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Sporting Clube de Espinho 

Secção de Desporto Adaptado 

Relatório de Atividades - Janeiro e Fevereiro 2018 

 

Natação Adaptada 

 

Competições 

 Nos dias 13 e 14 de Janeiro, a equipa da natação adaptada da Secção 

de Desporto Adaptado do Sporting Clube de Espinho este presente 

no IV Troféu das Fogaceiras. Este foi um troféu organizado pelo Clube 

Feira Viva em colaboração com a Associação de Natação do Centro Norte 

de Portugal e realizados nas Piscinas Municipais de Santa Maria da Feira. 

O Sporting Clube de Espinho participou com 7 nadadores (3 

femininos e 4 masculinos). O destaque vai para a nadadora Vera 

Cardoso (S14) ao ficar em 1º lugar nos 50m Livres e 50 e 100m Costas, 

tendo ainda ficado em 2º lugar nos 100m Livres. 

 

Também em destaque estiveram os nadadores Jéssica Ferreira e João 

Amaral por terem obtido primeiros lugares em provas nadadas. Jéssica 

Ferreira (S14) ficou em 1º lugar nos 25m Costas, tendo obtido também o 

5º lugar nos 50m Costas e o 6º lugar nos 50m Livres. João Amaral (S14) 

obteve o 1º lugar nos 100m Bruços, ficando em 5º lugar nos 100m Costas 

e o 6º lugar nos 50m Livres e 50m Costas. José Pedro Costa (S6) 

também obteve pódio nos 50 e 100m Livres ao ter ficado em 3º lugar em 
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ambas as provas. Luísa Félix (S21) também ficou em 3º lugar nos 25m e 

50m Costas, obtendo também o 5º lugar nos 25m Livres e o 6º lugar nos 

50m Livres. José Pedro Ferreira (S14) classificou-se em 6º lugar nos 

25m Livres. Diogo Cruz, nadador ainda não classificado pela Federação 

Portuguesa de Natação, competiu numa categoria geral, tendo ficado em 

1º lugar nos 25m e 50m Livres e 25m e 50m Costas. A notícia desta 

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

http://www.sceadaptado.com/index.php/17-noticias/512-iv-trofeu-das-

fogaceiras--13-e-14-jan-2018--sta-maria-feira 

 

 Nos dias 3 e 4 de Fevereiro, a equipa de natação adaptada da secção 

de desporto adaptado do Sporting Clube de Espinho/Camara 

Municipal de Espinho esteve presente no Campeonato Nacional de 

Inverno de Natação Adaptada. Este foi um campeonato realizado pela 

Federação Portuguesa de Natação onde estiveram os melhores 

nadadores do país. O Campeonato foi realizado nas Piscinas municipais 

de Vila Franca de Xira.  

 

O grande destaque vai para a nadadora Vera Cardoso (S14) que foi 

Campeã Nacional Absoluta e escalão S14 nos 50m Costas, 50m 

Bruços e 200m Costas, batendo ainda o Recorde Nacional na prova 

dos 200m Costas. Obteve ainda o 3º lugar Absoluto e Campeã 

Nacional 100m Costas (Campeã Nacional em S14) e o 6º lugar 

Absoluto nos 50m Livres (Campeã Nacional em S14). João Amaral 

(S14) esteve em evidência ao subir ao pódio sagrando-se Vice-Campeão 

Nacional Absoluto e no escalão de SB14, nos 50m Bruços. Obteve 

também o 5º lugar Absoluto nos 25m Livres, o 14º lugar Absoluto (3º lugar 

http://www.sceadaptado.com/index.php/17-noticias/512-iv-trofeu-das-fogaceiras--13-e-14-jan-2018--sta-maria-feira
http://www.sceadaptado.com/index.php/17-noticias/512-iv-trofeu-das-fogaceiras--13-e-14-jan-2018--sta-maria-feira
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no escalão SB14) nos 100m Bruços, o 19º lugar Absoluto (6º lugar em 

S14) nos 100m Costas, o 25º lugar Absoluto (10º lugar em S14) nos 100m 

Livres e o 28º lugar Absoluto (9º lugar no escalão) nos 50m Livres. No 

final da competição foram alcançados 5 pódios absolutos, 6 pódios 

por escalão, 1 recorde nacional (Vera Cardoso - 200m Costas), 6 

recordes pessoais e 6 Recordes do Clube: João Amaral (S14) - 100m 

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

Costas). Estes resultados são fruto de um trabalho e solidariedade que 

engloba várias pessoas e entidades. Treinadores: Rita Freitas; Carlos 

Silva; Tiago Marques; André Tavares e Joana Silva. As 

entidades/patrocinadores: Câmara Municipal de Espinho; A Cavalinho; 

Rolespinho; Aipal e Oculista Vitó. A notícia desta competição pode ser 

consultada no nosso website, no seguinte link: 

http://www.sceadaptado.com/index.php/17-noticias/514-campeonato-

nacional-de-inverno-de-natacao-adaptada-podios-e-recorde-nacional-

para-o-sce-2-e-3-fev-2018-vf-xira 

 

Boccia  

Competições 

 

 Nos dias 27 e 28 de Janeiro, a equipa de Boccia da Secção de Desporto 

Adaptado do Sporting Clube de Espinho esteve presente no 

Campeonato Regional de Boccia – 1ª Volta. No final do primeiro dia de 

competição, os jogadores Pedro Moura, Ana Correia e Paulo Almeida 

garantiram a passagem para fase eliminatória da prova. Apenas a atleta 

Inês Ramos ficou eliminada nesta fase, ao não conseguir passar o seu 

grupo na 2 divisão da classe BC2. Na classe BC1, também João Pinto 

garantiu a passagem às meias-finais. João Pinto venceu 1ª jornada do 

regional norte de Boccia na classe BC1 e Paulo Almeida ficou em 2° lugar 

na classe BC2 - 1ª divisão. Também Ana Correia e Pedro Moura 

alcançam bons resultados ao atingirem respetivamente o 4° lugar na 

http://www.sceadaptado.com/index.php/17-noticias/514-campeonato-nacional-de-inverno-de-natacao-adaptada-podios-e-recorde-nacional-para-o-sce-2-e-3-fev-2018-vf-xira
http://www.sceadaptado.com/index.php/17-noticias/514-campeonato-nacional-de-inverno-de-natacao-adaptada-podios-e-recorde-nacional-para-o-sce-2-e-3-fev-2018-vf-xira
http://www.sceadaptado.com/index.php/17-noticias/514-campeonato-nacional-de-inverno-de-natacao-adaptada-podios-e-recorde-nacional-para-o-sce-2-e-3-fev-2018-vf-xira


4 

 

classe BC2 - 1ª divisão e o 5° lugar na classe BC2 - 2ª divisão. 

 

 

 Nos dias 10 e 11 de Fevereiro, a equipa de Boccia da Secção de 

Desporto Adaptado do Sporting Clube de Espinho esteve presente no 

Campeonato Regional de Boccia – 2ª Volta, com 5 atletas: João Pinto 

na 1.ª divisão BC1, Ana Catarina Correia e Paulo Almeida na 1.ª divisão 

BC2 e Pedro Moura e Inês Ramos na 2.ª divisão BC2. No final do primeiro 

dia da competição, foram apurados para as meias finais da prova os 

atletas João Pinto, Paulo Almeida e Ana Catarina Correia. Já Pedro 

Moura e Inês Ramos ficaram pela fase de grupos da competição. No final 

da competição, João Pinto (BC1) ficou em 1.º lugar, Paulo Almeida 

(BC2) em 2.º lugar e Ana Catarina Correia (BC2) em 4.º lugar. Os 

jogadores de Boccia do Sporting Clube de Espinho obtiveram as mesmas 

classificações da 1.ª volta do regional realizada na Maia no mês passado, 

demonstrando assim uma grande regularidade! Apesar de não ser ainda 

oficial, esta regularidade permitiu que, considerando as duas voltas, o 

Sporting Clube de Espinho alcance os títulos de campeão regional 

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

classe BC2 através de Paulo Almeida. Já Ana Catarina aguarda a 

informação oficial para saber qual a sua posição final no campeonato 

regional que considera as duas voltas jogadas. Estes resultados 
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permitiram também o apuramento destes atletas para o campeonato 

nacional que se vai realizar em Espinho (na nave Polivalente), nos 

próximos dias 26 e 27 de maio.  

 

 

 


