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O 65º aniversário do CNG foi celebrado no passado dia 5 de Junho e, 
como habitualmente, a data foi festejada com um jantar comemorativo 
em que estiveram presentes diversas individualidades, nomeadamente 
o Prior da Paróquia da Parede, Pe. Morgadinho, os Vereadores da 
CMC, Dr. Frederico Almeida e Dr. Clemente Alves, o Deputado Munici-
pal José Carlos Silva, a Presidente da Junta da União das Freguesias 
de Carcavelos e Parede, Dra. Zilda Costa Silva, o Presidente da Mesa 
da Assembleia de Freguesia de Carcavelos e Parede, Dr. Jorge Paulos, 
o Secretário do Executivo da Junta, Manuel Magalhães, bem como 
representantes das diversas colectividades da Parede.  Os sócios Car-
los Alberto de Castro Brum da Silveira e João Almeida Ricardo mais 
uma vez não deixaram de estar presentes na festa do Clube de que 
foram fundadores. 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Dr. Alexandre Sobral Torres, deu as boas vindas aos convidados agradecendo a sua presença na 
festa de aniversário. Na sua intervenção, o Presidente do Clube, Eng. Manuel Madeira, salientou  os resultados desportivos obtidos na época 
anterior, fez uma breve descrição dos resultados alcançados pelo Clube na época que agora termina e fez ainda referência a projectos futuros 
que, apesar das dificuldades a enfrentar, há a esperança de poderem vir a ser realizados. 

Também foi salientada a boa cola-
boração dos responsáveis e res-
pectivos praticantes das diversas 
modalidades, essenciais para o 
prestígio do C.N.G.. O Vereador 
Frederico Almeida enalteceu o 
trabalho do C.N.G. e reiterou a 
promessa de apoio da CMC ao 
nosso Clube. 
Foram entregues os emblemas 
aos sócios com mais de 50 e 25 
anos tendo sido também homena-
geados os atletas que mais se 
distinguiram na época 2014/2015 
a quem foram distribuídas meda-
lhas. 

Sarau 2015Sarau 2015 

Acrobática 

Infantil 

Realizou-se mais uma vez o festival do Clube, 
onde as diversas classes apresentaram o 
trabalho realizado durante a época. 
É de destacar a grande adesão por parte dos 
nossos alunos/atletas incluindo os adultos. 
Tivemos a presença da classe de zumba, 
aula que fez a sua época de estreia no Clube 
e que nos contemplou com uma agradável 

apresentação, demonstrando que é uma 
modalidade em desenvolvimento e que pode 
ser praticada por diferentes pessoas e dife-
rentes idades. 
Na ginástica contámos com a presença de 
todas as classes incluindo os mais pequenos 
e ainda com uma apresentação surpresa das 

professoras de ginástica rítmica, Joana Costa 
e Joana Correia. 

O ballet apresentou uma coreografia onde 
integrou todos os seus alunos, permitindo ver 
qual a evolução dos bailarinos ao longo do 
tempo. A classe mais sénior apresentou um 
trabalho muito agradável, demonstrando a 
alegria de dançar. 

 

 

Voleibol Equipa B-- Seniores Masc. 
 Campeões Nac. 3ª Divisão Taekwondo 



ACTIVIDADES GIMNODESPORTIVAS  -  ÉPOCA 2015/2016 

  *As vezes por semana pretendidas, dentro do horário de funcionamento 
**A entrada nesta classe só é permitida mediante teste e autorização dos professores 

31 Jul 

3ª e 6ª 

12:15 

1 

20:30 



Os atletas do CNG participaram no 
Estágio de Verão em Julho, com os 
seguintes resultados: 
Infantis, da classe do Mestre Car-
los Marreiros: 
Duarte Gil e Gabriel Ferreira - 4º 
Kyu (cinto Roxo) 
Mafalda Machado - 7º Kyu (cinto 
Laranja) 
Francisco Coelho, Mariana Diniz e 
Gonçalo Diniz - 8º Kyu (cinto Ama-
relo) 
Adultos, da Classe do Mestre Jor-
ge Maia Marques: 
Ricardo Machado - 3º kyu (cinto 
castanho) 
Gonçalo Dias e Eduardo Dias - 4º 
kyu (cinto roxo) 
Tiago Pereira - 6º kyu (cinto verde). 

Os atletas do CNG participaram em 
Março no XXV Campeonato Nacio-
nal, com os seguintes resultados: 
Infantis e Juvenis, das classes do 
Mestre Bruno Santos: 
Omar Abdelsalam e David Fernan-
des – 3º lugar em Kumi Embu 3 -1 
kyu Masculino (Infantil) 
Vasco Piloto – 3º lugar em Embu 
Solo  9º - 4º Kyu Masculino (Infantil) 
Gonçalo Soveral – 3º lugar em 
Embu Solo 3 -1 kyu Masculino 
(Infantil) 
Martim Viana – 3º lugar em Embu 

Solo 3 -1 Kyu Masculino (Juvenil) 
Adultos, da classe do Mestre Perei-
ra da Silva: 
Adélio Silva e Francisco Melo – 4º 
lugar em Kumi Embu 3 -1 Kyu 
Maculino (Adulto) 
Margarida Nascimento e João Reis 
– 6º lugar em Kumi Embu 2 Dan 
Misto (Adulto) 

Os atletas do CNG da classe do 
Mestre Daniel Rosito participaram 
em Abril no ATA Europe - European 
Leadership Camp, com os seguin-
tes resultados: 
Daniel Rosito – 1º lugar em Formula 
e Sparring e 2º lugar em Combate 
de Armas 
Eduardo Castelo – 1º lugar em For-
mula e 2º lugar em Armas 
Carolina Oliveira – 1º lugar em Fór-
mula e 2º lugar em Sparring e 
Armas 
Ricardo Mendes – 1º lugar em 
Armas e 2º lugar em Fórmula 
João Pedro Ribas – 1º lugar em 
Armas 
Gonçalo Romero – 1º lugar em 
Sparring e 2º lugar em Fórmula e 
Armas 
João Tiago Rodrigues – 1º lugar em 
Armas e 2º lugar em Sparring 
Camila Vargas – 2º lugar em XMA 
forms e 3º lugar em Fórmula 
Riçado Mira – 2º lugar em Armas e 
3º lugar em Sparring 
Pedro Mesquita Oliveira – 3º lugar 
em Fórmula 
Guilherme Moura – 3º lugar em 
Combate de Armas 

KARATÉ-SHUKOKAI 

SHORINJI-KEMPO 

TAEKWONDO 

 
 
 
 
 
MAIO 
Equipa de Sub-12 foram 3ºs 
classificados na fase regional de 
Inter-clubes. 
Breno Gonçalves, vencedor do 
Torneio C sénior da Póvoa de 
Stº Adrião. 
Nuno Pinheiro convocado pela 
Selecção Regional Sub-12 para 
disputar o Torneio de Alcobaça 
grupo A  
Duarte Trindade finalista a sin-
gulares e pares no Torneio de 
Setúbal Sub-12. 
Gonçalo Ramos finalista a 
pares no Torneio de Setúbal sub
-12. 
Breno Gonçalves foi finalista no 
Torneio Sénior da Qta da Moura. 
 
JUNHO 
Catarina Pedrosa finalista no 
Torneio B do Ace team Sub-14. 
 
JULHO 
Pedro Morais e João Afonso 
Rodrigues venceram a final de 
pares do Torneio do Jamor Sub-
14. 
Catarina Pedrosa vice Campeã 
Nacional Sub-12 a singulares em 
Vilamoura. 
Alan Dawson finalista a singula-
res e pares na Taça Salazar 
Leite na categoria de Sub-12 no 
CT Estoril. 
Débora Madile e Catarina 
Pedrosa semifinalistas a pares 
no Campeonato Nacional Sub-12 
em Vilamoura. 
Catarina Pedrosa e Nuno 
Pinheiro atingiram os 1/4 final a 
mistos no Campeonato Nacional 
Sub-12 em Vilamoura. 
Débora Madile foi semifinalista a 
singulares do Campeonato 

Nacional de Sub-12 em Vilamou-
ra. 
Miguel Redmont atingiu os 1/8 
final após ter vindo da qualifica-
ção no Campeonato Nacional 
Sub-12 em Vilamoura. 
Nuno Pinheiro atingiu os 1/4 
final do Campeonato Nacional 
Sub-12 em Vilamoura.  
Veteranos +45 femininos foram 
Vice-campeãs Nacionais de Inter
-clubes no CIF. 
Veteranos +50 masculinos 
foram 3ºs classificados no Cam-
peonato Nacional de Inter-clubes 
no CT Estoril. 
Veteranos +45 masculinos 2ª 
divisão foi semifinalista no Cam-
peonato Nacional de Inter-clubes 
no CT Estoril. 
Duarte Trindade vencedor a 
pares masculinos Sub-12 no CT. 
Jamor. 
 
AGOSTO 

Gonçalo Castro  vencedor a 
singulares no Torneio Qta das 
Flores a Sub-12. 
Duarte Trindade finalista a sin-
gulares no Torneio Qta das Flo-
res a Sub-12. 

 

Veteranos+45 femininos 
Vice-campeãs Nacio-

nais de 
 Inter-clubes no CIF. 

Terminou mais uma 
época desportiva de 
sucesso do voleibol do 
Clube. 
 

Sagrámo-nos Campeões Nacionais 
da 3º Divisão Sénior Masculinos 
com uma equipa de atletas que 
saíram todos da nossa formação.  
Somos um dos três maiores clubes 
da região de Lisboa, com mais de 
150 atletas federados e o único com 
três equipas Sénior.  
Obtivemos um excelente 7º lugar na 
classificação final nos Campeonatos 
Nacionais de 2ª Divisão Seniores 
Femininos e Masculinos. 
Continuamos a desenvolver um 
bom trabalho na formação dos nos-
sos atletas mais jovens, onde desta-
camos, pela sua ótima prestação, 
as equipas de Juvenis e Cadetes 
Femininos que se apuraram para a 
2ª fase do Campeonato Nacional e 
ficaram em 3º e 6º lugares, respecti-
vamente, na classificação final.  
Os Iniciados e Júnior Masculinos 
sentiram mais dificuldades em com-
petir de igual para igual com os 
seus adversários mais velhos e com 
grupos mais equilibrados devido ao 
facto de terem muitos atletas no 
início da sua formação e com nível 
técnico não muito elevado, mas 
conseguiram o apuramento para a 
2ª fase dos Campeonatos Nacionais 
e ficaram em 3º e 6º lugar, respecti-

vamente, na classificação final.  
Boas indicações para o futuro nos 
deram os nossos minis, que partici-
param em todos os torneios do 
circuito regional e obtiveram o 2º 
lugar no escalão A masculino, o 4º 
no escalão A feminino e 8º no esca-
lão B feminino.  
A nossa equipa de Iniciados Femini-
nos, com a maioria das atletas ain-
da Infantis, evoluiu muito durante a 
época e fez um excelente torneio de 
encerramento da Associação de 
Voleibol de Lisboa. 
Organizámos pela primeira vez no 
nosso parque desportivo e com 
enorme sucesso o 11º torneio de 
minivoleibol do circuito regional, 
onde os mais de 450 atletas acom-
panhados dos seus pais e familiares 
ficaram muito impressionados com 
as condições apresentadas pelo 
nosso Clube.  
No tradicional convívio com jogos e 
churrasco na nossa festa de encer-
ramento da época desportiva, os 
mais de 100 atletas e familiares 
demonstraram a sua cada vez mais 
forte ligação desportiva e social ao 
Clube.    
Como uma excelente forma de 
preparar a próxima época desporti-
va, participámos com uma das 
maiores comitivas de 7 equipas e 
75 atletas e treinadores no IV Tor-
neio Internacional  AMB Volleyball 
Cup 2015 em Espinho. Foi uma 

Época 2014/2015 

semana muito exigente, com 
uma média de três jogos por dia, 
onde as nossas atletas tiveram 
oportunidade não só de compe-
tir, mas também de ver e viver 
muito Voleibol. O balanço não 
podia ter sido melhor! Para o 
ano estaremos de volta!  
Durante o mês de Julho organi-
zámos mais uma vez a Acade-
mia Desportiva CNG 2015 com 
a participação de cerca de 90 

jovens. Nesta nossa alternativa 
das férias escolares e como 
objetivo também a captação de 
novos atletas para competição, 
proporcionámos em ótimas con-
dições a descoberta e o contac-
to com o mundo do desporto 
para que todos os participantes 
desenvolvessem as suas capa-
cidades físicas experimentando 
várias modalidades desportivas. 

 
 

Catarina Pedrosa 

Na foto, da esq. para 
a dir. 
Maria José Lima, 
Ana Chaparreiro, 
Isabel França (cap), 
Margit Thern,  
Paula Zoio  



Como tínhamos 
informado no bole-
tim anterior no dia 

22 de Fevereiro fizemos o anun-
ciado espetáculo "Dança Projeto 
Vida". Foi uma demonstração de 
expressão coreográfica onde 
algumas alunas exibiram as 
suas próprias coreografias tendo 
ainda representado as suas e as 
das colegas. Surgiram verdadei-
ras revelações nos trabalhos de 
clássico, neo-clássico e contem-
porâneo. Foi muito apreciado 
pelo público pela originalidade e 
pela oportunidade da revelação 
daquilo que as alunas já apren-
deram e puderam transformar 

em algo da sua criação.  É um 
projeto para continuar.  
Em 22 de Março fizemos a nos-
sa 3ª edição do "Dançarte" onde 
mais uma vez apresentámos e 
revelámos alguns grupos e esco-
las com diversos estilos de dan-
ça. Tivemos uma enorme partici-
pação de elementos já nossos 
conhecidos e que mais uma vez 
nos deliciaram com as suas 
representações.  
No dia 17 de Maio, no auditório 
do Colégio Marista de Carcave-
los, fizemos o nosso 23º Festival 
da Primavera no qual apresentá-
mos novas coreografias da pro-
fessora Noémia Ferraz e no qual 
participaram todas as classes. 
Este ano o espectáculo tinha 
como enredo uma história acer-
ca de bailarinas e bailados, que 
as mais pequenitas foram lendo 

e apresentando com toda a sua 
graciosidade.  
Uma palavra também para a 
coreografia de contemporâneo 
"Oblivion" de Marta Escudeiro 
cujo trabalho neste estilo vem 
desenvolvendo há anos. Está 
prevista entretanto em 2016 uma 
classe deste estilo orientada 
pela Marta Escudeiro. Durante 
este ano serão feitos alguns 
Workshops em datas a anunciar. 
Dia 30 de Maio tivemos o anual 
Festival do CNG, onde todas as 
classes se apresentaram numa 
coreografia única, tentando 
representar um pouco do traba-
lho das aulas diárias, desde a 

preparação física na barra clás-
sica, e centro, passando pelas 
pontas e exercícios coreográfi-
cos. 
Tivemos neste dia a estreia 
neste nosso Festival da recente 
classe de Dançafitness que 
depois de uma pequena exibição 
de exercícios de aquecimento 
nos presenteou com um rock 
dançado com muita musicalida-
de e alegria. 
Dia 9 de Junho participámos nas 
festividades do Município de 
Cascais, na Praça 5 de Outubro, 
com o bailado "Polonaise" repre-
sentado pela classe Avançada. 
Em Setembro recomeçam todas 
as aulas habituais, com desta-
que para o  Ballet Adulto às 2ª e 
4ª feiras 19h30 ( aula conjunta 
com o ballet classe avançada) e 
Dançafitness 2ª e 4ª - 10h30. 

.Este foi um ano de crescimento 
para a rítmica do CNG, não só em 
termos de número de ginastas, mas 
também em termos de resultados 
obtidos, assim como de reconheci-
mento com o número de convites 
para participações em eventos a 
aumentar. Para além dos torneios 
já mencionados em Fevereiro, a 
classe de competição participou em 
outros eventos, sendo estes: 
- Torneio José António Marques, 
competição nacional da primeira 
divisão, em que a ginasta Mariana 
Machado obteve um 31º lugar. 
- Campeonato distrital de apura-
mento para os nacionais – Este ano 
o apuramento para os Campeona-
tos Nacionais de Base foi reduzido 
para 1/3 do ginastas participantes 
por escalão,.O CNG apurou seis 
ginastas, mais duas que na época 
anterior em que se apuravam meta-
de das ginastas participantes. 
 
Nesta competição Rita Oliveira 
obteve um 3º lugar na classificação 
geral em bola de iniciadas e Sara 
Mendonça no mesmo escalão um 
primeiro lugar em bola. 
No escalão de juvenis, Francisca 
Alegre foi campeã distrital de arco e 
Joana Campos obteve um segundo 
lugar a corda. 
Em relação às juniores Joana 
Mateus classificou-se em 2º lugar  
a maças. 
Ainda nesta competição, mas em 
grupos, as iniciadas obtiveram o  2º 
lugar e as juniores o 3º. 
- Campeonato distrital 1ª divisão e 
grupos – A ginasta Mariana Macha-
do representou o CNG tendo obtido 
um 6º lugar. O grupo de iniciadas 
classificou-se em 3º lugar e o grupo 
de juniores foi campeão distrital. 
- Prova de Qualificação para o 
Campeonato Nacional de 1ª divisão 
– À semelhança das restantes 
competições nacionais de primeira 
divisão o clube esteve representa-
do pela ginasta iniciada Mariana 
Machado que se qualificou no 22º 
lugar. 
- Campeonato Nacional de Base 
Nesta competição o CNG esteve 
representado pelas ginastas inicia-
das: Catarina Pereira, Catarina 
Sousa, Rita Oliveira e Sara Men-
donça, pela ginasta júnior Joana 
Mateus e pela ginasta sénior Carlo-

ta Castro. De salientar o 5º lugar 
obtido pela ginasta Rita Oliveira. 
- Torneio da Páscoa do Sport Algés 
e Dafundo – este é um torneio 
nacional, tendo participado nesta 
competição as ginastas Alice Flóri-
do, Rita Oliveira e Mariana Macha-
do. Salienta-se neste evento o 8º 
lugar obtido pela ginasta infantil 
Alice Flórido. 
- Campeonato Distrital de Conjun-
tos – O CNG esteve representado 
por um conjunto de iniciadas e um 
conjunto de juniores. O primeiro 
classificou-se em 4º lugar e o 
segundo em 3º lugar. 
- Campeonato Nacional de Conjun-
tos – Os conjuntos que estiveram 
presentes nos distritais participa-
ram igualmente no Nacional, tendo 
o conjunto de iniciadas obtido um 
19º lugar e o de juniores o 9º lugar 
menção de honra prata e o Portu-
galgym. 
 
Saraus 
A classe de competição de ginásti-
ca rítmica não se limitou a partici-
par nas competições acima descri-
tas, tendo participado em diversos 
saraus, entre eles o Cascaisgym, o 
Festival das Novidades, o Gym for 
Life, tendo obtido a menção de 
honra prata e o Portugalgym. 
Todas as classes de ginástica rítmi-
ca participaram no Festival do 
CNG, tendo sido um momento 
marcante para todas as ginastas, 
pois foi o culminar do trabalho de 
todo o ano para as classes de ini-
ciação, representação e represen-
tação 2 e a oportunidade da classe 
de competição mostrar o seu traba-
lho em casa. 

Esta época as responsáveis pela 
Classe de Acrobática assumiram 
que esta apenas iria trabalhar para 
saraus de grupo, colocando de 
parte a vertente competitiva. Assim 
esta classe participou nos seguin-
tes eventos: 
• Ol impíadas dos  Maris tas 

(realizado a 17 de Abril) 
•  Sarau do CascaisGym (realizado 

no pavilhão do Dramático de 
Cascais e integrado nas festas de 
Cascais no dia 12 de Junho) 

• PortugalGym (Festa Nacional da 
Ginástica, realizada em Loulé 
durante os dias 19, 20 e 21 de 
Junho). 

Festival CNG 

 

Torneio Primavera Verão, Cadetes, 
 Arco Recurvo, Distância a 15 Metros 

Classificação 

 

 

 

1º Bruno Amorim 
2º Alexandre Rocha 
3º Mariana Valverde 
4º Joana S. Salvado 
5º Teresa C. Carvalheira 
6º Rafael Cepeda  
7º Pedro S. Pereira 
8º Carlos Esteves da Silva 

2R.60T. 503 P. 
2R.60T. 352 P. 
2R.60T. 328 P. 
2R.60T. 301 P. 
2R.60T. 226 P. 
2R.60T. 178 P. 
2R.60T. 169 P. 
1R.30T. 103 P. 

Robins 

     Liu Zhicai         .300 P. 

Mariana Valverde 
 
Bruno Amorim 
 
Alexandre Rocha 

 

 

RÍTMICA 

GINÁSTICA 

ACROBÁTICA 

Está em desenvolvimento a remodelação do site do 
C.N.G., que passará a ser  

www.cng.pt 
 

Também o e-mail do Clube passou a ser 
geral@cng.pt 


