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O mês de agosto ficou marcado pela competição
competição que levou ao Algarve as federações
olímpicas de Espanha, Brasil e Portugal, o Open de
Loulé 2020.
No seguimento das orientações da DGS que
impediram a presença de público em todos os
eventos desportivos, a Federação Portuguesa de
Natação desenvolveu todos os esforços de modo a
garantir que o Open de Loulé 2020 fosse
acompanhado pelos amantes da modalidade.

António José Silva
Presidente

Natação Pura
Loulé preparada para acolher competição internacional

A dos melhores nadadores do mundo marcaram presença nas Piscinas Municipais de Loulé
nos dias 14, 15 e 16 de agosto, para participarem o Open de Loulé 2020.
https://fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=2221
Sport TV 3 transmite o Open de Loulé 2020
No seguimento das orientações da DGS que impediram a presença de público em todos os
eventos desportivos, a Federação Portuguesa de Natação desenvolveu todos os esforços
de modo a garantir que o Open de Loulé 2020 fosse acompanhado pelos amantes da
modalidade.
https://fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=2222
Open de Loulé 2020 oficialmente apresentado
A dois dias do arranque da competição que traz até ao Algarve as federações olímpicas de
Espanha Brasil e Portugal, foi oficialmente apresentada o Open de Loulé 2020.
https://fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=2225
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Vitória de Catarina Monteiro no primeiro dia do Open de Loulé
A prova de natação, que trouxe até à cidade de Loulé perto de 80 nadadores das seleções
de Espanha, Brasil e Portugal, não podia ter começado de melhor forma para Catarina
Monteiro. Em dia de aniversário, a nadadora portuguesa venceu a prova de 200m
Mariposa com o tempo de 2:10.85. Na segunda posição ficou a nadadora da seleção
espanhola, Catalina Corro com 2:13.86 e em terceiro lugar a também espanhola Paula
Juste com 2:15.95.
https://fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=2226
João Costa conquista passagem para Europeu no segundo dia do Open de Loulé
Além de ter obtido mínimos para o Campeonato da Europa de Budapeste, em maio de
2021, João Costa foi o nadador do dia ao conseguir ficar abaixo dos dois minutos (1:59.78)
nos 200m Costas, melhorando assim o seu recorde pessoal. Na segunda posição ficou
Francisco Santos, com 2:01.60 e a fechar o pódio, com 2:01.64 ficou o nadador espanhol
Manuel Martos.
https://fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=2227
Open de Loulé encerra com dois Recordes Nacionais
O Open de Loulé de 2020 terminou com o Recorde Nacional Absoluto de Estafetas na
distancia de 4x100m Estilos Femininos. A equipa composta por Camila Rebelo, Catarina
Monteiro, Victoria Kaminskaya e Francisca Martins ficou em segundo lugar ao completar a
prova em 4:12.62, logo atrás da equipa Espanha A com 4:08.04. Na terceira posição ficou
Espanha B com 4:12.83.
https://fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=2228

Natação Adaptada
Campeonato Europeu de Natação Adaptada Madeira 2020 adiado para 2021

O Campeonato da Europa de Natação Adaptada Madeira 2020, adiado devido à pandemia
da COVID-19, realiza-se no próximo ano, entre 16 e 22 de maio.
https://fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=2224
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Todas
FPN renova o patrocínio com os Jogos Santa Casa

A Federação Portuguesa de Natação (FPN) anunciou a renovação da parceria com os Jogos
Santa Casa (JSC) para a próxima temporada desportiva.
https://fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=2223
Póvoa de Varzim recebe Convenção Portugal a Nadar
O programa da Federação Portuguesa de Natação, "Portugal a Nadar", promove no
próximo dia 03 de outubro no Hotel Axis Vermar, a I Convenção Portugal a Nadar.
https://fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=2229
Fora d'Água recorda Jogos de 1976
O programa de Vítor Raposo e Nuno Cadete levaram-nos até 1976 aos Jogos Olímpicos que
se realizaram na cidade canadiana de Montreal.
https://fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=2230
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Representações institucionais
Reunião Via Zoom, 03 de agosto – Reunião com os Auditores PAN, com o vice-presidente Alexsander
Esteves.
Lisboa, 04 de agosto – Reuniões com o presidente da FPN.
Lisboa, 05 de agosto – Despacho semanal , com o presidente da FPN.
Lisboa, 07 de agosto – Reuniões com o presidente da FPN.
Loulé, 07 de agosto – Reuniões com o presidente da FPN.
Loulé, 10 a 16 de agosto, Open Loulé | Diversas Reuniões com o presidente FPN, o vice-presidente Jorge
Cruz e o diretor nacional José Machado.
Via Zoom, 18 de agosto – Reunião – Gonçalo Rocha ADN , com o vice-presidente Alexsander Esteves.
Lisboa, 20 de agosto – Despacho Semanal , com o presidente da FPN.
Lisboa, 26 de agosto– Despacho Semanal , com o presidente da FPN.
Lisboa, 27 de agosto– Reunão - Diva Cobra , com o presidente da FPN.
Porto, 31 de agosto – Reunião Clinica Médica Foz, com o presidente da FPN

Clipping Agosto 2020
Desporto e pistas livres reabrem na piscina coberta
Aulas para maiores de 14 anos e hidroginástica só a meio do mês.
Diário As Beiras - 31-08-2020

Escola de Natação de Rio Maior inicia nova época a 1 de Setembro
A Escola de Natação de Rio Maior (ENRM) inicia a nova época na próxima terça-feira, 1 de Setembro,
com uma vasta oferta de modalidades.
Correio do Ribatejo Online - 31-08-2020

CDS quer saber quanto retoma a prática do desporto adaptado e dos escalões mais jovens
Os deputados do CDS João Pinho de Almeida e Ana Rita Bessa questionaram o Ministro da Educação e a
Ministra da Saúde sobre a retoma da prática desportiva.
Voz do Algarve Online (A) - 31-08-2020

Piscina Municipal da Lousã reabre, por fases, a partir desta terça-feira
Piscina Municipal da Lousã reabre a partir desta terça-feira, ainda que de forma faseada.
Campeão das Províncias - Edição Digital - 31-08-2020

Nadadores vão atravessar a Albufeira de Montargil
A IV Travessia da Albufeira de Montargil realiza-se na manhã de 5 de Setembro, numa organização da
Associação de Natação do Interior Centro (ANIC).
Linhas de Elvas Online - 30-08-2020
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Piscina Municipal da Lousã reabre na próxima terça-feira
Equipamento irá reabrir de forma faseada, de acordo com as restrições de segurança implementadas
pela Direcção Geral de Saúde e complementares da Federação Portuguesa de Natação.
Diário de Coimbra - 30-08-2020

Piscina Municipal da Lousã reabre a 01 de Setembro
Ainda que de forma faseada, a Piscina Municipal da Lousã reabre ao público já na próxima terça-feira
(01).
Campeão das Províncias Online - 30-08-2020

Piscina Municipal reabre de forma faseada a partir de 1 de setembro
As renovações poderão ser efetuadas a partir do dia 1 de setembro, na receção da Piscina Municipal; e
as novas inscrições a partir de dia 14 de setembro.
ON CENTRO Online - 30-08-2020

Escola de Natação de Rio Maior está de regresso
Na próxima terça-feira, dia 1 de setembro, tem início mais uma época da Escola de Natação de Rio Maior.
Mais Ribatejo Online - 30-08-2020

Piscina Municipal da Lousã reabre na próxima terça-feira
Dando continuidade ao plano de desconfinamento definido pela Câmara da Lousã, tendo em
consideração as indicações emanadas pelo Governo.
Diário de Coimbra Online - 30-08-2020

CDS questiona o Governo sobre a retoma da prática do desporto adaptado e dos escalões mais jovens
Os deputados do CDS João Pinho de Almeida e Ana Rita Bessa questionaram o Ministro da Educação e a
Ministra da Saúde sobre a retoma da prática desportiva.
Magazine Serrano Online - 30-08-2020

CDS quer saber quanto retoma a prática do desporto adaptado e dos escalões mais jovens
Os deputados do CDS João Pinho de Almeida e Ana Rita Bessa questionaram o Ministro da Educação e a
Ministra da Saúde sobre a retoma da prática desportiva.
Notícias de Viseu Online - 29-08-2020

Piscina Municipal da Lousã reabre no dia 1 de setembro
A Piscina Municipal da Lousã irá abrir no próximo dia 1 de setembro.
Notícias de Coimbra Online - 29-08-2020

CDS questiona Governo sobre orientações da DGS para o desporto e competições desportivas
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As questões do CDS surgem depois das orientações publicadas terem suscitado reações de
descontentamento por parte de federações desportivas.
Jornal Económico Online (O) - 29-08-2020

Escola de Natação de Rio Maior alarga oferta
O aqua cross é uma das novidades da Escola de Natação de Rio Maior (ENRM) para a nova época
desportiva, que se inicia no próximo dia 1 de setembro.
Rede Regional Online - 29-08-2020

Covid-19 e DGS deixam desporto jovem em agonia
A covid-19 “estrangulou” o turismo, a restauração, o comércio e a indústria.
Público - 28-08-2020

A Escola de Natação de Rio Maior está de regresso
Na próxima terça-feira, dia 1 de setembro, tem início mais uma época da Escola de Natação de Rio Maior.
Atletismo Magazine Online - 28-08-2020

Covid-19 e DGS deixam desporto jovem em agonia
A covid-19 "estrangulou" o turismo, a restauração, o comércio e a indústria. Em geral, asfixiou a
economia.
Rádio Nova Online - 28-08-2020

Covid-19 e DGS deixam desporto jovem em agonia
As normas veiculadas pelas autoridades de saúde estipulam condicionamentos na retoma das
modalidades desportivas.
Público Online - 28-08-2020

Mais de 80 nadadores participaram no Open de Loulé 2020 e Município recebeu selo «Portugal a
Nadar Seguro”.
A competição ao mais alto nível voltou às piscinas municipais de Loulé.
Voz de Loulé (A) - 27-08-2020

Federações avaliam obrigatoriedade de realização de testes -- Governo
As federações desportivas devem avaliar a obrigatoriedade de realização de testes à covid-19 em cada
desporto, após a Direção-Geral da Saúde enquadra
Sapo Online - Sapo 24 Online - 27-08-2020

As verdadeiras razões e responsáveis pela irrelevância do desporto em Portugal (artigo de António
José Silva)
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Muito se tem dito e escrito, sobre a falta do apoio do XXII governo constitucional ao desporto, cuja maior
visibilidade decorreu com a COVID-19.
Bola Online (A) - 27-08-2020

Covid-19. Federações avaliam obrigatoriedade de realização de testes
"A realização de testes para diagnóstico de COVID-19 poderá ser considerada pelas federações e clubes,
sendo que, para este efeito, a DGS enquadra critérios com o objetivo de os auxiliar na decisão de realizar
ou não os referidos testes”.
Expresso Online - Tribuna Expresso Online - 27-08-2020

Travessia da Albufeira de Montargil vai acontecer em setembro
Esta será a única prova de Águas Abertas que se realizará em Portugal Continental até ao fim da época.
Tribuna Alentejo Online - 27-08-2020

DGS definiu as regras para o regresso das modalidades desportivas
O futuro da maioria das modalidades desportivas coletivas está em causa devido às regras definidas pela
Direção-Geral da Saúde.
RTP 1 - Jornal da Tarde | Duração 00:03:12 - 26-08-2020

Governo deixa ao critério das Federações a necessidade de testagem dos atletas
O Governo vai deixar ao critério de cada Federação a necessidade de efetuar testes à COVID-19 aos
atletas.
RTP 3 - Jornal das 12 | Duração 00:07:00 - 26-08-2020

Regras para a prática desportiva
Opinião Pública: regras para a prática desportiva.
SIC Notícias - Opinião Pública | Duração 00:54:27 - 26-08-2020

Testes à COVID-19
O presidente da Federação Portuguesa de Natação diz que está instalada a confusão, o que revela falta
de coordenação.
RTP 1 - Bom Dia Portugal | Duração 00:00:50 - 26-08-2020

IV Travessia da Albufeira é já no próximo dia 5 de Setembro
Pelas 10h00 da manhã vai realizar-se a prova de divulgação na distância de 1500m, com inscrições
abertas a todos os interessados.
ElvasNews Online - 26-08-2020

Ponte de Sor: IV Travessia da Albufeira de Montargil realiza-se a 5 de setembro
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A Barragem de Montargil, no concelho de Ponte de Sor, vai receber, no próximo dia 5 de setembro
(sábado), a IV Travessia da Albufeira de Montargil.
Rádio Campanário Online - 26-08-2020

Federações avaliam obrigatoriedade de realização de testes à covid-19
As federações desportivas devem avaliar a obrigatoriedade de realização de testes à covid-19 em cada
desporto.
Minho Online (O) - 26-08-2020

Federações avaliam obrigatoriedade de realização de testes
As federações desportivas devem avaliar a obrigatoriedade de realização de testes à covid-19 em cada
desporto.
Açoriano Oriental Online - 26-08-2020

Covid-19: Federações avaliam obrigatoriedade de realização de testes
As federações desportivas devem avaliar a obrigatoriedade de realização de testes à covid-19 em cada
desporto.
Porto Canal Online - 26-08-2020

Covid-19: Federações avaliam obrigatoriedade de realização de testes - Governo
As federações desportivas devem avaliar a obrigatoriedade de realização de testes à covid-19 em cada
desporto, após a Direção-Geral da Saúde enquadra
S+ Online - 26-08-2020

Secretário de Estado escreveu às federações que devem avaliar obrigatoriedade dos testes
No dia em que a DGS divulgou as normas da retoma da atividade desportiva em Portugal, as federações
desportivas devem avaliar a obrigatoriedade de realizarem os testes à covid-19.
Jogo Online (O) - 26-08-2020

Federações avaliam testes
As federações desportivas devem avaliar a obrigatoriedade de realização de testes à covid-19 em cada
desporto.
JM - 26-08-2020

Fim dos testes obrigatórios no futebol
Algoritmo para a estratificação de risco nas modalidades ou maior distanciamento durante a prática?
Correio da Manhã - 26-08-2020

Desporto em risco de colapso
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«Isto pode ser o colapso do desporto em Portugal». O râguebi considerado de alto risco, acusam a
entidade de «tratamento diferenciado».
Bola (A) - 26-08-2020

DGS alivia testagem
Acabaram-se os testes 48 horas antes dos jogos. Agora só se as equipas estiverem ligadas a uma zona
de transmissão comunitária ativa.
Jogo (O) - 26-08-2020

Regresso das modalidades desportivas - Testes são obrigatórios para alguns desportos
Hoje é dia da habitual conferência de imprensa da Direção-geral de Saúde, na qual se espera que sejam
esclarecidas dúvidas à volta das orientações para o regresso à prática desportiva.
Renascença - Notícias | Duração 00:04:19 - 26-08-2020

Regresso das modalidades desportivas - Testes são obrigatórios para alguns desportos
Afinal é obrigatório ou não fazer o teste à COVID-19 antes das competições?
Antena 1 - Notícias | Duração 00:00:46 - 26-08-2020

Regresso das modalidades desportivas - Testes são obrigatórios para alguns desportos
A Direção-Geral de Saúde vai hoje esclarecer se vai ou não ser obrigatório fazer testes o coronavírus
antes das competições desportivas.
Antena 1 - Notícias | Duração 00:02:47 - 26-08-2020

Pólo aquático poderá acabar em Portugal
A Federação Portuguesa de Natação alerta que o pólo aquático poderá acabar em Portugal, caso tenha
de pagar os testes à COVID-19.
Rádio Comercial - Notícias | Duração 00:00:54 - 25-08-2020

Federações avaliam obrigatoriedade de realização de testes - Governo
As federações desportivas devem avaliar a obrigatoriedade de realização de testes à covid-19 em cada
desporto.
Lusa Online - 25-08-2020

Federações avaliam obrigatoriedade de realização de testes à covid-19
As federações desportivas devem avaliar a obrigatoriedade de realização de testes à covid-19 em cada
desporto.
Futebol 365 Online - 25-08-2020

Federações avaliam obrigatoriedade de realização de testes
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As federações desportivas devem avaliar a obrigatoriedade de realização de testes à covid-19 em cada
desporto.
Diário de Notícias da Madeira Online - 25-08-2020

Federações desportivas vão avaliar se testes à Covid-19 devem ser obrigatórios
Atualização das normas que regem a retoma do desporto em Portugal publicada pela DGS não
pressupõe obrigatoriedade de realização de testes.
Sábado Online - 25-08-2020

COVID-19: Federações avaliam obrigatoriedade de realização de testes
As federações desportivas devem avaliar a obrigatoriedade de realização de testes à COVID-19 em cada
desporto.
Sapo Online - Sapo Desporto Online - 25-08-2020

Covid-19: Federações avaliam obrigatoriedade de realização de testes Governo
De acordo com uma carta enviada pelo gabinete de João Paulo Rebelo às federações desportivas, a que
a Lusa teve hoje acesso, a atualização das normas que regem a retoma do desporto em Portugal
publicada pela DGS não pressupõe obrigatoriedade de realização de testes.
Antena Minho Online - 25-08-2020

Covid-19. Federações avaliam obrigatoriedade de realização de testes
As federações desportivas devem avaliar a obrigatoriedade de realização de testes à Covid-19 em cada
desporto.
Observador Online - 25-08-2020

Federações desportivas avaliam obrigatoriedade de realização de testes à Covid-19
A atualização das normas que regem a retoma do desporto em Portugal publicada pela DGS não
pressupõe obrigatoriedade de realização de testes.
ECO - Economia Online - 25-08-2020

Covid-19: Federações avaliam obrigatoriedade de realização de testes -- Governo
As federações desportivas devem avaliar a obrigatoriedade de realização de testes à covid-19 em cada
desporto.
Informa+ Online - 25-08-2020

Covid-19: Federações avaliam obrigatoriedade de realização de testes - Governo
As federações desportivas devem avaliar a obrigatoriedade de realização de testes à covid-19 em cada
desporto.
Impala Online - 25-08-2020

Federações avaliam obrigatoriedade de realização de testes -- Governo
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As federações desportivas devem avaliar a obrigatoriedade de realização de testes à covid-19 em cada
desporto.
RTP Online - 25-08-2020

Covid-19: Federações avaliam obrigatoriedade de realização de testes - Governo
As federações desportivas devem avaliar a obrigatoriedade de realização de testes à covid-19 em cada
desporto.
Visão Online - 25-08-2020

Covid-19: Federações devem avaliar obrigatoriedade de realização de testes em cada desporto
As federações desportivas devem avaliar a obrigatoriedade de realização de testes à covid-19 em cada
desporto.
Sapo Online - Sapo 24 Online - 25-08-2020

Governo aconselha Federações a avaliar obrigatoriedade de realização de testes
De acordo com uma carta enviada pelo gabinete de João Paulo Rebelo às federações desportivas, a
atualização das normas que regem a retoma do desporto
Renascença Online - 25-08-2020

Federações avaliam obrigatoriedade de realização de testes à Covid-19
As federações desportivas devem avaliar a obrigatoriedade de realização de testes à covid-19 em cada
desporto.
Notícias ao Minuto Online - 25-08-2020

Federações desportivas avaliam obrigatoriedade de realização de testes
As federações desportivas devem avaliar a obrigatoriedade de realização de testes à covid-19 em cada
desporto.
Dinheiro Vivo Online - 25-08-2020

Federações avaliam obrigatoriedade de fazer testes à covid-19
As federações desportivas devem avaliar a obrigatoriedade de realização de testes à covid-19 em cada
desporto, após a Direção-Geral da Saúde enquadra
Jornal de Notícias Online - 25-08-2020
FPN alerta: "Esta medida estará a matar à nascença os clubes do polo aquático nacional"
Direção-Geral de Saúde considerou a modalidade de alto risco, obrigando à realização de testes 48 horas
antes da competição.
Jogo Online (O) - 25-08-2020

COVID-19: DGS PUBLICA ORIENTAÇÕES PARA A PRÁTICA DESPORTIVA
11

RELATORIO MENSAL DE ATIVIDADE
Agosto 2020
A Direcção Geral de Saúde publica esta terça-feira várias orientações para a prática de desporto coletivo.
Rádio Cova da Beira Online - 25-08-2020

Comité Olímpico Português avisa que as normas da DGS põem em causa o regresso dos escalões mais
jovens pode estar em risco.
COP avisa que os clubes não vão suportar custos dos testes. O regresso dos escalões mais jovens pode
estar em risco.
Observador Online - 25-08-2020

Polo aquático. "Só há uma solução, o Estado assumir responsabilidade dos testes"
A reação da Federação Portuguesa de Natação às novas medidas da DGS. António José Silva deixa um
aviso: nem a Federação, nem as equipas têm dinheiro.
Observador Online - 25-08-2020

Natação - Europeu adiado para maio de 2021
O Europeu de 2020 de natação adaptada, marcado para a Madeira, foi adiado para maio de 2021. devido
à
Emigrante/Mundo Português (O) - 21-08-2020

Natação. Natação internacional em Loulé dá record nacional
Open de Loulé termina com novo recorde nacional no feminino.
Jornal do Algarve - 20-08-2020

Recantos naturais de Tondela convidam a uma visita
O concelho de Tondela é ideal para um roteiro de Verão devido às várias zonas de lazer que tem, com
água própria para banhos.
Diário de Viseu - 20-08-2020

Nadadores da região voltaram à competição
Perto de 80 nadadores das selecções de Espanha, Brasil e Portugal disputaram, entre sexta-feira e
domingo, o Open de Natação de Loulé.
Diário de Aveiro - 18-08-2020

Pódios e recordes para conimbricenses
Natação Pódios e recordes para conimbricenses FPN Camila Rebelo, aqui com o treinador Vítor Ferreira,
contribuiu para o recorde de 4x100m estilos 11
Diário As Beiras - 18-08-2020

Natação: mais de 80 nadadores participaram no Open Loulé 2020
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A competição ao mais alto nível voltou às Piscinas Municipais de Loulé, nos dias 14, 15 e 16 de agosto,
com a realização do Open de Natação Pura Loulé.
Rádio Horizonte Algarve Online - 18-08-2020

Natação: mais de 80 nadadores participaram no Open Loulé 2020
Mais de 80 nadadores participaram no Open Loulé 2020 A competição ao mais alto nível voltou às
Piscinas Municipais de Loulé.
Algarve Notícias Online - 18-08-2020

Mais de 80 nadadores participaram no Open de Loulé 2020
A competição ao mais alto nível voltou às Piscinas Municipais de Loulé, nos dias 14, 15 e 16 de agosto,
com a realização do Open de Natação Pura Loulé.
DiáriOnline - Região Sul Online - 18-08-2020

Open de Loulé de natação com novo recorde nacional no feminino - Jornal do Algarve
O Open de Loulé de natação terminou no domingo com um novo recorde nacional na estafeta feminina
4x100m Estilos, um dia depois de outra equipa lusa ter fixado um novo registo máximo nos 4x100 Livres.
Jornal do Algarve Online - 18-08-2020

Mais de 80 nadadores participaram no Open de Loulé 2020 e município recebeu selo "Portugal a Nadar
Seguro”
A competição ao mais alto nível voltou às Piscinas Municipais de Loulé, nos dias 14, 15 e 16 de agosto,
com a realização do Open de Natação Pura Loulé.
PlanetAlgarve Online - 18-08-2020

Federação Portuguesa de Natação reconhece Município de Loulé com selo "Portugal a Nadar Seguro"
Desporto A competição ao mais alto nível voltou às Piscinas Municipais de Loulé, nos dias 14, 15 e 16 de
agosto, com a realização do Open de Natação.
Algarve Primeiro Online - 18-08-2020

Loulé recebeu mais de 80 atletas num Open de Natação seguro
Piscinas Municipais de Loulé foram palco, nos dias 14, 15 e 16 de agosto, do Open de Natação pura Loulé
2020.
Barlavento Online - 18-08-2020

Loulé acolhe 80 nadadores na primeira competição de seleções após a pandemia
Quase oitenta nadadores, vinte deles já qualificados para os Jogos Olímpicos de Tóquio, vão competir
entre 14 e 16 de agosto no Open de Loulé.
Voz do Algarve Online (A) - 18-08-2020
Câmara de Loulé também ganhou um prémio no Open de Natação Pura
Prova trouxe a Loulé 80 nadadores das seleções de Portugal, Espanha e Brasil. A Câmara louletana saiu
premiada do Open de Natação Pura Loulé 2020.
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Sul Informação Online - 18-08-2020

Mais de 80 Nadadores Participaram no ´Open de Loulé 2020´
A competição ao mais alto nível voltou às Piscinas Municipais de Loulé, nos dias 14, 15 e 16 de agosto,
com a realização do Open de Natação Pura Loulé.
+ Algarve Online - 18-08-2020

Mais de 80 nadadores participaram no Open de Loulé 2020
A competição ao mais alto nível voltou às Piscinas Municipais de Loulé, nos dias 14, 15 e 16 de agosto,
com a realização do Open de Natação Pura Loulé.
Algarve Informativo Online - 18-08-2020

Município de Loulé recebeu selo "Portugal a nadar seguro"
Município garantiu a realização de testes à COVID-19 a todos os atletas que participaram no open de
2020 e a todos os membros das equipas técnicas.
Postal do Algarve Online - 18-08-2020

Camila Rebelo contribuiu para recordes nacionais e Gabriel Lopes destacou-se
Nadadores Gabriel Lopes, Camila Rebelo e Tomás Veloso Gabriel Lopes e Camila Rebelo, nadadores da
Associação Louzan Natação (ALN), e Tomás Veloso.
Diário de Coimbra - 17-08-2020

Quarteto com recorde antivírus
João Costa faz mínimo para os Europeu, Quintas aperta França e Lopes pisca o olho aos Jogos Quarteto
com recorde antivírus.
Bola (A) - 16-08-2020

José Paulo Lopes brilha em Loulé
José Paulo Lopes, nadador do SC Braga que está ao serviço da Seleção Nacional, esteve em grande
destaque no Open de Natação Pura de Loulé.
Minho Desportivo Online (O) - 16-08-2020

Ana Monteiro em festa tripla
MASCULINOS 200 m livres 1.º, Murilo Sartori (Bra), 1.48,03m; 2.º, Fernando Scheffer (Bra), 1.48,43; 3.º,
Cesar Castro (Esp), 1.49,15. 1500 livres
Bola (A) - 15-08-2020

Escola Municipal de Natação de Santarém aposta na formação de campeões
"Vencer é o reflexo de uma excelente formação, de outra forma não é possível".
Correio do Ribatejo - 14-08-2020
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Natação - Tubarões do distrito em Loulé
Nadadores Gabriel Lopes, Camila Rebelo e Tomás Veloso no Open Loulé 2020
Diário de Coimbra - 14-08-2020

Mireia Belmonte falha Open de Loulé
A espanhola Mireia Belmonte, campeã olímpica dos 200 metros mariposa, não vai participar no Open
de Loulé.
Record - 14-08-2020

Open de Loulé 2020
É a primeira prova de natação que se realiza em Portugal, após o início da pandemia da COVID-19.
Sport TV+ - Grande Jornal | Duração 00:02:15 - 13-08-2020

Piscinas Municipais recebem certificação
As piscinas municipais de Tondela receberam a certificação Portugal a Nadar Seguro” da Federação
Portuguesa de Natação.
Jornal da Beira - 13-08-2020

Natação - Retoma com elite
Open de Loulé começa amanhã com a presença de craques portugueses, espanhois e brasileiros.
Record - 13-08-2020

Nadadores olímpicos voltam à competição no Open de Loulé
As piscinas municipais de Loulé vão receber este fim de semana, o Open de Natação Pura Loulé 2020, a
competição que marca o regresso.
DiáriOnline - Região Sul Online - 13-08-2020

Loulé acolhe 80 nadadores internacionais no regresso das competições pós-pandemia
Vinte nadadores já qualificados para as Olimpíadas de 2021 estão entre 80 atletas de todo o mundo que
vão competir, nas piscinas municipais de Loulé, naquela que será a primeira competição internacional
de seleções desde o início da pandemia.
Jornal do Algarve Online - 13-08-2020

Loulé acolhe 80 nadadores na primeira competição de seleções após a pandemia
Quase oitenta nadadores, vinte deles já qualificados para os Jogos Olímpicos de Tóquio, vão competir
entre 14 e 16 de agosto no Open de Loulé.
Sapo Online - Sapo Desporto Online - 13-08-2020
Madeira recebe Europeu em 2021 e Mundial em 2022
O campeonato da Europa de Natação Adaptada Madeira 2020 vai realizar-se entre 16 e 22 de maio de
202115
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Diário de Notícias da Madeira - 12-08-2020

Loulé acolhe 80 nadadores na primeira competição de seleções após a pandemia
Competição será disputada entre 14 e 16 de agosto. Quase oitenta nadadores, vinte deles já qualificados
para os Jogos Olímpicos de Tóquio.
Jogo Online (O) - 12-08-2020

Primeira competição internacional de seleções acontece em Loulé desde o início da pandemia
Quase oitenta nadadores, vinte deles já qualificados para os Jogos Olímpicos de Tóquio, vão competir
entre 14 e 16 de agosto no Open de Loulé.
Algarve Primeiro Online - 12-08-2020

Loulé acolhe 80 nadadores na primeira competição de seleções após a pandemia
Seleção portuguesa contará com cinco nadadores já apurados para os Jogos Olímpicos de Tóquio, que
foram adiados para 2021.
Postal do Algarve Online - 12-08-2020

Loulé acolhe 80 nadadores na primeira competição de seleções após a pandemia
Open de Loulé vai decorrer entre 14 e 16 de agosto. Quase oitenta nadadores, vinte deles já qualificados
para os Jogos Olímpicos de Tóquio.
Record Online - 12-08-2020

Campeonato Europeu de Natação Adaptada Madeira adiado para 2021
O Campeonato da Europa de Natação Adaptada Madeira 2020 foi adiado devido à pandemia da covid19.
Rádio Santana FM Online - 12-08-2020

Campeonato Europeu de Natação Adaptada Madeira adiado para 2021
O Campeonato da Europa de Natação Adaptada Madeira 2020 foi adiado devido à pandemia da covid19. Realizar-se-á no próximo ano, entre 16 e 22 de maio.
JM Online - 12-08-2020

Federação Portuguesa de Natação renova o Patrocínio com os Jogos Santa Casa
A Federação Portuguesa de Natação (FPN) anunciou esta terça-feira, dia 11 de agosto, a renovação da
parceria com os Jogos Santa Casa (JSC) para a próximo ano.
Atletismo Magazine Online - 11-08-2020

Quarta edição a 5 de Setembro
O Canal Faial-Pico será palco da quarta edição da "Travessia do Canal" no dia 5 de Setembro.
Correio dos Açores Online - 11-08-2020
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Europeu de natação adaptada na Madeira só em 2021
O Europeu de 2020 de natação adaptada, marcado para a Madeira, foi adiado para maio de 2021, devido
à pandemia de covid-19.
Diário de Notícias da Madeira Online - 11-08-2020

Europeu de natação adaptada na Madeira adiado para maio de 2021
O Europeu de 2020 de natação adaptada, marcado para a Madeira, foi adiado para maio de 2021, devido
à pandemia de covid-19.
Notícias ao Minuto Online - 11-08-2020

Europeu de natação adaptada na Madeira adiado para maio de 2021
O Europeu de 2020 de natação adaptada, marcado para a Madeira, foi adiado para maio de 2021, devido
à pandemia de covid-19.
Lusa Online - 11-08-2020

Europeu de natação adaptada na Madeira adiado para maio de 2021
O Europeu de 2020 de natação adaptada, marcado para a Madeira, foi adiado para maio de 2021, devido
à pandemia de covid-19.
Sapo Online - Sapo 24 Online - 11-08-2020

Europeu de natação adaptada na Madeira adiado para maio de 2021
O Europeu de 2020 de natação adaptada será a última grande prova antes dos Jogos Paralímpicos,
informou esta terça-feira o Comité Internacional.
RTP Online - 11-08-2020

Europeu de natação adaptada na Madeira adiado para maio de 2021
O Europeu vai ter lugar no Complexo de Natação da Penteada, no Funchal, de 16 a 22 de maio de 2021.
Jogo Online (O) - 11-08-2020

Europeu de natação adaptada na Madeira adiado para maio de 2021
O Europeu de 2020 de natação adaptada, marcado para a Madeira, foi adiado para maio de 2021, devido
à pandemia de covid-19.
Informa+ Online - 11-08-2020

Natação: Europeu adaptado na Madeira adiado para maio de 2021
O Europeu de 2020 de natação adaptada, marcado para a Madeira, foi adiado para maio de 2021, devido
à pandemia de covid-19, e será a última grande pr
Futebol 365 Online - 11-08-2020

17

RELATORIO MENSAL DE ATIVIDADE
Agosto 2020
Covid-19: Europeu de natação adaptada na Madeira adiado para maio de 2021
O Europeu de 2020 de natação adaptada, marcado para a Madeira, foi adiado para maio de 2021, devido
à pandemia de covid-19.
Impala Online - 11-08-2020

Covid-19: Europeu de natação adaptada na Madeira adiado para maio de 2021
O Europeu de 2020 de natação adaptada, marcado para a Madeira, foi adiado para maio de 2021, devido
à pandemia de covid-19, e será a última grande pr
Visão Online - 11-08-2020

COVID-19: Europeu de natação adaptada na Madeira adiado para maio de 2021
O Europeu de 2020 de natação adaptada, marcado para a Madeira, foi adiado para maio de 2021, devido
à pandemia de covid-19.
Sapo Online - Sapo Desporto Online - 11-08-2020

Vicente de Moura mandatário da candidatura de António Nobre à Federação
Vicente de Moura mandatário da candidatura de António Nobre à Federação.
Revista Atletismo Online - 10-08-2020

SFUAP NO CORAÇÃO DA PIEDADE
Existe um espaço na Cova da Piedade verdadeiramente impulsionador da história do concelho, e todos
lhe conhecem bem o nome.
Notícias da Gandaia Online - 09-08-2020

É seguro nadar nas piscinas de Tondela
Piscinas de Tondela com certificação “Portugal a Nadar Seguro” NATAÇÃO As piscinas municipais de
Tondela receberam a certificação Portugal a Nadar Se
Diário de Viseu - 07-08-2020

Trio de Coimbra entre os melhores no Open de Loulé
Gabriel Lopes, Camila Rebelo e Tomás Veloso já estão em Loulé Natação Trio de Coimbra entre os
melhores no Open de Loulé.
Diário As Beiras - 07-08-2020

Piscina Municipal termina época desportiva com balanço positivo e otimista para nova época
Piscina Municipal termina época desportiva com balanço positivo e otimista para nova época
certificação de qualidade pela Federação Portuguesa de Natação.
Comarca de Arganil (A) - 06-08-2020
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Natação- Quatro pódios para o GCVR no regresso às competições
O Ginásio Clube de Vila Real regressou às competições no torneio “Futuro somos nós”.
Voz de Trás-os-Montes - Alto Tâmega (A) - 06-08-2020

Natação - GCVR regressa às competições no Torneio Futuro Somos Nós
O Ginásio Clube Vila Real marcou presença no Torneio de Natação “Futuro Somos Nós”, competição
realizada no dia 1 de agosto e organizada pelo Clube do
Notícias de Vila Real - 05-08-2020

GCVR regressa às competições no Torneio "Futuro somos nós"
O Ginásio Clube Vila Real marcou presença no Torneio de Natação "Futuro Somos Nós", competição
realizada no dia 1 de agosto. e organizada pelo Clube d
Universidade FM Online - 03-08-2020

GCVR regressa às competições no Torneio "Futuro somos nós"
O Ginásio Clube Vila Real marcou presença no Torneio de Natação "Futuro Somos Nós", competição
realizada no dia 1 de agosto.
Universidade FM Online - 03-08-2020
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