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Sporting Clube de Espinho 

Secção de Desporto Adaptado  

Relatório de Atividades – Março 2022 

 

Natação Adaptada 
 

Competições 

 No dia 12, a Secção de Desporto Adaptado do Sporting Clube de Espinho 

esteve presente no Torneio Inclusivo de Natação Adaptada de Castro 

D'Aire, nas Piscinas Municipais de Castro D'Aire. Este foi um torneio 

organizado pelo clube de natação O Crasto em colaboração com a 

ANCNP - Associação de Natação do Centro Norte de Portugal. Estiveram 

presentes 113 nadadores em representação de 18 clubes.  

 

O Sporting Clube de Espinho esteve presente 4 nadadores. José 

Pedro Ferreira (S14) classificou-se em 1º lugar nos 25m Livres e 25m 

Costas, tendo ainda obtido o 5º lugar nos 50m Costas. João Amaral (S14) 

obteve o 1º lugar nos 50m Bruços e em 4º lugar nos 50m Costas. Diogo 

Cruz (S14) ficou em 2º lugar nos 100m Livres e 3º lugar nos 50 e 100m 
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Costas. Luísa Félix (S21) classificou-se em 2º lugar nos 25m Livres e 3º 

lugar os 25 e 50m Costas. No final da competição foram alcançados 9 

Pódios (3 de ouro, 2 de prata e 4 de bronze) e 3 recordes pessoais. A 

notícia desta competição pode ser consultada aqui. 

 

Boccia 
 

Competições 

 Depois do infortúnio de não poder ter 

participado no campeonato da  

Europa por ter testado positivo à 

COVID 19 nas vésperas do 

campeonato, a atleta de boccia Ana 

Catarina Correia (classe BC2) 

voltou a merecer a confiança do 

selecionador nacional tendo sido 

convocada para o Intercontinental 

Challenger de boccia que se irá realizar em Zagreb entre 2 e 8 de abril. 

Esta é uma prova de nível de entrada no panorama competitivo 

internacional, mas que contará com atletas de bom nível servindo desta 

forma para avaliar o seu nível internacional assim como servirá 

igualmente realizar a sua classificação desportiva internacional. Esta será 

a sua primeira participação internacional oficial, onde participará na 

prova individual feminina. A atleta espinhense será acompanhada pela 

assistente desportiva e treinadora adjunta de boccia do S.C. Espinho Sara 

Coelho. Para esta prova, foi também convocada a atleta do Sporting 

Clube de Braga, Joana Pereira e a sua parceira de competição Ana Rita 

Barbosa, na classe BC3, que fará igualmente a sua estreia internacional 

nesta competição. A notícia desta convocatória pode ser consultada aqui. 

 

 

https://sceadaptado.com/index.php/torneio-inclusivo-de-natacao-adaptada-de-castro-d-aire-sce-com-9-podios-12-marco-2022-castro-d-aire
https://sceadaptado.com/index.php/ana-catarina-correia-convocada-para-intercontinental-challenger

