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Federação Portuguesa de Natação organizou em 
parceria com a Câmara Municipal de Setúbal a Taça 
do Mundo FINA HOSA 10 km Marathon Swimming 
World Cup Setúbal Bay 2017  no dia 24 de junho. 
Aquele que é considerado um dos mais importante 
evento de águas abertas a nivel mundial foi um 
sucesso organizativo e desportivo, com Angélica 
André a assegurar o oitava lugar. A cidade de 
Setúbal e o estuário do Sado vão continuar a 
receber competições FINA  até 2021. 
 António José Silva 
  Presidente 
 

 
 

Natação Pura  

 

Rita Barros Frischknecht bate recorde nacional dos 200 costas. Rita Barros 
Frischknecht esteve em plano de destaque no Torneio do 102.º Aniversário do Sport 
Algés e Dafundo, ao bater o recorde nacional dos 200 costas, numa competição 
organizada pela Associação de Natação de Lisboa e pelo clube da linha. 

A nadadora do Algés e Dafundo bateu o recorde nacional absoluto nos 200 costas (25 
m) com a marca de 2.10,55 minutos, no decorrer da competição, superando o anterior 
máximo sénior e absoluto que já lhe pertencia e estava fixado em 2.11,16 desde 9 de 
dezembro de 2016 no Funchal. 

 

Alexis Santos vence 400 estilos Mare Nostrum Canet en Roussillon. Alexis Santos 
vence 400 estilos Meeting International de Canet-en-Roussillon - Mare Nostrum – 17 a 
18 de junho. 

Alexis Santos vence os 400 estilos com a marca de 4.21,48 minutos. O nadador do 
Sporting superiorizou-se ao polaco Dawid Szwedzki (4.22,98) e ao dinamarquês Daniel 
Skaaning (4.25,75). Nas eliminatórias o português havia obtido o melhor tempo com 
4.26,02.  

Nos 800 livres, Diana Durães terminou em terceiro lugar na série mais rápida com a 
marca de 8.40,86 minutos. A benfiquista foi superada por húngara Ajna Kesely 
(8.31,50), e a holandesa Sharon Van Rouwendall (8.33,56). 

Referência para o terceiro lugar de Victoria Kaminskaya (Estrelas S. J. Brito) na final B 
dos 200 estilos com a marca de 2.17,02. 

 

Alexis Santos no pódio dos 200 estilos em Canet-en-Roussillon. Um dia após vencer os 
400 estilos no Meeting International de Canet-en-Roussillon - Mare Nostrum, o 
nadador português voltou a estar em plano de destaque ao assegurar o terceiro lugar 
nos 200 estilos. 

O sportinguista, que assegurou um lugar na final com 2.03,80, terminou com 2.01,48 
minutos superado pelo suíço Jeremy Desplanches (1.59,11) e pelo húngaro Adam 
Telegdy (2.01,00). 

Ainda nesta jornada Miguel Nascimento foi 7.º na final dos 200 mariposa com 2.00,37. 
A vitória foi para o húngaro Tamas Kenderesi (1.54,98). 
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Referência para Ana Catarina Monteiro segunda na final B dos 200 mariposa com 
2.13,44. 

 

Alexandra Frazão bate recorde nacional de juvenis A dos 200 livres. Alexandra Frazão 
bateu o recorde nacional de juvenis A dos 200 livres no TOREGRI 3 – Cadetes, em 
Coimbra. A nadadora terminou o primeiro percurso da seleção de Coimbra com 2.04,01 
minutos superando o anterior máximo de Portugal que pertencia a Ana Santos (SFUAP) 
com 2.04,62 desde 19 de dezembro de 2004 em Cantanhede. A estafeta superou 
também o recorde de Portugal de juvenis A – Alexandra Frazão, Ana Florindo, Ana 
Queiroz e Inês Silva - com 8.44,75. 

Na Piscina Municipal Rui Abreu, em Coimbra,  bateram-se um total de 14 recordes 
nacionais: dois individuais - Alexandra Frazão e Camila Rebelo 200 livres juvenis B e 12 
por estafetas por intermédio das seleções regionais da Associação de Natação de 
Coimbra. 

 

Camila Rebelo bate recorde nacional juvenis B dos 200 livres. Camila Rebelo, em 
representação da seleção regional de Coimbra, estabeleceu o recorde nacional juvenis 
B dos 200m livres no decorrer do TOREGRI 3 – Cadetes em Coimbra. 

A nadadora do Lozan terminou a distância em 2,04,38 minutos. A anterior melhor 
marca nacional, de 2.06,53, pertencia a Ana Santos do SFUAP, desde 2004 na 
Mealhada. 

A Camila Rebelo integrou a estafeta de 4x200 Livres, em representação da seleção 
regional de Coimbra, que estabeleceu o recorde nacional de 8,45,79: Camila Rebelo, 
Camila Silva, Maria Pelaio e Maria Rebelo. 

 

Raquel Pereira 9.º lugar na meia final dos 100 bruços no Europeu de juniores. 

Raquel Pereira obteve este sábado 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. 

 

Raquel Pereira 12.ª na meia final dos 200 bruços. Raquel Pereira foi 6.ª classificada na 
primeira serie da meia final dos 200 bruços do Campeonato da Europa de Juniores em 
Netanya (Israel). A nadadora do Algés e Dafundo terminou com 2.32,34 minutos que 
lhe deu o 12.º lugar entre as semifinalistas. Raquel Pereira tem como recorde pessoal 
2.29,23 obtido em 2 de abril deste ano em Coimbra. 

Nas eliminatórias a portuguesa registou 2.30,98, correspondente ao sexto tempo. O 
melhor registo foi obtido também pela britânica Layla Black (2.28,40). O acesso às 
meias finais ‘fechou’ em 2.34,00. 

 

Inês Henriques semi-finalista nos 200 mariposa com 13.º tempo a abrir o Europeu 
Juniores. Inês Henriques assegurou o 13.º lugar na meia final dos 200 mariposa e 
terminou com o 14.º tempo nos 800 livres na primeira jornada no Campeonato da 
Europa de Juniores, que começou esta quarta-feira em Netanya (Israel). 

A nadadora do Pimpões garantiu o apuramento para as meias-finais dos 200 mariposa 
com um recorde pessoal em 2.17,43 minutos, correspondente ao 14.º tempo das 
eliminatórias. O acesso às “meias” fechou em 2.19,03. Na meia final assegurou o 13.º 
tempo com 2.17,47. 
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Seleção para o Mundial de Budapeste 2017. Portugal irá estar representado no 
Campeonato do Mundo de piscina longa – Budapeste (Hungria), de 23 a 30 de julho, 
com uma seleção sénior de sete nadadores. 

José Machado, diretor técnico nacional (DTN), defende que os objetivos assumidos 
desta seleção para o Mundial passam pela “obtenção de lugares entre os 16 primeiros” 
como está definido no Plano para o Alto Rendimento, o que significa que “pelo menos 
dois deles” possam superar esses resultados. 

No seguimento do Plano de Alto Rendimento e Seleções Nacionais de Natação Pura 
2017, estão selecionados os seguintes nadadores:   

Diana Durães (Benfica), Tamila Holub (SC Braga), Victoria Kaminskaya (Estrelas SJ Brito), 
Aléxis Santos (Sporting), Guilherme Pina (Sporting),  Miguel Nascimento (Benfica), 
Gabriel Lopes (Lousan Natação). 

http://www.fpnatacao.pt/noticias/1498154259-selecao-para-o-mundial-de-budapeste-
2017 

 

 
Carolina Fernandes bate dois recordes nacionais de infantis B. Carolina Fernandes 
estabeleceu dois recordes nacionais de infantis B, durante o 11.º Torneio AEJ, que se 
realizou na Piscina Municipal de São João da Madeira. 

A nadadora do clube de Aveiro Galitos/Bresimar fixou os máximos de Portugal nos 100 
mariposa (1.07,00) e 50 livres (28,36) na passagem da estafeta de 4×50 livres. 

 

Rafael Lino bateu recorde nacional juniores nos 50 mariposa. Rafael Lino bateu o 
recorde nacional de juniores -18 nos 50 metros mariposa em 24,78 segundos nos 
Championnats de France  de Natation Promotionnels, disputados em Chalon-sur-
Saône. O anterior máximo pertencia a Miguel Nascimento com 25,03 desde 10 de julho 
de 2013 em Poznan (Polónia). 

 O jovem nadador, que reside e estuda em Paris (representando o CNOF em França e o 
FC Porto em Portugal), venceu os 100 metros mariposa com o tempo de 56,73 
segundos. 

 

http://www.fpnatacao.pt/noticias/1498154259-selecao-para-o-mundial-de-budapeste-2017
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1498154259-selecao-para-o-mundial-de-budapeste-2017
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Ricardo Silva melhora o recorde nacional infantil dos 100 costas. Ricardo Silva bateu o 
recorde nacional de Infantis A dos 100 costas no decorrer da Taça ANDL João da Silva 
Abreu - CIMAI – CDClubes, Caldas da Rainha. 

O nadador do Desportivo Náutico da Marinha Grande tornou-se o primeiro infantil 
português a baixar da barreira do minutos nos 100 costas ao terminar com 59,50 
segundos superando o anterior máximo (1.00,21) que já lhe pertencia desde 7 de abril 
deste anos, em Sines. 

 

Victoria Kaminskaya segunda na final B dos 200 mariposa em Barcelona. Victoria 
Kaminskaya foi segunda na final B dos 200 mariposa no decorrer da segunda jornada 
do Gran Premi Ciutat de Barcelona Mare Nostrum. A olímpica portuguesa do Estrelas SJ 
de Brito terminou com 2.13,75 minutos superada pela chinesa Yifan Zhang com 
2.12,72. O terceiro lugar foi para a espanhola Aina Hierro com 2.14,59. 

 

Alexis Santos no pódio dos 200 estilos em Barcelona. Alexis Santos terminou em 
terceiro lugar na final dos 200 estilos do Gran Premi Ciutat de Barcelona Mare 
Nostrum, numa primeira jornada em que Victoria Kaminskaya garantiu o quarto lugar 
nos 400 estilos. 

http://www.fpnatacao.pt/noticias/1497388401-alexis-santos-no-podio-dos-200-
estilos-em-barcelona 

 

Seleção nacional de juniores para Europeu de Netanya. A Federação Portuguesa de 
Natação divulgou a 9 de junho a seleção nacional para o Campeonato da Europa de 
Juniores que decorre em Netanya (Israel) de 28 de junho a 2 de julho. 

A seleção, que integra 13 nadadores, irá realizar este fim de semana, de 10 e 11 de 
junho, o terceiro Controlo, Avaliação e Preparação, em Rio Maior. 

http://www.fpnatacao.pt/noticias/1497019548-selecao-nacional-de-juniores-para-
europeu-de-netanya 

 

Seleção bate recorde nacional júnior dos 4x50 livres femininos. A Seleção Nacional 
Júnior estabeleceu, no dia 3 de junho, o recorde nacional da categoria dos 16-17 anos e 
absoluto nos 4×50 livres femininos, durante as eliminatórias e na final, do 33.º Meeting 
Internacional do Porto Wos, que está a decorrer no Complexo de Piscina de Campanhã. 

O quarteto português, formado por Ana Rita Faria, Inês Henriques, Raquel Pereira e 
Beatriz Viegas, cumpriu a distância em 1.49,47, nas eliminatórias, superando o anterior 
máximo nacional de 1.51,34, que estava na posse de Raquel Pereira, Ana Rita Faria, 
Tamila Holub e Madalena Azevedo estabelecido nesta mesma competição no ano 
anterior. Ainda neste dia, o quarteto nacional voltou a melhorar o máximo de Portugal 
ao vencer a final com um registo de 1.48,67. 

 

Seleção bate recorde nacional junior dos 4x50 estilos femininos. A seleção nacional de 
juniores voltou a estar em plano de destaque no 33.º Meeting Internacional do Porto 
Wos, que se realizou no Complexo de Piscinas de Campanhã. O quarteto feminino, 
composto por Inês Rocha, Raquel Gomes Pereira, Beatriz Viegas e Ana Rita Faria 
superaram o recorde nacional júnior 16-17 anos e absoluto na estafeta de 4×50 estilos 
com 2.00,12 minutos, melhorando o anterior máximo de 2.00,50 que estava na posse 
Madalena Azevedo, Cláudia Borges, Inês Henriques e Ana Rita Faria desde o Meeting 
do Porto de 2016. 

http://www.fpnatacao.pt/noticias/1496616280-selecao-bate-recorde-nacional-junior-
dos-4x50-estilos-femininos 

http://www.fpnatacao.pt/noticias/1497388401-alexis-santos-no-podio-dos-200-estilos-em-barcelona
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1497388401-alexis-santos-no-podio-dos-200-estilos-em-barcelona
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1497019548-selecao-nacional-de-juniores-para-europeu-de-netanya
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1497019548-selecao-nacional-de-juniores-para-europeu-de-netanya
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1496616280-selecao-bate-recorde-nacional-junior-dos-4x50-estilos-femininos
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1496616280-selecao-bate-recorde-nacional-junior-dos-4x50-estilos-femininos
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   Natação Sincronizada  

 

Maria Beatriz Gonçalves em 14.º em solo figuras. Maria Beatriz Gonçalves terminou 
em 14.º lugar na prova de solo figuras no LEN European Junior Championship, 21 a 25 
de junho, Belgrado, Sérvia. A portuguesa da Gesloures somou 75,5 pontos na prova de 
figuras, um resultado inédito para a natação sincronizada nacional. 
Na prova de figuras, num dos quatro elementos técnicos, a portuguesa obteve 
pontuações superiores a ‘8’, com ‘8,1’, ‘8,4’, “resultados que se enquadram já a um alto 
nível da elite internacional, de nadadoras de países como Espanha, Rússia, Ucrânia. 
Agora tem de continuar a trabalhar para que consiga realizar os quatro elementos 
nesse nível”, começa por analisar Mariana Marques, diretora técnica 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1498386991-maria-beatriz-goncalves-em-14o-em-
solo-figuras 
 

 
 
Maria Beatriz Gonçalves supera 70 pontos no Europeu Juniores. Maria Beatriz 
Gonçalves competiu dia 22 de junho na prova de solo livre do European Junior 
Synchronized Swimming Championships, que decorreu de 21 a 25 de junho, em 
Belgrado 2017, onde a natação sincronizada voltou a fazer história. 
A nadadora do Gesloures tornou-se a primeira portuguesa a atingir, numa prova 
internacional de solos, uma nota superior aos 70 pontos (71,3). Este resultado supera a 
última pontuação em provas europeias, realizada a época passada, quando a melhor 
nota obtida foi 67,2 alcançada pela Ana Isabel Batista na prova de solo livre. 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1498168497-maria-beatriz-goncalves-supera-70-
pontos-no-europeu-juniores 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1498168497-maria-beatriz-goncalves-supera-70-
pontos-no-europeu-juniores 
 

http://www.fpnatacao.pt/noticias/1498386991-maria-beatriz-goncalves-em-14o-em-solo-figuras
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1498386991-maria-beatriz-goncalves-em-14o-em-solo-figuras
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1498168497-maria-beatriz-goncalves-supera-70-pontos-no-europeu-juniores
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1498168497-maria-beatriz-goncalves-supera-70-pontos-no-europeu-juniores
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Festival de Estrelas do Mar em VN da Barquinha. Decorreu nos dias 10 e 11 de junho, 
nas Piscinas Municipais de Vila Nova da Barquinha, o 12º Festival de Estrelas do Mar, 
organizado pela Federação Portuguesa de Natação em colaboração com a Associação 
de Natação do Distrito de Santarém e Camara Municipal de Vila Nova da Barquinha. 
Nestes dois dias de natação sincronizada de recreação e escolinhas estiveram 
presentes 140 atletas representantes de 14 clubes: Aminata, Lousada Sec XXI, 
Municipio de Odivelas, EULx, GESLOURES, CLAC, CNTN, Lagoa, PORTINADO, FBS, SAD, 
Buzios, SCE, Ovar Sincro. 
 
Balanço do Open de Espanha. A Seleção Nacional de Natação Sincronizada participou 
no Open de Espanha – Trofeo Infantas de Espanha, Las Palmas onde alcançou 
resultados históricos que confirmam a evolução da disciplina em Portugal. 
A participação lusa em las Palmas ficou marcada pela superação da marca dos 70 
pontos. Maria Beatriz Gonçalves e a Cheila Morais Vieira garantiram a participação no 
Mundial nos duetos livres (74,5001) e nos duetos técnicos (72.3919). O esquema de 
dueto livre com Barbara Nogueira Costa e Maria do Carmo Martins também registou 
uma marca superior aos 70 pontos (73,7999). Boa prestação também para a equipa 
livres formada por Ana Fernandes, Beatriz Gama, Bruna Garcia, Filipa Faria, Filipa 
Coelho, Maria Leonor Miranda, Maria Margarida Gonçalves e Sofia Guerreiro ao 
conseguir 73.2002 pontos, melhorando o resultado alcançado na final do Europeu. 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1496409571-balanco-do-open-de-espanha 

   
 
 
Masters 

 

Torneio Internacional Masters Setúbal 2017 registou cinco recordes nacionais. A 
Câmara Municipal de Setúbal, em colaboração com a Associação de Natação de Lisboa, 
organizou no dia 25 de junho de 2017 o Torneio Internacional de Masters. 
Inserido no programa da SetúbalBay, e como complemento à prova aberta FINA Water 
Mass Swimming World Series, que se realizou no dia 24 de junho. 
O Torneio Internacional de Masters Setúbal na piscina das Manteigadas registou cinco 
recordes nacionais. A vitória coletiva pertenceu à Gesloures seguido do Algés e Masters 
de Almada. Os recordes de Portugal foram batidos por: 
Paulo Paula Carvalho (Sporting), do escalão G (55-59 anos), nos 50 livres (29,51); 
Vítor Mavioso (Algés e Dafundo), do escalão H (60-64 anos), nos 100 livres (1.08,92); 
Luís Cavaleiro Madeira (Algés e Dafundo), do escalão H (60-64 anos), nos 50 costas 
(38,55); Luísa Bessone Basto (Algés e Dafundo), do escalão J (70-74 anos), nos 100 
livres (1.41,01); Maria Helena Carmo (Algés e Dafundo), do escalão F (50-54 anos), nos 
100 bruços (1.33,19); Emílio Frischknecht (Algés e Dafundo) com 839 pontos nos 50 
mariposa (28,87) e Elena Kraeva (Colégio Monte Maior) com 774 pontos nos 100 costas 
(1.28,06) foram os nadadores com melhores performances. 
 

 
 
 Polo aquático 
 

 

Fases Finais de Grupos de Idades de Polo Aquático disputam campeões nacionais. 
As equipas apuradas para as diversas Fases Finais de Grupos de Idades de Polo 
Aquático, que se realizam após as fases prévias - regional e intermédia - começaram a 

http://www.fpnatacao.pt/noticias/1496409571-balanco-do-open-de-espanha
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disputar no dia 30 de junho, os diversos campeões nacionais da presente temporada 
dos respetivos escalões e géneros. 
A determinação de equipas para as diversas fases finais das provas de grupos de idades 
fez-se através de rankings, que teve em conta as classificações obtidas pelas 
Associações Territoriais, através dos seus clubes nos últimos 3 anos. O clube 
organizador tem acesso direto à fase final. 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1498586260-fases-finais-de-grupos-de-idades-de-
polo-aquatico-disputam-campeoes-nacionais 
 
Primeira divisão masculina alargada a 10 equipas na próxima época. "Na sequência da 
reunião de Direcção do passado dia 7 de Junho, na qual foram aprovados os 
regulamentos de provas para a época desportiva 2017/2018, bem como a proposta 
apresentada, no dia 9 de Abril do corrente ano, às Associações Territoriais (AT) no 
sentido de se proceder ao alargamento da competição da 1ª Divisão Masculina de Polo 
Aquático de 8 para 10 equipas,(...), em virtude da referida deliberação de alargamento 
do CN1, nenhuma equipa será despromovida à 2ª Divisão, sendo ainda 
automaticamente promovidas à 1ª Divisão as duas equipas que estavam a disputar a 
série do 1º ao 4º lugares e que se encontravam elegíveis para o efeito", lê-se no 
comunicado nº 24-17, datado de 16/06/2017. 
Assim, em termos práticos, isto significa que a disputa da Liguilha de Promoção ao CN1 
de 2016/2017 fica sem efeito. Foca e CNAC mantêm-se na 1ª Divisão e o Cascais WP 
junta-se ao Algés na subida à 1ª Divisão. 
 
Fluvial Portuense bicampeão nacional masculino. O Fluvial Portuense conquistou o 
título de campeão nacional masculino, pelo segundo ano consecutivo, após vitória em 
casa frente ao Paredes por 9-8. No primeiro jogo os fluvialistas tinham vencido o rival, 
em Recarei, por 6-5. 
Este é o segundo título do Fluvial e o primeiro título conquistado sob o comando do 
treinador Joan Albella. http://www.fpnatacao.pt/noticias/1497165968-fluvial-
portuense-bicampeao-nacional-masculino 

 
 

http://www.fpnatacao.pt/noticias/1498586260-fases-finais-de-grupos-de-idades-de-polo-aquatico-disputam-campeoes-nacionais
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1498586260-fases-finais-de-grupos-de-idades-de-polo-aquatico-disputam-campeoes-nacionais
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1497165968-fluvial-portuense-bicampeao-nacional-masculino
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1497165968-fluvial-portuense-bicampeao-nacional-masculino
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Fluvial vence Benfica e conquista 11.º título em época sem derrotas. O Fluvial 
Portuense conquistou o tri-campeonato e o 11º título na história do clube após vencer 
o Benfica por 5-9 no segundo jogo do play-off feminino. As fluvialistas de Tiago Santos 
já tinham batido o Benfica por 7-6 no primeiro jogo. A equipa A do Fluvial Portuense 
terminou, assim, a época sem nenhuma derrota no campeonato nacional. 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1497111710-fluvial-vence-benfica-e-conquista-11o-
titulo-em-epoca-sem-derrotas 
 

 
 

Águas Abertas  
 
Angélica André e Vânia Neves selecionadas para Mundial de Budapeste. Angélica 
André e Vânia Neves foram selecionadas para o Campeonato do Mundo de Águas 
Abertas em Budapeste, Lago Balaton (Hungria), 15 a 21 de Julho de 2017, foi dia 30 de 
junho divulgado em comunicado pela direção técnica da FPN. 
Antes, decorre em Rio Maior, de 3 a 7 de julho, um estágio de Preparação para 
Campeonato do Mundo Budapeste (Lago Balaton) e Campeonato da Europa de Juniores 
Marselha. Rio Maior (03 a 07 de julho 2017). 
 
Angélica André oitava na Taça do Mundo Setúbal Bay 2017. O húngaro Kristof 
Rasovszky e a italiana Rachele Bruni venceram a Taça do Mundo FINA HOSA 10 km 
Marathon Swimming World Cup Setúbal Bay 2017, que hoje decorreu na Baía do Sado. 
Angélica André, em oitavo, Rafael Gil, em 36.º, foram os melhores portugueses. 
Em masculinos, naquela que é a prova mais rápida disputada no Sado, após onze 
edições, o húngaro Kristof Rasovszky terminou com 1.29,50 horas, batendo nos 
derradeiros metros o alemão Mob Muffels (1.29,52) e o italiano Andrea Manzi 
(1.29,59). 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1498322108-angelica-andre-oitava-na-taca-do-
mundo-setubal-bay-2017 

 
 
Irmãos Hugo e Soraia Ribeiro vencem Mass Event Setúbal Bay 2017. Os irmãos Hugo 
Ribeiro e Soraia Ribeiro, do Estrelas São João de Brito, venceram  a Prova Aberta FINA 
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Water Mass Swimming World Series Setúbal Bay 2017 que decorreu a partir das 10 
horas na Baía do Sado. 
Hugo Ribeiro, que liderou sempre a prova, superiorizou-se a Diogo Nunes (Fluvial) e 
Paulo Frota (Fundação Beatriz Santos), segundo e terceiro respectivamente. 
Na prova feminina, Soraia Ribeiro cortou a meta à frente de Alexandra Frazão 
(Individual, AN Coimbra) e Ana Rita Queiroz (Fundação Beatriz Santos). 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1498298226-irmaos-hugo-e-soraia-ribeiro-vencem-
mass-event-setubal-bay-2017 
 
Setúbal recebe competições de topo de águas abertas até 2021. A cidade de Setúbal e 
o estuário do Sado vão continuar a receber competições de topo de águas abertas até 
2021, revelou António José Silva, presidente da Federação Portuguesa de Natação (FPN) 
e conferência de imprensa. 
“Já chegámos a um acordo com a autarquia de Setúbal e estabelecemos uma parceria 
estratégica. O estuário do Sado vai continuar a ser um local privilegiado para receber as 
principais competições mundiais de águas abertas”, disse António José Silva. 
“A Federação Internacional já está informada da nossa intenção e também está de 
acordo, faltando apenas acertar alguns pormenores, como a angariação de apoios, 
patrocinadores, etc. Esta prova de Setúbal está muito bem cotada junto dos 
responsáveis da FINA”, adiantou o presidente da federação de natação. 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1498233525-setubal-recebe-competicoes-de-topo-
de-aguas-abertas-ate-2021 
 
Sara Alves segunda classificada no Open de Espanha. Sara Alves foi segunda 
classificada na prova de 7,5 km de juniores do Open de Espanha Águas Abertas, que 
decorreu dia 18 de junho no Lago Banyoles, numa competição em que Filipa Rodrigues 
assegurou o 8.º lugar. Na prova masculina, da mesma distância, Diogo José foi 7.º e 
Diogo Nunes, 8.º.  Sara Alves (ASSSCC -– Columbófila Cantanhedense) terminou com o 
tempo de 1.35.47,6 horas apenas superada pela vencedora a espanhola Ane de La 
Fuente (1.33.03,8). O pódio ficou completo com Eva Vilar (1.35.52,0). Filipa Rodrigues 
(SFUAP) terminou em oitavo com a marca de 1.38.22,0. 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1497792664-sara-alves-segunda-classificada-no-
open-de-espanha 
 
Mafalda Rosa em 4.º lugar e Ana Rita Queiroz 10.º no Open de Espanha. Mafalda Rosa 
terminou em 4.º lugar e Ana Rita Queiroz, foi 10.º, na prova de 5 km do escalão de 2002 
e 2003 do Open de Espanha Águas Abertas, Lago Banyoles. 
A nadadora do CN Rio Maior nadou sempre na frente da prova e disputou os lugares de 
pódio ao ‘sprint’ num grupo de cinco nadadores, terminando em quarto lugar (1.01,32) 
a sete segundos da primeira e a três segundos da terceira classificada. 
Ana Rita Queiroz (FBS) assegurou o 10.º lugar (1.05,20) depois de nadar a prova num 
segundo grupo sempre a tentar recuperar para terminar a cerca de 4 minutos da 
vencedora.  
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1497708285-mafalda-rosa-em-4o-lugar-e-ana-rita-
queiroz-10o-no-open-de-espanha 
 
Mário Bonança e Soraia Ribeiro vencem 1ª Prova do X Circuito Nacional. Mário 
Bonança (Sporting) e Soraia Ribeiro (Estrelas S. João de Brito) foram os vencedores da 
1.ª Prova do X Circuito Nacional de Águas Abertas 2017, 14.ª Prova de Mar Baía de 
Sines. 
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Uma competição disputada na Praia Vasco da Gama em Sines, que contou a com a 
presença de muitos dos nadadores de elite portugueses, bem como de uma grande 
massa humana. 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1497275919-mario-bonanca-e-soraia-ribeiro-
vencem-1a-prova-do-x-circuito-nacional 

 

Natação adaptada 
ADADA Porto campeã após Nacional de Verão no Jamor. A ADADA Porto - Associação 
de Desporto Adaptado do Porto sagrou-se campeã da época de 2016/2017 após o 
Campeonato Nacional de Verão - Natação Adaptada, que decorreu este fim de semana 
de 17 e 18 de junho, no Jamor. Uma competição marcada por 23 recordes nacionais 
absolutos: 11 na jornada de sábado 12 na jornada de domingo. 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1497790081-adada-porto-campea-apos-nacional-de-
verao-no-jamor 

 
 

 

Diversos 

 
Eleição dos titulares de órgão federativo. O presidente da Mesa da Assembleia-Geral 
da Federação Portuguesa de Natação (FPN), Alberto Mota Borges, convocou uma 
Assembleia Geral Eleitoral, para o próximo dia 22 de julho de 2017, entre as 13h30 e as 
17h30, no Auditório do Complexo de Piscinas do Jamor, em Oeiras com a seguinte 
ordem de trabalhos: Eleição dos titulares do órgão federativo - Conselho de 
Arbitragem.  
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1497890053-eleicao-dos-titulares-de-orgao-
federativo 
 
Presidente da FPN defende “consolidação” das carreiras duais. O presidente da 
Federação Portuguesa de Natação, António José Silva, esteve a 5 de junho em Rio 
Maior para acompanhar o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João 
Paulo Rebelo, e a presidente da Câmara Municipal de Rio Maior, Isaura Morais, na 
visita à Unidade de Apoio ao Alto Rendimento na Escola (UAARE) – Escola Secundária 
Dr. Augusto César Ferreira da Silva. 
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No decorrer da visita ao estabelecimento de ensino e ao CAR de Rio Maior foi 
apresentado o lançamento nacional da plataforma de apoio à distância, com uma 
situação real de aprendizagem virtual, e a apresentação publica da rede nacional 
UAARE 2017/2018. 
http://www.fpnatacao.pt/noticias/1496691483-presidente-da-fpn-defende-
consolidacao-das-carreiras-duais 

 

 
 
Representações Institucionais 

 
FPN. Dia 1 de junho, Reunião LEN, Preparação Europeu Sub 19, com Jorge Cruz. 
Rio Maior. Dia 5 de junho, Visita UAARE, Representação, com António José Silva e José 
Sacadura  
Skype. Dia 6 de junho, Reunião AICEP, Parceria, com António José Silva e Catarina 
Mouta  
Skype. Dia 6 de junho, Reunião RFEN, Programa NS, com Alexander Esteves  
FMH. Dia 7 de junho, Lançamento Champ4life, Representação, com António José Silva 
FPN. Dia 7 de junho, Reunião com Alexis Santos, AR, com António José Silva 
Lisboa. Dia 7 de junho, Reunião Presidente IPDJ, Diversos, com António José Silva 
FPN. Dia 7 de junho, Reunião C. Gestão, Despacho, com António José Silva 
FPN. Dia 7 de junho, Reunião Diversas, Expediente, com Jorge Cruz 
FPN. Dia 7 de junho, Reunião Direção, Plenária, com António José Silva e Direção 
FPN. Dia 8 de junho, Reunião SCP, AR, com António José Silva  
Paredes. Dia 13 de junho, Reunião Autarquia, PA, com António José Silva  
Matosinhos. Dia 15 de junho, Cerimónia LSC-Troféu Siza Vieira, Representação, com 
Jorge Cruz 
FPN. Dia 16 de junho, Reuniões diversas, Despacho semanal, com António José Silva 
FPN. Dia 16 de junho, Reunião Turbo, Parceria, com António José Silva 
FPN. Dia 16 de junho, Reunião Miguel F., com António José Silva 
Jamor. Dia 17 de junho, CNV VA, Representação, com António José Silva 
Porto. Dia 21 de junho, Reunião Motion, App e site, com Alexander Esteves  
Skype. Dia 22 de junho, Reunião Nuno Carvalho, Hardware, com Alexander Esteves 
Skype. Dia 22 de junho, Reunião Onebase, Diversos, com Alexander Esteves  
FPN. Dia 22 de junho, Reunião Sérgio Proença (SLB), Diversos, com António José Silva 
FPN. Dia 22 de junho, Reunião Carlos Cruchinho (SCP), Diversos, com António José Silva 
FPN. Dia 22 de junho, Reunião Presidente IPDJ, Diversos, com António José Silva 
FPN. Dia 23 de junho, Reunião Paulo Cunha (COP), Projeto Olímpico, com António José 
Silva, José Machado e João Campos  
Setúbal. Dia 23 de junho, Taça do Mundo, Organização, com António José Silva 
Direção, Técnicos e Serviços  
Setúbal. Dia 24 de junho, Taça do Mundo, Organização, com António José Silva 
Direção, Técnicos e Serviços  
FPN. Dia 27 de junho, Reuniões diversas, Despacho semanal, com António José Silva 
Lisboa. Dia 27 de junho, Reunião Cons Nac Desporto, Diversos, com António José Silva 
Lisboa. Dia 28 de junho, Reunião SCO  e Colégio Valsassina, Carlos Crunchinho, com 
António José Silva 
Covilhã. Dia 29 de junho, Apresentação Jogos POR Special Olympics, Representação, 
com D Marinho  
Lisboa. Dia 30 de junho, Gala SCP, Representação, com António José Silva. 
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