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Sporting Clube de Espinho 

Secção de Desporto Adaptado 

Relatório de Atividades - Mês de Março 2016 

 

Natação Pura e Sincronizada Adaptada 

 

Unidades de Treino Realizadas 

 Para o escalão de Natação Adaptada foram realizados 11 unidades de 

treinos. 

 Para o escalão de Natação Sincronizada Adaptada foram realizados 3 

unidades de treinos. 

 

Competições 

 Nos dias 5 e 6, a equipa de natação adaptada do Sporting Clube de 

Espinho/Câmara Municipal de Espinho esteve presente no Campeonato 

Nacional de Inverno de Natação Adaptada. Este Campeonato foi 

realizado nas Piscinas Municipais de Vila Franca de Xira e organizado 

pela Federação Portuguesa de Natação. O Sporting Clube de 

Espinho/Câmara Municipal de Espinho esteve presente com 5 

nadadores (3 femininos e 2 masculinos).  

 

O grande destaque dos campeonatos vai para a nadadora Vera 

Cardoso (S14) que sagrou Campeã Nacional nos 50m Costas a 7 
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segundos da segunda classificada, e Vice-Campeã Nacional nas 

provas de 50m Livres e 100m Costas. No final da competição foram 

batidos 7 recordes pessoais, dos quais 3 foram recordes do clube: Vera 

Cardoso – 50 e 100m Costas; Luísa Félix – 100m Costas. A notícia 

desta competição pode ser consultada no nosso website, no seguinte 

link:http://www.sceadaptado.com/index.php/17-noticias/487-

campeonato-nacional-de-inverno-de-natacao-adaptada-201516-

vera-cardoso-com-3-podios-nacionais-5-e-6-mar-2016-vf-xira 

 

Boccia 

 

Unidades de Treino Realizadas 

 Para o Boccia foram realizados 11 unidades de treino. 

 

Competições 

 O atleta holandês BC4 Richard Duray, que integra a equipa de Boccia 

do Sporting Clube de Espinho e atual 25º classificado do ranking 

mundial, já se encontra em Pequim, China, onde vai disputar os 

Campeonatos do Mundo Individuais desta modalidade, em 

representação da seleção Holandesa entre os dias 21 e 25 de março.  

 

Apesar do sonho paralímpico se manter acesso, o seu apuramento para 

esta importante prova será muito difícil, necessitando para tal de ser, 

nada mais, nada menos do que, campeão do mundo, lugar esse que 

http://www.sceadaptado.com/index.php/17-noticias/487-campeonato-nacional-de-inverno-de-natacao-adaptada-201516-vera-cardoso-com-3-podios-nacionais-5-e-6-mar-2016-vf-xira
http://www.sceadaptado.com/index.php/17-noticias/487-campeonato-nacional-de-inverno-de-natacao-adaptada-201516-vera-cardoso-com-3-podios-nacionais-5-e-6-mar-2016-vf-xira
http://www.sceadaptado.com/index.php/17-noticias/487-campeonato-nacional-de-inverno-de-natacao-adaptada-201516-vera-cardoso-com-3-podios-nacionais-5-e-6-mar-2016-vf-xira


3 

 

garante automaticamente vaga para as paraolimpíadas que se vão 

realizar em setembro no Rio de Janeiro – Brasil. Apesar de saber destas 

dificuldades, o atleta encontra-se muito motivado e certo que dará tudo 

em campo para atingir a melhor classificação possível, esta que será a 

sua 1ª participação num campeonato do mundo individual. No seu grupo, 

do qual se apuram para os oitavos de final os 2 primeiros classificados, 

farão parte o brasileiro nº 3 do ranking mundial, Eliseu dos Santos, a 

atleta de Hong Kong, Wai Yan Lau (nº 16 no ranking) e ainda a 

Portuguesa Carla Oliveira (nº 60 do ranking), atleta esta que vai à 

procura do apuramento paralímpico através da vaga feminina que está, 

neste momento, à curta distância de 2 pontos, tendo para tal que 

ultrapassar a Grega, Chrysi Morfi-Metzou e não se deixar ultrapassar 

pela Russa Olesa Frolova (caso se venha a verificar a participação desta 

neste mundial). A notícia desta competição pode ser consultada no 

nosso website, no seguinte link: 

http://www.sceadaptado.com/index.php/17-noticias/488-

campeonatos-do-mundo-individuais-de-boccia-richard-duray-

representa-a-selecao-holandesa 
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