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Portugal terminou o Mundial de Budapeste 2017 
com uma prestação inédita para a natação nacional 
em grandes competições internacionais: três 
nadadores – Alexis Santos, Tamila Holub e Diana 
Durães - registaram cinco resultados entre os 16 
primeiros e Diana Durães bateu três recordes 
nacionais absolutos. Referência na Natação 
Sincronizada para o dueto Cheila Morais Vieira e 
Maria Beatriz Gonçalves voltou a superar a barreira 
dos 70 pontos no Mundial. Ainda este mês, no Polo 
Aquático, Portugal venceu a Grã-Bretanha, por 7-5, 
na final do Torneio Internacional Cidade de Loulé. 
 

 António José Silva 
  Presidente 
 

 
 

Natação Pura  
 

Seleções recebidas na Embaixada da Hungria. As seleções portuguesas para o 
Campeonato do Mundo - 17th FINA World Championships – 13 a 30 de julho de 2017, 
Budapeste (Hungria) foram recebidas, dia 17, na Embaixada da Hungria, em Lisboa. Esta 
iniciativa enquadra-se na politica da FPN que visa criar relações de proximidade com os 
países que organizam os grandes eventos internacionais, onde Portugal irão estar 
presente como campeonatos da Europa, Mundiais e Jogos Olímpicos. 
A Federação Portuguesa de Natação (FPN) representada pelo seu presidente, António 
José Silva, pelo vice-presidente, Miguel Miranda, e o diretor para as seleções 
Vasco Sousa, agradeceram à embaixadora da Hungria em Portugal, Klara Breuer, por 
receber as equipas nacionais na embaixada em Lisboa, e pelo apoio concedido nestas 
participações. Portugal esteve representado com 12 nadadores – sete em natação pura, 
três em natação sincronizada e duas em águas abertas -  no Campeonato do Mundo - 
17th FINA World Championships – 13 a 30 de julho de 2017, Budapeste (Hungria). 
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José Machado, Diretor Técnico Nacional (DTN) faz o balanço do Mundial: em termos 
individuais, destaque para as prestações dos nadadores que conseguiram lugares entre 
os 16 primeiros: “Alexis Santos, 11.º nos 400 estilos e 12.º nos 200 estilos; Tamila Holub, 
10.ª nos 1500 livres e Diana Durães que juntou os 13.º lugares nos 400 e 800m livres a 
três recordes nacionais absolutos, 200, 400 e 800 livres, sendo assim o exemplo 
paradigmático do que se pretende atingir neste tipo de competições.” 
Assim, para o técnico da FPN, “apesar das cinco classificações dentro dos 16 primeiros, e 
de as mesmas terem sido obtidas por três nadadores diferentes, o que é inédito na 
natação portuguesa, em termos objetivos a participação no Mundial ficou aquém do que 
a direção técnica nacional da FPN queria”. 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1501527873-jose-machado-prestacao-inedita-para-
natacao-nacional 
 
Alexis Santos 12.º classificado nos 200 estilos do Mundial. Alexis Santos terminou em 
12.º lugar na meia-final dos 200 estilos do Mundial de Budapeste 2017. 
O português foi 5.º classificado na primeira meia-final com  1.59,22, melhorando a marca 
que lhe havia dado acesso à meia final (1.59,69), disputada na manhã do dia 26 de junho. 
O recorde nacional absoluto do sportinguista, que nos Jogos do Rio 2016 foi também 12.º 
classificado, está fixado em 1.58,88 desde 1 de abril deste ano em Coimbra. 
 

 
 
 
Victoria Kaminskaya em 20.º nos 200 bruços do Mundial. Victoria Kaminskaya terminou 
no dia 27 de julho em 20.º lugar nas eliminatórias dos 200 bruços do Mundial de 
Budapeste 2017. A nadadora portuguesa registou o tempo de 2.29,16 minutos que lhe 
deu o 7.º lugar na 3.ª série. Ainda neste dia, Gabriel Lopes venceu a primeira série das 
eliminatórias dos 200 costas do Mundial com o 33.º tempo entre todos os participantes. 
O jovem do Louzan Natação, no seu primeiro mundial de piscina longa, terminou com 
2.02,78 minutos ficando a 8 centésimos do seu recorde pessoal obtido a 2 de abril de 
2017, em Coimbra. 
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Diana Durães bate recorde nacional dos 400 livres e assegura 13.º lugar no Mundial. 
Diana Durães bateu, dia 23, o recorde nacional absoluto dos 400 livres (4.10,07 minutos) 
ao vencer a segunda série das eliminatórias do Mundial de Budapeste (Hungria). 
Recorde que deu à portuguesa o 13.º tempo entre as 36 inscritas participantes, o melhor 
registo de uma nadadora nacional num Mundial de piscina longa, depois do 8.º lugar de 
Ana Barros nos 50 costas em 1991 na Austrália. 
O anterior máximo de 4.13,34 já pertencia à nadadora do Benfica desde 12 de março de 
2016 em Oeiras. Ainda neste dia, Victoria Kaminskaya terminou os 200 estilos com 
2.14,33 que lhe deu o 24.º tempo entre as 36 inscritas. 
 
Diana Durães soma recorde dos 200 livres aos 400 livres no Mundial. Diana Durães 
bateu o recorde nacional absoluto dos 200 livres no dia 25 de julho na terceira jornada 
do Mundial de Budapeste 2017 (Hungria). A portuguesa venceu a segunda série com 
2.01,48 minutos superando o anterior máximo que já lhe pertencia com 2.01,78 a 18 de 
fevereiro em Oeiras. Diana Durães assegurou o 26.º tempo entre 52 inscritas com o 
último lugar da meia final a ser assegurada pela holandesa Robin Neumann (1.58,66).  
No dia 23, a benfiquista bateu o recorde nacional absoluto dos 400 livres (4.10,07 
minutos) que lhe deu o 13.º lugar no Mundial. Miguel Nascimento terminou os 200 
mariposa com 1.59,02 minutos. O benfiquista, que tem como recorde pessoal 1.57,09, 
este ano, assegurou o 8.º lugar da terceira série, o 23.º entre 44 inscritos.  
Guilherme Pina terminou os 800 livres com 8.08,96 minutos na sua estreia em mundiais 
absolutos. O sportinguista, que tem como recorde pessoal 8.06,49 foi 6.º na segunda 
série, o 25.º na classificação geral. 
 
Diana Durães bate recorde absoluto dos 800 livres. Diana Durães estabeleceu no dia 28 
de julho o recorde nacional absoluto dos 800 livres no sexto dia do Mundial de 
Budapeste. A nadadora do Benfica terminou a distância em 8.35,10 minutos que lhe deu 
o 7.º lugar na 3.º série e o 13.º tempo entre 38 nadadoras inscritas. O anterior máximo 
de Portugal de 8.36,21, obtido a 28 de maio de 2016 em Coimbra, pertencia a Tamila 
Holub (SC. Braga) que, na mesma série, foi 9.ª classificada com 8.44,85, 21.ª na geral. 
Recorde-se que Diana Durães havia já batido nestes campeonatos os recordes nacionais 
absolutos dos 200 livres e 400 livres. Na terceira jornada superou o máximo dos 200 
livres com 2.01,48 minutos melhorando o anterior recorde, que já lhe pertencia, com 
2.01,78 a 18 de fevereiro em Oeiras. No dia 23, nadadora de 21 anos bateu o recorde 
nacional absoluto dos 400 livres (4.10,07 minutos) que lhe deu o 13.º lugar no Mundial. O 
anterior máximo de 4.13,34 já pertencia à nadadora do Benfica desde 12 de março de 
2016 em Oeiras. 
Ainda neste dia, Miguel Nascimento terminou em 5.º lugar na 10.ª série das eliminatórias 
dos 50 livres, do sexto dia dos Mundiais de Budapeste 2017. O nadador do Benfica 
concluiu a distância em 22,69 segundos que lhe deu o 36.º tempo entre 125 nadadores 
inscritos na prova. Nascimento tem como recorde pessoal 22,39 de 31 de março em 
Coimbra. 
 
Tamila Holub 10.ª nos 1500 metros do Mundial. Tamila Holub registou o 10.º tempo na 
prova de 1500 livres na jornada do dia 24 de julho do Mundial de Budapeste (Hungria). 
Numa jornada onde Gabriel Lopes obteve o 30.º tempo nos 100 costas. 
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A nadadora do SC Braga, em estreia nos mundial de piscina longa, terminou em 6.º lugar 
na terceira série com o tempo de 16.24,05 minutos, recorde nacional sénior, que lhe deu 
o 10.º lugar entre 22 nadadoras inscritas. 
Tamila Holub foi campeã europeia de juniores em Hodmezovasarhely 2016 (Hungria) 
com 16.20,80 recorde de Portugal. 
 
Quatro dias de competição no Open de Portugal. Durante quatro dias o Complexo de 
Piscinas Olímpicas do Jamor recebe o Open de Portugal, Campeonatos Absolutos de 
Portugal, Campeonatos Nacionais de Juvenis - 20-23/07/2017. De quinta-feira até 
domingo, 758 nadadores (403 masculinos e 355 masculinos) em representação de 129 
clubes irão competir na mais antiga competição nacional pelos títulos individuais de 
Portugal de piscina longa. 
O Sporting com 37 nadadores inscritos, seguido do Algés e Dafundo (29), FC Porto (28) 
são os clubes com mais nadadores inscritos. 
O formato atual de campeonato absoluto juntamente com o de juvenis disputa-se 
apenas desde 2006, com uma interrupção em 2007. Ao longo destes anos, foram 
atribuídos 1131 títulos masculinos (o dos 50 Livres em 2001 foi partilhado por dois 
nadadores). 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1500407598-quatro-dias-de-competicao-no-open-de-
portugal  
 
Camila Rebelo bate recorde nacional dos 200 costas juvenis B no Open de Portugal. 
Camila Rebelo bateu o recorde nacional dos 200 costas juvenis B na segunda jornada do 
Open de Portugal, Campeonatos Absolutos de Portugal, Campeonatos Nacionais de 
Juvenis. A nadadora da Associação Lozan Natação terminou a eliminatória dos 200 costas 
com 2.20,53 minutos superando o anterior máximo (2.22,24) que já pertencia desde 30 
de abril em Geneva (Suíça). Este é o terceiro recorde batido no Open de Portugal, 
Campeonatos Absolutos de Portugal, Campeonatos Nacionais de Juvenis depois 
de, ontem, o Sport Algés e Dafundo superar o recorde nacional absoluto dos 4x200 livres 
femininos e de Tiago Machado (SC Aveiro) bater o máximo nacional dos 50 livres juvenis 
B. Destaque entre os campeões de Portugal absolutos para João Vital com recorde 
pessoal de 4.21,42 minutos nos 400 estilos. O sportinguista também venceu os 200 
costas (2.03,63) num regresso após prolongada lesão. E Ana Pinho Rodrigues, da 
Associação Estamos Juntos, nos 50 bruços com 32,07 segundos. 
 
Tiago Machado bate recorde nacional dos 50 livres juvenis B. Tiago Machado bateu o 
recorde nacional de juvenis B nos 50 livres no decorrer da primeira jornada do Open de 
Portugal, Campeonatos Absolutos de Portugal, Campeonatos Nacionais de Juvenis Jamor 
2017. 
O nadador do Sporting Clube de Aveiro terminou o primeiro percurso da estafeta de 4x50 
metros livres com o tempo de 24,61 segundos superando o anterior máximo de Portugal 
que estava na posse de Tiago Venâncio (CNS) com 24,68, desde 18 de maio de 2002 no 
EU de Lisboa. 
 
Algés e Dafundo bate recorde nacional dos 4x200 livres femininos. O Sport Algés e 
Dafundo bateu no dia 20 de julho o recorde nacional absoluto dos 4x200 livres femininos 
no decorrer da primeira jornada do Open de Portugal, Campeonatos Absolutos de 
Portugal, Campeonatos Nacionais de Juvenis no Jamor. Um dia marcado ainda pelo 
recorde nacional de juvenis B-15 nos 50 livres para Tiago Machado do Sporting Clube de 
Aveiro. 

http://www.fpnatacao.pt/noticias/1500407598-quatro-dias-de-competicao-no-open-de-portugal
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1500407598-quatro-dias-de-competicao-no-open-de-portugal
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O quarteto do Algés – Madalena Azevedo (2.06.46), Raquel Pereira (2.08,81), Carolina 
Marcelino (2.08,02) e Rita Frischknecht (2.03,62) – terminou com 8.26,91 minutos 
superando o anterior máximo nacional que estava na posse do FC Porto - Sara Freitas 
Oliveira, Marta Vieira Marinho, Joana Aguiar Rodrigues, Sara Beatriz Loureiro (8.27,04) 
desde 1 de abril de 2011 em Rio Maior. 
 
Sporting bate recorde nacional de 4 x 100 estilos masculinos juvenis B. Os Campeonatos 
Absolutos, Nacionais de Juvenis, Open de Portugal - Jamor 2017 terminaram dia 23 de 
julho com um recorde nacional de 4x100 estilos juvenis B (4.08.58) pelo quarteto do 
Sporting. Uma jornada marcada ainda pelo regresso de Diogo Carvalho ao seu melhor 
nível com vitória nos 200 estilos a baixo dos 2 minutos. 
A equipa do Sporting - Diogo Nuno Valente, Martim Rebelo Malfeito, Ruy Manuel 
Domingos e Vicente Oliveira Gomes - bateu o recorde nacional de juvenis B (4.08.58) no 
decorrer da quarta e última jornada Open de Portugal, Campeonatos Absolutos de 
Portugal, Campeonatos Nacionais de Juvenis Jamor 2017. 
O anterior máximo de clubes (4.09,78) estava na posse do Famalicão - João Pereira 
Tinoco, Miguel Ângelo Santos, Hugo Gabriel Morais, José Pedro Freitas - desde 4 de abril 
de 2015 em Coimbra. 
Uma jornada marcada pelo regresso de Diogo Carvalho ao seu melhor nível. O nadador 
do Galitos de Aveiro venceu os 200 estilos com 1.59,86 minutos, baixando dos 2.00 
minutos na distância, registo que não realizava desde 31 de julho de 2013 no Mundial de 
Barcelona quando fez 1.59,39, na altura recorde nacional absoluto. Recorde-se que o 
recorde nacional pertence ao sportinguista Alexis Santos com 1.58,88 em Coimbra a 1 de 
abril de 2017. 
 
Seleção para o Festival Olímpico da Juventude Europeia. A natação portuguesa esteve 
representada com oito nadadores no Festival Olímpico da Juventude Europeia (FOJE 
2017), que decorreu de 23 a 29 julho 2017 (Gyor, Hungria) – Seleção Pré-Júnior. 
Estão selecionados os seguintes nadadores, de acordo com o estipulado no Plano de Alto 
Rendimento – Natação Pura: 
Diogo Santos Cardoso (ADRCIMM); Rafaela Gomes Azevedo (SAD); Tiago Miguel Vilhena 
(CNFA); Mariana Amaral Mendes (ADRCIMM); Rafael Alcântara Aires (SFUAP); Alexandra 
Couto Frazão Individual (ANC); Duarte Miguel Jorge (CGA); Ana Sofia Pina (CACRCCD). 
Daniel Marinho técnico FPN: “Esta prova é o culminar da época desportiva, procurando 
que a equipa possa estabelecer as melhores marcas pessoais durante esta competição, 
numa aproximação aos mínimos de referenciação da FPN para o escalão Júnior. Para 
além disso, representa uma experiência competitiva numa prova em que estarão 
presentes outras modalidades e enquadrada pelo Comité Olímpico de Portugal, o que 
sempre um motivo de orgulho e responsabilidade acrescida.” 
 
Portugueses entre os 16 primeiros no Festival Olímpico. Mariana Mendes e Ana Pina, 
nos 400 estilos, e Rafaela Azevedo nos 100 costas, estiveram em destaque no primeiro 
dia de provas do Festival Olímpico da Juventude Europeia, em Gyor, na Hungria. Mariana 
Mendes bateu o recorde pessoal nos 400 estilos, numa eliminatória em que registou o 
terceiro melhor tempo, com 05.03,59 minutos que lhe deu o 13.º crono. 
Ana Pina terminou em quinta (15.ª) nos 400 metros estilos, com 05.03,85 minutos. 
Rafaela Azevedo foi 16.ª nos 100 metros costas na meia final, depois de ter terminado 
uma das semifinais com 01.05,58 minutos. Antes, havia registado 1.05,17 nas 
eliminatórias. Na estafeta 4x100 metros livres, Portugal terminou em 15.º, com Rafael 
Aires, Tiago Vilhena, Duarte Jorge e Diogo Cardoso a conseguirem terminar a distância 



RELATORIO MENSAL DE ATIVIDADE 
Julho de 2017 

 

em 03.41,54 minutos. Rafael Aires voltou às piscinas de Gyor para os 200 metros livres, 
onde foi quarto na eliminatória com 1.57,49 (28.º). 
SELEÇÃO: Diogo Santos Cardoso (ADRCIMM); Rafaela Gomes Azevedo (SAD); Tiago 
Miguel Vilhena (CNFA); Mariana Amaral Mendes (ADRCIMM); Rafael Alcântara Aires 
(SFUAP); Alexandra Couto Frazão Individual (ANC); Duarte Miguel Jorge (CGA); Ana Sofia 
Pina (CACRCCD). 
MAIS RESULTADOS: http://gyor2017.hu/en_GB/result 
 
Loulé recebe os Campeonatos Nacionais de Infantis. A cidade de Loulé recebeu os 
Campeonatos Nacionais de Infantis de 14 a 16 de julho.  639 nadadores inscritos (309 
masculinos e 330 femininos) em representação de 121 clubes estarão a competir nas 
Piscinas Municipais de Loulé de sexta-feira a domingo. O Sporting e o Famalicão com 18 
nadadores inscritos, Gesloures (17), Bairro dos Anjos (16), Algés e Dafundo (16) são os 
clubes com mais representatividade. Os Campeonatos Nacionais de Infantis começaram a 
disputar-se em 1969. Nos primeiros anos, tinha lugar em piscina de 25 metros e, por 
vezes, em conjunto com o Torneio Nacional de Escolas. 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1499968522-loule-recebe-os-campeonatos-nacionais-
de-infantis  
 
G.D.N. V.N. de Famalicão campeão nacional colectivo de Infantis. O Famalicão sagrou-
se campeão equipas - estafetas do Campeonato Nacional de Infantis (12 -14 anos). O 
Grupo Desportivo de Natação de Vila Nova de Famalicão somou 98 pontos seguido do 
Galitos Bresimar (78) e do Algés e Dafundo (77). 
Individualmente, Carolina Fernandes (Galitos), Infantis B, Mariana Cunha (Fluvial) Infantis 
A, Bernardo Simões (CN Colégio Vasco da Gama), Ricardo Silva (DN Marinha Grande), 
Infantis A, sagraram-se campeões nacionais de Infantis em cada escalão de Infantis. 
O Campeonato Nacional de Infantis que decorreu até ao dia 16 de julho nas Piscinas 
Municipais de Loulé registou mais dois recordes nacionais nos 200 estilos. Carolina 
Fernandes (Galitos) bateu no domingo o recorde nacional de infantis B dos 200 estilos 
(2.32,93). E Mariana Cunha (Fluvial) superou o máximo nacional de infantis A dos 200 
estilos (2.27,88). 
 
Carolina Fernandes supera recorde nacional nos 100 livres Infantis. Carolina Fernandes 
bateu dia 15 de julho o recorde nacional dos 100 livres Infantis B nas Piscinas Municipais 
de Loulé, no decorrer da segunda jornada do Campeonato nacional de Infantis – Loulé 
2017. A nadadora do Galitos de Aveiro somou, assim, mais um máximo de Portugal no 
seu currículo, com a marca de 1.01,46, melhorando o anterior melhor registo de Portugal 
que estava na posse de Inês Fernandes (Sporting), com 1.02,16, desde 25 de Julho de  
2009 em S. J. da Madeira. 
 
Carolina Fernandes bate recorde nacional dos 100 costas infantis. Carolina Fernandes 
continua a somar recordes nacionais. Dia 1 bateu o máximo de Portugal de infantis B nos 
100 costas, durante o Campeonato Interdistrital de Infantis de piscina longa, em 
Coimbra. 
A nadadora do Galitos/Bresimar terminou com 1.08,97, superando o anterior máximo de 
1.10,04 que pertencia a Keissy Sousa desde 1997. 
João Carneiro bate recorde nacional Infantis dos 200 bruços. João Carneiro bateu o 
recorde nacional dos 200 bruços infantis A no decorrer da segunda jornada dos 
Campeonatos Nacionais de Infantis nas Piscinas Municipais de Loulé. 

http://www.fpnatacao.pt/noticias/1499968522-loule-recebe-os-campeonatos-nacionais-de-infantis
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1499968522-loule-recebe-os-campeonatos-nacionais-de-infantis
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O nadador do Benfica assegurou o primeiro recorde nacional destes campeonatos ao 
terminar com a marca de 2.32,07 segundos, superando o anterior máximo de Portugal, já 
com 26 anos, na posse do sportinguista Gustavo Reis (2.32,84) a 10 de agosto de 1991 na 
Piscina dos Olivais, em Lisboa. 
 
As melhores performances no Nacional de Infantis. Mariana Cunha (Fluvial) nos 400 
livres (4:42.89), com 584 pontos, e Beatriz Gaspar (Individual ANCNP) também nos 400 
livres (4:44.81), com 572 pontos, obtiveram as melhores performances em infantis A no 
primeiro dia do Campeonato Nacional  de Infantis que decorre de sexta a Domingo em 
Loulé. Em masculinos os nadadores com os melhores resultados em Infantis B foram 
Gabriel Santos (Famalicão) nos 1500 livres (17:39.68), que corresponde a 555 pontos, e 
Bernardo Simões (Colégio Vasco da Gama) nos 400 livres (4:28.88) com 548 pontos. 
A cidade de Loulé recebe os Campeonatos Nacionais de Infantis de dia 14 a 16 de julho.  
639 nadadores inscritos (309 masculinos e 330 femininos) em representação de 121 
clubes estarão a competir nas Piscinas Municipais de Loulé.O Sporting e o Famalicão com 
18 nadadores inscritos, Gesloures (17), Bairro dos Anjos (16), Algés e Dafundo (16) são os 
clubes com mais representatividade. 
 
Seleções nacionais no Campeonato da Andaluzia. Portugal participa no XXVII 
Campeonato da Andaluzia, Open de Verão – Sevilha (Espanha) – 14 a 16 julho – com uma 
seleção júnior e sénior. Estão selecionados os seguintes nadadores: Afonso Sequeira 
CNF; Alexandre Amorim CLAMAS; Bruno Ramos CFB; Francisco Santos SCP; João Gil 
SFUAP; José Carvalho SFUAP; José Fernandes SCB; Miguel Agostinho FBSC; Miguel Bate 
SAD; Miguel Marques SFUAP; Nuno Quintanilha CFB; Pedro Gouveia CDN; Pedro Santos 
SAD; Tiago Soares FCP; Tomás Veloso CNAC; Ana Guedes GCVR; Ana Faria FCP; Carolina 
Marcelino SAD; Filipa Rodrigues SFUAP; Inês Fernandes SCP; Isabel Pego IND - 
ANNP; Luísa Machado SFUAP. FPN: Paulo Franco (DTN-Adjunto); Fisioterapeuta: Joana 
Carvalho. 
 
Portugueses convocados para as Universíadas Taipé 2017. FADU - Portugal University 
Sports - Federação Académica do Desporto Universitário divulgou oficialmente a 
convocatória final de estudantes-atletas da modalidade de Natação, que integram a 
Missão de Portugal às Universíadas de Verão, que se realizam em Taipé, Taiwan de 19 a 
30 de Agosto de 2017.   
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1499815094-portugueses-convocados-para-
universiadas-taipe-2017  
 
Participação da seleção nacional juniores em Netanya 2017. Portugal participou com 
uma seleção de 13 nadadores no Campeonato da Europa de Juniores que decorreu em 
Netanya (Israel) de 28 de junho a 2 de julho. 
José Machado, Diretor Técnico Nacional (DTN), faz o balanço considerando que “de uma 
forma geral a participação não foi positiva”. Todos os parâmetros “mais significativos”, 
sob o ponto de vista objetivo, “são negativos, com destaque para o facto de “apenas três 
nadadores” conseguirem recordes pessoais nas provas com mínimos de participação e 
“só seis confirmaram na competição o mínimo obtido anteriormente”. 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1499183822-participacao-da-selecao-nacional-
juniores-em-netanya-2017  
 
 

http://www.fpnatacao.pt/noticias/1499815094-portugueses-convocados-para-universiadas-taipe-2017
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1499815094-portugueses-convocados-para-universiadas-taipe-2017
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1499183822-participacao-da-selecao-nacional-juniores-em-netanya-2017
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1499183822-participacao-da-selecao-nacional-juniores-em-netanya-2017
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Raquel Pereira 9.º lugar na meia final dos 100 bruços no Europeu de juniores. Raquel 
Pereira obteve o 9.º tempo da meia final dos 100 bruços do Campeonato da Europa de 
Juniores em Netanya (Israel). A nadadora do Algés e Dafundo assegurou o 9.º lugar com 
1.10,33, quinto lugar na segunda série, entre as semifinalistas. O melhor tempo para a 
final foi obtido pela irlandesa Mona Mc Sharry (1.07,81). 
De manhã, a nadadora do Sport Algés e Dafundo garantiu a presença na meia final 
ao terminar a distância em 1.10,70, o 9.º tempo das eliminatórias.  

 
 
   
 Natação Sincronizada  

 
Sincronizada lusa no Mundial de Budapeste. Bárbara Nogueira Costa, Cheila Morais 
Vieira e Maria Beatriz Gonçalves foram as primeiras portuguesas a entrar em ação, na 
natação sincronizada, do Campeonato do Mundo - 17th FINA World Championships – 13 
a 30 de julho de 2017, Budapeste (Hungria). Portugal iniciou os Mundiais com a natação 
sincronizada representada pelas nadadoras da Gesloures, no dia 14, com o dueto técnico, 
e no dia 18, com o dueto livre. 
 

 
 
Dueto supera os 70 pontos no Mundial de Budapeste. Cheila Morais Vieira e Maria 
Beatriz Gonçalves somaram, dia 14, 71,7694 pontos no dueto técnico no Campeonato 
Mundial de Budapeste. As nadadoras portuguesas da Gesloures voltaram a fazer 
história na sua estreia no Mundial ao superar a barreira dos 70 pontos, objetivo 
assumido pelo dueto para Budapeste. Um resultado que as nadadoras portuguesas 
esperam superar dia 18 na participação do dueto livre. 
“Este eram um resultado que ambicionávamos. Estamos felizes, mas a nossa ambição 
leva-nos a querer mais, a sonhar com mais. Queremos sempre melhorar em pequenos 
detalhes e no dia  18, com o dueto livre, iremos tudo fazer para melhorar”, afirma 
Mariana Marques, DTN que faz em Budapeste o enquadramento técnico com a 
treinadora FPN Sylvia Hernandez. 
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Dueto português volta a melhorar no Mundial. O dueto Cheila Morais Vieira e Maria 
Beatriz Gonçalves voltou a superar a barreira dos 70 pontos no Mundial de Natação 
Sincronizada que decorreu em Budapeste, objetivo assumido para participação das 
nadadoras portuguesa na capital da Hungria.  
A dupla portuguesa da Gesloures somou 70,8667 pontos na prova de Dueto Livre, quatro 
dias depois de se estrear no Dueto Técnico com a pontuação de 71,7694. 
As portuguesas receberam a pontuação inicial do Dueto Livre de 71,8867, mas sofreram 
uma penalização por causa da musica. Os tempos não estavam corretos, apesar de o 
mesmo tema musical ter sido utilizado em várias competições internacionais. 
A melhor pontuação nas eliminatórias do Dueto Livre foi obtida pelas russas Alexandra 
Patskevich e Svetlana Kolesnichenko com 96,6333. 
Portugal fez a sua estreia nos Mundiais de Kazan 2015. Ana Isabel Baptista, Maria do 
Carmo Martins em dueto técnico asseguraram o 34.º lugar (68,6962) e Bárbara Nogueira 
Costa, Diana Sanches Gomes em dueto livre foram 33.ªs (69,3333). 
 
Loures recebe Open de Portugal de Natação Sincronizada. Loures recebeu o 
Campeonato Nacional de Verão - Open de Portugal de Natação Sincronizada na Piscina 
Municipal de Santo António dos Cavaleiros, de 7 a 9 de julho, 2017. 
O primeiro Open de Portugal, com a presença de uma equipa estrangeira, a seleção do 
Chile, com duas nadadoras que realizam a sua preparação para o Mundial de Absolutos 
em Budapeste. 
“Esta participação estrangeira é sintomática da qualidade organizativa e do interesse a 
nível internacional pela natação sincronizada em Portugal”, admite Mariana 
Marques, DTN. “Uma mais valia, que aumenta o nível competitivo o que pode 
perspetivar no futuro a presença de mais países a competir no Open de Portugal”, 
defende a técnica. 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1499340191-loures-recebe-open-de-portugal-de-
natacao-sincronizada  
 
Gesloures renova título Nacional no Campeonato de Verão. O Gesloures renovou o 
titulo Nacional de Campeonato de Verão - Open de Portugal de Natação Sincronizada que 
decorreu na Piscina Municipal de Santo António dos Cavaleiros. 
Na classificação de categoria absoluta, a equipa de Loures somou 265 pontos seguida 
pelo FOCA (225) e pelo OSCN (127). A formação da casa dominou ambém a Classificação 
da Taça de Portugal. 
Estiveram inscritas 187 nadadoras, em representação de 18 clubes, que irão desenvolver 
168 esquemas. 
 

Cristóbal López: "Juízes têm um nível adequado e vontade de aprender". Cristóbal 
López, juiz da Real Federação Espanhola de Natação desde 2007, esteve em Loures a 
acompanhar como avaliador o Campeonato Nacional de Verão - Open de Portugal 2017 
que decorre desde de 7 a 9 de julho de 2017, na Piscina Municipal de Santo António dos 
Cavaleiros. 
“Está a ser uma experiência muito intensa e gratificante que me permite partilhar e 
receber conhecimentos, ajudando os trabalhos da arbitragem, ou seja, pontuando e 
observando a competição, para ajudar na formação dos juízes portugueses”, afirma o juiz 
espanhol de natação sincronizada. 
“Juízes com um nível adequado e com muita projeção, com vontade de aprender, 
melhorar, muito envolvidos e com vontade de celebrar um fantástico Campeonato de 
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Verão deste maravilhoso desporto que é a Natação Sincronizada”, conclui Cristóbal 
López, juiz territorial da Federação Catalã de Natação desde 2001. 

 
 

  Masters 

 
Campeonato Nacional de Masters com 691 nadadores inscritos. O Campeonato 
Nacional Masters – Open de Verão, que decorreu na Piscina Municipal Vila Nova de 
Famalicão, registou um máximo de 691 nadadores inscritos (438 masculinos e 253 
femininos) em representação de 65 clubes. 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1499358482-campeonato-nacional-de-masters-com-
691-nadadores-inscritos 
 
Algés e Dafundo lidera ao fim do primeiro dia Nacional Masters de Verão. Algés e 
Dafundo liderou ao fim do primeiro dia a classificação colectiva XIX Campeonato Nacional 
Masters de Verão – Open de Portugal que decorreu na Piscina Municipal de V. N. de 
Famalicão. Uma jornada marcada pela presença da chuva que ainda assim permitiu a 
obtenção de 14 recordes nacionais (10 masculinos e quatro femininos). 
A equipa do Algés e Dafundo soma 314 pontos (243 em masculinos e 71, femininos) na 
classificação por equipas seguida do Fluvial Portuense, com 296 (157 e 139) e do FC 
Porto, 175 (88 e 87). 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1499461837-alges-e-dafundo-lidera-ao-fim-do-
primeiro-dia-nacional-masters-de-verao  
 
Segundo dia do Nacional Masters de Verão marcado por 28 recordes. A 
segunda jornada do XIX Campeonato Nacional Masters de Verão - Open de Portugal, que 
decorreu na Piscina Municipal de V. N. de Famalicão, ficou marcada pela obtenção de 28 
recordes nacionais. Coletivamente, o Algés e Dafundo dilatou a liderança na classificação, 
à frente do Fluvial Portuense e do FC Porto. 
Um segundo dia marcado pelo regresso do Sol, após uma primeira jornada, no dia 7, 
condicionada pela chuva, que limitou o desempenho de muitos dos 691 
nadadores inscritos, que, ainda assim, fizeram caír 14 recordes de Portugal a abrir o 
campeonato. 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1499606566-segundo-dia-do-nacional-masters-de-
verao-marcado-por-28-recordes  
 
Fluvial Portuense vence colectivamente o Masters de Verão. O Fluvial Portuense 
garantiu na última jornada a liderança na classificação de equipas por pontos no XIX 
Campeonato Nacional Masters de Verão – Open de Portugal, que decorreu na Piscina 
Municipal de V. N. de Famalicão. Um dia marcado por mais 34 recordes nacionais, após 
uma primeira jornada chuvosa, com 14 máximos, e um segundo dia onde se registaram 
28 recordes. 
A equipa do Fluvial Portuense, com 64 nadadores inscritos, somou 1.723 pontos (999 em 
masculinos e 724 em femininos) garantindo assim o titulo coletivo à frente do Algés e 
Dafundo, que dominou os dois primeiros dias, somando no final 1.698 pontos 
(1.233+465) e do FC Porto, com 1.312 (780+532). 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1499626978-fluvial-portuense-vence-colectivamente-
o-masters-de-verao  
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 Polo aquático 
 

Portugal vence Torneio Cidade de Loulé. Portugal venceu a Grã-Bretanha, por 7-5, na 
final do Torneio Internacional Cidade de Loulé - Men Senior Water Polo Tournament 
“City of Loulé” 2017. A equipa orientada por Fernando Leite bateu na final a Grã-
Bretanha pelos parciais 2-0; 2-1; 1-3; 2-1. 
Fernando Leite: “Excelentes condições para a prática do polo aquático, os jogadores 
cumpriram o plano de preparação com um empenho e dedicação extraordinária. 
Conseguimos ganhar a Grã-Bretanha, uma Seleção que no torneio das Nações tínhamos 
perdido. Estiveram envolvidos alguns jogadores mais novos que nos deram indicadores 
de que o futuro está assegurado. Não esta estamos a trabalhar só para o apuramento de 
Outubro, mas também para o futuro, com o objetivo de que haja uma continuidade. 
Queremos crescer e aumentar a qualidade. Recomeçamos com os treinos no dia 17 de 
Agosto. Esta vitória é do Polo Aquático Português. Quero deixar o meu agradecimento a 
autarquia de Loulé pelas condições proporcionadas.” 
Ricardo Monteiro, Team Manager, faz o balanço da competição onde Portugal 
conquistou o troféu invicto: 
“Pelo segundo ano consecutivo estivemos presentes em Loulé e, uma vez mais, foi um 
enorme prazer fazermos parte integrante da semana do polo aquático que a autarquia 
local dedica à modalidade e cujo ponto alto é o seu Torneio Internacional. 
Como sempre afirmamos quando passamos por aqui, este local, esta piscina e as pessoas 
que se envolvem na organização, merecem da nossa parte todo o carinho, porque somos 
recebidos da mesma forma. 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1500980889-ricardo-monteiro-ultrapassamos-
barreiras-historicas-com-resultados-nunca 
 

 
 
Portugal goleia a Bélgica e defronta Grã-Bretanha na Final. A seleção masculina de 
Portugal voltou a apresentar-se ao seu melhor nível frente Bélgica para assegurar 
uma vitória folgada, de 21-4, no seu terceiro jogo do Torneio Internacional Cidade de 
Loulé - Men Senior Water Polo Tournament “City of Loulé” 2017. De manhã a formação 
lusa havia batido as Filipinas, por 14-3. Portugal defrontar na final a Grã-Bretanha. 
Ricardo Ferreira: "Tivemos a primeira vitória na história da seleção nacional nos 
confrontos frente à Bélgica, o que nos deixa orgulhosos com a evolução da nossa equipa. 
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O jogo foi muito físico e rápido, mas com a nossa defesa pressão de campo inteiro 
conseguimos evidenciar a nossa preparação coletiva e o que foi trabalhado ao longo da 
semana de estágio aqui em Loulé. Confirmamos a presença na final, com 3 vitórias. 
Hoje temos a final contra a Grã-Bretanha, esperamos a piscina cheia de público e um 
grande espetáculo de promoção do Polo Aquático." 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1500738781-portugal-goleia-filipinas-por-14-3-em-
loule  
 
Portugal goleia as Filipinas, por 14-3, em Loulé. Portugal venceu dia 22 de julho as 
Filipinas, por 14-3, no Torneio Internacional Cidade de Loulé - Men Senior Water Polo 
Tournament “City of Loulé” 2017.  A formação lusa, que bateu a Grã-Bretanha, por 16-9, 
voltou a vencer, mantendo-se na luta pela conquista do troféu da cidade algarvia. 
A vitória lusa foi dilatada, pelos os parciais de 1-0, 5-0, 4-2,4-1 com golos de Ricardo 
Teixeira 2, Pedro Sousa 3, Salvador Lopes 2, António Cerqueira 2, Maxim Secrieru 4, Tiago 
Parati 1. Uma vitória motivadora frente às Filipinas, selecção que havia batido a 
Bélgica, por 8-7. 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1500738781-portugal-goleia-filipinas-por-14-3-em-
loule  
 
Portugal vence a Grã-Bretanha, por 16-9, no Torneio de Loulé. A seleção nacional 
masculina venceu dia 21 de julho a Grã-Bretanha, por 16-9, no seu primeiro jogo para o 
Torneio Internacional Cidade de Loulé - Men Senior Water Polo Tournament “City of 
Loulé” 2017 - 21 a 23 julho 2017. 
A equipa liderada por Fernando Leite, após esta a vitória frente aos britânicos, nas 
Piscinas Municipais de Loulé, irá jogar no sábado com as Filipinas (11.30), e a Bélgica 
(19.30). 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1500667284-portugal-vence-gra-bretanha-por-16-9-
no-torneio-de-loule  
 
Fluvial Portuense campeão nacional sub-19 masculino e sub-20 feminino. O Fluvial 
Portuense sagrou-se campeão nacional de sub-19 masculinos e sub-20 femininos. 
Na final masculina, entre Vitória de Guimarães e Fluvial, a decisão foi até às grandes 
penalidades, com 11-9 favorável ao Fluvial (8-8 no fim do tempo regulamentar). No 
terceiro posto ficou o Cascais após bater a Académica de Coimbra por 15-6. 
Vasco Nazaré e Manuel Augusto, ambos do Cascais WPC, foram considerados melhor 
guarda-redes e jogador mais valioso do campeonato, respectivamente. 
No sector feminino, a final entre Fluvial Portuense e Gondomar também foi equilibrada, 
tendo o Fluvial vencido por 8-5. Beatriz Cavaleiro (Fluvial Portuense) levou para casa o 
prémio de melhor guarda-redes enquanto a colega de equipa Maria Luís Brandão 
foi considerada a jogadora mais valiosa. 
 
Resultados do primeiro dia de nacional sub-19 masculinos e sub-20 femininos. A Piscina 
do Fluvial Portuense foi palco do Campeonato Nacional Sub-19 Masculinos e Sub-20 
Femininos. No sector masculino, o Fluvial assegurou um lugar na final 
ao somar duas vitórias, frente ao Vitória por 10-7 e frente à Académica de Coimbra 
por 17-4. O Cascais venceu a Académica por 24-4 enquanto os vimaranenes levaram a 
melhor ao Cascais pela margem mínima (8-7). 
No sector feminino, o Fluvial Portuense derrotou o Gondomar por 6-5 enquanto o 
Gondomar, por sua vez, venceu o Benfica por 9-7. 
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Pré-seleção para Europeu sub-17 na Sérvia. A direção técnica da Federação Portuguesa 
de Natação divulgou dia 21 de julho em comunicado a pré-seleção de 16 jogadoras de 
onde sairão as 13 selecionadas que integrarão a Seleção Nacional Feminina S17 que irá 
representar Portugal no  Women’s European Junior Water Polo Championship – 18 a 28 
agosto – Novi Sad (Sérvia).  “Durante o mês de agosto vão treinar 16 jogadoras para 
preparar o Campeonato da Europa S17 Feminino. Deste grupo sairão as 13 jogadoras que 
irão representar Portugal”, reafirma o selecionador nacional Miguel Pires. 
 
Clube Aquático Pacense campeão nacional sub-17 masculinos. O Clube Aquático 
Pacense sagrou-se campeão nacional de sub-17 masculinos após derrotar o Cascais WP 
por 10-7 na final. Vasco Nazaré, do Cascais, venceu o prémio de Melhor Guarda-Redes 
enquanto o seu colega de equipa, Duarte Grego, foi considerado o Jogador Mais Valioso. 
Nas restantes partidas das finais o Aminata venceu o Búzios por 10-7 enquanto o 
Gondomar bateu a Amadora por 16-14. O Naval Povoense ficou em terceiro lugar após 
derrotar o Portinado por 12-11. 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1500246660-clube-aquatico-pacense-campeao-
nacional-sub-17-masculinos  
 
Gondomar campeão nacional sub-18 femininos. O Gondomar sagrou-se campeão 
nacional de sub-18 femininos após derrotar o Amarantus na final por 11-8. 
Beatriz Pereira, do Gondomar, arrecadou o troféu individual de Jogadora Mais Valiosa e 
Maria Sampaio, do Benfica, foi considerada a Melhor Guarda Redes. 
Nas restante partidas das finais, o Benfica venceu o Paredes por 14-10 no jogo do 3º e 4º 
lugar enquanto o Fluvial Portuense levou a melhor ao Cascais por 8-6 no jogo do 5º e 6º 
lugar. 
 http://www.fpnatacao.pt/noticias/1500236000-gondomar-campeao-nacional-sub-18-
femininos  
 
Seleção feminina no Torneio das 12 Nações frente à R. Checa. Seleção Nacional 
Feminina participouno Torneio das 12 Nações - 2017 EU Nations Senior Women Water 
Polo Tournament – 14 a 16 julho – Pilsen (R. Checa). A equipa Nacional, integrada o 
Grupo C com a Suíça, Escócia, República Checa e a Inglaterra, defronta no primeiro dia do 
torneio, na Swimming Pool “Bazén Slovany”, as checas às 12.45 horas locais (uma hora 
menos em Portugal continental) e a Escócia às 20.15 locais. 
Seleções participantes: Áustria, Czech Republic, England, Germany, Ireland, Malta, 
Portugal, Scotland, Slovakia, South Africa, Switzerland e Wales.  
 
Portugal vence a Irlanda e assegura quinto lugar no Torneio das Nações. Portugal 
assegurou o quinto lugar no Torneio das Nações, - 2017 EU Nations Senior Women Water 
Polo Tournament – 14 a 16 julho – Pilsen (R. Checa). A formação portuguesa bateu no 
derradeiro jogo a Irlanda por 19 -9 (2-5; 3-4; 1-4;3-6), garantindo assim o quinto lugar no 
Torneio das Nações. 
A participação de Portugal no Torneio na R. Checa registou ainda vitórias frente à Suíça 
(12-11), coma a Escócia (13-7) e derrotas com a R. Checa (15-11) e Inglaterra (18-6). 
Na seleção nacional destaque para Inês Nunes considerada a jogadora mais valiosa do 
Torneio numa votação dos treinadores das seleções participantes. 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1500199598-portugal-vence-irlanda-e-assegura-
quinto-lugar-no-torneio-das-nacoes  
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Portugal vence a Suíça no Torneio das Nações. Portugal venceu a Suíça, por 12-11, no 
Torneio das Nações - 2017 EU Nations Senior Women Water Polo Tournament – 14 a 16 
julho – Pilsen (R. Checa). A formação lusa iniciou a participação frente à equipa da casa 
(R. Checa), sofrendo uma derrota (15-11). Depois bateu  a Escócia por 13-7. 
Portugal defrontou a Inglaterra (16.45 em Portugal), perdendo por 18-6 (3-1; 7-2; 5-2; 3-
1). 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1500131148-portugal-vence-suica-no-torneio-das-
nacoes  
 
Portugal vence a Escócia no Torneio das Nações. A seleção nacional feminina de Polo 
Aquático venceu a Escócia, por 13-7, no segundo jogo do Torneio das Nações - 2017 EU 
Nations Senior Women Water Polo Tournament – 14 a 16 julho – Pilsen (R. Checa). 
A formação lusa superiorizou-se pelos parciais de 4-1; 2-2; 3-0; 4-4 com golos de Rafaela 
Duarte 2, Rita Pereira 3, Ines Nunes 5, Diana Almeida 1, Daniela Santos 1 e Catarina Reis 
1. A seleção orientada por Miguel Pires iniciou a sua participação no Torneio das 12 
Nações frente à R. Checa sofrendo uma derrota, por 15-11 (5-4; 4-3; 3-2; 3-2). Por 
Portugal marcaram: Beatriz Ferreira 1, Rafaela Duarte 2, Ines Nunes 3, Catarina Reis 1, 
Inês Braga 3, Daniela Santos 1. 
 
Naval Povoense bi-campeã nacional sub-15 masculinos. O Naval Povoense conquistou 
dia 9 de julho, o título nacional de sub-15 masculinos, pelo segundo ano consecutivo, 
após a vitória na final frente ao Paredes por 10-3. 
Miguel Fangueiro, do Naval Povoense, foi considerado Melhor Guarda-Redes enquanto o 
seu colega de equipa Diogo Fonte venceu o troféu de Jogador Mais Valioso. 
Em terceiro lugar ficou o CAP após a vitória por 11-6 frente ao Portinado. 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1499634842-naval-povoense-bi-campea-nacional-sub-
15-masculinos  
 
Fluvial Portuense campeão nacional sub-16 femininos. O Fluvial Portuense conquistou o 
título nacional de sub-16 femininos após vencer todas as partidas - com excepção do jogo 
extra-competição frente à Selecção Nacional Sub-18 Feminina - ao longo do campeonato. 
Esta tarde, as fluvialistas do treinador Tiago Santos bateram o Amarantus por 11-2.  
Margarida Serdoura, do Fluvial Portuense, ganhou o prémio individual de Jogadora Mais 
Valiosa e Beatriz Cabral, do Paredes, foi considerada a Melhor Guarda-Redes. 
 http://www.fpnatacao.pt/noticias/1499630907-fluvial-portuense-campeao-nacional-
sub-16-femininos  
 
Vitórias para Fluvial Portuense e Paredes. O segundo dia de competição do Campeonato 
Nacional de Sub-16 Femininos, a decorrer em Recarei (Paredes), foi marcado pelas 
vtórias das equipas do Fluvial Portuense e do Paredes A equipa da casa venceu o 
Amarantus por 8-7, após grandes penalidades (6-6 no período regulamentar) e o 
Lousada por 4-2. Já o Fluvial Portuense bateu o Lousada por 12-2 e o Cascais por 7-2. 
Amanhã, domingo, Fluvial e Paredes defrontam-se às 09H00. 
Nas restantes partidas de dia 8 de julho, a Selecção Sub-18 (extra-competição) venceu o 
Cascais por 18-1 e o Amarantus por 32-1. 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1499555887-dia-de-vitorias-para-fluvial-portuense-e-
paredes  
 
Arranque do Nacional com vitórias do CAP, Portinado, CNAC e Povoense. Na primeira 
jornada do Campeonato Nacional Sub-15 Maculinos, que decorreu em Paços de Ferreira, 
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no grupo A, o Pacense, equipa da casa, venceu o Algés por 12-3 enquanto o Portinado 
bateu o Cascais por 8-6. No grupo B as vitórias foram para o Naval Povoense, que ganhou 
por 7-3 ao Paredes, e para o CNAC, que levou a melhor ao Sporting, por 9-4. 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1499461588-arranque-do-nacional-com-vitorias-do-
cap-portinado-cnac-e-povoense  
 
Cascais e Amarantus vencem na 1.ª jornada do Nacional. A primeira jornada do 
Campeonato Nacional de Sub-16 Femininos, que decorre até dia 9 de julho em Recarei, 
ditou a vitória do Amarantus por 4-3 frente ao Lousada e do Cascais WP, por 4-2, frente 
ao Paredes. A Selecção Nacional Sub-18, a competir extra-competição, bateu o Fluvial 
por 16-4. 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1499460890-cascais-e-amarantus-vencem-na-1a-
jornada-do-nacional  
 
CNAC campeão nacional sub-13 misto. O CNAC sagrou-se dia 2, na Abóbada, campeão 
nacional de sub-13 misto após bater o Fluvial Portuense na final por 10-6. 
O Cascais WP venceu o CNPO por 21-4 no jogo que decidia o terceiro e o quarto lugar. 
No quinto e sexto lugar o CAP ganhou ao Amarantus pela margem mínima (12-11) e para 
o sétimo e oitavo o Sporting derrotou o Vitória por 8-6. O Paredes ficou em nono após a 
vitória por 4-2 frente ao Lousada. 
Este evento enquadrou-se no FINA Aquatic Day, um dia para celebrar, a nível mundial, o 
poder dos desportos aquáticos no bem-estar e desenvolvimento. É celebrado todos os 
anos no primeiro fim-de-semana de Julho. 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1499075509-cnac-campeao-nacional-sub-13-misto  
 
Povoense, Fluvial, Cascais e CNAC candidatos ao título. O segundo dia de Campeonato 
Nacional de Sub-13 misto, disputado na Piscina Municipal da Abóbada, deu a conhecer as 
quatro equipas candidatas ao título. Naval Povoense, Fluvial, Cascais WP e CNAC: duas 
destas equipas disputarão dia 2 de julho, a final. 
Nas partidas de dia 1, o Vitória bateu o Paredes por 18-5 e o Fluvial venceu o CAP por 12-
4. À tarde o Cascais ganhou ao Vitória por 36-2; o CNAC venceu o Amarantus por 17-3; o 
Povoense derrotou o CAP por 17-9 e o Fluvial bateu o Sporting por 16-3. 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1498943144-povoense-fluvial-cascais-e-cnac-
candidatos-ao-titulo  

 
 

 
 
 
 
Águas Abertas  
 

Elite nacional das Águas Abertas competiu no Gerês. A elite da natação nacional de 
águas abertas competiu dia 29 de julho na Barragem da Caniçada, Gerês, no Campeonato 
Nacional de Verão de 5 km e 3km Masters. 
Numa Campeonato Nacional de Verão com cerca de 200 nadadores inscritos, a 
competição masculina (10.30) de seniores, num percurso de 5 km disputado em cinco 
voltas, destaque para Rafael Gil, Mário Bonança, António Bessa, Alexandre Coutinho, 
Bernardo Graça, Igor Mogne, Tiago Oliveira, Leonardo Reis, José Ventura estarão a 
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competir pelos lugares do pódio.  Referência ainda para os juniores (18/19) masculinos 
José Carvalho e José Sampaio. 
No sector feminino, Angélica André, Vânia Neves e Maria João Fernandes são as favoritas 
aos lugares do pódio. A este trio junta-se as juniores femininas (18/19) Eva Carvalho e 
Madalena Machado. 
Na competição de 3 km Masters disputado num circuito de três voltas, a organização 
conta com cerca de 150 inscritos. 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1501181074-elite-nacional-das-aguas-abertas-
compete-no-geres  
 
Angélica André em 19.ª e Vânia Neves em 25.ª nos 5 km do Lago Balaton. Angélica 
André terminou em 19.º lugar e Vânia Neves em 25.º nos 5 km de Águas Abertas que 
decorreu no Lago Balaton, Budapeste, Hungria. 
Angélica André terminou com 1.01.13,30 horas a 2.06,30 da vencedora, a norte 
americana Ashley Twichell (59.07,00). Já e Vânia Neves (1.01.26,40) a 2.20,07 da campeã 
mundial numa competição com 60 nadadoras à partida. 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1500461679-angelica-andre-em-19o-e-vania-neves-
em-25o-nos-5-km-do-lago-balaton  
 
Angélica André (35.ª) e Vânia Neves (41.ª) no Mundial de Budapeste. Angélica André 
terminou em 35.ª e Vânia Neves em 41.ª na prova de 10 km em Águas Abertas do 
Mundial de Budapeste que decorreu no Lago Balaton. A prova foi ganha pela francesa 
Aurelie Muller. 
Angélica André terminou com 2.07,20,40 a 7.06,70 da vencedora. Vânia Neves cortou a 
meta com 2.09,39,00 a 9.25,30 da francesa. 
Numa prova discutida nos derradeiros metros, o pódio foi ocupado pela Francesa Aurelie 
Muller seguida pela equatoriana Samantha Arevalo, a 3.30 segundos, e pela a italiana 
Arianna Brid, a 3.50. A organização atribuiu também o terceiro lugar à brasileira Ana 
Marcela Cunha, também com 3.50 segundos da vencedora. 
 
Pedro Brandão representante Europeu da FINA no Mundial. Pedro Brandão está em 
Budapeste como representante da FINA, para o continente Europeu, nos Mundiais de 
Águas Abertas, que decorrem na capital da Hungria de 15 a 21 de julho. 
Pela primeira vez, um técnico português foi nomeado pela Federação Internacional como 
comissário técnico ITO - Internacional Técnico Oficial para as competições de águas 
abertas num Mundial, que decorrem no lago Balaton. 
“Vestir um casaco azul da FINA é um orgulho. Uma grande equipa e muitos anos de 
trabalho proporcionaram-me este momento”, revela o técnico da FPN. 
 
Primeiro estágio integrado de natação adaptada e águas abertas. A Federação 
Portuguesa de Natação organizou no Centro de Alto Rendimento de Rio Maior, entre 3 e 
7 de julho, o primeiro estágio integrado de seleções de natação adaptada com seleções 
de natação em águas abertas. 
Um estágio que inclui nadadores das duas disciplinas com objetivos para as diversas 
competições internacionais - Europeus, Mundiais -, agendadas para a presente 
temporada. 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1499387900-primeiro-estagio-integrado-de-natacao-
adaptada-e-aguas-abertas  
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José Carvalho (19.º) e Diogo Marques (23.º) em bom plano em Barcelona. José Carvalho 
terminou em 19.º e Diogo Marques em 23.º na Taça LEN de Águas Abertas que decorreu 
no dia 1 de julho em Barcelona, Espanha. A competição foi ganha pelo húngaro Kristof 
Rasovslky, que há uma semana havia triunfado na Taça do Mundo em Setúbal, com o 
tempo de 1.52.32,6 horas. O pódio ficou completo com Jean-Baptiste Clusman 
(1.52,34,8) e Christian Reichester (1.52.37,7) 
José Carvalho (SFUAP) cortou a meta com 1.54.18,4 e Diogo Marques (ASSSCC) terminou 
com 1.55.51,6, num pelotão de 38 nadadores. 
Numa prova disputada sem fato isotérmico, Os nadadores ainda juniores “fizeram uma 
excelente prova seguindo integrados no grupo da frente. Diogo Marques perdeu 
contacto com o grupo que liderava no final da terceira volta, ficando na sua perseguição. 
O José Carvalho apenas perdeu esse contato já a meio da 4 volta... portanto a 1000 
metros da meta! Vindo a fechar esse grupo”, analisa o DTN Daniel Viegas. 
Para o técnico da FPN “foi uma meritória classificação, que pode prever bastante 
competitividade dos nossos nadadores nos Campeonatos da Europa de juniores!” 

 
 

Natação Adaptada 
 

Tiago Neves e Miguel Cruz nos Jogos Surdolímpicos Samsun 2017. Tiago Neves e Miguel 
Cruz estiveram a representar a natação nacional nos Jogos Surdolímpicos Samsun 2017 – 
de 18 a 31 de julho na Turquia. 
Miguel Cruz (CFB) nadou os 50L, 100L, 50B e 50M. Tiago Neves (CFB) os 50L, 100L, 200L, 
50M, 100M, 200M e 200E. 
Os nadadores do Clube De Futebol os Belenenses, orientados pelo treinador Fernando 
Couto realizaram um Estágio Final para Jogos Surdolímpicos - 3 a 7 de julho, Centro de 
Alto Rendimento de Rio Maior. 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1500486548-tiago-neves-e-miguel-cruz-nos-jogos-
surdolimpicos-samsun-2017  
 
Tiago Neves em 10.º nos 200 estilos com recorde. Tiago Neves terminou em 10.º lugar 
nos 200 estilos, com recorde de Portugal, entre 32 participantes, dos Jogos Surdolímpicos 
Samsun 2017 que decorram de 18 a 31 de julho na Turquia. Com este resultado, o 
nadador do Belenenses bateu o recorde nacional com 2.22,61 minutos. 
Com esta marca a participação lusa na natação termina com oito recordes nacionais (7 
Tiago Neves e 1 Miguel Cruz). 
O treinador Fernando Couto, em balanço, recorda: “Os portugueses superaram por 10 
vezes as suas marcas pessoais (em 12 provas nadadas). Particularizo o Tiago Neves como 
o primeiro nadador surdo a atingir uma final surdolímpica e cinco classificações em 
posição de semi-finalista. Resta agradecer todo o apoio dado pela FPN e CPP para 
atingirmos estes resultados com a certeza que mais e melhor virá no futuro.” 

 
Tiago Neves 12.º nos 100 mariposa com recorde nacional. Tiago Neves bateu o recorde 
nacional dos 100 mariposa nos Jogos Surdolímpicos Samsun 2017. O nadador do 
Belenenses terminou com 1.00,50, registo que lhe deu o 12.º lugar na classificação geral. 
O acesso à final fechou a 59,62 segundos. 
Resultados: 50 livres: Tiago Neves: 25,68 (20.º); Miguel Cruz: 26',65 (30.º) 
100 mariposa: Tiago Neves:1.00,50, Record Nacional (12.º). A final fechou a 59,62. 
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Tiago Neves e Miguel Cruz somam recordes em Samsun. Os nadadores portugueses 
voltaram a superar máximos de Portugal nos Jogos Surdolímpicos Samsun 2017. 
Tiago Neves bateu o recorde nacional dos 200 livres classe S15 (2.05,50), tempo que lhe 
deu o 11.º lugar em Samsun. 
Recorde-se que Tiago Neves bateu já nestes Jogos o recorde nacional dos 200 
mariposa, 100 livres e 50 mariposa. 
Por seu lado, Miguel Cruz ficou hoje em 21.º lugar nos 50 bruços com o tempo de 34,80 
também recorde nacional classe S15. 
Os nadadores do Clube De Futebol os Belenenses, orientados pelo treinador Fernando 
Couto, competem nos Jogos Surdolímpicos nas seguinte provas: 
Miguel Cruz (CFB) nos 50L, 100L, 50B e 50M. Tiago Neves (CFB) os 50L, 100L, 200L, 50M, 
100M, 200M e 200E. 
 
Tiago Neves bate recorde e assegura final dos 50 mariposa. Tiago Neves bateu o recorde 
nacional dos 50 mariposa esta manhã de dia 22 de julho, assegurando a qualificação para 
a final dos 50 metros mariposa nos Jogos Surdolímpicos Samsun 2017 – de 18 a 31 de 
julho na Turquia. 
O nadador do Belenenses consegui o recorde nacional, sétimo melhor 
tempo nas eliminatórias com 26,68 segundos, o mesmo resultado do brasileiro 
Guilherme Kabbach, também qualificado. O russo Andrei Zhivaev foi o mais rápido, ao 
conseguir um tempo de 25,23 segundos. O recorde nacional, que já lhe 
pertencia, estava fixado em 26,74. 
Quanto a Miguel Cruz, também do Belenenses, não garantiu a qualificação, apesar de ter 
ganho a sua série com um tempo de 29,24 novo máximo pessoal. 
A final dos 50 metros mariposa disputa-se ainda dia 22, a partir das 17 horas (menos 
duas em Lisboa). 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1500715048-tiago-neves-bate-recorde-e-assegura-
final-dos-50-mariposa  
 
Tiago Neves foi 10.º nos 200 mariposa com recorde nacional.Tiago Neves foi 10.º 
classificado nos 200 metros mariposa nos Jogos Surdolímpicos  Samsun 2017. 
O nadador do Belenenses bateu o recorde nacional com 2.20,88 minutos superando o 
anterior máximo (2.23,08) que já lhe pertencia desde 28 de maio de 2017 em Coimbra. 
Os Jogos Surdolímpicos são o segundo evento multi-desportivo mais antigo, com a 
primeira edição em Paris no ano de 1924, onde participaram 145 atletas provenientes de 
nove nações europeias. Realizam-se de 4 em 4 anos e foram o primeiro evento 
desportivo internacional para atletas com deficiência auditiva. 
 
Primeiro estágio integrado de natação adaptada e águas abertas. A Federação 
Portuguesa de Natação organizou no Centro de Alto Rendimento de Rio Maior, entre 3 e 
7 de julho, o primeiro estágio integrado de seleções de natação adaptada com seleções 
de natação em águas abertas. 
Um estágio que inclui nadadores das duas disciplinas com objetivos para as diversas 
competições internacionais - Europeus, Mundiais -, agendadas para a presente 
temporada. 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1499387900-primeiro-estagio-integrado-de-natacao-
adaptada-e-aguas-abertas  
 
 

Diversos 
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FPN e Waboba Portugal assinam parceria. A Federação Portuguesa de Natação (FPN), 
representada pelo seu presidente António José Silva,  e a WABOBA Portugal, por 
Henrique Macedo, assinaram no dia 26 de julho um contrato de parceria no âmbito do 
programa ‘Portugal a Nadar’. 
“Face à qualidade do produto apresentado pela WABOBA, e analisados outros produtos 
semelhantes no mercado, foi decidido pela FPN formar uma parceira com a WABOBA no 
âmbito do projeto Portugal a Nadar”, revela o presidente da FPN, António José Silva. 
O Projeto ‘Portugal a Nadar’ pretende agregar todas as entidades que tem escolas de 
natação ou gestão de piscinas com o intuito de acrescentar valor aos serviços prestados 
por essas entidades.  
A FPN assume como principais objetivos o desenvolvimento da natação enquanto 
modalidade desportiva que passam por: a adesão à Federação Portuguesa de Natação – 
Filiação; Oportunidades de contacto direto com os parceiros FPN – Cartão FPN; Acesso à 
formação profissional certificada para os seus quadros e colaboradores; Participação dos 
seus utentes em várias iniciativas de cariz lúdico ou desportivo com a tutela da FPN. 
 
FPN integra projeto de carreiras duais e pós-carreira. A Federação Portuguesa de 
Natação (FPN) integra o consórcio constituído por projeto recentemente aprovado e 
financiado pela comissão europeia “Integration of elite athlethes into the Labour market 
through the valorization of their transversal competences. Este projeto, no valor de 
500.000 euros, incide sobre as ‘carreiras duais’ e o ‘pós carreira’ de nadadores de alto 
rendimento. 
O consórcio é liderado pela Federação Andaluza de Natação contando com a participação 
de mais seis países Europeus e 14 Instituições. A FPN e a Fundação do Desporto são as 
instituições portuguesas que integram este projeto. 
 
FPN realiza enquadramento técnico de Moçambique no Mundial. A equipa técnica que 
acompanha a seleção nacional nos Mundiais de Budapeste irá enquadrar tecnicamente 
os nadadores de Moçambique que irão participar na competição na capital da Hungria. 
Esta parceria para o acompanhamento técnico da seleção de Moçambique,  que se fará 
representar por quatro nadadores – Gessica Stagno, Igor Mogne, Gisela Cossa e Denilson 
da Costa -, realiza-se no seguimento dos encontros estabelecidos entre a direção da FPN 
e a Federação de Natação de Moçambique. 
Recorde-se que a FPN assinou recentemente protocolos entre os dois países para a 
promoção, cooperação e o desenvolvimento da Natação. Entre eles no âmbito do 
Programa Portugal a Nadar; Colaborar na realização de cursos e ações de formação para 
agentes desportivos; Colaborar na supervisão técnica das Seleções Nacionais da FMN; 
Prestação de assessoria técnica na realização de eventos desportivos no âmbito da 
natação. 
 
Curso Complementar de Natação Pura. A Comissão de Gestão de Arbitragem promoveu 
um Curso Complementar de Natação Pura no Auditório da Camara Municipal de Peniche, 
entre 14 e 16 de julho, que contou com a participação de 28 formandos provenientes das 
Associações de Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa. 
Os Árbitros Internacionais Filipa Gonçalves, Sérgio Manso e Tiago Marques foram os 
formadores desta ação que, além dos conteúdos programáticos, partilharam 
experiências e vivências enriquecedoras. 
“Esta formação tem por objetivo a transmissão de competências para desempenho da 
função de Juiz Árbitro às provas regionais e habilitação para fazer parte da equipa de 
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arbitragem nos campeonatos nacionais organizados pela FPN”, afirmou a vice-presidente 
da FPN Vera Costa. 
“De salientar que os objetivos do curso, a qualidade dos formadores e a interação 
estabelecida entre estes e os formandos foram os aspetos que os formandos mais 
valorizaram”, acrescenta a dirigente federativa. 
“A FPN deixa o seu agradecimento ao Sr. Edgar Oliveira, presidente da ANDL, pela 
colaboração e intervenção junto da Câmara Municipal de Peniche, que disponibilizou, 
excelentes condições para a formação e alojamento a titulo gratuito aos formandos”, 
conclui. 
 
Natação torna ‘Clube União 1919’ mais eclético. Foi apresentada, oficialmente, a secção 
de natação do Clube União 1919. Modalidade de grandes pergaminhos no passado e 
formadora de muitos atletas, a natação é agora mais uma alternativa desportiva que vai 
engrandecer o emblema de Coimbra. A cerimónia contou, entre outros, com a presença 
do vice-presidente da Federação Portuguesa de Natação, Alexsander Esteves, Carlos 
Cidade, vereador do Desporto da Câmara Municipal de Coimbra, Vítor Raposo, 
presidente da Associação de Natação de Coimbra e Júlio Ramos, figura histórica do clube 
e que muito contribuiu para o engrandecimento da modalidade.  
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1499956225-natacao-torna-clube-uniao-1919-mais-
ecletico 
 
Candidaturas ao Centro de Treino Universitário de Coimbra. Abertura das candidaturas 
ao Centro de Treino de Alto Rendimento Universitário de Coimbra destinado, 
preferencialmente, a nadadores que frequentem ou estejam em processo de acesso ao 
Ensino Superior e que tenham condições de integração com base nas tabelas constantes 
PAR. Os candidatos selecionados terão, garantia de alojamento, alimentação, Estatuto de 
Atleta Universitário de Alto Rendimento, acesso ao treino em piscina de 50m e 25m em 
regime bidiário, acesso a ginásio e sala de musculação, controlo e avaliação do treino, 
apoio médico e de fisioterapia. 
 
FPN e Universidade Lusófona assinam protocolo para carreiras duais. Federação 
Portuguesa de Natação (FPN), representada pelo seu presidente António José Silva, e a 
Faculdade de Educação e Desporto da Universidade Lusófona, pelo seu diretor Jorge 
Proença, assinaram dia 6 de julho um protocolo de colaboração “num contexto de 
valorização do desporto enquanto atividade complementar à educação e de perceção da 
necessidade de conciliação entre a atividade escolar e regular e a prática desportiva 
reiterada, desenvolvida pelo estudante-atleta”, naquele que é o primeiro protocolo 
estabelecido para o efeito entre Instituições de Ensino 
Superior e Federações Desportivas, neste âmbito. 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1499378730-fpn-e-universidade-lusofona-assinam-
protocolo-para-carreiras-duais  
 
FPN e Universidade Lusófona assinam protocolo para carreiras duais. Federação 
Portuguesa de Natação (FPN), representada pelo seu presidente António José Silva, e a 
Faculdade de Educação e Desporto da Universidade Lusófona, pelo seu diretor Jorge 
Proença, assinaram esta sexta-feira um protocolo de colaboração “num contexto de 
valorização do desporto enquanto atividade complementar à educação e de perceção da 
necessidade de conciliação entre a atividade escolar e regular e a prática desportiva 
reiterada, desenvolvida pelo estudante-atleta”, naquele que é o primeiro protocolo 
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estabelecido para o efeito entre Instituições de Ensino 
Superior e Federações Desportivas, neste âmbito. 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1499378730-fpn-e-universidade-lusofona-assinam-
protocolo-para-carreiras-duais 
 
FPN e Federação de Triatlo assinam parceria. A Federação Portuguesa de Natação (FPN) 
e a Federação de Triatlo de Portugal (FTP) assinaram no dia 11 de julho de 2017 um 
protocolo de parceria que irá permitir a participação de nadadores federados em provas 
de triatlo homologadas pela FTP e a participação de triatletas federados em provas de 
natação em águas abertas homologadas pela FPN. 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1500564545-fpn-e-federacao-de-triatlo-assinam-
parceria  

 
 

Representações Institucionais 

 
Lisboa. Dia 3  de julho, Reunião Câmara Comércio Luso-Chinês  
com João Campos e Catarina Mouta. 
FPN. Dia 4 , Reunião de equipa PAN, com A. Esteves / R. Marinho / L. Coutinho 
FPN. Dia 5, Reunião Interna Prº. Certificação FPN, com  A. Esteves / I Lavinha 
FPN. Dia 5, Reunião Conselho de Gestão Despacho, com António José Silva e C.G. 
FPN. Dia 5, Reunião Direção, Plenária com o presidente António José Silva e e Direção. 
FPN. Dia 6,  Reuniões Diversas, Despacho semanal AJS. 
FPN. Dia 6, Reuniões Diversas, Despacho  com J Cruz. 
Lisboa. Dia 10, Receção Embaixada da Hungria. Apresentação Delegação Nacional. 
Covilhã. Dia 10, Covilhã, Reunião APTN. Diversos com António José Silva. 
Porto. Dia 11 , Reunião Motion, APP e site com Alexsander Esteves 
Coimbra. Dia 11, presentação União de Coimbra com Alessander Esteves. 
Lisboa. Dia 13, Reunião AICEP, Parceria com António José Silva/ J.Campos / Catarina 
Mouta. 
FPN. Dia 17, Reuniões Diversas. Competições / Site / com APP, Alexsander Esteves / J. 
Campos / N. Carvalho 
Gondomar. Dia 18, Reunião Técnicos, Contratação com António José Silva. 
Lisboa. Dia 18, Apresentação Universíada 2017, Representação Vasco Sousa. 
FPN. Dia 19, Reuniões diversas, despacho semanal com António José Silva. 
FPN. Dia 19, Reuniões Diversas, Código Barras/estagiário IEFP, com Alexsander Esteves 
/ N. Carvalho. 
FPN. Dia 20, Reunião finalização Pº RVCC, Grau I  com N. Batalha / I. Lavinha / D. 
Marinho. 
Jamor. Dia 20, Absolutos POR. Representação com António José Silva. 
FPN. Dia 20, Reuniões e ABS. POR. Diversos comJorge Cruz. 
FPN. Dia 21, Reunião finalização Pº RVCC. Grau I com N. Batalha / I. Lavinha / D. 
Marinho. 
Jamor. Dia 22, Assembleia Eleitoral. Eleição CNA. MAG / I. Lavinha / Pedro Meireles. 
Coimbra. Dia 25, Jogos Universitários - Cerimónia de Abertura, com António José Silva. 
Budapeste. Dia 26, Reunião V. Sousa e J. Machado. Diversos com AJS/ V. Sousa / J. 
Machado. 
Lisboa. Dia 26, Escola Mª Amália Vaz Carvalho, Juri aprs&defesa PAP estagiário FPN 
com I. Lavinha. 
___________ 
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