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ASSEMBLEIA GERAL 

 
 CONVOCATÓRIA 

 
Nos termos da alínea b) do artigo 33º dos Estatutos con-
voco a Assembleia Geral do Clube Nacional de Ginásti-
ca a reunir em Sessão Extraordinária nas Instalações do 
Parque Desportivo, Rua Machado dos Santos, 112, no 
dia 31 de Março de 2017 pelas vinte horas, com a 
seguinte 
 

 ORDEM DE TRABALHOS 
 

1º Eleição dos Órgãos Sociais do Clube Nacional de 
Ginástica para o biénio 2017-2018. 

 
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, 24 de Fevereiro de 2017 
 

 O Presidente da Assembleia Geral  
 

Dr. Alexandre Manuel de Pinho Sobral Torres 

 
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 2017-2018, se efectuará em 
Assembleia Geral convocada para o dia 31 de Março de 
2017. 
 
Parede, 24 de Fevereiro de 2017 
 

 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 31 de Março de 2017 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 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, 24 de Fevereiro de 2017 
 

 O Presidente da Assembleia Geral  
 

Dr. Alexandre Manuel de Pinho Sobral Torres  

 A L M O Ç O  D E  N A T A L  
 

No passado dia 24 de Dezembro realizou-se, como é habitual, o 
almoço de Natal da Direcção e dos colaboradores do CNG que 
constitui uma oportunidade de podermos confraternizar e trocar opi-
niões sobre o nosso Clube, para além do facto de fomentar uma 
amizade entre todos, resultando assim numa de partilha de ideias 
que podem vir a traduzir-se em resultados positivos para o CNG. 
A Direcção aproveita esta oportunidade para aqui expressar os seus 
agradecimentos pelo empenho manifestado pelos colaboradores do 
C.N.G.  

 

VOLEIBOL: EQUIPA SENIOR MASCULINOS B 

Campeã Nacional de Seniores 3ª Divisão 



Excelentes fontes de desenvolvimento físico e de 
fortalecimento da disciplina e do carácter, as 
modalidades designadas por “Artes Marciais” conti-
nuam a despertar muito interesse entre os sócios 

do Clube, como se pode concluir pelo elevado número de prati-
cantes. Como é sabido, algumas delas não têm carácter com-
petitivo, sendo o progresso dos atletas avaliado regularmente 
através de estágios levados a efeito pelas respectivas Federa-
ções ou Associações. Nas modalidades competitivas a evolu-
ção é aferida pelos resultados obtidos nos respectivos cam-
peonatos regionais e nacionais. 
Como é natural, tendo a presente época começado apenas há 
três meses, não há ainda resultados significativos a salientar, 
podendo apenas ser referida a participação no torneio do 27º 
Aniversário do Judo Clube Pragal. As nossas atletas Raquel 
Brás e Iara Machado obtiveram, respectivamente, o 2.º e o 4.º 
lugares na prova de Juvenis. Parabéns às nossas judocas e ao 
seu Mestre António Geraldes!  
Também deve ser aqui noticiado que Nuno Dias, o nosso kara-
teca de alta competição, foi vice-campeão Mundial de Karaté 
Shukokai em Kumite (combate) na categoria de mais de 90 kg. 
Embora Nuno Dias já nos tenha habituado a extraordinários 
resultados, aqui lhe enviamos as nossas felicitações por mais 
esta notável proeza. Parabéns também ao seu Mestre Jorge 
Maia Marques. 
Recordamos aos sócios que actualmente podem ser pratica-
das no CNG as seguintes modalidades de Artes Marciais: 

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. O Aikido não tem fins competitivos, sendo o progres-
so dos praticantes aferido por estágios e treinos regulares. 

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. A pouco e pouco começam a aparecer 
os primeiros resultados dos atletas da nova classe de competi-
ção. 

É uma das modalidades mais populares e consagrada técnica 
de combate. Sob a orientação dos Mestres Jorge Maia Mar-
ques 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 internacional, como 
foi noticiado acima.  

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-
ção. 

É uma das modalidades mais populares no CNG, agora sob a 
orientação do Mestre Filipe Freire. Actualmente estão em fun-
cionamento várias classes desde a infantil à classe de competi-
ção com uma, duas e quatro aulas semanais. Alguns atletas do 
CNG têm obtido bons resultados em competições nesta moda-
lidade. 

KARATÉ-SHUKOKAI 

SHORINJI-KEMPO 

TAEKWONDO-SONGAHM 

JUDO 

Algumas alunas tiveram as suas mereci-
das férias durante os meses de Julho e 

Agosto e outras aproveitaram essa pausa para fazerem alguns 
Workshops que são sempre importantes quando se pretende evo-
luir. 

Voltámos às aulas em Setembro e começámos imediatamente a preparar o 
“Dançarte 2016” que deveria ter sido feito em Março mas devido a problemas 
relacionados com a falta de auditório foi transferido para mais tarde. 
“Dançarte 2016” Decorreu no dia 13 de Novembro esta nossa anual represen-
tação, organizado e participado pelo por Noémia Ferraz do CNG. Tivemos este 
ano como convidados o Grupo de Dança Lídia Silva, Reason2Dance, Artemove 
e Grupo de Dança Paula Marques. 
Interessante mais uma vez ter em palco estilos diferentes de dança que preten-
dem e bem manter a qualidade que se manifesta na técnica e na interpretação 
“Amorama”- No dia 10 de Dezembro, mais uma vez tivemos o prazer de parti-

cipar nesta festa de 
Natal a convite desta 
Associação de Defi-
cientes Profundos. O 
nosso especial agrade-
cimento às alunas que 
participaram, que mes-
mo não tendo as 
melhores condições a 
nível de espaço, não 
deixaram de dar a 
quem precisa o melhor 
que sabem e têm para 
dar, a Dança. 

Workshop – Dia 11 de Dezembro decorreu um Workshop de dança clássica e 
barra de chão orientado pelo já nosso conhecido professor Alexander Vorons-
tov. Mais uma vez as classes de ballet do CNG participaram demonstrando 
assim a vontade de progredir na sua formação. 
Também as alunas da classe de Ballet Adulto frequentaram este Workshop 
confirmando os benefícios destas aulas a outras modalidades que não obriga-
toriamente aos alunos de dança clássica. 
“DançarNatal” - No dia 17 de Dezembro as classes de Dança Clássica e Dan-
ça Fitness, estiveram no Pavilhão do CNG na representação da sua festa de 
Natal.  

Tivemos ainda a simpática participação da classe de Dança Fusion da profes-
sora Marta Garção. 
 

DANÇA FITNESS 
 

Esta aula continua com bastante sucesso na medida em que as alunas vão 
sentindo os benefícios de uma aula que conjuga uma boa preparação física 
com a prática da dança num ambiente descontraído sem a obrigação de qual-
quer técnica especial. 
Participaram na festa DançarNatal numa coreografia do agrado do público. 

  

AIKIDO 

CAPOEIRA 

  

Dançar Natal 

Dançar Natal 

AULAS DE CANTO 

As aulas de canto com o professor Tiago Sepúlveda estão a 
ser um sucesso. Depois de o termos visto no "Got Talent 
Portugal" e no "The Voice Portugal" temo-lo a fomentar o 

gosto pelo canto nos mais novos (a partir dos 7 anos) e o desenvolvimento 
vocal em pessoas mais velhas que, por algum motivo, não puderam seguir a 
sua paixão na juventude. Também ajudamos actores e pessoas com alguns 
problemas vocais. Todos descobrem o prazer de explorar e desenvolver 
aquele que é o instrumento musical mais complexo e mais maravilhoso: a 
Voz Humana! 

 



 
 

 

 
 

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

 
 A participação destes é essencial para 

incentivar esse convívio.  
 

Colabore na sua dinamização. 

Daniel Morais - Vencedor do Torneio Ace Team 
Veteranos III +45 singulares 
-  Vencedor do Taça TCP Stº Adrião a singulares 
+45 e a pares +35 
Alan Dawson  - Vencedor do Torneio CT S.João 
sub-12 a singulares 
Isabel d’Eça  -  Campeã Nacinal de Veteranos 
+60 a singulares 
Paula Zoio  -  Campeã Nacional de veteranos 
+55 a singulares 
Ana Chaparreiro  -  Campeã Nacional de vetera-
nos +45 a singulares 
 
O CNG ficou classificado em 3ºlugar no ranking 
da Associação Tenis Lisboa segundo vários para-
metros desde resultados de atletas a organização 
de torneios oficias e nº de federados, etc. 
 
A época de ténis / escola começou em Setembro 
e até á data estamos com uma média de 250 
alunos, mantendo seis equipas de Inter-Clubes 
assim como os torneios internos da escola todos 
os meses. 

GINÁSTICA RÍTMICA 

 

A Academia oriGinal completou 6 anos em Janeiro. 
Este ano estreia-se como uma academia de Piano. Com 
aulas em turma e particulares, continua a desenvolver-
se na formação de muitos pianistas.  
No presente ano estamos envolvidos num Ciclo de Con-
certos em Lares da Terceira Idade onde os alunos da 
Academia vão alegrar os residentes e colaboradores 
destas casas que nos acolhem com sorrisos, bolinhos e 
muitas palmas. 
Nesta edição pretendemos reforçar a estrutura da orga-
nização e preparar para, em 2018, no âmbito da Cas-
cais Capital Europeia de Juventude, receber alunos 
internacionais. Com o selo de Cascais Jovem obtido, 
estamos actualmente a trabalhar com Erasmus+ na 
obtenção de apoio quanto à promoção de intercâmbio 
de alunos, professores e quem sabe júri. Presentemen-
te, temos a confirmação do presidente do júri, João 
Vasco (http://joaovasco.com/), Carla Seixas (professora 
e membro de júri da 1ªedição) e Maestro António Vito-
rino de Almeida (muito estimado e de grande renome - 
maestro, compositor e pianista).  Adicionalmente, a ceri-
mónia de entrega será finalizada com um recital comen-
tado por Maestro António Vitorino de Almeida. 

O dia 14 de janeiro marcou o início da 
época de competições e saraus para 
as classes de ginástica rítmica do 
CNG. 
Da parte da manhã competiram duas 
das ginastas mais novas da classe de 
competição, ambas infantis, Francis-
ca Sousa e Joana Santos, assim 
como dois grupos, um júnior compos-
to pelas ginastas Caterina Martins, 
Leonor Mesquita, Leonor Santana e 
Patrícia Martins e um sénior constituí-

do por Bárbara Botas, Catarina Pedro, Constança Ramos, Mariana Pedro, Maria-
na Riça e Raquel Batista. Todas as 
ginastas realizaram boas prestações. 
Da parte da tarde foi tempo para juntar 
a família da Ginástica CNG, num evento 
em que estiveram presentes as classes 
de ginástica rítmica: iniciação, represen-
tação, Move it, Competição de Grupos e 
Competição, assim como a GymMix e a 
GymDance, totalizando cerca de 150 
ginastas. 
Este sarau teve como tema Sozinha no 

Ginásio e contou com, para além de 
muitos momentos gímnicos, algumas 
dramatizações divertidas que foram 
contando a história, tendo terminado 
com uma coreografia com a participação de todos os ginastas participantes. As 
bancadas do Pavilhão de S. Domingos de Rana estiveram completamente ocupa-
das. 

Grupo Sénior 

Grupo Sénior 

GALA DE DESPORTO CASCAIS 2016 
OS NOSSOS ATLETAS 

M - MEDALHA / T - TROFÉU 



passado e a divulgação feita em algumas escolas do Concelho.  

Temos 11 equipas de competição femininas e masculinos e ultrapassá-
mos pela primeira vez na nossa história os 200 atletas inscritos a partici-
par em todas as provas oficiais organizadas pela Associação de Voleibol 
de Lisboa e a Federação Portuguesa de Voleibol e distribuídos nos 
seguintes escalões: 
 
  *Minivolebol Feminino e 
   Masculino 
  *Infantis Femininos 
  *Iniciados Femininos e 
   Masculinos 
 *Cadetes Femininos 
 *Júnior Femininos e 
  Masculinos 
 *Sénior Femininos e 
  Masculinos 
 
As equipas Sénior Femini-
nos e Sénior Masculinos A e B cumpriram os seus objectivos na 1ª Fase 
dos Campeonatos Nacionais e estão apuradas com todo mérito para 
Séries dos Primeiros na próxima 2ª Fase, que vai decidir os títulos nacio-
nais de 2ª e 3ª Divisão. Com os Campeonatos Regionais na sua fase 
final todas as nossas equipas, menos as Infantis Femininos passaram 
para a Fase Nacional e obtiveram as seguintes classificações: 

 

Destaque para a participação dos nossos Minis no Circuito Regional de 
Minivoleibol ate agora, com uma excelente vitória no 4º Torneio e o 3º 
lugar na classificação final depois de 6 torneios realizados. Aguardamos 
com grande expectativa e confiança de conseguir pela primeira vez o 
apuramento para o final nacional neste escalão tão importante.  
Com a parte final da época ainda pela nossa frente, convidamos mais 
uma vez todos os rapazes e raparigas com idade entre aos 9 e 18 anos 
de experimentar um dos nossos treinos, onde poderão conhecer as exce-
lentes condições para a prática da modalidade no Clube e ter um ines-
quecível contacto com o mundo do voleibol. 

 

Grande crescimento de número de atletas no inicio desta 
nova época desportiva 2016/2017 no Voleibol, reflexo dos 
excelentes  resultados obtidos em todos os escalões  no  ano 

Balanço da actividade gímnica não competitiva 

2016/2017 
Na presente época, a modalidade de ginástica continua a ter uma 
forte procura por parte das crianças e jovens, estando estas agru-
padas em diferentes grupos e faixas etárias. 
Assim sendo os nossos jovens encontram-se agrupados da seguin-
te forma: 
- Ginástica infantil (entre os 3 e 5 anos): onde o objectivo é pro-
porcionar uma aprendizagem motora grosseira de forma a adquiri-

rem os movi-
mentos base 
para um bom 
desenvolvimento 
motor através da 
manipulação e 
perícia de apare-
lhos e da intro-
dução da músi-
ca. 
Na presente 
época, a ginásti-
ca infantil realiza

-se às 3ª e 5ª feiras das 17h30 às 18h15 e aos sábados das 10h15 
às 11h, permitindo aos pais a escolha entre os dias de semana e 
ao sábado. Esta aula tendo características muito próprias obriga a 
uma grande variabilidade de exercícios e de brincadeiras que têm 
sido do agrado das crianças mais pequenas. 
- Ginástica Formativa I (entre os 5 e 8 anos) e Ginástica Forma-
tiva II (para mais de 9 anos): continua a ter uma forte adesão, pois 
muitas crianças e jovens gostam da actividade que proporciona 
desafios. 
- AcroForm (entre os 6 e 15 anos): continua a ser uma aula com 
uma forte procura, tendo sido remodelada com a saída da equipa 
técnica. A aula satisfaz o gosto das crianças e jovens, pois propor-
ciona o trabalho técnico individual que é integrado no trabalho de 
grupo com figuras acrobáticas e música. 
-  GymMix (entre os 4 e 8 anos): é uma aula com forte procura 
que foi remodelada, dando a oportunidade de praticar ginástica ao 
sábado e durante a semana, e 
ainda estabelecer um trabalho de 
continuidade com as outras clas-
ses de ginástica do clube. Esta 
aula continua a crescer dando 
continuidade ao trabalho desen-
volvido na época anterior. 
Festa de Natal:  
No passado dia 13 de Dezembro 
realizou-se no pavilhão do Clube 
a festa de Natal para as classes 
que praticam no pavilhão, Acro-
form, Formativas I e II, mostran-
do o trabalho desenvolvido desde 
Setembro e proporcionando um 
momento de convívio entre as 3 
classes. Foi muito positiva a adesão das crianças e jovens na orga-
nização e colaboração antes, durante e depois da festa para que 
tudo corresse da melhor forma. 
Apresentação no Pavilhão de S. Domingos de Rana 
A classe GymMix, no passado dia 14 de janeiro, realizou uma apre-
sentação aos pais, integrada na festa da ginástica organizada pelas 
professoras de ginástica rítmica, Joana Costa e Joana Correia. 
Esta apresentação visou não só apresentar o trabalho desenvolvido 
pela classe, mas também proporcionar um momento de convívio 
com outras classes de ginástica do clube e uma forma de começar 
a integrar os pequenos atletas em apresentações ao público. 

 

Iniciados Masculinos 

Juniores Femininos 

Juniores Masculinos 

* Infantis Femininos – 12º lugar 
 * Iniciados Femininos – 8º lugar 
 * Iniciados Masculinos – 3º lugar 

 * Cadetes Femininos – 5º lugar 
 * Júnior Femininos – 4º lugar 
 * Júnior Masculinos – 3º lugar 

 


