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Sporting Clube de Espinho 

Secção de Desporto Adaptado 

Relatório de Atividades - Mês de Maio 

 

 Natação Adaptada 

Unidades de Treino Realizadas 

 Para o escalão natação adaptada foram realizados 16 unidades de 

treino. 

 

Competições 

 No passado dia 26 de maio, a equipa de natação adaptada da 

Câmara Municipal de Espinho/Sporting Clube de Espinho esteve 

presente no XXVI Torneio de Natação “Cidade de Espinho”, 

organizado pelo ANDDI. Esta competição decorreu nas Piscinas 

Municipais de Espinho com a presença de 11 clubes/instituições de 

educação especial.  

 

Os nadadores que estiveram presentes foram: Jéssica Ferreira 

(100m livres, 50m e 100m costas), João Amaral (100m bruços, 50m 

e 100m costas), João Rodrigues (100m livres, 50m e 100m costas), 

Jenny Carvalho (50m livres e 50m costas) e Daniela Rocha (50m 
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livres e 50m costas). Esta prova, que serviu de preparação para os 

campeonatos de natação de verão que se avizinham, correu de 

forma positiva com os nadadores a registarem melhorias nos seus 

tempos de inscrição, na maior parte das provas que participaram. A 

notícia desta competição pode ser consultada no nosso website, no 

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

noticias/436-xxvi-torneio-de-natacao-cidade-de-espinho--26-de-maio-

2014-espinho 

 

 No passado fim-de-semana, dias 31 de Maio e 1 de Junho, a equipa 

de natação adaptada da Câmara Municipal de Espinho/Sporting 

Clube de Espinho esteve presente no Campeonato Nacional de 

Verão de Natação Adaptada de Piscina Longa. Esta competição 

foi organizada pelas associações de desporto adaptado – ANDDI, 

ANDDEMOT e PCAND, dela FPDD – Federação Portuguesa de 

Desporto para pessoas com Deficiência, em colaboração com a 

Federação Portuguesa de Natação. Estiveram presentes cerca de 

100 nadadores, representando 22 clubes.  

 

O Sporting Clube de Espinho esteve presente com 5 nadadores: 

Jéssica Ferreira, João Amaral, João Rodrigues, José Pedro Costa e 

Rodrigo Silva. O grande destaque da competição vai para a 

http://www.sceadaptado.com/index.php/17-noticias/436-xxvi-torneio-de-natacao-cidade-de-espinho--26-de-maio-2014-espinho
http://www.sceadaptado.com/index.php/17-noticias/436-xxvi-torneio-de-natacao-cidade-de-espinho--26-de-maio-2014-espinho
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nadadora Jéssica Ferreira ao sagrar-se por quatro vezes Vice-

Campeã Nacional na classe S14, nas provas de 50 e 100m Livres e 

50 e 100m Costas. Rodrigo Silva (S9) obteve dois 3º lugares nas 

provas de 100m Bruços e 100m Costas, ficando ainda em 4º lugar 

nos 50m Livres e em 5º lugar nos 100m Livres. João Amaral (S14) 

classificou-se em 3º lugar nos 50m Bruços, obtendo também um 4º 

lugar nos 100m Livres e 100m Bruços e um 7º lugar nos 50m Livres. 

José Pedro Costa (S6) ficou em 3º lugar na prova dos 100m Livres e 

em 5º lugar nos 50m Livres e em 100m Livres. João Rodrigues (S14) 

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

em 11º lugar nos 50m Livres. No total, a equipa de natação 

adaptada da Câmara Municipal de Espinho/Sporting Clube de 

Espinho obteve um total de 8 pódios nacionais! Os nadadores 

foram acompanhados pela técnica Rita Freitas. A notícia desta 

competição pode ser consultada no nosso website, no seguinte link: 

http://www.sceadaptado.com/index.php/17-noticias/438-campeonato-

nacional-de-verao-de-natacao-adaptada-8-podios-nacionais-para-

cmesce-31-maio-e-1-junho-2014-porto 

 

A deslocação ao Campeonato Nacional de Verão de Natação Adaptada de 

Piscina Longa foi de 88km. 

 

 Boccia 

Competições 

 A equipa de Boccia do Sporting Clube de Espinho/Câmara Municipal 

de Espinho (S.C.E./C.M.E.) deslocou-se no passado dia 3 de maio à 

Maia para participar na fase final do Campeonato Nacional de 

Boccia organizado pela Associação Nacional de Desporto para a 

Paralisia Cerebral. Nesta prova, onde apenas participam os oito 

melhores atletas nacionais, desta época desportiva, de cada classe 

(BC1, BC2, BC3 e BC4), a equipa S.C.E./C.M.E participou com os 

atletas João Pinto na classe BC1 e Paulo Almeida na classe BC2, 

acabando por escrever uma página na história do clube, uma vez 
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que o atleta João Pinto se sagrou Campeão Nacional Individual 

de Boccia na classe BC1, algo que aconteceu pela primeira vez. 

Apesar de saber das dificuldades que iria ter, uma vez que no seu 

grupo teria de defrontar os atletas paralimpicos João Paulo 

Fernandes (ARDA) e António Marques (APC Coimbra), estas não 

foram impeditivas pois o atleta João Pinto venceu a ambos tendo 

jogado a um bom nível e sido capaz de aproveitar da melhor forma 

algumas desatenções dos adversários, que lhe permitiu garantir 

desde cedo o apuramento para as meias-finais da competição. Na 

fase de grupos, venceu ainda a atleta Sandra Vitorino (APC Beja) 

terminando esta fase de grupos na 1ª posição. Nas meias-finais, 

defrontou o atleta do S.C.Braga Carlos Clemente, onde num jogo 

bastante equilibrado acabou por vencer apurando-se para a final, 

onde defrontou de novo atleta do ARDA, João Paulo Rodrigues. 

Mantendo-se concentrado deste o primeiro parcial, o João fez um 

jogo memorável, acabando por vencer, o que permitiu sagrar-se 

campeão nacional na classe BC1. Já na classe BC2, o atleta Paulo 

Almeida não teve igual rumo. Defrontando os também Paralimpicos 

Abílio Valente (ARDA) e Cristina Gonçalves (APC Lisboa) averbou 

duas derrotas que impossibilitaram a passagem à fase seguinte. 

Após estas derrotas, acabou por conseguir reagir de forma positiva, 

vencendo o atleta da APC Lisboa, Ricardo Galante, permitindo assim 

terminar a competição num prestigiante 6º lugar nacional. 
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Após esta competição, os atletas de Boccia do 

S.C.Espinho/C.M.Espinho vão já iniciar preparação do Campeonato 

de Portugal Individual, que irá decorrer nos próximos dias 31 de maio 

e 1 de junho em Lourosa – Sta. Maria da Feira, competição essa que 

conta com a presença dos 8 atletas que participaram na fase final do 

campeonato nacional e os 8 atletas mais bem posicionados no 

ranking nacional, sendo que a equipa de Espinho se fará representar 

pelos atletas João Pinto na classe BC1 e Paulo Almeida e Ana 

Catarina Rodrigues na classe BC2. A notícia desta competição pode 

ser consultada no nosso website, no seguinte link: 

http://www.sceadaptado.com/index.php/17-noticias/434-campeonato-

nacional-de-boccia-fase-final-joao-pinto-campeao-nacional-3-e-4-

maio-2014-maia 

 

 Decorreu no passado fim-de-semana 31 de maio e 1 de junho em 

Lourosa, o Campeonato de Portugal Individual de Boccia 2014 

numa organização da Associação Nacional de Desporto para a 

Paralisia Cerebral em colaboração com a Câmara Municipal de Sta. 

Maria da Feira. Na prova rainha da modalidade, onde apenas têm 

acesso os melhores 16 atletas do ranking nacional das classes BC1, 

BC2 3 BC3 e os 8 melhores da classe BC4, a equipa de Boccia do 

Sporting Clube de Espinho/Câmara Municipal de Espinho 

(SCE/CME) fez-se representar na classe BC1 pelo atleta João Pinto 

e na classe BC2 pelos atletas Paulo Almeida e Ana Catarina Correia. 

O principal destaque neste campeonato vai para João Pinto que, 

dando continuidade aos bons resultados obtidos na presente época, 

conseguiu subir ao lugar mais alto do pódio sagrando-se Campeão 

de Portugal Individual de Boccia 2013-2014 na classe BC1. 

Depois de ter entrado muito bem no campeonato onde venceu 2 

jogos (Sandra Vitorino – APC Beja e Joaquim Medalhas – APC 

Almada e Seixal) e ter garantido o apuramento para os quartos-de-

final acabou por perder o 3º jogo da fase de grupos contra o 

internacional João Paulo Fernandes por 5-4. Na fase eliminatória da 

prova venceu nos quartos-de-final o atleta do SC Braga, Carlos 

http://www.sceadaptado.com/index.php/17-noticias/434-campeonato-nacional-de-boccia-fase-final-joao-pinto-campeao-nacional-3-e-4-maio-2014-maia
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Clemente, por 3-1 e nas meias-finais o atleta do ARDA, Ricardo 

Moutinho, por 8-1. Na final, contra o internacional António Marques 

da APC Coimbra, assistiu-se a um jogo pautado pelo equilíbrio que 

terminou empatado a 3. Deste forma, foi necessário recorrer a um 

parcial de desempate onde a vitória acabou por cair para o lado do 

atleta de Espinho permitindo-lhe arrecadar o 1º lugar e juntar este 

título ao de campeão nacional terminando assim uma época que 

certamente será para recordar por muitos anos. 

 

Neste campeonato é também de salientar a excelente participação 

da atleta Ana Catarina Correia que protagonizou uma das surpresas 

da competição ao garantir o 4º lugar final na classe BC2. Após 

garantir o objetivo principal que era passar a fase de grupos com 2 

vitórias contra os atletas Nelson Fernandes (ARDA) e Joana Sousa 

(VU Valbom) e 1 derrota contra a atleta Emília Costa (Popolomondo), 

venceu, no quartos-de-final, o atleta Albino Nascimento 

(Popolomundo), num jogo disputado até à última bola. Nas meias-

finais, não conseguiu superar o internacional Abílio Valente (ARDA) 

que fez imperar a lei do mais forte. Por fim, no jogo de atribuição de 

3º e 4º lugar defrontou o atleta Nelson Fernandes (ARDA) acabando 

por perder, mas mesmo assim garantir a sua melhor classificação 

individual sempre. Quanto ao atleta Paulo Almeida, este campeonato 

não lhe correu da melhor forma tendo sido eliminado na fase de 

grupo. Ainda assim, é de salientar o bom jogo que fez contra o 

jogador José Correia (CPC Viseu) que venceu de forma convincente, 
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vitória essa que não foi suficiente para passar a fase de grupos pois 

averbou 2 derrotas contra os atletas João Pereira (FC Porto) e Albino 

Nascimento (Popolomundo). Com estes resultados, terminou em 3º 

lugar do grupo o que lhe garante um lugar entre o 8º e o 12º lugar. 

Terminado o Campeonato de Portugal Individual, segue-se o 

Campeonato de Portugal de Pares e Equipas que se vai realizar em 

Ansião no próximo dia 14 de junho onde a equipa CME/SCE se vai 

fazer representar com os atletas João Pinto, Ana Catarina Correia e 

Paulo Almeida. 


