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Sporting Clube de Espinho 

Secção de Desporto Adaptado 

Relatório de Atividades - Fevereiro 2017 

 

Natação Adaptada 

 

Unidades de Treino Realizadas 

 Para o escalão de Natação Adaptada foram realizados 9 unidades de 

treino. 

 

Competições 

 Nos dias 18 e 19, a equipa de natação adaptada da Secção de Desporto 

Adaptado do Sporting Clube de Espinho participou no Campeonato 

Nacional de Inverno de Natação Adaptada de Piscina Curta. Este 

Campeonato foi organizado pela Federação Portuguesa de Natação e 

realizado nas Piscinas Municipais da Mealhada. Estiveram presentes 

163 nadadores em representação de 26 clubes nacionais. O Sporting 

Clube de Espinho esteve presente com 8 nadadores (3 femininos e 5 

masculinos). A acompanhar a equipa estiveram os treinadores Rita 

Freitas e Tiago Marques e o seccionista Paulo Freitas. Neste 

Campeonato houve uma classificação geral absoluta englobando as 

classes de S1 a S14 (não tendo em conta a classe competitiva dos 

nadadores) e classe S21 (síndrome de down), sendo que posteriormente 

houve uma classificação por classe competitiva. 

A equipa de natação adaptada do Sporting Clube de Espinho 

continua a deixar a sua marca na história do clube. Mas uma vez 

Vera Cardoso superou todas as expectativas ao ser Campeã 

Nacional Absoluta nos 50m e 200m Costas, ainda conseguindo na 

prova dos 200m Costas estabelecer um novo Recorde Nacional, 

esmagando o anterior recorde por mais de 51 segundos. Ainda em 

pódios absolutos, Vera alcançou o 3º lugar na prova dos 100m 

Costas, tendo sido Vice-Campeã Nacional neste prova no seu 
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escalão (S14). Na classe S14, Vera Cardoso ainda foi Vice-Campeã 

Nacional nos 100m Bruços (5º lugar na classificação absoluta), 

ficando também em 3º lugar nos 100m Livres e 50m Livres (5º e 6º 

lugar na classificação absoluta, respetivamente). 

 

Ainda em destaque esteve a nadadora Jéssica Ferreira que foi 

Campeã Nacional Absoluta nos 25m Costas, tendo também ficado em 

5º lugar nos 25m Livres (3º lugar em S14), 6º lugar nos 50m Costas (6º 

lugar em S14), 11º lugar nos 100m Costas (8º lugar S14), 16º lugar nos 

100m Livres (7º lugar S14) e 17º lugar nos 50m Livres (8º lugar S14). 

Também Luísa Félix (S21) foi Vice-Campeã Nacional nos 25m 

Costas e ficou em 3º lugar nos 50m Costas, obtendo ainda o 5º lugar 

nos 50m Livres. 

Rodrigo Silva sagrou-se Vice-Campeão Nacional nos 100m Bruços 

na classe SB9 (26º lugar na classificação absoluta) e Vice-Campeão 

Nacional nos 100m Livres na classe S10 (38º lugar na classificação 

absoluta). 

José Pedro Costa (S6) foi Vice-Campeão Nacional nos 100m Costas 

(19º lugar na classificação absoluta) e ficou em 4º lugar nos 100m Livres 

(42º lugar na classificação absoluta). 

João Amaral por pouco não alcançou o pódio, tendo ficam em 4º lugar 

absoluto nos 50m Bruços (4º lugar S14). João obteve ainda o 5º lugar 

nos 25m Livres e 200m Bruços (5º lugar S14), 7º lugar nos 50m Costas 
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(7º lugar S14), 12º lugar nos 100m Costas (6º lugar S14) e 20º lugar nos 

100m Bruços (7º lugar S14). 

João Rodrigues obteve o 11º lugar nos 50m Costas (9º lugar S14) e em 

40º lugar nos 50m Livres (17º lugar S14). 

Diogo Cruz, que ainda não foi deviamente classificado pela Federação 

Portuguesa de Natação e sendo-lhe atribuída para este campeonato 

nacional a classe de S114, ficou em 1º lugar nos 50m Livres e em 2º 

lugar nos 50m Costas. 

No final do Campeonato, foram batidos 22 recordes pessoais, dos 

quais 14 foram recordes do clube e um recorde nacional, 

alcançando um total de 6 pódios absolutos e 12 pódios por classe 

competitiva. Os recordes do clube foram: João Amaral (S14) – 25m 

Livres e 100m Costas; José Pedro Costa (S6) 50 e 100m Costas; Luísa 

Félix (S21) – 25 e 50m Costas; Rodrigo Silva – 100m Livres (S10) e 

100m Bruços (S9); Vera Cardoso (S14) – 50 Livres, 50, 100 e 200m 

Costas e 50 e 100m Bruços. A notícia desta competição pode ser 

consultada no nosso website, no seguinte link: 

http://www.scenatacao.com/index.php/17-noticias/849-campeonato-

nacional-de-inverno-de-natacao-adaptada--vera-cardoso-recordista-

nacional-nos-200m-costas--sce-com-6-podios-absolutos--18-e-19-fev-

2017-mealhada 

 

Boccia 

Unidades de Treino Realizadas 

 Para o Boccia, foram realizados 12 unidades de treino. 
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