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Sporting Clube de Espinho 

Secção de Desporto Adaptado  

Relatório de Atividades - Mês de Fevereiro 2020 

 

Natação Adaptada 
 

Competições 

 Nos dias 8 e 9, a equipa de Natação Adaptada da secção de Desporto 

Adaptado do Sporting Clube de Espinho, esteve presente no VI Troféu 

das Fogaceiras. Este foi um troféu organizado pelo Feira Viva, em 

parceira com a ANCNP - Associação de Natação do Centro Norte de 

Portugal e realizou-se nas Piscinas Municipais de Santa Maria da Feira. 

O Sporting Clube de Espinho esteve presente com 7 nadadores (4 

masculinos e 3 femininos). 

 

Antes do início da competição foi apresentado dois esquemas de 

natação artística do Sporting Clube de Espinho, a pedido da 

organização, onde estiveram presentes as nadadoras Bárbara 

Mendonça, Carolina Fernandes, Carolina Marinho, Inês Meireles, 

Maria Miguel Castro, Maria Pinto Matilde Rodrigues e Sara Rafael.  



2 

 

O destaque da competição foi a nadador Vera Cardoso (S14) ao ficar em 

1º lugar nos 50, 100 e 200m Costas e em 2º lugar nos 50m Livres. Diogo 

Cruz (S14) classificou-se em 1º lugar nos 100m Costas, 3º lugar nos 50m 

Livres e 4º lugar nos 50m Costas e 100m Livres. José Pedro Ferreira 

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

Livres e nadou em extracompetição os 50m Costas. Jéssica Ferreira 

(S14) obteve o 4º lugar nos 25m Costas e nadou em extracompetição os 

50m Costas e os 25m Livres. João Amaral (S14) classificou-se em 4º 

lugar nos 100m Costas e 50m Livres, 5º lugar nos 100m Bruços e 6º lugar 

nos 50m Costas. Luísa Félix (S21) ficou em 5º lugar nos 25m Costas e 

nadou em extra os 50m Costas e 25m Livres. David Paiva (S17) também 

esteve presente nesta prova com o objetivo de lhe ser apresentado o 

ambiente competitivo. No final da competição foram obtidos 5 

recordes pessoais e 8 pódios (4 de ouro, 1 de prata e 3 de bronze). A 

notícia desta competição pode ser consultada no nosso website, no 

seguinte link: https://sceadaptado.com/index.php/vi-trofeu-das-fogaceiras-8-podios-

para-o-sce-8-e-9-fev-2020-sta-maria-feira 

 
 

Boccia 
 

Competições 

 Nos dias 29 de Fevereiro e 1 de Março, decorreu em Melgaço a 2ª volta 

do Campeonato Regional Individual Norte de Boccia das classe BC1, 

2, 4 e 5 que contou com a presença de 4 atletas do S.C.Espinho/C.M. 

Espinho.  

 

Os atletas de Espinho estiveram em grande destaque na competição com 

João Pinto na classe BC1, Ana Catarina Correia na 1ª divisão da 

https://sceadaptado.com/index.php/vi-trofeu-das-fogaceiras-8-podios-para-o-sce-8-e-9-fev-2020-sta-maria-feira
https://sceadaptado.com/index.php/vi-trofeu-das-fogaceiras-8-podios-para-o-sce-8-e-9-fev-2020-sta-maria-feira
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classe BC2 e Herlander Correia na classe BC5 a alcançarem o 1º 

lugar nas respetivas provas o que, em conjunto com os resultados da 

primeira volta permitiu que João Pinto revalidasse o título de campeão 

regional pelo 6º ano consecutivo na classe BC1, que Ana C. Correia 

se sagrasse Campeã Regional Norte na classe BC2 pela 1ª vez na 

sua carreira e que Herlander Correia se tornasse vice Campeão 

Regional na classe BC5.  Pedro Moura, na 2ª divisão da classe BC2, foi 

outro representante dos tigres, tendo ficado em 6º lugar da classificação 

final nesta prova, aguardando-se ainda a sua classificação final no 

campeonato regional que junta as duas voltas da competição. 

Com estes resultados, os atletas João Pinto e Ana C. Correia 

garantem desde já o apuramento direto para o campeonato nacional 

individual que irá decorrer em Espinho nos dias 30 e 31 de maio.  

Embora se esteja ainda a aguardar pela atualização do ranking nacional, 

é praticamente certo que também Herlander Correia e Paulo Almeida 

sejam apurados para o campeonato nacional. Já quanto a Pedro Moura e 

Inês Ramos, esse apuramento será mais difícil e só quando o ranking 

nacional for atualizado é que se poderá confirmar essa situação em 

definitivo. A notícia desta competição pode ser consultada no nosso 

website, no seguinte link:  https://sceadaptado.com/index.php/2-volta-do-

campeonato-regional-individual-norte-de-boccia-das-classe-bc1-2-4-e-5-3-podios-para-

o-sce-29-fev-e-1-mar-2020-melgaco 
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