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ASSEMBLEIA GERAL 
 

 CONVOCATÓRIA 
 

Nos termos da alínea b) do artigo 33º dos Estatutos 
convoco a Assembleia Geral do Clube Nacional de 
Ginástica a reunir em Sessão Extraordinária nas 
Instalações do Parque Desportivo, Rua Machado 
dos Santos, 112, no dia 27 de Março de 2015 pelas 
vinte horas, com a seguinte 
 

 ORDEM DE TRABALHOS  
 

1º Eleição dos Órgãos Sociais do Clube Nacional de 
Ginástica para o biénio 2015-2016. 

 
De acordo com o Artigo 3º do Regulamento Eleitoral, a 
Assembleia Eleitoral funcionará em processo de urna 
aberta no período das vinte às vinte e quatro horas. 
 
Parede, 18 de Fevereiro de 2015 
 

 O Presidente da Assembleia Geral  
 

Dr. Alexandre Manuel de Pinho Sobral Torres 

A SUA PRESENÇA É UM ESTÍMULO  

 
ANÚNCIO 

 
Nos termos do Regulamento Eleitoral, aprovado em 
Assembleia Geral de 10 de Janeiro de 1992, anuncio 
que a eleição dos Órgãos Sociais do Clube Nacional de 
Ginástica, para o biénio 2015-2016, se efectuará em 
Assembleia Geral convocada para o dia 27 de Março de 
2015. 
 
Parede, 18 de Fevereiro de 2015 
 

 O Presidente da Assembleia Geral  
 

Dr. Alexandre Manuel de Pinho Sobral Torres 

 
ASSEMBLEIA GERAL 

 
 CONVOCATÓRIA 

 
Nos termos do número 1, alínea a) do artigo 32º dos Estatutos con-
voco a Assembleia Geral do Clube Nacional de Ginástica a reunir 
em Sessão Ordinária nas Instalações do Parque Desportivo, Rua 
Machado dos Santos, 112, no dia 27 de Março de 2015 pelas vinte 
e uma horas, com a seguinte 
 

 ORDEM DE TRABALHOS  
 
1º.-Apreciação, discussão e votação do Relatório e Contas, e o 

respectivo parecer do Conselho Fiscal e Jurisdicion al. 
 
Conforme o estabelecido no Artigo 34º dos Estatutos, a Assembleia 
Geral reunirá meia hora depois, em segunda convocação, qualquer 
que seja o número de sócios presentes. 
 
Parede, 18 de Fevereiro de 2015 
 

 O Presidente da Assembleia Geral  
 

Dr. Alexandre Manuel de Pinho Sobral Torres  

Legionella 
 
Sendo um assunto muito falado ultimamente, o Clube 
quer informar os seus associados e praticantes  que, 
apesar de não ser obrigatório, temos vindo a efectuar de 
2 em 2 anos uma despistagem da Legionella Pneumophi-
la (esta é a bactéria perigosa) nos balneários da Piscina 
e nos balneários de todos os ginásios,  com resultados 
negativos. A  última que efectuámos foi nos finais de 
2014. 
Há  também a legionela spp, cuja análise  também deu 
negativa. 
No quadro fornecido pelo laboratório , afixado no placard 
da Piscina podem ser confirmados estes dados. 

OS NOSSOS ATLETAS  

Atletas do CNG 
homenageados na 15ª Gala do Desporto de Cascais 

 
NUNO DIAS (Karaté - Treinador Jorge Maia Marques ) 
Campeão do Mundo de Shukokai ASKU Kumite + de 
90Kg 
Campeão Nacional de Kumite Sénior + de 84Kg 
Campeão Regional Centro Sul 
 
BERNARDO LEMOS  (Ténis - Treinador  Edgar Campos ) 
Campeão Regional de Singulares Sub 18 
 
ISABEL CUNHA D’EÇA  (Ténis - Treinador  Edgar Cam-
pos ) 
Campeã Nacional de Singulares Veteranas + 55 e Pare s 
Mistos Veteranos + 45 
 

 



O CNG continua a oferecer aos sócios a escolha 
entre sete modalidades designadas por Artes Mar-
ciais com características bastante diferentes, 
embora todas elas tenham essencialmente três 

aspectos comuns: (a) Excelente fonte de exercício físico, com-
binando o desenvolvimento harmonioso do corpo com a coor-
denação motora, a destreza e os reflexos; (b) Factor de desen-
volvimento do espírito de autodisciplina e do respeito pelo 
Mestre e pelo oponente, constituindo uma sólida relação de 
natureza física e moral; (c) Aprendizagem de algumas técnicas 
de defesa pessoal, reforçando o conhecimento de si próprio e 
fortalecendo a autoconfiança. 
Os Mestres, Professores e Instrutores são pessoas de compro-
vada experiência e possuem todas as competências técnicas e 
pedagógicas necessárias. Todos são credenciados pelas 
Federações respectivas e desempenham as suas tarefas com 
assinalável zelo e dedicação. 
O CNG tem dedicado às Artes Marciais uma atenção persis-
tente no sentido de manter em bom estado e, sempre que 
possível melhorar, as instalações e os equipamentos, aspectos 
em que tem aplicado um esforço especial. Resumidamente, as 
Artes Marciais actualmente oferecidas pelo CNG são as 
seguintes: 

Trata-se de uma das mais antigas e prestigiadas Artes Mar-
ciais. Sob a direcção do Mestre Dr. Francisco Leotte e do Ins-
trutor Carlos Sanches, esta modalidade tem três sessões por 
semana. Esta modalidade não tem fins competitivos, sendo o 
progresso dos praticantes aferido por estágios e treinos regula-
res. 

Originária do Brasil, a modalidade está sob a orientação do 
Instrutor Nuno Pereira e tem duas sessões semanais. Conjuga 
uma forte componente de destreza física com ritmos e cadên-
cias musicais brasileiras. Funciona numa classe com duas 
sessões por semana. A Capoeira também não tem finalidades 
competitivas. 

É uma das Artes Marciais mais consagradas e das mais forte-
mente implantadas no CNG. A orientação está a cargo do 
Mestre António Geraldes, coadjuvado pelo Instrutor Frederico 
Caetano. Actualmente existem três classes: Iniciação, Iniciação 
I e Judo II (Graduados e competição), cada uma com duas 
sessões por semana. Recentemente começaram a aparecer os 
primeiros resultados dos atletas da nova classe de competição. 

É uma das modalidades mais populares e consagrada técnica 
de combate. Sob a orientação dos Mestres Jorge Marques e 
Carlos Marreiros tem três classes: Iniciação, Combate e Tradi-
cional com duas ou três sessões semanais. O atleta de alta 
competição Nuno Dias, em representação do CNG e do país, 
continua a sua actividade ao mais alto nível, conquistando 
importantes títulos nacionais e internacionais.  

Tipicamente é uma das técnicas de combate mais populares 
da actualidade. É dirigida no CNG pelo Professor Octávio Vas-
concelos. Tem várias sessões semanais à escolha dentro do 
horário de funcionamento. Os atletas da modalidade têm obti-
do excelentes resultados nas competições nacionais. 

Trata-se de uma das modalidades clássicas das Artes Mar-
ciais. As aulas são ministradas pelo Mestre Pereira da Silva e 
pelo Instrutor Bruno Santos. Estão actualmente em actividade 
duas classes, cada uma com duas sessões semanais. Os 
atletas do CNG têm alcançado bons resultados em competi-
ções nacionais. 

É uma das modalidades mais populares no CNG. Sob a orien-
tação do Mestre Daniel Rosito. Actualmente estão em funcio-
namento várias classes desde a infantil à classe de competição 
com uma, duas e quatro classes semanais. O Mestre Daniel 
Rosito e alguns atletas do CNG têm obtido bons resultados em 
competições nesta modalidade. 

KARATÉ-SHUKOKAI 

SHORINJI-KEMPO 

TAEKWONDO-SONGAHM 

JUDO 

KICKBOXING 

Em primeiro lugar desejamos a todos 
um 2015 com novos projectos, desafios, 

solidariedade e muita vontade de fazer deste ano um ano de con-
quistas.  
As aulas de ballet recomeçaram em Setembro com a entrada de 

novas alunas de várias idades e o regresso após férias das alunas dos anos 
anteriores. 
A partir de Janeiro houve alteração nas classes com a passagem de algumas 
alunas para o nível superior o que originou um melhor aproveitamento de todas 
as alunas e maior incentivo. 
Entretanto, no dia 6 de Dezembro, o grupo de dança com as alunas da classe 
avançada participou na festa de Natal da “Amorama ” (Associação de Defi-
cientes Profundos) a convite dos mesmos tal como nos últimos anos. 
No dia 14 de Dezembro de 2014, no Pavilhão do C.N.G., todas as classes 
participaram no espectáculo  “Dançar Natal”. 

De referir a estreia 
da classe de Dança-
terapia  que se apre-
sentou com uma 
coreografia de musi-
cal a qual foi inter-
pretada com muito 
ritmo e alegria. 
Foi muito positiva e 
apoiada pelo público 
esta participação de 
adultos, demonstran-
do que não há limite 
de idade para viver o 
prazer da dança. 

Parabéns também às mais jovens da classe Iniciação  que se viram confronta-
das  com a falta de algumas colegas que por vários motivos não comparece-
ram, tendo-se mesmo posto a hipótese de não actuarem dada a confusão que 
estes acontecimentos provocam na cabeça das mais pequenitas. No entanto, e 
para que não ficassem tristes avançámos, e ainda bem, fizeram um belo traba-
lho. 

A classe Intermédio I fez a sua estreia com um novo grupo composto por 
alunos que transitaram da Iniciação e outras que se iniciaram em Setembro de 
2014 e representaram muito bem um conto de Natal “Flocos de Neve”. Para-
béns em particular ao nosso pequeno bailarino Guilherme que continua cheio 
de vontade em aprender e isso é visível no seu progresso. 
Uma palavra muito especial para a classe Intermédio II que, tirando partido da 
diferença de idades e capacidades, interpretou muito bem uma coreografia 
onde essas diferenças ficaram muito bem integradas e resultaram num belo 
momento. 
Seria injusto não referir a classe avançada que continua a trabalhar com muita 
responsabilidade e sentido de grupo e que participou com uma alegre coreo-
grafia com música de Vivaldi , e porque a maioria do público ainda não conhe-
cia repetiu a “Gaîté Parisienne”  de Jacques Offenbach . Foram duas 
demonstrações da sua actual capacidade técnica e interpretativa. 
No final fizemos como sempre a nossa troca de prendas entre os alunos e 
voltámos ao nosso trabalho diário, antes da merecida pausa de Natal. 
No dia 22 de Fevereiro  estaremos no auditório da Escola Salesiana de Mani-
que com o “Dança Projeto Vida”.  Neste espectáculo serão apresentadas 
coreografias de algumas das alunas, dando assim oportunidade ao desenvolvi-
mento da expressão coreográfica das mesmas. 
Em 22 Março teremos a 3ª Edição do “Dançarte ” no auditório da Escola 
Salesiana de Manique. Este espectáculo tem a intenção de revelar grupos e 
escolas nos vários estilos de dança. 
No dia 17 de Maio de 2015  faremos o nosso 23º Fest ival da Primavera no  
auditório do colégio Marista em Carcavelos . 
Entretanto estaremos certamente presentes em outros eventos de que iremos 
dando conhecimento através da página Grupo de Dança Noémia Ferraz e do 
Clube Nacional de Ginástica no Facebook, assim como outras formas de divul-
gação.  

  

AIKIDO 

CAPOEIRA 

  

Dançar Natal 

Dançar Natal 



 
 

2014/2015 

 
  

O “Ténis Social” é pólo de convívio 
entre os sócios. 

 
 A participação destes é essencial para 

incentivar esse convívio.  
Colabore na sua dinamização. 

O início da época de 2014/2015 mostrou um desen-
volvimento em termos do número de atletas que formam as classes de 
ginástica rítmica, sendo que em outubro abriu um novo grupo, a repre-
sentação II. 
O Sarau de Natal contou com a participação de todas as classes que 
tiveram oportunidade de demonstrar o trabalho que havia sido desen-

volvido neste início de 
época. 

No Circuito ATL / Sub-10, foram apurados 15 atletas no 
total sendo dois deles pertencentes ao CNG / Playtime, 
para a deslocação a Barcelona com a ATL Nuno Pinhei-
ro e Alan Dawson. 

Mais uma vez  o nosso clube CNG / Playtime tenha sido 
considerado o 6º classificado no ranking da Associação 
Ténis Lisboa, em 75 clubes. São levados em considera-
ção factores como nº de atletas federados, nível médio 
dos treinadores, campeonatos Regionais e Nacionais, 
quer a nível individual quer por equipas, assim como 
provas individuais e chamadas ás Selecções.  
A equipa  Mista de  Inter-Clubes  Sub-12  do CNG / Play-
time foi apurada para a segunda fase Regional após ter 
conquistado o 2ºlugar no seu grupo. Irá disputar a 2ªfase 
com as equipas do Ace Team e cetoeiras. 
No Natal realizou-se mais uma etapa do Circuito Interno 
das escolas de ténis do CNG / Playtime. Mais de 40 
alunos da escola, dos 6 anos aos 16, participaram no 
torneio e convívio que foi realizado. 
A escola de ténis consolida o numero de alunos inscritos 
esta época com cerca de 265. Mais uma vez o clube e a 
equipa técnica (Pedro Alves e Júlio Mendes - coordena-
dores, Edgar Campos, João Pereira e Mónica Carrilho - 
Treinadores, Bernardo Pinheiro e Catarina Castanho - 
Monitores ) estão de parabéns. 

SUB-12 Masculinos 
Ranking 
54      Nuno Pinheiro 
55    Miguel Redmont 
105   João Rodrigues  
173   Gonçalo Castro 
190   Pedro Morais  
272   Alan Dawson  
281   Gonçalo Ramos 
327   Duarte Trindade 
350   Bruce Dawson  
Feminino 
17    Débora Madile  
24    Catarina Pedrosa 
 
SUB-14 Masculinos 
114   Miguel Sampaio 
238   Pedro Morais  
318   João Coelho  
371   Ricardo Proença 
373   António Gomes  
Femininos 
79     Catarina Pedrosa 
110   Glória Alonso  
 
Sub-16 Masculinos 
296   Miguel Sampaio 
 
Sub-18 Masculinos 
19     Breno Gonçalves 
41     Bernardo Lemos 
88     Bernardo Pinheiro 
 
Seniores Masculinos 
 23    Bernardo Lemos 
 86    Breno Gonçalves 
 89    Bernardo Pinheiro 
132   Vasco Graça 
184   Miguel Bastos 
 
Vet +35 Masculinos 
182   Paulo João 
184   Raúl Rita 

Femininos 
12     Paula Zoio  
31     Maria Lima  
35     Ana Roxo  
50     Mónica Sampaio 
 
Vet +40 Masculinos 
92     João Garcia  
95     Paulo João  
 
Vet +45 Masculinos 
26     João Nobre  
31     Vasco Graça  
120   João Parreira  
Femininos 
10    Maria Lima  
24    Mónica Sampaio 
 
Vet +50 Masculinos 
10    João Nobre  
Femininos 
3      Paula Zoio  
 
Vet +55 Masculinos 
28    Miguel Aires  
31    João Luís  
55    João Parreira  
Femininos 
1      Maria Lima 
8      Ana Roxo 
Vet +45 Masculinos 

163    Graça, Vasco 
Vet+55 Femininos 
233     Lima, Maria José 
Masculinos 
227    Parreira, João Carlos 
1032  Aires, Miguel 
1183   Luís, João 

Classificação Nacional de 2015 

Classificação 
Internacional  

GINÁSTICA RÍTMICA 

A classe de competição participou já em vários eventos, sendo estes: 

- Torneio do CRP – representado pelas ginas-
tas Sara Mendonça e Catarina Sousa que 
obtiveram respetivamente o segundo e o ter-
ceiro lugar. 

- Torneio do GCP – repre-
sentado pelas ginastas Rita 
Oliveira e Mariana Machado, 
a primeira em extra-concurso 
e a segunda obtendo um 
décimo lugar. 

- Campeonato Distrital 
por Equipas, obtendo um 
segundo e um quarto 
lugar. 

- Campeonato 
Distrital por Apa-
relhos – salien-
tando-se o 
segundo lugar da 
ginasta Rita 
Oliveira e o 
segundo lugar do 
grupo de junio-
res, constituído 
pelas ginastas: 
Constança Fer-
reira, Inês Alar-
cão, Inês Macha-
do e Joana Gar-
cia. 



 

 

ori Ginal , a academia de música do CNG, acaba de completar o seu 
4º ano!  
O Piano continua a ser o instrumento com o maior número de alu-
nos. A Guitarra e o Canto continuam a ter os seus fieis e novos 
adeptos.  
A acrescentar à sua actividade habitual que são as aulas e os con-
certos Ouverture  em Novembro, Camuflados  em Fevereiro e o 
Flores  em Maio, estamos a preparar-nos para criar uma actividade 
inovadora que é a Preparação para Concurso de Piano de Cas-
cais , com uma edição em Maio e outra em Outubro.  Esta é uma 
apresentação pública artística em modo de competição, aberta aos 
pianistas do Concelho de Cascais, de todos os níveis, com idades 
entre os 6 e os 12 anos.  
Contamos com a honra de ter como Júri, a Pianista Olga Prats e o 
Compositor Sérgio Azevedo . É um projecto de carácter inovador, 
cultural, educacional, de desenvolvimento e social.  Tem como prin-
cipais objectivos:  
 

1. Dinamizar o estudo do Piano entre as Crianças do Concelho 
de Cascais;  

2. Preparar  as Crianças de Cascais para os Concursos de Pia-
no, Jovens Músicos e outros desafios musicais que possam vir 
a enfrentar;  

3. Proporcionar  um contacto pessoal com grandes músicos 
(convidados);  

4. Promover  o intercâmbio entre as escolas e professores de 
Piano do Concelho;  

5. Divulgar  Cascais (talvez mais especificamente a Parede) 
como o local de eleição para o Piano - “Parede, the Piano 
Place”. 

 
Contamos ainda voltar a repetir um concerto numa das casas de 
repouso da Parede e num dos restaurantes/bares do concelho, des-
ta vez no Coral Sushi Concept , no Hotel Miragem em Cascais, em 
Abril.  
Agradecemos a Júlio Mendes  que nos tem inspirado para uma 
atitude de trabalho dedicado e responsável, aos alunos empenha-
dos  que têm contribuído para o desenhar da personalidade da aca-
demia, à Câmara Municipal de Cascais  que tem trazido novos 
desafios que são recebidos como dádivas para o nosso desenvolvi-
mento e obviamente ao CNG pela confiança, apoio e motivação 
constantes. 

 

Balanço da Secção de Bridge do CNG 
 em 2014 

 
Da atividade desta secção em 2014 destacam-se as seguintes 
acções: 

• Organização do circuito Torneios da Linha: Num trabalho 
iniciado no ano anterior, aprofundou-se a expansão deste 
circuito em 2014. Assim, neste ano, foi disputado um ano 
completo de provas mensais, 12 no total. Mais de 
120 jogadores participaram nos torneios organizados e lide-
rados por Vítor Lopes sendo juiz árbitro Carlos Ferreira, com 
uma média de 22 pares por torneio (igual à do ano anterior). 
De assinalar que todos os torneios realizados apresentaram 
um saldo positivo depois de descontados todos os encargos 
com a sua organização e respectivos prémios. Este circuito é 
já uma referência no bridge lisboeta continuando a cativar 
um número cada vez maior de jogadores; 

• Desportivamente, nas provas em que o CNG esteve repre-
sentado com equipas, as prestações foram muito positivas 
sendo de destacar a manutenção do CNG na 1ª Divisão do 
Campeonato Nacional de Clubes e a subida para a 1ª Divi-
são do Campeonato Regional de Clubes de Lisboa. Isto sig-
nifica que no ano de 2015, o CNG estará representado ao 
mais alto nível do bridge nacional e lisboeta e poderá estar 
representado por 2 equipas em cada uma das provas de 
clubes, uma na 1ª Divisão e outra na 2ª Divisão, de acordo 
com o que está estipulado no Regulamento destas provas. 
De resto, e à semelhança do ano anterior, vários jogadores 
do CNG apresentaram prestações muito positivas não só nos 
torneios do clube (em quase todos os torneios houve um 
jogador do CNG nos 3 primeiros lugares), como em provas 
federativas; 

• Em termos de número de jogadores inscritos na secção de 
bridge, o clube aumentou o número de jogadores filiados na 
FPB para 20, mais 5 do que no final de 2013. Este número 
irá permitir ao CNG ter um maior número de votos na Assem-
bleia Geral da ARBL durante 2015. 

 
Conforme planeado, no ano de 2015 iremos introduzir algumas 
alterações ao sistema de prémios do circuito Torneios da Linha, 
de forma a alargar o leque de premiados sem aumentar significati-
vamente o montante de prémios e aliciando a participação de 
mais jogadores. 

 

Inicio de mais uma época de trei-
nos e competição desportiva com 
muita motivação e entusiasmo por 
parte de todos os atletas e treina-
dores e com objectivo de desen-
volver e dinamizar ainda mais o 
voleibol no clube.  
Assistiu-se o aumento do número 
de praticantes com captação de 
novos atletas principalmente nas 
equipas de minis, infantis e inicia-
dos. Começamos a participação 
nos campeonatos regionais e 
nacionais com cerca de 150 prati-
cantes, mais 20 do que no inicio 
de época passada distribuídos por 
seguintes escalões: 
  - Mini-voleibol masculino e  
    feminino  
  - Iniciados femininos 
  - Iniciados masculinos 
  - Cadetes femininos 
  - Juvenis femininos 
  - Júnior masculinos 
  - Sénior femininos 
  - Sénior masculinos b 
  - Sénior masculinos a 
 
A época 2014/15 trouxe uma 
grande aposta no mini-voleibol do 
Clube. Temos 3 equipas femini-
nas e 1 masculina em competição 
contando já com perto de 40 atle-
tas. Os pais dos atletas têm dado 
um apoio excepcional e o cresci-
mento do grupo tem sido fantásti-
co. 
Esta primeira fase competitiva 
regional reflectiu o excelente tra-
balho que tem sido realizado 
pelas nossas equipas mais jovens 
e com apuramento para fase 
nacional dos cadetes e juvenis 
femininos e de iniciados e juniores 
masculinos. 
A equipa de iniciados femininos, 
com mais de metade das jogado-

ras ainda no escalão de infantis, 
conseguiu aceder ao grupo b na 
2ª fase do campeonato regional, o 
que consideramos positivo para o 
crescimento e evolução das nos-
sas jovens atletas no escalão 
onde ainda estarão na próxima 
época. 
A época 2014/15 marcou a estreia 
da equipa de seniores femininos 
na 2ª divisão, onde está a fazer 
um bom trabalho. Com um grupo 
unido e dedicado, a equipa esteve 
até à última jornada a lutar por 
uma presença na fase dos primei-
ros que infelizmente não atingiu 
por apenas 1 ponto. 
A época 2014/15 consolidou o 
grupo de equipa de sénior mascu-
linos na 2ª divisão e juntamente 
com a equipa feminina vai lutar 
por um dos primeiros lugares na 
2ª fase dos campeonatos nacio-
nais. 
O aumento do número de atletas 
sénior masculinos criou também 
as condições de participação com 
mais uma equipa b no campeona-
to nacional da 3ª divisão. 
 
Depois dos elogios recebidos das 
todas equipas participantes, de 
fpv, avl e Câmara Municipal de 
Cascais pela excelente organiza-
ção da fase final de 3ª divisão 
feminina na época passada, deci-
dimos, com o apoio da Direcção, 
candidatar-nos a organizar a fase 
final de 3ª divisão masculina, que 
decorrerá nos dias 8 a 10 de maio 
de 2015.  
 
Esperamos com confiança, depois 
da excelente prestação da nossa 
equipa na 1º fase do campeonato, 
conseguir dar mais um título 
nacional na história do voleibol do 
Clube.  

 

Época 2014/2015 


