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Matéria – Bahia NotíciasMatéria – Bahia Notícias

     A mais antiga prova de maratona aquática do país, a 
Travessia Mar Grande-Salvador sempre produziu 
histórias de superação e personagens históricos para a 
cidade. Entretanto, os dois principais favoritos da atual 
edição da prova já ultrapassaram os limites da Baía de 
Todos os Santos e tem a sua fama reconhecida nos sete 
mares do globo. Atuais campeões mundiais em suas 
categorias, os baianos Allan do Carmo e Ana Marcela 
vem para tentar quebrar recordes no percurso da Ilha 
de Itaparica até Salvador e não escondem a sua 
empolgação em encerrar um glorioso ano com mais 
uma vitória em seu currículo. “Meu primeiro ano de 
circuito brasileiro foi em 2004, que eram 12 etapas. 
Começava aqui com a prova Mar Grande-Salvador e 
fiquei em terceiro lugar, foi meu primeiro pódio 
brasileiro e na prova Mar Grande-Salvador” afirmou o 
tetracampeão Allan do Carmo em antiga entrevista 
para o Bahia Notícias. Além dele, que luta para igualar 
o recorde de Lourival Quirino, a pentacampeã Ana 
Marcela Cunha também vê a Travessia com uma forma 
de retornar a terra e valorizar a natação baiana. “É um 
torneio de alto nível que infelizmente tem poucas 
meninas, mas eu sempre termino nadando com os 
meninos e sempre é bom voltar à terrinha, rever os 
familiares e comer um pouco da comida baiana (risos)” 
brincou.

 
http://www.bahianoticias.com.br/esportes/noticia
/34808-travessia-mar-grande-salvador-traz-
favoritos-e-revelacoes-para-a-natacao-baiana.html



Matéria – Atletas pelo BrasilMatéria – Atletas pelo Brasil

No dia 21 de dezembro,  às 8 horas, na Praia do Duro em Mar 
Grande, Ilha de Itaparica,  será dada a largada para a já 
tradicional prova de natação da Bahia. O ponto de chegada é 
na praia do Porto da Barra em Salvador.
A Mar Grande/Salvador tem algumas características 
próprias. Em linha reta, o cálculo é de 10 km de percurso. 
Com a força da maré, os atletas acabam sendo obrigados a 
fazer “arrodeios” para chegar ao Porto da Barra, o que 
aumenta para 12 km ou mais a trajetória.
O resultado final dependerá da preparação antes da prova, 
que leva, em média, seis meses. São considerados ainda o 
ritmo de braçadas de cada nadador e as condições do mar na 
hora em que os atletas estiverem em ação na água.
Favoritos como Ana Marcela e Allan do Carmo nadam em 
ritmo frenético, passando por cima das ondas, como se 
estivessem treinando. A velocidade os destaca do pelotão de 
elite logo na largada, quando disparam na frente em busca 
do seu respectivo barco-guia.

http://atletaspelobrasil.org.br/travessia-mar-grande-
salvador/



Matéria – Caixa Econômica Matéria – Caixa Econômica 
FederalFederal

A Travessia Mar Grande-Salvador, mais tradicional prova de 
maratona aquática da Bahia, chega, neste domingo (21), à sua 
51ª edição. Com largada às 8h, na Praia do Duro, em Mar 
Grande, no município de Vera Cruz (BA), a prova de 11 
quilômetros vai reunir 102 competidores na Baía de Todos os 
Santos. A chegada, no Porto da Barra, em Salvador (BA), está 
prevista para as 9h40. 
Os campeões mundiais de maratona aquática Ana Marcela 
Cunha e Allan do Carmo, ambos baianos, estão confirmados 
na travessia. Depois de vencer o Brasileiro, o Sul-Americano 
e o Mundial – e de ser premiado como melhor maratonista 
aquático de 2014 pela Federação Internacional de Natação 
(Fina) –, Allan encerra, em casa, o melhor ano de sua 
carreira. “Espero fechar com chave de ouro, com o 
pentacampeonato da prova”, diz.

http://www20.caixa.gov.br/Paginas/Noticias/Noticia/D
efault.aspx?newsID=1812



Matéria – Geraldo JoséMatéria – Geraldo José

Mas agora, mais uma vez, a mulher juazeirense vai participar 
dessa travessia. Ela tem 19anos e é da categoria júnior É a 
Suelly Aline, a conhecida “piabinha de ouro”, que vai a busca 
do pódio, no próximo domingo, em salvador. Ainda jovem, já 
carrega em seu curriculum muitas conquistas: melhor atleta 
feminina em maratonas aquaticas, melhor do ano por 
categoria, melhor atleta feminina do ano na natação.

http://www.geraldojose.com.br/index.php?
sessao=noticia&cod_noticia=58367



Matéria – Voz da BahiaMatéria – Voz da Bahia

Em evento realizado na noite de quinta-feira, 27, A TARDE 
lançou oficialmente a 51ª Travessia Mar Grande/Salvador, 
mais tradicional prova de Maratona Aquática do estado e uma 
das mais importantes do país, que acontecerá no dia 21 de 
dezembro. O jantar que celebrou o lançamento aconteceu no 
restaurante Martim Pescador, na Pituba, e contou com a 
presença do atual campeão mundial de maratonas aquáticas, 
Allan do Carmo, tetracampeão da Mar Grande/Salvador. 
"Essa é minha 8ª participação, e num 2014 que tem sido 
maravilhoso para mim, espero conseguir o penta e igualar a 
marca de Lourival Quirino, um ídolo para tantos de nós 
nadadores baianos", disse o atleta. Além dele, estavam no 
evento a madrinha da prova, Mari Antunes, vocalista da 
Babado Novo, e o diretor-geral do Grupo A TARDE, André 
Blumberg. "Estou feliz demais e digo que essa madrinha é 
babadeira. Vou me divertir muito no Porto da Barra", disse a 
cantora. "Com a Barra ainda mais bonita após as reformas, 
todo nosso esforço é para que a prova seja a melhor de todos 
os tempos", discursou Blumberg.

http://www.vozdabahia.com.br/index/blog/id-
141923/__lancada_a_51__edicao_da_travessia_mar_grand
e_salvador



Matéria – Aratu OnlineMatéria – Aratu Online

Os baianos nadaram na Bahia de Todos os Santos e 
confirmaram o favoritismo na Travessia Powerade Mar 
Grande -Salvador na manhã deste domingo (21).
A vitória de Allan do Carmo com o tempo recorde de 
1h34m09s, deu ao jovem o pentacampeonato na competição 
nacional. Mais uma conquista de Allan que venceu todas as 
competições de 2014. O título conquistado iguala o atleta ao 
recordista Lourival Quirino, um dos nomes da Mar Grande 
Salvador.
Luís Rogério Arapiraca ficou em segundo lugar, seguido por 
Iugar Renan Santos, Jardiel Neto e Cláudio Britto.
Ana Marcela fez o terceiro tempo mais rápido no geral 
(homens e mulheres), chegando ao hexa da categoria. 
Seguida de Márcia Santos, Suelly Aline, Eduarda Jorge e 
Sinara Pazos que fecharam o pódio.

http://www.aratuonline.com.br/noticias/allan-do-
carmo-vence-travessia-mar-grande-salvador-com-
recorde/



Matéria – Galáticos OnlineMatéria – Galáticos Online

O nadador baiano, Allan do Carmo, venceu a  51ª edição da 
Travessia Powerade Mar Grande/Salvador e se consagra 
como pentacampeão mundial de maratonas Aquáticas, neste 
domingo (21). Ele bateu recorde com 1h34m09s, antes, o 
menor tempo feito nesta travessia foi de 1h3421s. Em 
segundo lugar na competição ficou Luís Rogério Arapiraca, e 
no feminino, Ana Marcela ficou na terceira posição no geral e 
primeiro no feminino e tornou-se hexa campeã. A vitória de 
Allan do Carmo o igualou com o recordista Lourival Quirino, 
que até agora tem cinco títulos na Travessia.

http://www.galaticosonline.com.br/noticia/21/12/2014/
49449,recorde-allan-do-carmo-e-pentacampeao-na-
travessia-mar-grande-salvador.html



Matéria – Tribuna da BahiaMatéria – Tribuna da Bahia

“Se no início do ano eu precisasse projetar como seria o final 
da minha temporada, jamais imaginaria que 2014 seria tão 
bom pra mim, mesmo acreditando muito em nosso trabalho”. 
Essas foram as primeiras palavras de Allan do Carmo ao 
cruzar, ontem, a linha de chegada em primeiro lugar na 51ª 
Travessia Mar Grande/Salvador. Ana Marcela Cunha também 
confirmou o seu favoritismo e se sagrou campeã da travessia. 
Ela fez o terceiro tempo mais rápido no geral (homens e 
mulheres), chegando ao hexa da categoria. 

http://www.tribunadabahia.com.br/2014/12/22/allan-
do-carmo-ana-marcela-vencem-travessia-mar-grande-
salvador



Matéria – Globoesporte.comMatéria – Globoesporte.com

Campeões mundiais, eleitos os melhores nadadores do 
mundo em 2014, Allan do Carmo e Ana Marcela voltaram a 
brilhar, desta vez em águas baianas. Na manhã deste 
domingo, os baianos venceram a 51ª edição da Travessia Mar 
Grande/Salvador, nas categorias masculino e feminino. 
Para Allan, uma vitória ainda mais significativa: além de 
conquistar o pentacampeonato, ele bateu o recorde da prova, 
com o tempo de 1h34m08s. Outro baiano, Luiz Rogério 
Arapiraca terminou a prova na segunda colocação, com o 
tempo de 1h37m9s, seguido de Renan Barbosa, Jardiel 
Luquimi Neto e Cláudio Duarte Brito. 
Ana Marcela fechou a prova com o tempo de 1h43m35s, o 
terceiro melhor entre homens e mulheres, atrás apenas de 
Allan do Carmo e Arapiraca. Completam a lista das cinco 
melhores colocadas Márcia Santos,Suelly Aline Siqueira, 
Eduarda Santos Jorge e Sinara Pazzos Britto.

http://globoesporte.globo.com/ba/noticia/2014/12/dupl
a-de-ouro-allan-do-carmo-e-ana-marcela-vencem-
travessia-na-bahia.html



Portal A TardePortal A Tarde

A 51ª prova da Travessia Mar Grande-Salvador, uma das mais 
tradicionais do calendário da natação brasileira, vai 
acontecer em dezembro de 2014, não em janeiro, como de 
costume. A mudança da data foi um pedido dos próprios 
atletas e clubes que participam do evento em decorrência do 
calendário esportivo nacional e estadual.
Henrique Borges, o Kiko, vice-presidente da Federação 
Baiana de Desportos Aquáticos (FBDA), disse que a mudança 
tem a ver com as férias dos atletas. Como elas acontecem em 
janeiro, chocavam com o antigo período de realização da 
prova. "Eles tinham que suspendê-las para se preparar para a 
competição e acabavam emendando uma temporada com a 
outra, sem descanso", afirmou.
"Não justificaria a gente fazer duas edições no mesmo ano, 
uma no início e outra no final, já que o evento é anual", disse 
Emanuel Soares, gerente de Marketing do Grupo A TARDE.

http://atarde.uol.com.br/esportes/noticias/1556619-
prova-da-travessia-mar-grande-salvador-sera-em-
dez2014



Portal A TardePortal A Tarde

Em evento realizado na noite de quinta-feira, 27, A TARDE  
lançou oficialmente a 51ª Travessia Mar Grande/Salvador, 
mais tradicional prova de Maratona Aquática do estado e uma 
das mais importantes do país, que acontecerá no dia 21 de 
dezembro.
O jantar que celebrou o lançamento aconteceu no restaurante 
Martim Pescador, na Pituba, e contou com a presença do 
atual campeão mundial de maratonas aquáticas, Allan do 
Carmo, tetracampeão da Mar Grande/Salvador. "Essa é 
minha 8ª participação, e num 2014 que tem sido maravilhoso 
para mim, espero conseguir o penta e igualar a marca de 
Lourival Quirino, um ídolo para tantos de nós nadadores 
baianos", disse o atleta.
Além dele, estavam no evento a madrinha da prova, Mari 
Antunes, vocalista da Babado Novo, e o diretor-geral do 
Grupo A TARDE, André Blumberg. "Estou feliz demais e digo 
que essa madrinha é babadeira. Vou me divertir muito no 
Porto da Barra", disse a cantora. "Com a Barra ainda mais 
bonita após as reformas, todo nosso esforço é para que a 
prova seja a melhor de todos os tempos", discursou 
Blumberg.

http://atarde.uol.com.br/esportes/noticias/1642661-a-
tarde-lanca-51a-edicao-da-travessia-mar-grande-
salvador



Nadadores, técnicos e representantes da Federação Baiana 
de Desportos Aquáticos (FBDA) se reuniram na sexta-feira, 
20, no Colégio Dom Bosco, na Paralela, para o congresso 
técnico da 51ª edição da travessia.
O evento foi dirigido pelo árbitro-geral Henrique Borges e o 
diretor de maratonas aquáticas da FBDA Rogério Arapiraca. 
Um vídeo institucional do lançamento da competição deu 
sequência ao evento, que mostrou a quantidade profissionais 
que estarão apoiando os atletas durante a prova. Entre eles, 
Limpurb, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Salvamar.
"Todos os atletas estão garantidos por uma apólice de 
seguros", explicou Arapiraca que estará em uma lancha  
monitorando os competidores durante a Travessia.
"É importante lembrar que o número limite é de cinco 
pessoas por barco. Se passar disso, o atleta é 
desclassificado", alertou Arapiraca, técnico do campeão da 
Copa do Mundo Allan do Carmo.
O limite máximo de tempo para concluir a Travessia é de 4 
horas. Quem não conseguir completar dentro  desse tempo 
deverá subir a bordo do barco para que a Marinha libere o 
tráfego de navios cargueiros.

http://atarde.uol.com.br/esportes/noticias/1647846-
congresso-tecnico-discute-regras-para-concluir-bem-os-
12-km

Portal A Tarde Portal A Tarde 



Produzidos a partir de containers reciclados, camarotes que 
servirão como base à organização da Travessia Mar 
Grande/Salvador foram instalados na madrugada desta 
sexta-feira, 19, na Praia do  Porto da Barra.

http://atarde.uol.com.br/esportes/noticias/1647847-
mar-grandesalvador-camarotes-ja-estao-instalados-na-
barra

Portal A Tarde Portal A Tarde 



Poucos nadadores têm tanta intimidade com a Travessia Mar 
Grande/Salvador como Bruno Riela, de 34 anos. Dá até para 
dizer que o nadador tem uma relação de família com o circuito, 
que foi percorrido ao longo de 51 anos por seu bisavô, seu avô, 
sua mãe e seus tios.
A história da Travessia e da família de Bruno se completam. 
Antes mesmo de a  Mar Grande - Salvador se tornar uma prova 
oficial, em 1955, os 11 km que separam a Ilha de Itaparica do 
Porto da Barra já eram velhos conhecidos de Arlindo e 
Raimundo Guimarães, bisavô e avô dele, respectivamente.
De acordo com registros da família Guimarães, Arlindo e 
Raimundo completaram o percurso pela primeira vez em 1953: 
o pai nadando e o filho remando em uma catraia.
"Eles foram os pioneiros da travessia a nado. Meu bisavô 
primeiro... Meu avô começou logo depois. Minha relação com a 
prova é forte por causa do meu avô, que foi meu treinador e 
meu guia", disse Bruno.A paixão por competir não tardou a 
nascer. Com 34 anos, Bruno vai encarar sua 7ª travessia. A 
primeira, por incentivo do avô, foi disputada aos 17. Para este 
domingo, 21, Bruno tem uma meta ousada: vencer na sua 
categoria: Master B. "Sou muito competitivo, e isso vem do meu 
avô, que sempre me cobrava. Na minha categoria são 17 
nadadores, 10 com chance de ficar no top 15 geral. Ganhar vai 
ser muito difícil, mas estou em boa fase", garantiu.

http://atarde.uol.com.br/esportes/noticias/1647860-
familia-de-nadadores-tem-tradicao-na-mar-grandesalvador

Portal A Tarde Portal A Tarde 



Substituindo o mar pela areia, o único nadador a vencer 
quatro vezes seguidas a Travessia Mar Grande-Salvador, 
Norio Ohata, vai acompanhar a 51ª edição, neste domingo, 
21, como torcedor.
O paulista de 71 anos já tem, inclusive, as apostas prontas. 
"Acho que Ana Marcela ganha. Ela e Allan do Carmo são 
favoritos. A travessia tem um tantinho de sorte, mas, em 
esporte individual, normalmente os favoritos vencem", 
explicou.
Ohata deixou de competir em 1968, um ano após a sequência 
de quatro vitórias. No total, ele só perde para Lourival 
Quirino, que venceu o circuito cinco vezes. Ainda assim, ele 
disse que o nível técnico dos atletas está mais competitivo e 
que os nadadores estão muito mais rápidos do que em sua 
época.
"Eu lembro que a primeira vez que fiz a travessia, completei 
em 2h15min (em 2013, Allan do Carmo venceu com o tempo 
de 1h47min27s)", disse Ohata.
Só depois fui melhorando. Eu acho que o maior diferencial 
dessa prova é que ela está mais rápida, os nadadores têm 
mais técnica", completou.

http://atarde.uol.com.br/esportes/noticias/1647861-
vencedor-das-provas-de-1964-a-1967-participa-como-
espectador

Portal A TardePortal A Tarde



A Travessia Powerade Mar Grande/Salvador chega à sua 
51ª edição neste domingo, 21, com largada às 8h, trazendo 
pela primeira vez dois campeões mundiais de maratonas 
Aquáticas: os baianos Allan do Carmo e Ana Marcela.
Além de acrescentar qualidade técnica à prova, a melhor 
dupla do planeta na modalidade confirma a Bahia como 
uma potência na revelação de grandes talentos para a 
seleção brasileira.
Allan nadará usando uma touca feita especialmente para a 
travessia, criada em 1955 pelo Grupo A TARDE. Algo que, 
segundo ele, caso vença, servirá para  marcar a igualdade 
com o recordista Lourival Quirino, que até agora tem cinco 
títulos na Travessia.
A partir da largada na Praia do Duro, em Mar Grande (Ilha 
de Itaparica), Allan e Ana estarão lutando, respectivamente, 
pelo quinto e sexto títulos na competição que termina na 
Praia do Porto da Barra.
Os atuais vencedores do Circuito Mundial Fina de 
Maratonas Aquáticas fazem parte da geração olímpica do 
Brasil para 2016. Razão para serem considerados favoritos 
absolutos ao título da travessia de 9,9 km - mas que por 
conta dos desvios dos atletas devido às correntes chega a 
12 km ou mais.
O último título da dupla foi em parceria, no Desafio Rei e 
Rainha do Mar vencido pelos baianos no último dia 14. O 
triunfo foi confirmado por dois segundos de vantagem  para 
a dupla norte-americana.

http://atarde.uol.com.br/esportes/noticias/1647903-
nadadores-buscam-titulo-da-mar-grandesalvador-
neste-domingo

Portal A TardePortal A Tarde



Os nadadores das categorias mirim e petiz foram 
premiados por volta das 9h deste domingo, 21, após 1h de 
competição da Mini Mar Grande-Salvador.
Yuri Molina, 8 anos, venceu a categoria "Pré-Mirim"; Já Caio 
Conceição venceu a categoria Mirim 1. "Essa é a primeira 
vez que participo. Achei diferente e quero participar nos 
próximos anos", afirmou Caio.
No feminino, Celina Souza Bispo venceu a categoria Mirim 1 
e Letícia Rodrigues ficou em 2º lugar. Na Mirim 2, Melissa 
França, 10 anos, foi a campeã pela 3ª vez consecutiva. 
"Todos os três anos que participei eu ganhei", contou 
orgulhosa Melissa. "Quando eu crescer, vou tentar a 
Travessia completa", complementou.
Já na categoria Petiz 1 a vitória ficou com , Claudine 
Conceição, 11 anos. A campeã da categoria Petiz 2 foi 
Ludmila Molina, 12 anos, irmã do campeão da Pré-Mirim 
Yuri Molina. "Primeira vez que participo dessa travessia e 
estou muito feliz por ter vencido", afirma Ludmila.

http://atarde.uol.com.br/esportes/noticias/1647951-
nadadores-mirins-participam-da-travessia-mar-
grandesalvador

Portal A TardePortal A Tarde



Allan do Carmo venceu a  51ª edição da Travessia 
Powerade Mar Grande/Salvador consagrando-se como 
pentacampeão na competição e bate recorde com 
1h34m08s de prova na manhã deste domingo, 21.  Antes, o 
menor tempo feito nesta travessia foi de 1h34min23s por 
Fábio Lima em 2001.
"Não esperava esse resultado (quebrar o recorde). Ainda 
tenho muito o que correr, mas só tenho que acreditar, 
porque os tempos estão mostrando que estou nadando cada 
vez mais rápido", disse o baiano que dedicou a vitória a 
mãe que faz aniversário nesta segunda, 22.
O atleta explicou que a travessia sempre acontecia próximo 
ao aniversário do pai, por isso dedicava a vitória a ele, mas 
esse ano com a realização da travessia em dezembro, Allan 
do Carmo decidiu homenagear à mãe.
A vitória de Allan do Carmo, que esse ano conquistou o 
título de melhor nadador em Águas Abertas do mundo, o 
igualou com o recordista Lourival Quirino, um dos 
principais nomes da Mar Grande Salvador que tem, até 
agora, tem cinco títulos na Travessia.

http://atarde.uol.com.br/esportes/noticias/1647948-
allan-do-carmo-bate-recorde-na-travessia-e-e-
pentacampeao

Portal A TardePortal A Tarde
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de 30''de 30''



Comunicação VisualComunicação Visual



TesteirasTesteiras



BalaustradaBalaustrada



Pórtico de chegadaPórtico de chegada



Lona para Lona para 
cavaletescavaletes



PalcoPalco



BlimpsBlimps



Cheque - PremiaçãoCheque - Premiação



CamisaCamisa



Chuveiro para os Chuveiro para os 
atletasatletas



GRUPO A TARDE – SALVADOR

Depto. Comercial – Tel.: 71 3340-8585 / 8731 / 8757 / 8560
Depto. Comercial Classificados – Tel.: 71 3340-8510
Fax: 71 3340-8862 / mag.pereira@grupoatarde.com.br
Depto. Operações Comerciais – Tel: 3340-8571 / 8572
E-mail: publicidade@grupoatarde.com.br
End. para envio do material: http://info.atarde.com.br/anuncios
 
GRUPO A TARDE – SUCURSAL BRASÍLIA

Departamento Comercial – Tel.: 61 3226-0543 / Fax: 3224-9300
 
PEREIRA DE SOUSA - REPRESENTANTE COMERCIAL

São Paulo – Tel.: 11 3231-6111
Rio de Janeiro – Tel.: 21 2544-3070
Minas Gerais – Tel.: 31 3224-1245
Paraná – Tel.: 41 3352-2330
Rio Grande do Sul – Tel.: 51 3311-8377
Pará – Tel.: 91 3244-4722
Pernambuco – Tel.: 81 3327-3785
REPRESENTANTE COMERCIAL RMS/INTERIOR DA BAHIA
VM2 PUBLICIDADE

Feira de Santana – (75) 3625.1044  (75) 3625.1037
E-mail – comercial@vm2publicidade.com.br

REPRESENTANTE COMERCIAL SERGIPE
GABINETE DE MÍDIA

Aracaju– (79) 3246-4139  (79) 9978-8962
E-mail – pedroamarante@gabinetedemidia.com.br
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