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Sporting Clube de Espinho 

Secção de Desporto Adaptado 

Relatório de Atividades - Mês de Fevereiro 2016 

 

Reuniões Externas da Secção de Desporto Adaptado 

 No dia 26, a secção de desporto adaptado do Sporting Clube de Espinho 

esteve presente na Assembleia Geral da Associação de Natação do 

Centro Norte de Portugal. A secção esteve representada pela dirigente 

Fernanda Rocha. 

 

Natação Pura e Sincronizada Adaptada 

 

Unidades de Treino Realizadas 

 Para o escalão de Natação Adaptada foram realizados 12 unidades de 

treinos. 

 Para o escalão de Natação Sincronizada Adaptada foram realizados 4 

unidades de treinos. 

 

Competições 

 Nos dias 6 e 7, a equipa de natação adaptada do Sporting Clube de 

Espinho/Câmara Municipal de Espinho esteve presente no III Torneio 

de Natação Adaptada Cidade do Porto. Esta competição foi 

organizada pela PortoLazer e pela Câmara Municipal do Porto em 

colaboração com a ANNP - Associação de Natação do Norte de Portugal. 

Estiveram presentes cerca de 120 nadadores em representação de mais 

de 20 clubes de todo o país. Os nadadores do SCE/CME foram 

acompanhados pela treinadora Rita Freitas e pelo delegado Paulo 

Freitas. Os grandes destaques desta competição foram os 

nadadores Vera Cardoso e João Amaral. Vera Cardoso (S14) obteve 

o 1º lugar nos 50m Costas, o 2º lugar nos 100m Livres e 100m Costas e 

o 3º lugar nos 50m Livres. João Amaral (S14) classificou-se em 2º lugar 
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nos 100m Bruços e em 3º lugar nos 50m Costas, tendo ficado em 4º 

lugar nos 50m Costas e 200m Bruços. 

 

Nos masculinos, José Pedro Costa (S6) ficou em 4º lugar nos 50m 

Livres e nos 100m Costas e em 5º lugar nos 100m Livres, tendo nadado 

os 50m Costas em extracompetição. João Rodrigues (S14) obteve o 5º 

lugar nos 50m Costas, o 6º lugar nos 100m Costas, o 9º lugar nos 100m 

Livres e o 10º lugar nos 50m Livres. No feminino, Jéssica Ferreira (S14) 

ficou em 4º lugar nos 100m Costas, 6º lugar nos 50m Livres e em 8º 

lugar nos 100m Livres. Ana Rosa Ferreira esteve presente na 

competição, participando pela primeira vez numa competição em piscina 

de 50m, tendo nadado os 50m Costas. No final da competição foram 

batidos 9 recordes pessoais e 9 recordes do clube: João Amaral: 

50m Costas, 100 e 200m Bruços; José Pedro Costa: 50m Livres e 50 e 

100m Costas; Vera Cardoso: 50 e 100m Costas e 100m Livres. 

notícia desta competição pode ser consultada no nosso website, no 

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

noticias/484-iii-torneio-de-natacao-adaptada-cidade-do-porto-6-

podios-para-o-sce-6-e-7-fev-16 
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Boccia 

 

Unidades de Treino Realizadas 

 Para o Boccia foram realizados 13 unidades de treino. 

 

Competições 

 Nos dias 27 e 28, decorreu no pavilhão Rota dos Móveis em Paredes, a 

Fase Regional Norte do Campeonato Nacional de Boccia onde 

participaram os atletas da equipa do Sporting Clube de Espinho/Câmara 

Municipal de Espinho. O grande destaque desta participação vai para 

os atletas João Pinto e Ana Catarina Correia que se sagraram, 

respetivamente, Campeão Regional na classe BC1 e Vice-Campeã 

regional na classe BC2. 

 

O triunfo do atleta João Pinto revalida o título alcançado na época 

passada, sagrando-se assim bicampeão regional, demonstrando uma 

extraordinária consistência ao nível dos seus resultados, num triunfo 

inquestionável, lavando por vencido todos os seus oponentes ao longo 

dos 2 dias de competição, terminando com uma vitória na final por 5-4 

sobre João Paulo Fernandes, atual campeão nacional desta classe. 

Também Ana Correia se apresentou em grande nível, tendo, em toda a 

competição, perdido apenas o jogo da final por 5-3 contra o atual 
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campeão nacional da classe BC2, Abílio Valente. Depois de nos últimos 

anos ter conseguido uns já bons 5º e 4º lugares, a atleta de Espinho foi 

capaz de elevar um pouco mais o seu jogo, conseguindo a sua primeira 

medalha individual nesta modalidade, assim como ser a melhor atleta 

feminina da competição. Embora não tenham atingindo lugares de pódio, 

os restantes atletas tiveram também bons resultados sendo de realçar 

os 5º lugares dos atletas Paulo Almeida na classe BC2 e Richard Duray 

na classe BC4 e o 13º do atleta Pedro Moura na classe BC2, depois de 

ter sido afastado nos oitavos de final pela colega de equipa Ana Correia. 

Pela equipa de Espinho participou ainda a atleta Inês Ramos, que 

apesar de ter ficado no 21º conseguiu ter uma brilhante vitória na fase 

de grupos que permitiu alcançar uma posição superior à do ano transato. 

Com estes resultados, os atletas João Pinto, na classe BC1 e Ana 

Correia, na classe BC2, foram apurados para a fase final A do 

Campeonato nacional que se vai realizar a 28 e 29 de maio em Setúbal. 

Também Paulo Almeida, na classe BC2 e Richard Duray na classe BC4 

foram apurados para essa prova, mas para a fase final B. 

 


