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Sporting Clube de Espinho 

Secção de Desporto Adaptado  

Relatório de Atividades – Novembro 2021 

 

Natação Pura 
 

Competições 

 No dia 27, a equipa de natação da Secção de Natação Desporto Adaptado 

do Sporting Clube de Espinho esteve presente no Campeonato Regional 

de Inverno de Natação Adaptada da ANNP - Associação de Natação 

do Norte de Portugal. 

 

A prova foi realizada nas Piscinas Municpais da Póvoa de Varzim e 

organizado pela ANNP. Estiveram presentes 94 nadadores, em 

representação de 12 clubes. O Sporting Clube de Espinho esteve 

presente com 4 nadadores (3 masculinos e 1 feminino). Os nadadores 

tigres participaram em regime de extracompetição por o SCE não 

pertencer à ANNP. Assim, não havendo classificação, apenas o tempo 
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realizado em cada prova, é oficial. Diogo Cruz nadou as provas de 50m 

e 100m Livres e 50m Costas. João Amaral participou nas provas de 50m 

Livres, 50m Costas e 100m Bruços. José Pedro Ferreira e Luísa Félix 

competiram nas provas de 50m Livres e 50m Costas. A notícia desta 

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

https://sceadaptado.com/index.php/campeonato-regional-de-inverno-de-natacao-

adaptada-da-annp-27-e-28-nov-2021-povoa-varzim 

 

Boccia 
 

Competições 

 A atleta de boccia Ana Catarina 

Correia (classe BC2) foi convocada 

para o Campeonato da Europa de 

Boccia, a realizar em Sevilha na 

última semana do mês novembro. No 

entanto, apesar de convocada, 

Ana Catarina Correia não 

participou na competição uma vez 

que testou positivo à COVID 19. 

Apesar de todos os esforços no sentido de alterar a situação atendendo 

a que a contra-análise deu um resultado negativo e um novo teste de 

repetição deu novamente negativo, as autoridades de saúde fizerem 

cumprir o protocolo estabelecido para estas situações e mantiveram a 

atleta em isolamento o que a impede assim de participar na prova. 

Estamos certos que novas oportunidades virão e passado este momento 

de grande indignação a atleta voltará aos treinos pronta para continuar o 

seu trabalho na busca de uma nova oportunidade. O seu 

comprometimento e entrega são grandes e é isso que faz igualmente os 

grandes atletas. A atleta do S.C. Espinho iria participar na prova individual 

sendo esta chamada fruto da evolução que tem vindo a demonstrar ao 

longo dos últimos anos, onde tem conseguido consolidar os seus 

resultados nas competições internas o que lhe permitiu aceder ao 3º lugar 

do ranking nacional da classe. É a atual campeã regional norte e no último 
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campeonato nacional, que decorreu em 2019, obteve o 3º lugar. Apesar 

de já integrar pontualmente estágios da seleção nacional desde maio de 

2016 e de uma forma mais frequente ao longo das últimas 3 temporadas, 

esta será a sua 1ª participação internacional oficial, depois de já ter 

integrado a comitiva portuguesa numa prova não oficial em março de 2020. 

A notícia desta competição pode ser consultada no nosso website, no 

seguinte link: https://sceadaptado.com/index.php/ana-catarina-correia-convocada-

para-europeu-de-boccia e https://sceadaptado.com/index.php/ana-catarina-correia-

convocada-para-europeu-de-boccia-2 
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