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No passado dia 5 de Junho realizou-se o jantar comemorativo 
dos 68 anos do nosso Clube. 
Este evento teve, mais uma vez, lugar no restaurante do nos-
so parque desportivo e contou com a presença do Presidente 
da Junta da União de Freguesias de Carcavelos e Parede e 
do Presidente da Assembleia de Freguesia, bem como de 
três membros do executivo, destacando-se a intervenção do 
Presidente Nuno Alves que dirigiu umas palavras de apoio e 
incentivo à continuação do trabalho que tem vindo a ser reali-
zado pelas sucessivas Direcções do Clube. 
Estiveram também presentes a Presidente da Junta de Fre-
guesia de S. Domingos de Rana, dois Vereadores da Câmara 
Municipal de Cascais, tendo contado ainda com a participa-
ção dos representantes de diversas instituições locais com os 
quais o Clube mantem estreita colaboração institucional, 
como o Parede Futebol Clube, a Cruz Vermelha, a SMUP, o 
Centro Comunitário da Paróquia da Parede e o Agrupamento 
Escolas Santo António. 
O Jantar decorreu em ambiente familiar e descontraído, sen-
do o momento anual escolhido para a atribuição dos emble-
mas de 25 anos de associado e das medalhas de reconheci-
mento dos atletas que se destacaram pelas classificações 
obtidas em diversas competições em representação do CNG,  
com o empenho e dedicação que lhe são notoriamente reco-
nhecidos. 
 

 
SARAU 2018 

 
No passado dia 2 de Junho, à tarde, realizou-se o festival anual 
do clube, onde as diversas classes apresentaram o trabalho 
realizado durante a época e existindo alguma inovação na apre-
sentação. 
O festival pautou-se pela união e diversidade próprias do clube. 
Com o tema – “Energiza o teu corpo” – houve uma ideia comum 
a todas as modalidades – a energia – e dentro da variedade de 
apresentações existiu uma continuidade através da troca entre 
os professores e /ou atletas de um globo gigante com o símbolo 
CNG e cada modalidade deu o seu contributo para mostrar 
como o desporto é importante para a saúde do corpo e da men-
te.     
No final de cada parte, foi entregue a todos os atletas uma 
medalha do clube, pelos representantes da Direção do CNG 
presentes e depois todos os professores e atletas realizaram 
uma dança, em comum, que mostrou a união na diversidade do 
clube e a alegria no desporto.  
É de destacar a grande adesão por parte dos nossos alunos/
atletas incluindo crianças e adultos e o elevado número de  
público. 
De realçar que para além das modalidades mais tradicoionais 
no clube, como sejam a ginástica, ginástica rítmica, o ballet, e 
algumas artes marciais, houve demonstrações de modalidades 
mais recentes, como a capoeira, zumba, dança contemporânea 
e dança fusion, onde podemos ver a evolução dos nossos atle-
tas e as diferenças entre as diversas modalidades. 
Agradecemos a todos a vossa participação: o festival de 2018 
foi alegre, inspirador, e claro, enérgico ! 

 

Nuno Dias Campeão do Mundo 
de Karaté Shukokai 

 
Pela sétima vez o atleta do CNG sagrou-se Campeão do Mundo ao vencer na 

categoria de +90Kg  no campeonato realizado em Estocolmo. 

Tendo vencido todos os combates da categoria, ganhou a final ao vencer o 

atleta britânico or 3-2 



 
 
 
As aulas de ballet,  recome-
çadas em Setembro depois 
das férias de Verão estão 

distribuídas pelos níveis Iniciação, Inter-
médio e Avançado e decorrerão nos mes-
mos horários. A classe de Ballet Fitness 
vai continuar, nos mesmos dias e igual 
horário. Teremos entretanto, e de acordo 
com o interesse demonstrado pelos 
sócios, uma outra aula nas 6ª feiras às 
17h45. 

 
De acordo com os nossos projetos no dia 
18 de Março fizemos o nosso espetáculo 
anual “Dança Projeto de Vida” que decor-
reu no auditório do GRD 1º de Maio – 
Tires. Participaram todos os alunos e de 
novo algumas alunas do nível Avançado, 
Carolina Sousa, Constança Pereira, 
Constança Pimenta, Maria Ana Henri-
ques, Margarida Ferreira e Sofia Lameiras 
tiveram oportunidade de apresentar as 
suas próprias coreografias. Ainda a nosso 
convite podemos assistir a uma coreogra-
fia de Ana Marta Escudeiro ex-aluna de 
ballet do CNG e nossa colaboradora 
atual. 
No dia 7 de Abril participámos com alguns 
alunos no II Festival de Dança do GIPA, 
deixando aqui o nosso agradecimento 
pelo convite. 
 

Em 15 de Abril decorreu a 6ª edição do 
“Dançarte”no auditório do colégio Marista 
de Carcavelos, onde a convite do CNG 
vários grupos/escolas com diversos esti-
los de dança participaram num espetáculo 
cheio de cor, beleza, música e muita ale-
gria. Aqui fica o nosso agradecimento a 
todos os participantes, em particular à 
classe de DanceFusion orientada pela 
professora do clube Marta Garção. 
Como tínhamos previsto teve lugar no dia 
20 de Maio no auditório do Colégio Maris-
ta, o nosso 26º Festival da Primavera. 
Participaram todos os alunos e mais uma 
vez tivemos a oportunidade de ver, entre 
outras, as coreografias de Maria Ana Hen-
riques, Mariana Abreu e Marta Escudeiro. 
Como sempre, tivemos um público que 
conhece o nosso trabalho, nos presenteia 
com os seus aplausos mas também nos 
“obriga” a um desafio para fazermos 
senão melhor pelo menos igual. 
A arte do ballet não é fácil, requer muito 
trabalho, dedicação e não tem efeito rápi-
do mas quem experimenta e se apaixona 
a pior coisa é ficar sem dançar. Por isso 
os nossos parabéns a todos os alunos. 

De salientar que este ano tivemos mais 
um aluno na nossa aula Lisandro Sonsi-
no, parabéns e força para continuar. 
Dia 2 de Junho participámos como sem-
pre no Festival do CNG com uma peque-

na coreografia clássico/contemporânea 
baseada no célebre enredo e música do 
Lago dos Cisnes, no qual participaram 
todos os alunos. 

Dia 3 de Junho estivemos mais um ano 
em Cascais para festejar o Dia Mundial da 
Criança com algumas das alunas das 
classes Iniciação e Intermédio   
Cascais Got Talent. Este foi o evento da 
iniciativa da Câmara Municipal de Cascais 
com organização e participação do Palco 
da Tua Arte ao qual concorreram as alu-
nas Constança Pimenta e Sofia Lameiras 
com um dueto, (clássico) coreografia con-
junta e Mariana Abreu num solo contem-
porâneo, sua coreografia. As três chega-
ram à final que foi no dia 23 de Junho nos 
Jardins do Casino Estoril. Apesar de não 
terem ganho foi a apreciação fundamenta-
da e positiva que o júri fez do seu trabalho 
que lhes colocou na face um grande sorri-
so e vontade de voltar. 
Para terminarmos antes das férias tive-

mos mais uma vez o prazer de ter entre 

nós o professor e bailarino Aleksander 

Voronstov com um Workshop de ballet 

clássico método da escola Vaganova e 

outro não menos importante de Barra de 

Chão. Aconteceu no dia 7 de Julho, e 

conforme opinião do professor o trabalho 

dos alunos que estiveram presentes foi 

muito bom, demonstrando bastante inte-

resse. 

 
 

Em relação à  época 2017/2018 , consideramos o balan-
ço  positivo em termos competitivos, as nossas equipas 
tiveram uma evolução técnico /tática considerável, se 
tivermos como padrão os resultados desportivos alcança-
dos, para isso  muito contribuiu  o modelo de ensino / 

aprendizagem seguido na formação dos nossos atletas mais novos. 
Aposta também importante numa geração de jovens treinadores oriun-
dos da nossa escola, que tem evoluído significativamente 
em  experiência,  com grande vontade e motivação para  dar o seu 
melhor para o voleibol do clube. 
Uma maior estabilidade , e aumento de confiança individual e coletiva 
das nossas equipas de referência Seniores Masculinos e Femininos, 
pois  nos últimos anos temos estado no topo  das classificações nos 
campeonatos nacionais de 2 Divisão. 
Consideramos  o trabalho desenvolvido na formação no  bom caminho 
e cada vez mais adaptado a nossa realidade como clube formador no 
voleibol nacional, contudo devemos ser ainda mais exigentes e rigoro-
sos. 
Tendo em conta todos estes factores positivos e depois da análise das 
dificuldades que iremos encontrar, planeamos e preparamos a nova 
época desportiva 2018/2019 com seguintes objetivos : 
Campeões Nacionais de 2a Divisão Seniores Masculinos A,  Seniores 
Femininos obter um dos 3 primeiros lugares da 2ª Divisão,  Sénior 
Masculinos B Apuramento para Fase Final. Quanto às equipas de 
formação apuramento de todas as equipas para as fases nacionais e 
uma ou duas para a Fase Final. 
Este ano os seniores Masculinos e Femininos vão jogar um campeo-
nato com um pouco mais de lógica pois vão jogar todos contra todos. 

Dois  grupos Continente/ Madeira  e Açores, vão jogar todos contra 
todos nos dois grupos, serão  apurados os 5 primeiros do grupo Conti-
nente/Madeira  que jogarão com o campeão dos Açores. Estes seis 
clubes jogando também todos contra todos irão discutir entre si o cam-
peão nacional, para 
os seniores masculi-
nos o 2º classificado 
irá realizar 3 jogos 
com o penúltimo da 
1ª Divisão , o que 
ganhar fica na 1ª 
Divisão . 
Na época 2018/2019 
iremos competir com 
os seguintes esca-
lões :  Min ivole i -
bol  Masculinos e 
Femininos, Infantis 
Masculinos e Femini-
nos, Iniciados Femi-
ninos, Cadetes Femi-
ninos ,Juvenis Mas-
culinos, Juniores Masculinos e Femininos, Seniores Femininos e 
Seniores Masculinos equipa A e B. 
Pretendemos participar em alguns  torneios não oficiais como forma 
de evoluir e ganhar mais experiência, em especial  nos escalões de 
formação. 
Esperamos aumentar o número  de atletas na escola de Minivoleibol 
apesar de estarmos  quase no máximo das nossas capacidades logís-
ticas, como consequência da excelente imagem do clube e as condi-
ções proporcionadas para a pratica da modalidade. 

 

Seniores Masulinos 



ACTIVIDADES GIMNODESPORTIVAS  -  ÉPOCA 2018/2019 

LOCAL OU GAP 



GINÁSTICA RÍTMICA  
 

 

 

 
 
Obtivemos primeiros lugares em todos os escalões nos Torneios de Grupos 
(Competições distritais). 
Conseguimos as primeiras medalhas a nível Nacio-
nal: 
Inês Maia – 3º lugar iniciadas (classificação geral) 
 – Divisão Base 
Maria Freitas – 1º lugar senior (bola)  
– Divisão Base 
A treinadora e ginasta Joana Fortes apurou-se no 
Campeonato Nacional de 1ª divisão em bola e fita 
para as Super Finais (campeonato onde competem 
as seis melhores ginastas do país), onde alcançou o 
3º lugar no escalão de seniores em fita. 
As nossas ginastas participaram em eventos interna-
cionais como o Torneio Internacional de Ginástica 
Rítmica de Estarreja, onde obtivemos os 2ºs lugares 
por equipas nos escalões de infantis, iniciadas e 
juniores (Base). Assim como um total de 16 meda-
lhas entre os vários escalões e as divisões Base e 1ª 
divisão pelas ginastas: Inês Maia, Margarida Baptista 
e Teresa Carreira, Caterina Martins, Joana Campos e 
Patrícia Ramos, Bárbara Sousa e Maria Freitas 
(Base) e Alice Flórido, Mariana Machado e Joana 
Fortes (1ª divisão). 
O CNG esteve também representado no Torneio Internacional de Lisboa, even-
to sob a égide da Federação Internacional de Ginástica, onde as ginastas Fran-
cisca Sousa (infantil), Alice Flórido (juvenil), Mariana Machado (junior) e Joana 
Fortes (senior) fizeram boas apresentações. 

Em termos individuais 
em Campeonatos Distri-
tais devem-se ainda 
salientar os resultados 
das ginastas Teresa 
Carreira, Inês Maia 
(iniciadas), Maria Freitas 
e Bárbara Sousa 
(seniores) da divisão 
Base e da Mariana 
Machado (junior) da 1ª 
divisão, todas medalha-
das em pelo menos um 
dos torneios durante a 
época. De destacar 
também a ginasta Joana 

Campos (junior) que se apurou para o Campeonato Nacional de Base. 
As classes de ginástica rítmica do CNG (Geckoes, MiniGeckoes B, MiniGec-
koes A, Move it e GymDance) representaram o clube em eventos por todo o 
país como: Portugalgym (Braga), Coimbra Gym Fest, Lisbon Gym Fest, Gym 
For Life, Cascais Gym, Lions e Palco da tua Arte. 
O Gym For Life é uma competição em termos nacionais onde o grupo Geckoes 
obteve a Menção Prata. 
Um dos momentos altos da época voltou a ser o Festival do Clube pois é o 
momento em que todas as classes estão juntas e a apresentar-se em casa. 

Torneio Internacional de 
Ginástica Rítmica de 
Estarreja – 1ª Divisão 
(juvenis) 

Campeonato Nacional de Base – Inês Maia (3º lugar – Clas-
sificação Geral) 

O ano desportivo 2017/2018 foi uma época de novas con-
quistas para a ginástica rítmica do CNG. 

 
FESTIVAL GÍMNICO 2018 

 
No passado dia 2de Junho, realizou-se mais uma vez 
o festival do clube, onde as diversas classes apresen-
taram o trabalho realizado durante a época.  
À semelhança do que já tinha acontecido no ano ante-
rior continuamos a destacar a grande adesão por par-
te dos nossos alunos/atletas incluindo jovens e adul-
tos, onde podemos verificar a participação de famílias 
inteiras distribuídas pelas diferentes modalidades.  
A novidade este ano foi a criação de um “símbolo” e a 
introdução de um tema, a energia. O “símbolo” era 
uma bola gingante insuflável com o símbolo do clube 
e que ia sendo passado de classe em classe como se 
fosse um testemunho. A introdução de um tema per-
mitiu demonstrar que. apesar das diferenças entre as 
diversas modalidades do clube, era possivel termos 
algum em comum na apresentação de cada classe.  
Foi também apresentado pela professora de Zumba 
(Carla Costa), uma coreografia onde todos, quer o 
público quer os atletas, puderam participar.  
As classes de ginástica presentearam-nos com muita 
cor, alegria e diversidade, desde a classe mais peque-
na (ginástica infantil) até às classes de ginástica 
r+itmica e acroform, que representam o clube fora de 
portas nos diferentes eventos, quer de competição 
quer na modalidade de GPT.  
O ballet, voltou a presentear-nos com uma agradável 
apresentação, onde continuamos a ver a progressão 
dos nossos bailarinos.  
As artes marciais, contemplaram-nos com diversas 
demonstrações onde podemos ver a evolução dos 
nossos atletas e as diferenças entre as diversas artes 
marciais, e onde também pudemos verificar o cresci-
mento do Taekwondo, desde os mais pequenos até 
aos mais velhos.  
 

NATAÇÃO 

No dia 3 de Junho, realizou-
se mais uma vez o Festival 
da Natação, onde pudemos 
contar com a  presença dos 
alunos dos colégios e dos 
nossos alunos particulares.  

Nesta actividade todos os participantes, devidamente 
enquadrados, puderam demonstrar os  conteúdos 
trabalhados ao longo da época desportiva, é de 
salientar agradável surpresa dos pais dos mais 
pequeninos que tiveram quando viram os seus filhos a 
deslocarem-se sozinhos na água.  
 

Para além dos resultados que foram sendo já divulgados quer no anterior 
Boletim, quer na nossa página do FB, refira-se em síntese que o ano des-
portivo 2017/2018 foi marcado pela excelente participação nos torneios 

de Inter-Clubes (11 equipas), com 3 equipas em fases finais, 3º lugar Regional em 
sub-18 e Veteranos +35 na 1ª divisão. A nossa equipa Playtime/ CNG de Veteranas + 
45 foi apurada para a Fase Final do Campeonato Nacional, tendo obtido o terceiro 
lugar. 
A equipa técnica colaborou de forma empenhada no Projecto Candidato à OP2017, 
tendo assim também contribuído para o sucesso obtido. Resta aguardar pelo inicio 
das obras de remodelação que envolverão quer os muros envolventes, quer o piso 
dos courts de piso rápido! 
Por outro lado, pela primeira vez esta modalidade participou no nosso Festival, reali-
zado no dia 2 de Junho, com uma aula aberta para todas as crianças até aos 10 
anos. 
A partir do próximo ano desportivo por indicação da Federação Portuguesa de Ténis 
e da Associação de Tenis de Lisboa (ATL), todos os nossos alunos terão que se 
federar, o que contribuirá,  para o maior reconhecimento do nosso Clube nesta área. 

 

Da esquerda para a direita:  
     Paula Zoio 

     Maria José Lima 
     Isabel d’Eça 


