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Sporting Clube de Espinho 

Secção de Desporto Adaptado 

Relatório de Atividades - Mês de Março 

 

 Natação Adaptada 

Unidades de Treino Realizadas 

 Para o escalão natação adaptada foram realizados 16 unidades de 

treino. 

 

Competições 

 Nos dias 29 e 30 de Março, a equipa de natação adaptada da 

Câmara Municipal de Espinho/Sporting Clube de Espinho esteve 

presente na CNA’14 – Campeonato de Natação Adaptada 2014, 

organizada pelo Feira Viva. Esta competição decorreu nas Piscinas 

Municipais da Santa Maria da Feira com a presença de 17 clubes 

nacionais. Por equipas, o Sporting Clube de Espinho classificou-se 

em 10º lugar. Os nadadores que estiveram presentes foram: Jéssica 

Ferreira, João Amaral, João Rodrigues, José Pedro Costa, Luísa 

Félix e Rodrigo Silva.  
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O destaque vai para os nadadores Rodrigo Silva e João Amaral ao 

alcançarem pódios nas suas prestações. Rodrigo Silva ficou em 2º 

lugar nos 100m Bruços e em 3º lugar nos 100m Costas, ficando 

também em 4º lugar nos 100m Livres e em 5º lugar nos 50m Livres. 

Participou em extracompetição, participou nas provas de 50m Costas 

e 50m Bruços obtendo o 3º melhor tempo. João Amaral ficou em 3º 

lugar nos 100m Bruços, tendo também obtido o 5º lugar nos 50m 

Bruços, 7º lugar nos 50 e 100m Costas, 9º lugar nos 50m Livres e 

13º lugar nos 100m Livres. Nos masculinos, José Pedro Costa 

obteve o 4º lugar nos 100m Livres, tendo participado em extra 

competição nos 50m Costas obtendo o 6º melhor tempo. João 

Rodrigues ficou em 11º lugar nos 100m Costas, 14º lugar nos 50m 

Costas, 19º nos 100m Livres e 20º lugar nos 50m Livres. Nos 

femininos, Jéssica Ferreira classificou-se em 5º lugar nos 100m 

Costas, 6º nos 50m Livres, 8º lugar nos 50m Costas e 10º nos 100m 

Livres. Luísa Félix obteve o 6º lugar nos 50m Livres. No final da 

competição foram batidos 20 recordes. Os atletas foram 

acompanhados pelos técnicos Carlos Silva e Rita Freitas. A notícia 

desta competição pode ser consultada no nosso website, no seguinte 

link: http://www.sceadaptado.com/index.php/17-noticias/432-

competicao-de-natacao-adaptada-2014-29-e-30-mar-2014-feira  

 

A deslocação à Competição de Natação Adaptada de Piscina Curta foi de 

35km. 

 

 Boccia 

Competições 

 A Nave Desportiva de Espinho foi, nos passados dias 29 e 30 de 

Março, palco do Campeonato Nacional Individual de Boccia – Zona 

Norte, numa organização conjunta entre Associação Nacional de 

Desporto para a Paralisia Cerebral (PCAND) e a Câmara Municipal 

de Espinho. Neste campeonato estiveram presentes cerca de 60 
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atletas oriundos de 16 clubes distribuídos por 3 classes em 

competição (BC1, BC2 e BC4).  

 

Os atletas de Boccia do projeto de desporto adaptado da Câmara 

Municipal de Espinho em parceria com o Sporting Clube de Espinho 

(S.C.E./C.M.E.) estiveram também presentes sendo de destacar o 

excelente resultado dos atletas Paulo Almeida, ao sagrar-se Vice-

Campeão Nacional na classe BC2 e João Pinto ao obter o 3º lugar 

do pódio, na classe BC1. Este resultado permitiu-lhes alcançar o 

apuramento para a fase final do campeonato nacional, que recebe 

apenas os 8 melhores jogadores de Portugal em cada uma das 

diferentes categorias. Dos atletas do S.C.E./C.M.E., destaque ainda 

para a participação da atleta Ana Catarina Correia (BC2) que jogou 

também a um bom nível, tendo ganho todos os jogos na fase de 

grupos, acabando depois por perder no jogo dos oitavos de final pela 

diferença de apenas um ponto, alcançando o 9º lugar. Da equipa de 

Espinho participaram ainda os atletas Pedro Moura e Inês Correia 

que se ficaram pela fase de grupos, tendo terminado a prova em 21º 

e 29º lugares respetivamente. Na cerimónia protocolar deste evento 

esteve presente o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Espinho 

Dr. Pinto Moreira, o Chefe da Divisão de Desporto Dr. Jorge Crespo 

e a Selecionadora Nacional de Boccia a Prof. Helena Bastos, que em 

representação da PCAND agradeceu à C.M.E. as excelentes 

condições proporcionadas pela Nave Desportiva de Espinho, aos 

técnicos da divisão de desporto da C.M.Espinho que colaboraram 

com a organização e aos voluntários da Escola Secundária Dr. 

Manuel Gomes de Almeida, Escola Secundária Dr. Manuel Laranjeira 

e do grupo Farol de Ação Social (FAS) da Paróquia de Espinho.  
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Ainda colaboraram para este Campeonato, as empresas Aipal e 

Mineralis. A notícia desta competição pode ser consultada no nosso 

website, no seguinte link: http://www.sceadaptado.com/index.php/17-

noticias/433-campeonato-nacional-de-boccia-individuais-zona-norte-

29-e-30-mar-2014-espinho  
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