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Sporting Clube de Espinho 

Secção de Desporto Adaptado 

Relatório de Atividades –Maio 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 20 e 21, a Secção de Deporto Adaptado do Sporting Clube de 

Espinho esteve presente no Campeonato Regional de Verão 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).  
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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. O grande destaque é, mais uma vez, a nadadora 

Vera Cardoso ao obter o melhor tempo da competição nos 50 e 100m 

Costas e nos 50 e 100m Livres, fazendo recorde pessoal e recorde do 

clube em todas as provas. Rodrigo Silva (S9) obteve o melhor tempo 

nos 100m Bruços, o segundo melhor tempo nos 100m Livres com 

recorde do clube nesta última. Luísa Félix (S21) obteve o melhor tempo 

nos 100m Livres, o terceiro melhor tempo nos 50m Livres e 100m 

Costas e o sexto melhor tempo nos 50m Costas. João Amaral (S14) 

obteve o segundo melhor tempo nos 500m Bruços, o terceiro melhor 

tempo nos 50m Livres e 100m Bruços e o 10º melhor tempo nos 50m 

Costas. Diogo Cruz (Ainda sem classificação) fez o sexto melhor tempo 

nos 50m Costas e 50m Livres. João Rodrigues (S14) fez o oitavo 

melhor tempo nos 100m Costas, nono melhor tempo nos 100m Costas, 

11º melhor tempo nos 100m Livres e 13º melhor tempo nos 50m Costas. 

 Acompanharam a equipa, os treinadores André Tavares e Carlos Silva e 

o diretor Paulo Freitas. No final da competição foram batidos 5 recordes 

do clube. A notícia desta competição pode ser consultada no nosso 

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

noticias/506-campeonato-regional-de-verao-de-natacao-adaptada-20-e-

21-maio-2017-povoa-varzim 

 

Boccia 

Unidades de Treino Realizadas 

 Para o Boccia, foram realizados 13 unidades de treino. 
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