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Sporting Clube de Espinho 

Secção de Desporto Adaptado 

Relatório de Atividades – Abril e Maio 2018 

 

Natação Adaptada 

 

Competições 

 Nos dias 14 e 15, a secção de desporto adaptado do Sporting Clube de 

Espinho participou no I Meeting Internacional de Natação Adaptada da 

Mealhada. A prova foi organizada pela Associação de Natação do Centro 

Norte de Portugal e realizada na Piscina Municipal da Mealhada em três 

sessões. O Sporting Clube de Espinho participou com 7 nadadores (3 

femininos e 4 masculinos).  
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O grande destaque da competição foi a nadadora Vera Cardoso (S14) ao 

subir por quatro vezes ao lugar mais alto do pódio nas provas de 50, 100 

e 200m Costa e 50m Bruços, tendo ainda obtido o 2º lugar nos 50m Livres. 

Também em destaque esteve o nadador João Amaral (S14) ao ficar em 

1º lugar nos 25 e 100m Bruços e em 2º lugar nos 50m Bruços. Luísa Félix 

e Jéssica Ferreira também subiram ao pódio neste meeting. Luísa Félix 

(S21) obteve o 2º lugar nos 50m Livres, 3º lugar nos 25m Costas e ainda 

obteve o 5º lugar nos 25m Livres. Jéssica Ferreira (S14) classificou-se 

em 3º lugar nos 100m Costas, tendo ainda ficado em 5º lugar nos 25m 

Livres, 6º lugar nos 50m Costas e em 8º lugar nos 50m Livres. Diogo Cruz 

(S14) obteve o 4º lugar nos 25 e 50m Costas, 8º lugar nos 50m Livres e 

9º lugar nos 25m Livres. José Pedro Costa (S6) classificou-se em 4º 

lugar nos 50m Livres.  José Pedro Ferreira (S14) ficou em 9º lugar nos 

25m Costas e em 10º lugar nos 25m Livres. No final da competição 

foram obtidos 11 pódios (6 ouro, 3 prata e 2 bronze) e  batidos 14 

recordes pessoais, (incluindo tempos parciais), dos quais 8 são 

recordes do clube: Diogo Cruz – 25m Costas; João Amaral – 25, 50 e 

100m Bruços; Luísa Félix – 25 e 50m Livres e 25m Costas e Vera Cardoso 

– 50m Bruços. No sábado o dirigente Paulo Freitas e a treinadora Rita 

Freitas acompanharam a equipa. Na jornada de domingo estiveram 

presentes os treinadores Joana Silva e Tiago Marques. A notícia desta 

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

http://www.sceadaptado.com/index.php/17-noticias/516-i-meeting-

internacional-de-natacao-adaptada-da-mealhada-11-podios-para-o-sce-

14-e-15-abril-2018-mealhada 

 

 Nos dias 12 e 13 Maio, a equipa de natação adaptada da secção de 

deporto adaptado do Sporting Clube de Espinho participou no 

Campeonato Nacional de Verão de Natação Adaptada. Este foi um 

Campeonato organizado pela Federação Portuguesa de Natação e 

realizado no Completo de Piscinas Municipais da Póvoa de Varzim. 

Estiveram presentes nestes Campeonatos 132 nadadores em 

http://www.sceadaptado.com/index.php/17-noticias/516-i-meeting-internacional-de-natacao-adaptada-da-mealhada-11-podios-para-o-sce-14-e-15-abril-2018-mealhada
http://www.sceadaptado.com/index.php/17-noticias/516-i-meeting-internacional-de-natacao-adaptada-da-mealhada-11-podios-para-o-sce-14-e-15-abril-2018-mealhada
http://www.sceadaptado.com/index.php/17-noticias/516-i-meeting-internacional-de-natacao-adaptada-da-mealhada-11-podios-para-o-sce-14-e-15-abril-2018-mealhada
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representação de 33 clubes. O Sporting Clube de Espinho esteve 

presente com 3 nadadores.  

 

Vera Cardoso (S14) sagrou-se Campeã Nacional Absoluta e classe 

S14 nos 50m Costas e Vice-Campeã Absoluta e classe S14 nos 100m 

Costas. Vera Cardoso nadou ainda os 50m Livres ficando em 6º lugar na 

classificação absoluta e em 2º lugar na classificação na classificação S14. 

João Amaral (S14) sagrou-se Vice-Campeão Nacional Absoluto e S14 

nos 50m Bruços. João Amaral competiu ainda nas provas de 100m 

Livres onde ficou em 24º lugar absoluto e 12º na classe S14 e em 28º 

lugar absoluto 11º na classe S14 e nos 50m Livres. José Pedro Costa 

(S6) participou nos 100m Costas em extracompetição, para validação da 

sua classificação desportiva, tendo ficado em 23º lugar na classificação 

absoluta. A acompanhar a equipa estiveram o treinador Tiago Marques e 

o delegado Paulo Freitas.  A notícia desta competição pode ser consultada 

no nosso website, no seguinte link: 

http://www.sceadaptado.com/index.php/17-noticias/518-campeonato-

nacional-de-verao-de-natacao-adaptada-12-e-13-maio-2018-povoa-

varzim 

 

 

 

http://www.sceadaptado.com/index.php/17-noticias/518-campeonato-nacional-de-verao-de-natacao-adaptada-12-e-13-maio-2018-povoa-varzim
http://www.sceadaptado.com/index.php/17-noticias/518-campeonato-nacional-de-verao-de-natacao-adaptada-12-e-13-maio-2018-povoa-varzim
http://www.sceadaptado.com/index.php/17-noticias/518-campeonato-nacional-de-verao-de-natacao-adaptada-12-e-13-maio-2018-povoa-varzim


4 

 

Boccia  

Competições 

 

 Nos dias 26 e 27 de Maio, decorreu na Nave Polivalente de Espinho, o 

Campeonato Nacional Individual de Boccia, nas classes BC1, BC2, 

BC3, BC4 e BC5 que contou com a participação de 82 atletas em 

representação de 24 clubes. O Sporting Clube de Espinho/C.M.Espinho, 

fez-se representar com 4 atletas: João Pinto na 1ª divisão da classe BC1, 

Ana Correia e Paulo Almeida na 1ª divisão da classe BC2 e Pedro Moura 

na 2ª divisão da classe BC2.   

 

O principal destaque na participação dos tigres vai mais uma vez para 

João Pinto que se sagrou vice campeão nacional. Infelizmente o atleta 

de Espinho não conseguiu revalidar o título alcançado nos anos 2016 e 

2017, ainda assim mais uma vez provou o seu valor realizando um 

percurso imaculado até à final, averbando vitórias em todos os jogos, 

acabando por perder o jogo decisivo contra o seu companheiro de seleção 

nacional António Marques da A.P.C. de Coimbra. Em 3ª lugar da prova 

ficou o atleta André Ramos da A.P.C. Almada Seixal que tem também 

vindo a apresentar um nível de jogo bastante alto, o que lhe valeu a 

convocatória para a seleção nacional.  
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Já na classe BC2, as coisas não correram de forma tão favorável aos 

atletas da casa. Apesar de ter entrado com o pé direito vencendo o 

primeiro jogo da competição, a atleta Ana Correia acabou por perder os 

restantes jogos da fase de grupos o que fez com que ficasse em 3ª lugar 

do grupo e consequentemente não passasse à fase seguinte, ficando com 

o 8º lugar da prova. Já Paulo Almeida fez o percurso contrário já que 

entrou com uma derrota, vencendo os restantes 2 jogos da fase de grupos. 

Ainda assim, apesar de ter ficado em 2ª lugar do grupo, não conseguiu 

ser repescado para a fase eliminatória da prova, tendo sido o 1º não 

repescado desta competição o que lhe garantiu o 5º lugar na classificação 

final. Em 1º lugar da 1ª divisão da classe BC2 ficou a atleta da A.P.C. 

Lisboa, Cristina Gonçalves, tendo ocupado os restantes lugares do pódio 

os atletas Nelson Fernandes e Abílio Valente, ambos da A.P.C.Porto, 

respetivamente no 2º e 3º lugar.  

Na 2ª divisão desta classe, o tigre Pedro Moura fez uma boa fase de 

grupos tendo conseguido passar para os quartos de final da competição, 

no entanto, acabou de perder contra a atleta Anabela Craveiro do 

MAPADI que acabaria por se sagrar campeã nacional da 2ª divisão BC2. 

No final da prova, acabou por terminar a competição num honroso 7º lugar.  

À parte da participação dos atletas espinhenses, é de salientar também 

as excelentes condições criadas na Nave Polivalente de Espinho 

elogiadas não só pela Associação Portuguesa de Desportos para 

Pessoas com Paralisia Cerebral (PCAND) como também pela grande 

maioria dos clubes presentes. No final da competição, foram sagrados os 

seguintes campeões nacionais:  

 

1ª divisão 

o BC1 – António Marques (A.P.C Coimbra) 

o BC2 – Cristina Gonçalves (A.P.C. Lisboa) 

o BC3 – José Abílio Gonçalves (S.C. Braga) 

o BC4 – Pedro da Clara (F.C. Porto) 

o BC5 – Filipe Mendes (A.P. Évora) 

2ª divisão 

o BC2 – Anabela Craveiro (MAPADI) 
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o BC3 – Alice Moreira (F.C. Porto) 

 

Na entrega final de prémios, foram também distribuídos os prémios 

referentes aos campeões regionais na presente época desportiva, onde a 

equipa da S.C.Espinho/C.M.Espinho recebeu os títulos de campeão 

regional zona norte na classe BC1 através de João Pinto e também 

de campeão regional da 1ª divisão da classe BC2 através do atleta 

Paulo Almeida.  

Finalizada esta prova, é tempo de preparar a prova que se avizinha, já na 

próxima semana em Alenquer, onde a equipa BC1/BC2 do Sporting Clube 

de Espinho constituída pelos atletas João Pinto (BC1), Ana Correia (BC2), 

Paulo Almeida (BC2) e Pedro Moura (BC2) irá lutar por uma medalha na 

primeira divisão do Campeonato Nacional de Pares e Equipas. 

 


