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Sporting Clube de Espinho 

Secção de Desporto Adaptado 

Relatório de Atividades - Janeiro 2017 

 

Natação Adaptada 

 

Unidades de Treino Realizadas 

 Para o escalão de Natação Adaptada foram realizados 9 unidades de 

treino. 

 Para o escalão de Natação Sincronizada Adaptada foram realizados 4 

unidades de treino. 

 

Competições 

 Nos dias 7 e 8, a Secção de Deporto Adaptado do Sporting Clube de 

Espinho esteve presente no Campeonato Regional de Inverno de 

Natação Adaptada na Associação de Natação do Norte de Portugal. 

Apesar de os nadadores poderem nadar neste campeonato, a sua 

classificação é realizada em regime de extracompetição pelo Sporting 

Clube de Espinho não pertencer à ANNP mas sim à Associação de 

Natação do Centro Norte de Portugal (ANCNP). Como a ANCNP não 

realizou campeonatos regionais, a Secção de Desporto Adaptado do 

Sporting Clube de Espinho optou por participar num campeonato 

regional noutra associação de forma a garantir mais momentos 

competitivos aos nadadores, mesmo não entrando para a classificação 

geral. No entanto, todos os tempos realizados são validados e oficiais. 
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O grande destaque é, mais uma vez, a nadadora Vera Cardoso, ao 

bater por duas vezes (!) o Recorde Nacional dos 50m Costas em piscina 

curta, na classe de S14. Na primeira vez, o recorde foi batido na 

passagem dos 50m, na prova dos 100m Costas, com o tempo de 

00:55.70. Na prova de 50m Costas, Vera bateu novamente o recorde, 

baixando cerca de 8 segundos, fixando o novo máximo nacional em 

00:47.13. Vera Cardoso obteve o melhor tempo da competição nos 50 e 

100m Costas e o segundo melhor tempo nos 50 e 100m Livres. 

Luísa Félix (S21) obteve o melhor tempo nos 25m Livres, o segundo 

melhor tempo nos 25m Costas e o quarto melhor tempo nos 50 e nos 

100m Livres. João Amaral (S14) obteve o melhor tempo em 

extracompetição nos 100m Bruços, o terceiro melhor tempo nos 50m 

Costas e o 11º melhor tempo nos 50m Livres. João Rodrigues (S14) fez 

o segundo melhor tempo em extracompetição nos 100m Costas e o 

terceiro melhor nos 25m Costas. Jéssica Ferreira (S14) fez o quarto 

melhor tempo em extracompetição nos 50m Costas, quinto melhor 

tempo nos 100m Costas e o sexto melhor nos 50m Livres. 

No final da competição foram batidos 9 recordes pessoais, dos 

quais um recorde nacional (batido por duas vezes) e 7 recordes do 

clube. A notícia desta competição pode ser consultada no nosso 

website, no seguinte link: http://www.scenatacao.com/index.php/17-

noticias/833-campeonato-regional-de-inverno-de-natacao-adaptada-

vera-cardoso-recordista-nacional-nos-50m-costas-7-e-8-jan-2017-recarei 
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 Nos dias 21 e 22, a equipa de natação adaptada do Sporting Clube de 

Espinho esteve presente no III Troféu das Fogaceiras. Esta prova for 

organizada pelo Feira Viva em parceria com a ANCNP – Associação de 

Natação do Centro Norte de Portugal e realizado nas Piscinas 

Municipais de Santa Maria da Feira. Estiveram presentes 128 nadadores 

em representação de 17 clubes de todo o país. O Sporting Clube de 

Espinho esteve presente com 9 nadadores (3 femininos e 6 masculinos). 

 

O destaque vai para a nadadora Vera Cardoso (S14 - Iniciados) ao ter 

ficado em 1º lugar em todas as provas que participou – 50m Costas, 

100m Costas, 50m Bruços e 100m Livres. 

 

Também em destaque estiveram os nadadores Diogo Cruz, Luísa Félix, 

Jéssica Ferreira e Rodrigo Silva ao obterem primeiros lugares em provas 

que participaram. Diogo Cruz (S14 – Benjamim), estreante em 

competições, classificou-se em 1º lugar nos 100m Costas e 100m Livres 

e em 2º lugar nos 50m Costas. Rodrigo Silva (S10) ficou em 1º lugar nos 

50 e 100m Livres e em 2º lugar nos 100m Bruços (S9). Jéssica Ferreira 

(S14 – Sénior) obteve o 1º lugar nos 100m Costas e o 3º lugar nos 50m 

Livres. Luísa Félix (S21) classificou-se em 1º lugar nos 100m Costas, 4º 

lugar nos 100m Livres e 5º lugar nos 50m Livres. 

João Amaral (S14 – Sénior) obteve o 2º lugar nos 50 e 100m Bruços e o 

3º lugar nos 50 e 100m Livres. João Rodrigues (S14 – Sénior) 

classificou-se em 2º lugar nos 100m Costas, 3º lugar nos 50m Costas, 7º 

lugar nos 100m Livres e 8º lugar nos 50m Livres. José Pedro Costa (S6) 

ficou em 3º lugar nos 50 e 100m Livres. José Pedro Ferreira (S14 – 
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Sénior) classificou-se em 4º lugar nos 50m Costas e em 10º lugar nos 

50m Livres. 

No final da competição, foram alcançados 21 pódios, batidos 18 

recordes pessoais e 6 são recordes do clube: João Amaral – 100m 

Livres (S14); Luísa Félix – 100m Costas (S21); Rodrigo Silva – 50 e 

100m Livres (S10) e 100m Bruços (S9); Vera Cardoso – 100m Livres 

(S14). A notícia desta competição pode ser consultada no nosso website, 

no seguinte link: http://www.scenatacao.com/index.php/17-noticias/840-

iii-trofeu-das-fogaceiras-21-e-22-jan-2017-feira 

Boccia 

Unidades de Treino Realizadas 

 Para o Boccia, foram realizados 13 unidades de treino. 
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