 
cidade 
In Notícias de Aveiro Online - 01-01-2017 

"final olímpico é o meu objetivo" - entrevista a Alexis Santos 
In Jogo (O)- 02-01-2017 

 Um ano cheio de despedidas ilustres 
In Jornal de Notícias- 01-01-2017 
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