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ASSEMBLEIA GERAL 

 
 CONVOCATÓRIA 

 
Nos termos do número 1, alínea a) do artigo 32º dos Estatutos convoco a 
Assembleia Geral do Clube Nacional de Ginástica a reunir em Sessão 
Ordinária nas Instalações do Parque Desportivo, Rua Machado dos San-
tos, 112, no dia 18 de Março de 2016 pelas vinte e uma horas, com a 
seguinte 
 

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

pectivo parecer do Conselho Fiscal e Jurisdicional. 
 
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 2016 
 

 O Presidente da Assembleia Geral  
 

Dr. Alexandre Manuel de Pinho Sobral Torres  

OS NOSSOS ATLETAS 
 

ATLETAS DISTINGUIDOS COM TROFÉU 
 
Karaté  
Nuno Dias  
Vencedor Open Europeu de Shukokai em Kumite HW 
 
Ténis  
Isabel França (cap), Isabel Cunha D'Eça, Paula Zoio, Mª.José 
Lima, Ana Chaparreiro, Margit Thern  
Vice-Campeãs Nac. de Equipas Veteranas Femininas +45 
 
Isabel Cunha D'Eça e Maria José Lima 
Campeãs Nacionais de Pares Femininos Veteranos +50 
 
Isabel Cunha D'Eça  
Campeã Nacional de Pares Mistos Veteranos +40 
Campeã Nacional de Singulares Veteranas +55 
 
Maria José Lima 
Campeã Nacional de Pares Mistos Veteranos +60 
Campeã Nacional de Singulares Veteranas +60 
 
Voleibol (Equipa Masculina Seniores)  
Bruno Sousa (cap), Rafel Gameiro, João Celeste, João Santos, 
Miguel Carvalho, Henrique Oliveira, André Almeida, António 
Almeida, Diogo Borges, Francisco Nunes, Eduardo Piretti, Pedro 
Francisco 
Campeões Nacionais de Seniores 3ª Divisão 
 

ATLETAS DISTINGUIDOS SEM TROFÉU (só com diploma) 
Ténis 
Catarina Pedrosa - Vice-Campeã Nac. de Singulares Sub 12 
 
Isabel França (Cap.), Isabel Cunha d'Eça, Paula Zoio, Maria José 
Lima, Ana Chaparreiro e Margit Thern) 
Vice-Campeãs Nac. de Equipas Veteranas Femininas +45 Campeãs 
Regionais de Equipas Veteranas Femininas +45 

A L M O Ç O  D E  N A T A L  
 

Tal como é habitual, realizou-se no dia 24 de Dezembro o almoço 
de Natal da Direcção e dos colaboradores do CNG. É sempre uma 
oportunidade de podermos confraternizar e trocarmos opiniões 
sobre o nosso Clube, resultando assim, para além do facto de 
fomentar uma amizade entre todos, na possibilidade de partilhar 
ideias que possam traduzir-se em resultados positivos para o CNG. 
A Direcção aproveita esta oportunidade para aqui expressar os 
seus agradecimentos pelo empenho manifestado pelos colabora-
dores do C.N.G.  

 

Testes Legionella - 20-01-2016 
Resultados Testes Legionella 

 
Conforme acontece todos os anos, foram efectuadas nas instalações 
do Clube Nacional de Ginástica análises para pesquisa e quantifica-
ção de Legionella. Mais uma vez ficou verificado que não há registo 
de Legionella pneumophila nas nossas instalações. 

 

 



O Verão já lá vai, as férias também e as classes de dança  voltaram ao 
seu trabalho diário.  
Em Setembro recomeçaram as aulas com as classes habituais de 
níveis Iniciação, Intermédio I, Intermédio II e Avançado médio II e 
Avançado. Como todos os anos foi necessário um ajuste destas clas-
ses tendo em vista as idades, mas principalmente as qualidades artísti-
cas e físicas desenvolvidas até agora de acordo com a sua maturidade. 
Esta movimentação acontece todos os anos no início do ano letivo e 
mais alterações se farão até final do ano. 

O ballet adulto teve uma boa recepção da parte dos associados e for-
mam neste momento um grupo bastante interessado confirmando 
como é importante a arte do ballet em qualquer idade. 
No dia 24 de Outubro participámos no espetáculo Innocent Love numa 
colaboração a favor da Liga Portuguesa dos Direitos dos Animais e do 
Team No Stress em Mem Martins 
No dia 28 de Novembro foi efetuado um Workshop de dança Contem-
porânea sob a orientação da professora Marta Escudeiro e que teve o 
esperado sucesso. Como foi informado no boletim anterior é do nosso 
interesse haver uma classe deste estilo de dança no próximo ano. 
No dia 12 de Dezembro estivemos em Carenque participando na festa 
de Natal a convite da “AMORAMA” uma Associação dedicada a cuidar 
de deficientes profundos e com a qual gostamos sempre de colaborar  
No dia 13 de Dezembro todas as classes de dança fizeram o habitual 
Dançar Natal onde todas as alunas deram o seu melhor, tendo ainda 
como colaboração a representação das alunas de Dança Fusion da 
professora Marta Garção 

De congratular a classe de Dança Fitness que nos apresentou uma 
dança típica do interior do Brasil com uma boa representação e mos-
trando mais uma vez que a dança é de todos para todos e os benefí-
cios são imensos. 
Dia 17 de Janeiro foi a vez de apresentarmos pela primeira vez um 
Workshop de Dança Clássica ( Método Vaganova) tendo como mestre 
o professor e bailarino Aleksander Vorontsov que deliciou as alunas 
numa classe a partir dos 8 aos 13 anos e outra dos 14 em diante.  
É nossa intenção repetir estes Workshops, valorizando assim o traba-
lho das nossas alunas e projetando a imagem do clube a nível artístico. 
No dia 13 de Março faremos o nosso anual espetáculo Dança Projeto 

de Vida, representação de expressão coreográfica, desta vez no Audi-
tório do Casino Estoril. Mais uma vez o nosso Grupo de Dança C.N.G. 
irá apresentar algumas coreografias da iniciativa de algumas alunas. 
Domingo 15 de Maio estaremos no auditório do Colégio Maristas para 
o nosso 24º Festival da Primavera para o qual enviamos desde já o 
nosso convite 
Entretanto estejam atentos às nossas informações de actuações que 
sejam do vosso interesse e que divulgaremos sempre através dos 
canais habituais. 
O bailado não é uma elite, independentemente do estilo que interprete, 
o  importante é ter qualidade, por isso façam parte do público que con-
tinua a estar presente nos nossos espectáculos e não se arrependerão. 

 
DANÇA FITNESS 

Esta modalidade continua a ter muita procura pois que não pretenden-
do ter a técnica da dança, principalmente a clássica,  e sem o constran-
gimento da idade,  trabalha o corpo no seu todo utilizando diversos 
meios ao alcance de todos.  Ponto importante será sempre ter em con-
ta a elegância, a postura física tão importante, assim como a musicali-
da de, coordenação de movimentos, rapidez de raciocínio e interpreta-
ção dos sentimentos. 
No dia 13 de Dezembro no espectáculo “Dançar Natal” tivemos um 
momento de alegria no qual o público colaborou através da representa-
ção de uma dança tradicional brasileira interpretada por algumas des-
tas alunas. 
Os nossos parabéns e votos de uma boa continuação 

 

 

Durante o ano de 2015, a secção de bridge do CNG 

organizou os torneios de bridge do Circuito Torneios 

da LInha sob a batuta do diretor do torneio Carlos 

Ferreira. Este circuito concluiu em 2015 a sua 3ª edi-

ção e consolidou-se como um dos principais circuitos 

de referência do panorama bridgístico da região de Lisboa, tendo nele 

participado mais de 150 jogadores ao longo do ano. Este torneio consti-

tui assim a principal face visível do CNG no âmbito do bridge nacional. 

 



 
 

 
2015/2016 

 
  

Em 2015, o Clube Nacional de Ginástica foi con-
siderado pela Associação de Ténis de Lisboa, 
como sendo o 7º melhor Clube de Ténis da região 
de Lisboa (entre 72 clubes), recebendo o Título 
Clube de Ouro. 
Para este título são analisados, o número de 
jogadores federados, os resultados obtidos indi-
vidualmente. 
 
Durante o ano tivemos 350 atletas inscritos com 
um total de 290 alunos/mensais, dos quais 70 fed-
erados. 
 
O circuito interno para alunos da escola, consisti-
tuido por 6 torneios, teve a participação de 90 atle-
tas. 
 

Classificações Individuais 
 
Catarina Pedrosa - Vice Campeã Nacional sub 12 

Débora Madile -Campeonato Nacinal Sub-12 Sin-

gulares -semifinalista  

Debora Madile e Catarina Pedrosa - Campeo-

nato Nacional Sub-12 Pares Femininos - semifinal-

istas 

Bernardo Lemos  -  Campeão regional sub18 

Maria José Lima  - Campeã Regional de Veter-

anos Femininos +45 

- Vice Campeã Nacional de Veteranos Femini-

nos+45 

Isabel D’Eça - Campeã Regional Femeninos +50 

e +55 

-  Campeã Regional de Pares Mistos +50 

- Campeã Nacional de Pares Mistos Veteranos 

+40 e +50 

-  Campeã Nacional de Veteranos Femininos +55 

Maria Luis Paralta -Vice Campeã Regional de 

Veteranos Pares Mistos + 45 

João Nobre -Vice Campeão Regional de Veter-

anos Pares Mistos + 45 

 
Classificações por Equipas (Inter-clubes) 

 
Séniores Masculinos A (3ª divisão)  

 - Vice Campeões Regionais 

Veteranos Femininos +45  

 - Campeãs Regionais 

 - Vice Campeãs Nacionais 

Veteranos Masculinos+45  

 - Semifinalistas no campeonato Nacional  

GINÁSTICA  

Continua na pág. seguinte 

A Ginástica do CNG, iniciou um novo ciclo em setembro com a rees-
truturação da equipa técnica. Para a presente época contamos com 
uma maior oferta nas diferentes especialidades da Ginástica. 
A Ginástica Infantil abre portas a um novo escalão, dividindo-se em 2-
3 anos (babyGYM) e 4-5 anos (KidsGYM). Estas aulas contam com 
cerca de 12 alunos e são da responsabilidade da professora Sofia 
Freitas e das monitoras Patrícia Antunes e Maria Figueiredo. 
As três classes Formativas mantêm-se sob a responsabilidade do 
professor Alexandre Lima e da professora Helena Lopes, tendo a 
monitora Patrícia Antunes como nova colaboradora destas classes em 
que o principal objetivo é a aquisição de todas as competências 
necessárias para a especialização nas diferentes áreas gímnicas. 
Estas três classes contam com cerca de 60 alunos e está aberta a 
ginastas com idade superior a 6 anos. 
Por fim e num nível mais avançado, temos as especialidades de 
Ginástica de Trampolins, Ginástica Acrobática e Ginástica de Repre-
sentação, que abre a porta a ginastas também com idade superior a 6 
anos, mas já com algumas competências gímnicas adquiridas. Estas 
três classes estão sob a coordenação técnica da professora Sofia 
Freitas e têm cerca de 90 ginastas. A Ginástica de Trampolins está 
sob a responsabilidade do professor João Cardoso e tem como princi-

pal objectivo a introdução da modalidade olímpica no Clube e a prepa-
ração para que na época de 2016/17 o CNG possa estrear-se em 
competição. Visa também desenvolver a actividade gímnica na área 
dos saltos, proporcionando aos jovens atletas a experiência no mini-
trampolim, no duplo-minitrampolim e na cama elástica (trampolim 
grande). A Ginástica Acrobática tem como responsáveis os professo-
res, Helena Lopes e Rita Neves. A equipa técnica tem como principal 
objetivo a participação no 8º Torneio de Desenvolvimento da Associa-
ção  de  Ginástica  de   Lisboa e a participação no festival. nacional 
Gym for Life, assim como outros saraus. A Ginástica de Representa-
ção (GpT: Ginástica para Todos) está sob a responsabilidade do pro-
fessor Miguel Balsas e tem como principal objetivo a pratica gímnica 
individual visando exibições nacionais e internacionais, destacando-se 
o PortugalGYM, que este ano se realiza em Torres Novas. Esta moda-
lidade é característica pela ausência de competição. Por sua vez, a 
Ginástica Rítmica sofreu ao longo do ano um incremento significativo 
na sua actividade. Tendo chegado ao mês de Agosto com cerca de 80 
atletas nas diversas modalidades, teve uma procura exponencial, fac-
to a que parece estar associada a dinâmica funcional muito própria 
das duas professoras que têm abraçado de forma incansável, profis-
sional, e responsável, deste grupo cada vez mais numeroso e coe-
so.  Mais próximo do final do ano, foi criada nova classe, Gymdance, 
formada por um grupo de mães das atletas mais novas, o que espelha 
o interesse que tal modalidade continua a despertar. A tradução práti-
ca desta procura traduz-se em cerca de 100 atletas a praticar as diver-
sas modalidades de Ginástica Rítmica até finais de 2015. 
Não queremos deixar de referir algumas carências que, face ao 
aumento da procura vão começando a sentir-se, traduzidas na falta de 
espaço  para  dar  mais  aulas, assim como a necessidade de criar um   

 

O Site do CNG foi remodelado 
 

Mantenha-se actualizado 
sobre as actividades do Clube 



 
As disciplinas que se incluem nesta designação conti-
nuam a demonstrar muita vitalidade conforme demons-
tra a procura entre os sócios do CNG, com mais de 150 

praticantes nas seis modalidades actualmente em funcionamento. 
No início da época 2015/2016 registaram-se duas alterações: A 
primeira, originada principalmente por questões de falta de espaço, 
consistiu no encerramento da classe de Kick Boxing, essencialmen-
te uma modalidade de combate, entre as demais aquela que 
menos se enquadrava no espírito tradicional das Artes Marciais. A 
segunda alteração deu-se no Taekwondo pela substituição do Mes-
tre responsável. Assim, a oferta do CNG foi um pouco reduzida, 
embora continuem as mais importantes classes, todas elas com 
três aspectos comuns: (a) Excelente fonte de exercício físico, com-
binando o desenvolvimento harmonioso do corpo com a coordena-
ção motora, a destreza e os reflexos; (b) Factor de desenvolvimen-
to 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 autocon-
fiança. 
Todos os Mestres, Professores e Instrutores são pessoas de com-
provada experiência e possuem todas as competências técnicas e 
pedagógicas necessárias. Todos eles são credenciados pelas 
Federações respectivas e desempenham as suas tarefas com assi-
nalável zelo e dedicação. 
O CNG tem dedicado às Artes Marciais uma atenção persistente no 
sentido de manter em bom estado e, sempre que possível melho-
rar, as instalações e os equipamentos, aspectos em que tem aplica-
do um esforço especial.  
Em resumo, no CNG podem ser actualmente praticadas as seguin-

tes Artes Marciais: 
Trata-se de uma das mais antigas e prestigiadas Artes Marciais. 
Sob a direcção do Mestre Dr. Francisco Leotte e do Instrutor Carlos 
Sanches, esta modalidade tem três sessões por semana. O Aikido 
não tem fins competitivos, sendo o progresso dos praticantes aferi-
do por estágios e treinos regulares. 
Tentativamente, foi também aberta uma nova classe desta modali-
dade sob a responsabilidade do Mestre Dr. Pedro Girão, num horá-

rio matinal ainda sem alunos. 
Originária do Brasil, a modalidade está sob a orientação do Instru-
tor Nuno Pereira e tem duas sessões semanais. Conjuga uma forte 
componente de destreza física com ritmos e cadências 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 fortemente 
implantadas no CNG. A orientação está a cargo do Mestre António 
Geraldes, coadjuvado pelo Instrutor Frederico Caetano. Actualmen-
te existem três classes: Iniciação, Iniciação I e Judo II (Graduados e 
competição), cada uma com duas sessões por semana. A pouco e 
pouco começam 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 Maia Marques e 
Carlos Marreiros tem três classes: Iniciação, Combate e Tradicional 
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, tendo obtido recentemente mais um 

excelente resultado numa competição internacional.  
Trata-se de uma das modalidades clássicas das Artes Marciais. 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 alcança-

do bons resultados em competição. 
É uma das modalidades mais populares no CNG, agora sob a 
orientação do Mestre Filipe Freire. Actualmente estão em funciona-
mento várias classes desde a infantil à classe de competição com 
uma, duas e quatro classes semanais. Alguns atletas do CNG têm 

KARATÉ-SHUKOKAI 

SHORINJI-KEMPO 

TAEKWONDO-SONGAHM 

JUDO 

 

AIKIDO 

CAPOEIRA 

 
 

Época 2015/2016 

Grandes expectativas para o voleibol do Clube no início da nova época 
desportiva 2015/16. Maior crescimento em número de atletas e equipas, 
melhorar a qualidade  no processo do treino desportivo e novos excelen-
tes resultados nos campeonatos regionais e nacionais são os objectivos 
definidos. Temos mais de 150 atletas, distribuídos nos seguintes esca-
lões: 
 
MINIVOLEIBOL FEMININO E MASCULINO 

INFANTIS FEMININOS E MASCULINOS 

INICIADOS  FEMININOS 

CADETES FEMININOS E MASCULINOS 

JUNIOR FEMININOS 

SENIOR FEMININOS E MASCULINOS 
 
A grande aposta para conquistar mais títulos nacionais são as equipas  
Sénior Masculinos “A” e “B”.  Em  Setembro ganhámos pela segunda vez 
na nossa história a Taça da Associação de Voleibol de Lisboa.  Conse-
guimos os primeiros lugares só com vitórias na 1ª Fase dos Campeona-
tos Nacionais da 2ª e 3ª Divisões e apuramento para as séries dos pri-
meiros na 2ª Fase.  Chegámos aos 1/8 de final da Taça de Portugal onde, 
depois duma excelente exibição, fomos eliminados pelo Benfica, a melhor 
equipa nacional.  
A equipa de Seniores Femininos ficou em 3º lugar na zona sul na 2ª divi-
são nacional mas deu boas indicações, com alguns jogos de boa qualida-
de, que na 2ª fase será uma equipa muito mais competitiva e ficará tam-
bém nos primeiros lugares.  
Conseguimos o apuramento para as fases nacionais e possibilidade de 
lutar para entrar na fase final nos campeonatos nacionais nos escalões 
de infantis, cadetes e juvenis femininos e  infantis e cadetes masculinos.  
Participámos em todos os torneios de minivoleibol do circuito regional 
com quatro equipas e estamos nas primeiras duas séries dos melhores 
clubes. Bons campeonatos e para as nossas equipas de iniciados e junio-
res femininos que não conseguiram o apuramento o nosso apreço e estí-
mulo pois deram sempre o seu melhor nos jogos disputados.  
Depois de demonstrar a nossa grande capacidade organizativa, aguarda-
mos co esperança ter a possibilidade de receber em Maio mais uma vez 
a fase final do campeonato nacional da 3ª divisão Sénior Masculinos, com 
todas as condições de sermos pela segunda vez  consecutiva campeões 
nacionais.- 

                              GINÁSTICA 
 
espaço adequado às exigências técnicas mais recentes, situação que se 
espera o futuro G5, pavilhão a executar de raiz, possa vir a colmatar. 
Numa tentativa de permitir dar resposta a quem só pode frequentar as 
aulas de ginástica ao sábado, foi criada a classe de GymMix, sob a 
orientação de Helena Lopes, Joana Costa e Joana Correia, que também 
permite trabalhar para que estes pequenos atletas possam ganhar bases 
para que futuramente possam integrar as nossas aulas da semana. 

 
 

Festa de Natal 
 

No passado dia 15 de Dezembro realizou-se a festa de Natal no pavilhão 
que contou com as classes de formativa I e II, acrobática e trampolins, 
onde os nossos atletas demonstraram os conteúdos trabalhados até ao 
momento. 
A classe de formativa (4ª e 6ª) presenteou os pais com uma pequena 
apresentação durante a aula no passado dia 18 de Dezembro no ginásio 
1. 

Cont. da pág. anterior 




