
No passado dia 18 de Junho, realizou-se mais uma vez o festival do clu-
be, onde as diversas classes apresentaram o trabalho realizado durante a 
época. É de destacar a grande adesão por parte dos nossos alunos/
atletas incluindo crianças e  adultos. 
Este ano tivemos uma nova estreia, a classe GymDance das professoras 
Joana Costa e Joana Correia, uma classe de ginástica para adultos que 
mistura movimentos de ginástica rítmica e dança. 
Na ginástica contámos com a presença de todas as classes incluindo os 
mais pequenos. 
As classes de zumba, gymdance e dançafitness, presentearam-nos com 
agradáveis exibições demonstrando o trabalho desenvolvido com adultos. 
O ballet apresentou uma coreografia onde integrou todos os seus alunos, 
permitindo ver qual a evolução dos bailarinos ao longo do tempo.  

As artes marciais, contemplaram-nos com demonstrações onde podemos 
verificar a evolução dos nossos atletas e as diferenças entre as diversas 
artes marciais. 
Este ano, o festival foi organizado em 2 partes, facilitando assim as entra-
das e saídas dos atletas e público. Foi possível assim não ter o pavilhão 
muito cheio. 
 
Em relação à música, a introdução de uma coluna proporcionou ao 
público uma audição melhor dos nossos pequenos pianistas. 
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No restaurante do parque desportivo teve lugar no dia 5 de Junho 
o tradicional jantar anual do CNG, desta feita celebrando o 66º 
aniversário. O evento reuniu a Direcção, dois sócios fundadores do 
nosso Clube e os funcionários e colaboradores que puderam estar 
presentes. Compareceram também algumas entidades convidadas 
em representação de instituições locais com as quais o CNG man-
tém relações de colaboração institucional.  
O jantar decorreu num saudável ambiente de confraternização, 
sendo de salientar dois momentos especiais. O primeiro, em que 
foram oferecidos emblemas comemorativos a três sócios que perfi-
zeram 50 anos de associados do Clube e a dez sócios há 25 anos 
associados do CNG.  
O segundo momento especial consistiu na entrega de medalhas ou 
faixas aos atletas do CNG que, ao longo do ano, conquistaram 
classificações de relevo em várias competições desportivas.  
Devem ser também destacadas as palavras de compromisso de 
apoio e colaboração por parte do Vereador Piteira Lopes da CMC, 
com o pelouro do Desporto, do Presidente da Mesa da Assembleia 
das Freguesias de Carcavelos e Parede e da Presidente da Junta 
da União das Freguesias de Carcavelos e Parede. 

  

No passado dia 14 de Maio realizou-se o Festival de 
Natação para os Colégios, onde o principal objectivo foi 

mostrar aos pais o trabalho desenvolvido pelo clube ao longo da época.  
No dia 5 de Junho, realizou-se o Festival de Natação para os sócios do 
clube, onde este ano a novidade foi a introdução de um mini-jogo de polo 
aquático e uma pequena aula de hidroginástica para os alunos mais 
velhos. A introdução destas duas actividades foram do agrado dos alunos 

que consideraram a 
ideia boa e que 
deveria ser repeti-
da. 

 
 
 
Resultados desportivos  
Após o último Boletim Informativo, apenas há a assina-
lar os últimos resultados do Karaté 

Os atletas do CNG participaram no Estágio Internacional em Abril, 
com os seguintes resultados: 
 
Classes dos Mestres Carlos e David Marreiros 
Paulo Carvalho - 8º Kyu (cinto amarelo) 
Ana Rita Ricardo - 5º Kyu (cinto azul) 
Paulo Salvador - 5º Kyu (cinto azul) 
Gonçalo Dias - 3º Kyu (cinto castanho) 
Eduardo Dias - 3º Kyu (cinto castanho) 
Ricardo Machado - 2º Kyu (cinto castanho) 
 
Graduação de 7º Dan 
O Mestre Jorge Maia Marques, coordenador da modalidade no 
CNG durante muitos anos, esteve presente no Treino de Instruto-
res-Chefe Mundiais da KSI do Estágio Internacional de Abril de 
2016, no qual foi submetido ao exame de graduação, tendo-lhe 
sido outorgada a alta graduação de 7º Dan.  

 

NATAÇÃO  

(Consultar 
horários 

na Secretaria) 



 
 

 
“Dança Projeto de Vida”  

No dia 13 de Março no auditório do Casi-
no Estoril fizemos este anual espetáculo 
onde mais uma vez foram dançadas 
coreografias de algumas alunas da clas-
se avançada que apesar de se tratar de 
uma experiência coreográfica ainda no 
seu início conseguiram mostrar uma 
qualidade de trabalho capaz de ser 
desenvolvida. A classe dos mais novos 
teve também uma bela apresentação. De 
salientar as boas condições a nível de 
palco e sala, assim como todo o profis-
sionalismo e simpatia dos técnicos das produções artísticas ArtFeist 
aos quais agradecemos. 
“Workshop de dança contemporânea”  Dia 03 de Abril a convite 
do Clube Nacional de Ginástica, e da professora Noémia Ferraz, 
decorreu este Workshop, sob a orientação da professora Maria 
Voronstova que tem uma aula deste estilo de dança a partir de Setem-
bro/16. 
“Dia Mundial da Dança” 29 de Abril  No dia 27 de Abril todas as 
classes de Ballet festejaram este dia com aulas abertas ao público. 
Muitos familiares dos alunos, amigos e alunos de outras modalidades 
estiveram presentes juntando-se à nossa festa 
“Workshops de dança de carácter e barra no chão”   Ainda den-
tro da comemoração do Dia Mundial da Dança o ex-bailarino e profes-
sor Aleksander Voronstov mais uma vez a convite do Clube Nacional 
de Ginástica e da Profª Noémia Ferraz dirigiu estas duas aulas, tendo 
ocasião de divulgar um estilo de dança pouco desenvolvido entre nós, 
a dança de carácter mas que faz parte das disciplinas do Conservató-
rio Nacional/ Escola Superior de Dança assim como de outras escolas 
de ensino profissional da dança. Esta aula quer pelas suas coreogra-
fias, quer pela alegria e empolgantes temas musicais, foi muito apre-
ciada pelos participantes.  
A barra de chão atividade corrente nas aulas de ballet e que se aplica 
em todos os estilos de dança foi também apreciada tanto por crianças 
como por adultos, visto não haver exclusão de idades. 
“24º Festival da Primavera”   Espetáculo que mostra o trabalho 
das classes da Escola de Dança do CNG orientadas pela Profª Noémia 
Ferraz. 
De acordo com a informação dada no boletim de Fevereiro/16 todas as 
classes de ballet participaram neste Festival, que decorreu no dia 15 
de Maio, no auditório do Colégio Marista de Carcavelos. Apesar de 
haver uma final de futebol à mesma hora, pudemos confirmar mais 
uma vez que existem espetáculos para todo o público assim como 
público para todos os espetáculos, e o nosso público esteve presente 

mostrando claramente o agrado pelo nosso trabalho. O tema deste ano 
foi o cinema e durante aproximadamente duas horas foram representa-
das algumas coreografias baseadas em músicas de filmes como por 
exemplo Música no Coração, Harrry Potter, Batman, Capitão América, 
Dança com Lobos, Guerra das Estrelas e Rocky, coreografias estas da 
autoria de Noémia Ferraz, Marta Escudeiro, Mariana Abreu e Maria 
Ana Henriques  
“Festival do Clube Nacional de Ginástica”   No dia 18 de Junho 
tivemos o nosso Festival anual onde as classes de Ballet tiveram a sua 
representação através de uma elaborada coreografia de apenas 10m 
que numa sequência fluída e harmoniosa todas as alunas tiveram 
oportunidade de mostrar um pouco do seu trabalho anual. 
Mais uma vez, e porque nunca é demais dizê-lo, podemos assistir ao 
desenvolvimento artístico e técnico dos nossos pequenos bailarinos, 
Guilherme Almeida, Francisco Pinheiro e Simão Aleixo, que acrescen-
tam às coreografias uma elegante postura masculina. 
 

DANÇA FITNESS 
 

Como dissemos no anterior boletim esta aula continua a ter bastante 
aderência dentro de uma classe etária que não tendo a veleidade de 
ser ou fazer exercícios e coreografias mais difíceis como os bailarinos, 
pretende sim manter a sua forma física, trabalhando o corpo e a mente 
no seu todo, pois que a memória e os reflexos rápidos são bastante 
desenvolvidos nesta aula. A nível físico o trabalho de resistência, força 
muscular, flexibilidade e equilíbrio são uma constante também. Sendo 
assim as aulas decorrem com descontração, bem-estar e alegria sem-
pre inspiradas em músicas adequadas. 
No Dia Mundial da Dança fizemos uma aula aberta ao público como 
comemoração desta data e foi bom termos a presença de pessoas 
interessadas em conhecer esta aula. 
Também no Festival do CNG mais uma vez nos presentearam com 
uma simples e graciosa coreografia inspirada numa música da cantora 
Madonna. 

 

 
A época de 2015/2016 revelou-se mais um ano de 
desenvolvimento e crescimento para as classes 
de ginástica rítmica. 

Entre os vários grupos, Iniciação, Representação, Competição de 
Grupos, Competição de Individual e GymDance totalizam-se cerca de 
cento e dez praticantes, sendo que a tendência ao longo do ano foi de 
crescimento, não se conseguindo responder a todos os pedidos das 
listas de espera. 
A classe de GymDance abriu em dezembro com um grupo de mães 
das ginastas de competição, tendo representado o clube no Portu-
galgym. 
Em termos de resultados desportivos, na presente época o CNG 
sagrou-se pela primeira vez Campeão Distrital por Equipas, jun-
tando-se a este título, outros em termos individuais, como por exemplo 
o título de Campeã distrital da ginasta juvenil Sara Mendonça, 
entre outros (anexo 1). 
Ainda no que se refere aos resultados obtidos durante este ano deve 
ser realçado que também pela primeira vez a classe de competição 
esteve presente nos Campeonatos Nacionais em todos os escalões, 
tendo em iniciadas conseguido colocar ginastas entre as melhores 
quinze classificadas e nos restantes escalões conseguido classificar 
ginastas nas primeiras dez classificadas, salientando-se o 4º lugar da 
Maria Freitas, ginasta junior em fita (anexo 1). 
Para além dos eventos competitivos específicos da ginástica rítmica, 
obteve-se ainda uma Menção Prata no Gym for Life (evento competiti-
vo nacional de Ginástica para Todos). 
Terminada a época de competições as classes de competição e com-

petição de grupos participaram em inúmeros saraus representando o 
CNG em eventos como o Portugalgym, o Cascaisgym, o Sarau da 
Câmara Municipal de Mangualde, o Lions, o Sarau de Alcabideche, 
entre outros. 
O Festival do CNG foi o culminar de um ano de trabalho para todas as 
classes de ginástica rítmica, com a participação em massa de todas 
as atletas que demonstraram a sua evolução ao longo do ano. 
Deve ainda ser salientado o projeto conjunto com as classes de acro-
bática que esteve presente tanto no festival do clube como no Cas-
caisgym, no Sarau de Alcabideche e no Gym for Life, neste último 
valendo também uma Menção Prata. 
A época terminou com a participação da classe de competição no 
Torneio Internacional SummerStars, onde as ginastas juvenis Catarina 
Sousa e Joana Campos obtiveram terceiros lugares. 

 GINÁSTICA RÍTMICA 



ACTIVIDADES GIMNODESPORTIVAS  -  ÉPOCA 2016/2017 

**A entrada nesta classe só é permitida mediante teste e autorização dos professores. 

CLASSE INÍCIO FIM IDADE SEXO HORÁRIO Vezes/Semana 

Ginástica Infantil  6 Setº  15 Jul  3 a 5  F+M  
3ª e 5ª  - 17:30-18:15  

Sáb –10:15-11:00  

1x/Sem. 
2x/Sem. 

Gym-mix 7 Setº  15 Jul 4 a 8 F+M 4ª e 6ª  - 18:30-18:15 / Sáb. 9:15-10:15 
1x/Sem. 
2x/Sem. 

Ginástica Formativa I 6 Setº 30 Jun 5 a 8 F+M 3ª e 5ª  - 18:30-19:15  2x/Sem. 

Ginástica Formativa II 6 Setº 30 Jun + 9 F+M 3ª e 5ª  - 19:15-20:15  2x/Sem. 

AcroForm 1 Setº 15 Jul 6 a 15** F+M 3ª e 5ª  - 18:30-20:00  2x/Sem. 

Ginástica Rítmica Iniciação 5 Setº 15 Jul 5 a 10 F 2ª e 4ª  - 17:00-17:45 2x/Sem. 

Ginástica Rítmica Representação 5 Setº 15 Jul + 10 F  2ª e 4ª  - 17:45-18:45  2x/Sem. 

Ginástica Rítmica “Move it” 6 Setº 15 Jul ** F 3ª 19:00-20:00 -  Sáb. 17.00-18.00  2x/Sem 

Ginástica Rítmica Competição Grupos   5 Setº   15 Jul   **  F   2ª e 4ª-19:00-20:15 / Sáb -10:00-13:00 3x/Sem. 

Ginástica Rítmica Competição 5 Setº 15 Jul   **  F   
3ª e 5ª - 17:00-20:00 / 6ª 17:00-20:15 

4x/Sem. 
Sáb.  - 14:00  - 20:00 

Dança Clássica - Intermédio I 5 Setº   30 Jun 6 a 11 F+M 2ª e 4ª  - 18:30 - 19:30   2x/Sem. 

Dança Clássica - Intermédio II 5 Setº   30 Jun +11 F+M 2ª e 4ª  - 17:30-18:30 2x/Sem. 

Dança Clássica - Avançado  5 Setº  30 Jun  + 12  F+M  
2ª e 4ª - 19:30-20:30 / 6ª 19:15-20:15 

3x/Sem.  
Sábado  -  10:30-13:00 

Clássica - Adultos 5 Setº   30 Jun + 12  F+M 2ª e 4ª - 19:30-20:30  2x/Sem. 

Dança Contemporânea 5 Setº   30 Jun + 12  F+M 2ª e 4ª - 17:00-17:45  2x/Sem. 

Dança Fitness  5 Setº 30 Jun + 14 F+M 2ª e 4ª  - 10:30-11:15  2x/Sem. 

Dance Fusion  3 Outº 15 Jul + 10 F+M 2ª e 4ª  - 17:30-18:15  2x/Sem 

Localizada 2 Setº 15 Jul + 14 F+M 2ª, 4ª e 6ª  - 9:30-10:15  3x/Sem. 

Localizada I 2 Setº 15 Jul + 14 F+M 2ª, 4ª e 6ª  - 8:45  9:30 3x/Sem. 

Gin. Localizada      2ª, 4ª e 6ª  - 18:45-19:30  3x/Sem.  

Step Local/Total Fit  1 Setº 15 Jul + 14 F+M 2ª, 4ª e 6ª  - 19:30:20:15  3x/Sem.  

Fitness      3ª e 5ª  - 18:50:19:35 2x/Sem 

Manutenção Feminina  
15 Setº 15 Jul + 14 F 

2ª e 5ª  - 09:00-10:00  2x/Sem. 

Fitness da classe de Manut.Fem.  6ª  - 09:00-09:45  1x/Sem. 

Gymdance 5 Setº 15 Jul + 16 F 2ª e 6ª  - 20:30-21:30   

Zumba 15 Setº 15 Jul + 14 F+M 3ª e 5ª  - 19:35-20:35 2x/Sem. 

Pilates 6 Setº 15 Jul + 14 F+M 3ª e 5ª  - 18:30-19:30  2x/Sem. 

Pilates 6 Setº 15 Jul + 14 F+M 3ª e 5ª  - 19:30-20:30  2x/Sem. 

Pilates 6 Setº 15 Jul + 14 F+M 3ª e 5ª -  09:00-10:00 2x/Sem. 

Yoga 5 Setº 15 Jul + 14 F+M 2ª e 6ª  - 19:30-20:30  2x/Sem 

Capoeira 2 Setº 15 Jul + 7 F+M 2ª e 6ª  - 18:15-19:00  2x/Sem. 

Aikido 2 Setº 15 Jul + 7 F+M 2ª, 4ª e 6ª  - 20:15-21:30  3x/Sem. 

Judo Iniciação 7 Setº 15 Jul 6 a 10 F+M 2ª e 4ª  - 18:15-19:00  3x/Sem. 

Judo Iniciação I 6 Setº 15 Jul 6 a 10 F+M 3ª e 5ª  - 18:30-19:15  2x/Sem. 

Judo II  - Graduados Competição 6 Setº 15 Jul + 10 F+M 3ª e 5ª  - 19:00-20:30  2x/Sem. 

Karaté Shukokai Iniciação 6 Setº 15 Jul 7 a 14 F+M 3ª e 5ª  - 18:30-19:30  2x/Sem. 

Karaté Shukokai Combate 15 Setº 15 Jul + 14 F+M 3ª e 5ª  - 19:30-20:30  2x/Sem. 

Karaté Shukokai Tradicional 15 Setº 15 Jul + 14 F+M 3ª e 5ª  - 20:30-21:30  2x/Sem. 

Karaté Shukokai Combate / Tradicional 15 Setº 15 Jul + 14 F+M  3x/Sem. 

Taekwondo Songahm   6 Set. 31 Jul. 

+ 7 F+M 3ª e 5ª  - 17:45-18:30  
1x/Sem. 

2x/Sem. 

3x/Sem.  

+ 7  F+M 3ª e 5ª  - 20:30-21:30 

+ 7  F+M Sáb.  - 11:45-12:40  

+ 7  F+M Sáb.  - 12:45-13:45  

Taekwondo Songahm Infantil 10 Setº  31 Jul 3 a 7 F+M 3ª e 5ª - 17:00-17:45 / Sáb.11:00 - 11:45 1x/Sem. 

Shorinjikempo 1 1 Setº 31 Jul + 10 F+M 3ª e 5ª  - 21:00-22:30 2x/Sem. 

Shorinjikempo 2  3 Setº 31 Jul + 6 F+M 
4ª  -  19:30-20:30 /  

2x/Sem. 
Sáb.  - 11:00-12:00 ou 12:00-13:00 

Tiro com Arco 16 Setº  30 Jun  + 8 F+M 2ª, 4ª e 6ª  - 20:30-22:00 3x/Sem. 

Futebol 2 Setº 31 Jul 5 a 15 M 
3ª e 5ª -  18:00-19:00 

2x/Sem. 
3ª e 5ª -  19:00-20:00 



 
Esta época a classe de 
acrobática e representação 
participou nos seguintes 
eventos: 
Acromix Cup, competição 
de acrobática que decorreu 
no Pavilhão da Escola 
EB23 do Alto do Moinho, 
Catujal no dia 9 de Abril. 
GymForLife, que decorreu 
em Elvas no dia 17  de 
Abril 

 
Festival de 
Alcabideche 
no dia 5 de Junho 
Sarau do CascaisGym 
(realizado no Mercado de 
Cascais no dia 20 de Maio) 
PortugalGym (Festa nacio-

nal da ginástica, realizada 

em Torres Novas nos dias 

10,11, 12 Junho) 

Resultados  
Época 2015/2016 

 
Breno Gonçalves 
que representa a equipa masculina do  
MCC - MeridianCommunity College,  
sagrou-se Campeão Regional / Esta-
dual  em Perkinston-MS. 
Nuno Pinheiro  (Na foto em baixo) 
- Torneio Pascoa Carcavelos sub 12, 
finalista a singulares e vencedor a pares 

- Open juvenil 
de Oeiras, 
semi finalista 
a singulares 
c o n v o c a d o 
para o está-
gio da Selec-
ção Nacional 
de sub-12 
realizado no 
E s t á d i o 
Nacional em 
Maio. 
- Campeona-
to Nacional 
de Sub 12, 

Semi- finalista a singulares e Vice Cam-
peão Nacional a pares. 
Carolina Godinho 
Torneio de Verão Carcavelos Cup, vence-
dora a singula res e pares 
Duarte Trindade 
Torneio de Verão Carcavelos Cup, vence-
dor a singulares e pares. 
Mafalda Mesquita 
Torneio de Verão Carcavelos Cup, finalis-
ta a singulares e pares 
Afonso Gomes 
Torneio de Verão Carcavelos Cup, vence-
dor a pares 
Alan Dawson 
Lumiar Kids Cup sub-12, vencedor a sin-
gulares e pares 
Pedro Morais 
Torneio sub-14 Jovens do Tejo 2016 na 
ET Jaime Caldeira, vencedor a singulares 
Miguel Redmont 
Torneio do CIF sub 14C, finalista a pares 
Gonçalo Castro 
Torneio do CIF sub 14C, finalista a pares 

Daniel Morais 
Vice Campeão Regional  veteranos +45 
Torneio de Corroios, nivel B, veteranos 
+45, vencedor 
Jorge Felix 
Vice Campeão Regional veteranos +50, a 
singulares e pares 
Isabel D’Eça 
Campeã Regional veteranos +60 
António Figueiredo 
Vice Campeão Regional veteranos +50 a 
pares 
Maria José Lima 
Campeã Regional veteranos +60, pares 
mistos 
Inter Clubes 2016 
Sub 12 mistos Vice Campeões Regio-
nais, 5º lugar no Nacional 
Veteranos +45 A femininos Campeãs 
Regionais e Nacionais 
Veteranos +35 A masculina Campeões 
Regionais e Nacionais 
3ª divisão séniores masculina Vice 
Campeões Regionais 
Veteranos +50 masculinos Campeões 
Regionais, 5º lugar no Nacional 

 
 
Uma das épocas com maior sucesso do 
voleibol masculino de alto rendimento para o 
clube. Somos bi-campeões da 3ª divisão, a 2ª 

melhor equipa Nacional da 2ª Divisão e ganhámos 
pela 2ª vez na nossa história a Taça da Associação de 
Voleibol de Lisboa. 
A equipa seniores femininos conseguiu com tranquili-
dade a permanência na 2ª Divisão e as equipas femini-
nas de  Infantis, Cadetes e Juvenis e as masculinas de 
Iniciados e Cadetes apuraram-se com bons jogos e 
muito mérito para os respectivos Campeonatos Nacio-
nais 
Participámos com 5 equipas e 55 atletas no V Torneio 
Internacional AMB Volleyball em Espinho e somos um 
dos clubes com mais forte presença sempre desde o 
1º torneio. 
Organizámos pela 2ª vez, e novamente com grande 
êxito, uma Fase final do Campeonato Nacional da 3ª 
Divisão, desta vez em Seniores Masculinos, corres-
pondendo da melhor forma à confiança e expectativas 
de todos os clubes participantes, assim como das enti-
dades oficiais envolvidas. 
A nossa Academia Desportiva 2016 ultrapassou todas 
as expectativas com mais de 130 participantes, 
demonstrando mais uma vez a sua qualidade, propor-
cionando a todos os jovens atletas o contacto inesque-
cível com o mundo do desporto e os hábitos saudáveis 
da vida. 
Vamos iniciar a nova época de 2016/2017 com o mes-
mo nível elevado de objectivos competitivos. Alcançar 
mais sucessos e, com grande motivação, conseguir 
fazer chegar a boa qualidade do voleibol praticado no 
clube a cada vez maior número de atletas possível. 
Temos 11 equipas de competição femininos e masculi-
nos, com cerca de 160 atletas , a participar em todas a 
provas oficiais, organizadas pela Associação de Volei-
bol, distribuídos pelos seguintes escalões: 
 - Minivolebol Feminino e Masculino 
 - Infantis Femininos 
 - Iniciados Femininos e Masculinos 
 - Cadetes Femininos 
 - Júnior Femininos e Masculinos 
 - Sénior Femininos e Masculinos 
Queremos desafiar todos os rapazes e raparigas com 
idades entre os 8 e os 18 anos, que tenham espírito de 
equipa e vontade, a vir experimentar um dos nossos 
treinos. Aí encontrarão novos colegas e excelentes 
treinadores que poderão ajudá-los a encontrar um 
caminho, com conhecimento e segurança para concre-

tizar e 
s u p e r a r 
os seus 
objetivos, 
pratican-
do este 
desporto 
especta-
cular e 
a p a i x o -
nante. 
  
(Consultar 

horários 

na Secre-

taria) 

Modalidade a funcionar no 
Clube Nacional de Ginástica 

desde 1999 (18 anos) tendo conseguido 
duas medalhas de bronze nos campeona-
tos nacionais 2009/1010; em 2011 cam-
peões nacionais por equipas, tiro de sala, 
escalão sénior homens, arco recurvo, 
constituído por Fernando Baptista, Jorge 
Jin Zhou, Eduardo Dias, Luís Carlos, 
Tiago Marques. 
 
Calendário desportivo previsto para a 
época 2016/2017: preparação das equi-
pas masculinas e femininas, vários esca-
lões, para os torneios oficiais F.P.T. Arco, 
Torneios internos, vários modelos e 
outros. 
  

ACROBÁTICA 

Equipa feminina Vet+45 (Isabel França 
(cap), Ana Chaparreiro Paula Zoio, Isabel 
Cunha D’Eça, Maria José Lima, Ana Roxo) 

Campeões nacionais veteranos +35 
Pedro Monteiro, Edgar Campos, José Vasco 

Graça e Marcos Santos 

Jorge Jin Zhou, Treinador, Fernando Bap-
tista, Alexandre Cardoso Ribeiro, 

"Dirigentes" 
Troféus e Medalhas de Mérito pelos servi-

ços prestados ao CNG. 

TIRO COM ARCO 

 
É importante que todos possam ter contacto com a 
prática musical. A missão da Academia OriGinal é 
iniciar crianças dos 6 aos 12 anos na prática do 
piano. 

Campeões Nacionais 
3ª Divisão Sénior Masculinos 

 
  


