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Sporting Clube de Espinho 

Secção de Desporto Adaptado  

Relatório de Atividades – Julho 2022 

 

Natação Adaptada 
 

Competições 

 No dia 2, a Secção de 

Desporto Adaptado do 

Sporting Clube de Espinho 

esteve presente no 

Campeonato Nacional de 

Verão de Natação 

Adaptada. O evento, 

organizado pela Federação 

Portuguesa de Natação, 

decorreu nas Piscinas 

Municipais de Abrantes e estiveram presentes 139 nadadores, em 

representação de 37 clubes. O Sporting Clube de Espinho esteve 

presente com 2 nadadores, acompanhados pelo treinador Tiago 

Marques. Diogo Cruz (S14) arrecadou dois lugares de pódio, ao 

classificar-se em 3º lugar nos 50 e 100m Costas, tendo ainda obtido o 

8º lugar nos 100m Livres. João Amaral (S14) obteve o 5º lugar nos 50m 

Bruços e o 7º lugar nos 50m Costas. Este campeonato, encerra a época 

2021/2022 para a equipa de natação adaptada da Secção de Desporto 

Adaptado do Sporting Clube de Espinho, marcada pelo recomeço às 

competições após uma paragem forçada de mais de uma ano e meio 

devido à Covid-19. A notícia desta competição pode ser consultada aqui. 

 

 

 

 

https://sceadaptado.com/index.php/campeonato-nacional-de-verao-de-natacao-adaptada-sce-com-2-podios-2-julho-2022-abrantes
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Boccia 
 

Competições 

 Nos dias 4 a 11, os atletas João Pinto na classe BC1 e Ana Catariana 

Correia na classe BC2, participaram ao serviço da seleção nacional de 

boccia no Póvoa de Varzim World Boccia Cup. Ambos jogadores 

participaram na competição individual da respetiva classe sendo de 

destacar a participação de Ana Catarina Correia que alcançou uma 

extraordinária e surpreendente medalha de prata. 

 

A atleta tigre, que defrontou algumas das melhores atletas do ranking 

mundial, entre as quais a nº 5 do mundo Hoi Ying Karen Kwok de Hong 

Kong e a nº 10 mundial Kristina Kudlakova da Eslováquia, apenas não 

consegui levar de vencida a atleta da Grã-Bretanha Claire Taggart, atual 

º 3 do mundo. O seu jogo da final, foi um dos mais disputados de todo o 

torneio, tendo sido decidido apenas nas últimas bolas do parcial de 

desempate, demonstrando assim o grande nível apresentado pela atleta 

espinhense. Com este resultado, Ana Catarina deverá somar 

importantes pontos para o ranking mundial, devendo conseguir 

entrar no TOP 10 mundial, o que seria extraordinário. Dá também 

uma resposta muito afirmativa à aposta feita pela equipa técnica 

nacional colocando certamente o seu nome como uma das hipóteses 

para a convocatória para o mundial da modalidade que se irá realizar 

na cidade do Rio de Janeiro no mês de dezembro. Quanto ao atleta 

João Pinto, teve uma participação mais discreta tendo ficado pela fase 

de grupos. Numa competição com um nível muito alto, o atleta espinhense 
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sabia que mesmo jogando ao seu melhor nível seria muito difícil vencer 

os adversários que por sorteio calharam no seu grupo, já que eram 2 

atletas ex-número 1 do mundo. Apesar de demonstrar bom nível acabou 

por perder os 2 jogos contra 2 adversários que acabariam por chegar à 

final desta competição. A notícia desta convocatória pode ser consultada 

aqui. 

 

 Nos dia 23 e 24, a equipa de boccia do S.C.Espinho/C.M.Espinho,  a sua 

última prova oficial da época desportiva, participando no Campeonato 

Nacional de Pares e Equipas. Depois dos títulos nacionais conquistados 

individualmente por João Pinto e Ana C. Correia, a expectativa para esta 

prova era alta e a conquista de uma medalha era o grande objetivo.  

 

Num campeonato bastante nivelado, a equipa BC1/BC2 do Sporting 

Clube de Espinho constituída por João Pinto (BC1), Ana C. Correia (BC2) 

e Pedro Moura (BC2) teve uma prestação algo inconsistente tendo, no 

decurso da competição, vencido 3 jogos contra as equipas APPC Porto, 

Inboccia e S.C Braga e perdido 2 contra APC Coimbra e APCAS. No final 

acabou por terminar a competição num ótimo 2º lugar sagrando-se assim 

vice-campeã nacional de equipas BC1/BC2. O grande destaque da 

prova vai para a equipa da APCAS – Associação Paralisia Cerebral de 

Almada Seixal que se sagrou campeã nacional pela 1ª vez. O 3º lugar da 

prova foi alcançado pela equipa da Associação do Porto de Paralisia 

Cerebral. O tigre Herlander Correia (BC5), também participou nesta 

prova constituindo par BC4/BC5 com o atleta ucraniano da classe BC4 

https://sceadaptado.com/index.php/ana-catarina-correia-vence-prata-em-prova-de-nivel-mundial-4-a-11-julho-2022-povoa-de-varzim
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Yuri Dukhno da Associação de boccia Luís Silva. Numa competição 

também extremamente disputada, os lugares do pódio foram discutidos 

por praticamente todos os pares até ao último jogo. No último jogo, contra 

o par do S.C. Braga, a emoção foi mantida praticamente até à última bola 

onde o par de Braga acabou por ser mais forte acabando por vencer o 

jogo. Com esse resultado, a equipa bracarense alcançou o título de 

campeã nacional relegando o par Herlander/Yuri para o 3º lugar da 

classificação final. Ainda assim uma medalha de bronze para um par 

constituído a poucas semanas da prova demonstra bem o valor do atleta 

tigre que continua a demonstrar um bom desenvolvimento do seu nível de 

jogo. Finalizada esta prova, dá-se por concluída a época desportiva de 

boccia.  

 

Em termos de resultados, esta foi a melhor época da modalidade 

com a conquista de 3 títulos nacionais absolutos individuais da 1ª 

divisão (BC1, BC2 e BC5), 2 títulos de vice-campeões nacionais 

(feminino BC2 e equipas BC1/BC2), 2 medalhas de 3º lugar em 

campeonatos nacionais (masculino BC1 e pares BC4/BC5) e ainda 2 

títulos regionais individuais da 1ª divisão (BC1 e BC5). Também em 

termos internacionais, a atleta Ana C. Correia esteve em grande 

destaque com dois 2ºs lugares nas provas individuais femininas 

que lhe permitiram ascender ao TOP 10 mundial e colocar-se em 

boa posição para uma participação nos mundiais que vão ser 

disputados no Rio de Janeiro no próximo mês de dezembro. 

 

Apesar de ser uma época difícil de repetir, este pequeno período de pausa 

será também uma boa altura para preparar a nova época que se avizinha 

com novos desafios e objetivos mantendo a mesma ambição. A notícia 

desta convocatória pode ser consultada aqui. 

 

 

https://sceadaptado.com/index.php/campeonato-nacional-de-boccia-de-pares-e-equipas-joao-pinto-ana-catarina-correia-e-pedro-moura-vice-campeoes-nacionais-e-herlander-correia-no-podio-23-e-24-julho-2022-vila-do-conde

