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Sporting Clube de Espinho 

Secção de Desporto Adaptado 

Relatório de Atividades - Mês de Dezembro 

 

Festa e Jantar de Natal do Sporting Clube de Espinho 

Secção de Natação e Secção de Desporto Adaptado 

 

A Secção de Natação e a secção de Desporto Adaptado do Sporting Clube de 

Espinho realizaram no dia 13, na Piscina Municipal de Espinho, a Festa de 

Natal do SCE, que consistirá num mini-torneio de Natação Pura e Adaptada e 

exibição das atletas de Natação Sincronizada e Adaptada. Após a Festa, as 

secções ofereceram o jantar a todos os atletas, realizando uma troca de 

prendas no fim do jantar. 
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Prémios Rifas 2015 

 

A Secção de Natação e do Desporto Adaptado do Sporting Clube de 

Espinho promoveu um sorteio com rifas destinado a associados, que se 

destinou a angariar fundos destinados exclusivamente, à promoção das 

modalidades amadoras no decurso da época de 2015/2016. 

Após o Sorteio, os Prémios foram entregues: O 1º Prémio, o Cabaz de Natal, 

saiu a uma rifa vendida pela nadadora Leonor Ferreira (Pré-Competição 1); O 

2º Prémio, um Tapete, foi entregue a Carlos Alberto Cruz; O 3º Prémio, duas 

carteiras da Cavalinho saiu à tia da nadadora Bárbara Barbosa (Pré-

Competição 1). 

Assim, a Secção agradece a todos os que contribuíram para a venda das 

rifas, ajudando-nos na promoção, divulgação e continuação da 

modalidade de Natação, Natação Adaptada e Boccia em Espinho. 

 

Natação Pura e Sincronizada Adaptada 

 

Unidades de Treino Realizadas 

 Para o escalão de Natação Adaptada foram realizados 9 unidades de 

treinos. 

 Para o escalão de Natação Sincronizada Adaptada foram realizados 2 

unidades de treinos. 

 

Estágios 

Entre os dias 4 e 8, ocorreu a celebração do 1º Estágio Internacional de 

Natação Sincronizada para atletas com deficiência na Piscina Municipal 

Palau de Benidorm, organizado pela RFEN (Real Federação Espanhola de 
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Natação), liderada pela diretora técnica Ana Montero e coordenado pela 

treinadora de Natação Sincronizada de Benidorm, Albertina Onsea. 

Neste estágio participaram vários clubes como a Equipa de Natação 

Adaptada de Itália, de Inglaterra, dos Estados Unidos, de Espanha e de 

Portugal com a equipa de Natação Sincronizada Adaptada do Sporting 

Clube de Espinho. A equipa do Sporting Clube de Espinho esteve presente 

com as atletas Luísa Félix e Ana Rosa Moreira sob orientação da treinadora 

Joana Silva. 

 

Este estágio teve como objetivos incentivar a prática desta modalidade e a 

inclusão das pessoas com deficiência, combinando diversão, 

companheirismo, aprendizagem, turismo, novos conhecimentos e 

formação. O grande objetivo de todos é ver a Natação Sincronizada como 

um desporto Paraolímpico e poder-se assim ver as atletas brilhantes que 

existem em todo o mundo. A notícia deste estágio pode ser consultada no 

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

noticias/476-1-estagio-internacional-de-natacao-sincronizada-para-atletas-

com-deficiencia-4-a-8-de-dez-2015-benidorm 

 

Competições Natação Pura Adaptada 

 Nos dias 12 e 13, a secção de desporto adaptado do Sporting Clube de 

Espinho participou no I Campeonato Zonal de Inverno de Natação 

Adaptada de Piscina Longa. A prova foi organizada pela Federação 

Portuguesa de Natação e pela Associação de Natação do Norte de 

Portugal. Estiveram presentes 117 nadadores, representado 21 clubes. 

O Sporting Clube de Espinho fez-se representar por 6 nadadores (3 

femininos e 3 masculinos). Acompanharam a equipa o delegado Paulo 

http://www.sceadaptado.com/index.php/17-noticias/476-1-estagio-internacional-de-natacao-sincronizada-para-atletas-com-deficiencia-4-a-8-de-dez-2015-benidorm
http://www.sceadaptado.com/index.php/17-noticias/476-1-estagio-internacional-de-natacao-sincronizada-para-atletas-com-deficiencia-4-a-8-de-dez-2015-benidorm
http://www.sceadaptado.com/index.php/17-noticias/476-1-estagio-internacional-de-natacao-sincronizada-para-atletas-com-deficiencia-4-a-8-de-dez-2015-benidorm
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Freitas e os treinadores Carlos Silva e André Tavares. O grande 

destaque da competição vai para a nadadora Vera Cardoso (S14) ao se 

sagrar Campeã Zonal na prova dos 100m Costas, Vice-Campeã Zonal 

nos 50m Costas e ter ficado em 3º lugar nos 50 e 100m Livres. 

 

Também em destaque estiveram os nadadores João Amaral, José 

Pedro Costa e Luísa Félix que também alcançaram pódios neste 

Campeonato. Luísa Félix (S21) foi Vice-Campeã Zonal nos 100m Livres 

e ficou em 3º lugar nas provas de 50m Livres, 50 e 100m Costas. José 

Pedro Costa (S6) foi Vice-Campeão Zonal nos 100m Costas, tendo 

ficado também em 3º lugar nos 50m Livres e em 4º lugar nos 100m 

Livres. João Amaral (S14) obteve o 3º lugar nos 100m Bruços, tendo 

ficado em 4º lugar nos 50m Costas e 50m Bruços e em 6º lugar nos 

100m Livres. Jéssica Ferreira (S14) obteve o 5º lugar nos 50m Costas e 

50m Livres e em 9º lugar nos 100m Livres. João Rodrigues (S14) 

classificou-se em 5º lugar nos 100m Costas, 6º lugar nos 50m Costas, 7º 

lugar nos 50m Livres e em 10º lugar nos 100m Livres. No final da 

competição foram batidos 18 recordes pessoais e 10 recordes do clube 

e alcançados 11 pódios. A notícia desta competição pode ser consultada 

no nosso website, no seguinte link: 

http://www.sceadaptado.com/index.php/17-noticias/478-i-

campeonato-zonal-de-inverno-de-natacao-adaptada-de-piscina-

longa--11-podios-para-o-sce--12-e-13-dez-2015-povoa-varzim 

 

http://www.sceadaptado.com/index.php/17-noticias/478-i-campeonato-zonal-de-inverno-de-natacao-adaptada-de-piscina-longa--11-podios-para-o-sce--12-e-13-dez-2015-povoa-varzim
http://www.sceadaptado.com/index.php/17-noticias/478-i-campeonato-zonal-de-inverno-de-natacao-adaptada-de-piscina-longa--11-podios-para-o-sce--12-e-13-dez-2015-povoa-varzim
http://www.sceadaptado.com/index.php/17-noticias/478-i-campeonato-zonal-de-inverno-de-natacao-adaptada-de-piscina-longa--11-podios-para-o-sce--12-e-13-dez-2015-povoa-varzim
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Boccia 

 

Unidades de Treino Realizadas 

 Para o Boccia foram realizados 9 unidades de treino. 

 

Competições  

 No dia 12, decorreu a Fase Regional Norte do Campeonato Nacional de 

Boccia de pares e equipas na Maia, onde a equipa do Sporting Clube 

de Espinho/Câmara Municipal de Espinho participou com a sua 

equipa BC1/BC2 e onde obtive um ótimo 3º lugar.  

 

Num dia de competição intenso, a equipa de Espinho, constituída pelos 

atletas João Pinto (BC1), Ana Correia (BC2), Pedro Moura (BC2) e 

Paulo Almeida (BC2), começou por passar com enorme categoria a fase 

de grupos onde conseguiu vencer todos os seus adversários acabando 

por ficar no primeiro lugar do grupo e garantir desde logo o apuramento 

para a meia final da prova. A registar, ficam as vitórias categóricas 

contra as equipas do Centro de Paralisia Cerebral de Guimarães por 12 

– 1, Cerci Lamas por 21 – 0 e Vila Urbana de Valbom por 8 - 3. No jogo 

da meia-final, a equipa de Espinho teve de defrontar a categorizada 
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equipa do Centro de Paralisia Cerebral do Porto, que conta com 2 

jogadores da seleção portuguesa de Boccia e que atualmente é a equipa 

nº 1 do ranking nacional. Apesar de ter perdido por 3 – 0 no primeiro 

parcial, os espinhenses lutaram até ao fim levando a decisão do jogo até 

ao último parcial onde entraram a perder apenas por um ponto, no 

entanto a equipa do Porto foi mais forte no último parcial derrotando a 

equipa de Espinho tendo o jogo terminado com o resultado de 6 – 4. 

Com esta derrota a equipa de Espinho foi relegada para a luta do 3º e 4º 

lugar tendo sido capaz de mais uma vez ganhar a equipa da Vila Urbana 

de Valbom por 10 – 2, alcançando assim o 3º lugar na prova. Na final do 

campeonato, a equipa do Centro de Paralisia Cerebral do Porto venceu 

a equipa do Centro de Treinos Municipal de Boccia de Oliveira de 

Azeméis/ CerciAz por uns claros 10 – 1 sagrando-se assim campeã 

regional norte de pares e equipas. Esta foi a primeira prova do ano 

competitivo e o nível a que os jogadores de Espinho se apresentaram 

deixam boas indicações para a restante época que se avizinha e cuja 

próxima competição será em fevereiro com o regional norte individual. A 

notícia desta competição pode ser consultada no nosso website, no 

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

noticias/477-fase-regional-norte-do-campeonato-nacional-de-

boccia-de-pares-e-equipas--sce-em-3-lugar--12-dez-2015-maia 

 

Feliz Natal e um Próspero 2016 
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