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Sporting Clube de Espinho 

Secção de Natação 

Relatório de Atividades - Janeiro 2017 

 

Natação Pura 

 

Unidades de Treino Realizadas 

 Para o escalão de Pré-Competição 1, foram realizados 9 unidades de 

treino. 

 Para o escalão de Pré-Competição 2, foram realizados 13 unidades de 

treino. 

 Para o escalão de Cadetes, foram realizados 17 unidades de treino. 

 Para o escalão de Infantis, foram realizados 24 unidades de treino. 

 Para os escalões de Juvenis, Juniores e Seniores foram realizadas 24 

unidades de treino. 

No total, foram realizados 87 unidades de treino. 

 

Competições 

No dia 14, a equipa de juvenis, juniores e seniores da secção de 

natação do Sporting Clube de Espinho participou na Taça ANCNP - 

Associação de Natação do Centro Norte de Portugal, que decorreu 

nas Piscinas Municipais de Anadia. O Sporting Clube de Espinho foi 

representado por 20 nadadores (9 masculinos e 11 femininos). 

A prova era constituída por eliminatórias e finais, A e B, sendo que 

apenas pontuavam os nadadores que se conseguissem apurar para as 

finais através de uma classificação absoluta, sendo que apenas os 16 

melhores tempos têm acesso às finais. A equipa espinhense alcançou 

o 5º lugar com 117 pontos, superando em uma posição 

classificação obtida na edição anterior. O nadador que mais pontuou 

para a equipa foi Tiago Marques (sénior) ao conseguir apuramento para 

as finais A nas duas provas em que participou, tendo ficado em 1º nos 

50m Bruços e em 8º nos 50m Livres, pontuando 26 pontos. 
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Também em destaque esteve o nadador Bernardo Costa (sénior) ao se 

apurar também para as Finais A nas duas provas em que participou, 

ficando em 5º lugar nos 100m Estilos e em 8º lugar nos 50m Costas, 

pontuando 21 pontos. 

 

Além de Tiago Marques e Bernardo Costa, os nadadores espinhenses 

que se apuraram para finais A e B foram: Ana Carolina Moreira, Ariana 

Fonseca, Carolina Silva, Catarina Lei, Fernando Marcelo Rocha, Igor 

Oliveira, Rodrigo Monteiro, Rui Santos, Sara Castelo e Vasco Tavares. 

No final, o Sporting Clube de Espinho esteve presente em 20 finais 

(6 finais A e 14 finais B), mais duas finais do que na edição anterior, 

registando num total de 26 recordes pessoais, um dos quais 

Recorde do Clube: Tiago Marques – 50m Bruços (RC Sénior e 

Absoluto). A notícia desta competição pode ser consultada no nosso 

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

noticias/838-taca-ancnp-sce-em-5-lugar-14-jan-2017-anadia 

 

 Nos dias 28 e 29, a equipa de infantis, juvenis, juniores e séniores da 

secção de natação do Sporting Clube de Espinho esteve presente no 

Torneio do Viriato. Este Torneio foi organizado pelo Académico de 

http://www.scenatacao.com/index.php/17-noticias/838-taca-ancnp-sce-em-5-lugar-14-jan-2017-anadia
http://www.scenatacao.com/index.php/17-noticias/838-taca-ancnp-sce-em-5-lugar-14-jan-2017-anadia
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Viseu em parceria com a ANCNP - Associação de Natação do Centro 

Norte de Portugal e realizado nas Piscinas do Fontelo, em Viseu. O 

Sporting Clube de Espinho esteve presente com 24 nadadores (14 

masculinos e 10 femininos). 

 

Os destaques da competição foram Bernardo Costa, Carolina Silva e 

Salomé Monteiro ao alcançarem pódios. Bernardo Costa (Sénior) ficou 

em 2º lugar nos 200m Costas, 3º lugar nos 400m Estilos e em 8º lugar 

nos 100m Mariposa. Carolina Silva (Sénior) classificou-se em 2º lugar 

nos 400m Livres, 4º lugar nos 100m Livres e 5º lugar nos 200m Costas. 

Salomé Monteiro (Sénior) obteve o 3º lugar nos 400m Livres, ficando 

também em 6º lugar nos 100m Bruços e 8º lugar nos 100m Livres. No 

final da competirão foram batidos 63 recordes pessoais (incluindo 

tempos parciais). A notícia desta competição pode ser consultada no 

nosso website, no seguinte link: 

http://www.scenatacao.com/index.php/17-noticias/843-torneio-do-viriato-

28-e-29-jan-2017-viseu 

 

Masters 

 

 Nos dias 7 e 8, a secção de Natação do Sporting Clube de Espinho 

esteve presente no Meeting Internacional de Masters - 4 Maravilhas 

da Mesa da Mealhada, representado pelo nadador António Canelas. 

http://www.scenatacao.com/index.php/17-noticias/843-torneio-do-viriato-28-e-29-jan-2017-viseu
http://www.scenatacao.com/index.php/17-noticias/843-torneio-do-viriato-28-e-29-jan-2017-viseu
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 A prova foi organizada pela 

Associação de Natação do 

Centro Norte de Portugal, em 

parceria com a Câmara 

Municipal da Mealhada. 

Estiveram presentes 214 

nadadores em representação 

de 30 clubes de todo o país. 

António Canelas, ao ficar 

em 1º lugar nas provas de 100m Livres, 50m Costas e 50m Mariposa 

e em 2º lugar nos 50m Livres e 100m Estilos no Escalão I, obteve o 

2º lugar na classificação geral com 1584 pontos, batendo 4 

recordes pessoais. A notícia desta competição pode ser consultada no 

nosso website, no seguinte link: 

http://www.scenatacao.com/index.php/17-noticias/834-meeting-

internacional-de-masters-4-maravilhas-da-mesa-da-mealhada-podios-

para-antonio-canelas-7-e-8-jan-2017-mealhada 

 

No dia 14, o Sporting Clube de 

Espinho esteve presente no 

XVII Torneio Internacional 

Cidade da Maia. Este torneio 

foi organizado pelo Clube de 

Natação da Maia, em parceria 

com a ANNP - Associação de 

Natação do Norte de Portugal. Estiveram presentes 133 nadadores dos 

escalões de master em representação de 16 clubes. António Canelas 

ficou em 1º lugar nas provas de 100m Bruços e 100m Livres, 

registando um recorde pessoal nesta última prova. A notícia desta 

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

http://www.scenatacao.com/index.php/17-noticias/837-xvii-torneio-

internacional-cidade-da-maia--podios-para-antonio-canelas-14-jan-2017-

aguas-santas 

 

http://www.scenatacao.com/index.php/17-noticias/834-meeting-internacional-de-masters-4-maravilhas-da-mesa-da-mealhada-podios-para-antonio-canelas-7-e-8-jan-2017-mealhada
http://www.scenatacao.com/index.php/17-noticias/834-meeting-internacional-de-masters-4-maravilhas-da-mesa-da-mealhada-podios-para-antonio-canelas-7-e-8-jan-2017-mealhada
http://www.scenatacao.com/index.php/17-noticias/834-meeting-internacional-de-masters-4-maravilhas-da-mesa-da-mealhada-podios-para-antonio-canelas-7-e-8-jan-2017-mealhada
http://www.scenatacao.com/index.php/17-noticias/837-xvii-torneio-internacional-cidade-da-maia--podios-para-antonio-canelas-14-jan-2017-aguas-santas
http://www.scenatacao.com/index.php/17-noticias/837-xvii-torneio-internacional-cidade-da-maia--podios-para-antonio-canelas-14-jan-2017-aguas-santas
http://www.scenatacao.com/index.php/17-noticias/837-xvii-torneio-internacional-cidade-da-maia--podios-para-antonio-canelas-14-jan-2017-aguas-santas
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 Nos dias 28 e 29, a secção de 

natação do Sporting Clube de 

Espinho esteve presente no Open 

Internacional de Masters de 

Inverno. Esta prova foi 

organizada pela Federação 

Portuguesa de Natação e realizada nas Piscinas Municipais de Sines. 

Estiveram presentes 613 nadadores, representando 62 clubes, dois 

quais dois espanhóis e um francês. António Canelas ficou em 2º lugar 

nos 50m Mariposa (1º português) e 100m Estilos, 3º lugar nos 50m 

Bruços e 50m Livres. A notícia desta competição pode ser consultada 

no nosso website, no seguinte link: 

http://www.scenatacao.com/index.php/17-noticias/845-open-

internacional-de-masters-de-inverno--5-podios-para-canelas--28-e-29-

jan-2017 

 

Natação Sincronizada 

 
 

Unidades de Treino Realizadas 

 Para a Turma 1, foram realizados 13 unidades de treino. 

 Para a Turma 2, foram realizados 13 unidades de treino. 

 Para a Turma 3, foram realizados 13 unidades de treino. 

No total, foram realizados 39 unidades de treino. 

http://www.scenatacao.com/index.php/17-noticias/845-open-internacional-de-masters-de-inverno--5-podios-para-canelas--28-e-29-jan-2017
http://www.scenatacao.com/index.php/17-noticias/845-open-internacional-de-masters-de-inverno--5-podios-para-canelas--28-e-29-jan-2017
http://www.scenatacao.com/index.php/17-noticias/845-open-internacional-de-masters-de-inverno--5-podios-para-canelas--28-e-29-jan-2017

