
 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  

CONVOCATÓRIA  
Nos termos da alínea b) do artigo 33º dos Estatutos convoco a Assem-
bleia Geral do Clube Nacional de Ginástica a reunir em Sessão 
Extraordinária nas Instalações do Parque Desportivo, Rua Machado 
dos Santos, 112, no dia 10 de Novembro de 2017 pelas vinte e uma 
horas, com a seguinte  

 ORDEM DE TRABALHOS  
1.º - Alteração dos Estatutos. 

2.º - Actualização do valor da quota de associado. 

3.º - Outros assuntos. 
 
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, 01 de Setembro de 2017  

 O Presidente da Assembleia Geral  
 

Dr. Luís Filipe Teles Gomes da Costa 
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O jantar comemorativo do 67º aniversário do CNG teve lugar no dia 5 
de Junho no restaurante do parque desportivo tendo nele estado pre-
sentes os Corpos Sociais do Clube e do sócio fundador Brum da Sil-
veira. Compareceram também algumas entidades convidadas em 
representação de instituições locais com as quais o CNG mantém 
relações de colaboração institucional.  
O jantar decorreu num saudável ambiente de confraternização, sendo 
de salientar dois momentos especiais: o primeiro, em que foram ofere-
cidos emblemas comemorativos a sócios que perfizeram 50 anos e 25 
anos de associados do CNG; o  segundo consistiu na entrega de 
medalhas ou faixas aos atletas do CNG que, ao longo do ano, con-
quistaram classificações de relevo em várias competições desporti-
vas.  
De destacar também as palavras do Presidente do CNG, Manuel 
Madeira, e do Presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras.  

 ORÇAMENTO  
PARTICIPATIVO 2017 

 
Na primeira sessão do OP 2017 
foi apresentada a nossa candida-
tura e aprovada a sua passagem 
às fases seguintes que englobam 
a verificação pelas entidades do 
que se pretende. Ao tomar a deci-
são de concorrer, o CNG teve por 
fim suprir carências que se verifi-
cam e que dificultam a prática de 
certas modalidades do Clube. 
Assim passamos a enumerar as 
propostas que apresentámos. 
A) Requalificações necessárias 
nas instalações: 
1. Courts de Ténis 
O estado do piso dos courts de 
ténis de piso rápido implica que se 
proceda à sua reparação. Por 
outro lado os muros que estabele-
cem os limites do Clube naquela 
área (e que envolvem os courts) 
também necessitam ser repara-
dos.  
2. Polidesportivo 
Torna-se necessária a requalifica-
ção dos balneários existentes a 
norte desta infraestrutura para o 
futebol e ténis dado que na situa-
ção actual a sua utilização é com-
pletamente impossível.  

3. Pintura exterior do Pavilhão 
O pavilhão apresenta no seu exte-
rior marcas de humidade que, 
para além do aspecto de deterio-
ração da infraestrura, são o refle-
xo de possíveis infiltrações que 
podem danificar o interior do edifí-
cio.  
B) Aquisição de material neces-
sário para a prática desportiva 
1. Duas carrinhas para transpor-
te de atletas 
As duas carrinhas do Clube são 
muito antigas, tendo uma 25.anos 
(impossibilitando o transporte de 
crianças) e, estando a outra pres-
tes do limite de anos permitido, 
torna-se necessária a aquisição 
de duas carrinhas e daí a sua 
inserção na proposta de compra. 
2. Aquisição de “praticável” 
para a Ginástica Ritmica 
O desenvolvimento desta modali-
dade, que tem representado o 
clube um pouco por todo o País, 
tanto em termos de competições, 
como de saraus, levou a altera-
ções e seria neste momento muito 
importante podermos ter um prati-
cável igual ao que as nossas atle-
tas utilizam nos eventos oficiais 
tendo em vista alcançar a melhor 
performance possível. 

VOTE NO OP 2017 
O CNG precisa do seu voto para obter o que foi proposto! 

Esteja atento ao número que nos for atribuído 

e informe-se na Secretaria, e/ou nas redes sociais. 

SARAU 2017 

No passado dia 27 de Maio, 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 crianças e  
adultos. 
A classe de zumba pre-
senteou-nos com uma 
apresentação muito 
agradável onde demons-
tra que esta modalidade 
é para todos indepen-
dentemente da sua con-
dição física ou idade 

Na ginástica contámos com a presença de todas as classes incluindo 
os mais pequenos. 
As professoras de ginástica rítmica apresentaram uma coreografia 
repartida onde nos demonstram o significado da ginástica para as 
suas jovens atletas. 
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 pode-
mos ver a evolução dos nossos atletas e as diferenças entre as diver-
sas artes marciais. 

Continua na pág. seguinte 



 
 
 
O dia 18 de Março marcou o 
início das representações das 
classes de ballet com a participa-

ção de algumas alunas da classe avançada no 
Festival de Dança Contemporânea/Mostra de 
Dança, no Auditório Camões em Lisboa, com o 
bailado “Conflito”, coreografia de Maria Ana 
Henriques e dançado pela própria, Carolina 
Sousa, Mariana Abreu, Matilde Silva e Maria 
Silva. 
De novo com esta representação se prova que 
o ensino e a técnica do ballet clássico é muito 
diversificado e uma boa base para se dançar 
qualquer estilo de dança. 
 
Dia 26 de Abril – Dança Projeto de Vida 
Este projeto, que já conta com alguns anos, 
continua ter o seu sucesso sendo muito bem 
recebido pelo público que acompanha o nosso 
trabalho. 
Este ano as coreografias foram inspiradas em 
músicas portuguesas, algumas com arranjos 
bastante originais. O objetivo deste espetáculo 
é apresentar o trabalho de expressão coreográ-
fica das alunas, que desta vez para além de 
Maria Ana Henriques, Carolina Sousa e Matilde 
Silva, contou com a estreia de Margarida Fer-
reira. Parabéns a todas pelo excelente trabalho 
Um agradecimento especial à direção do GRD 
1º de Maio- Tires que nos ofereceu a sua linda 
coletividade com todo o apoio necessário para 
este evento. Dada a dificuldade em arranjar-
mos auditório com condições suficientes para 
estes eventos só podemos agradecer esta 

simpática oferta e desejar 
sucesso nas suas ativida-
des. 
 
Dia 02 de Maio – Dia Mun-
dial da Dança (29 de Abril) 
Comemorando este dia as 
alunas da classe avançada 
foram dançar na Escola 31 
de Janeiro. Foram muitos os 
alunos e professores que 
quiseram estar presentes 
para assistir e comemorar 
com estas alunas. O nosso 
obrigado ao diretor Vítor Rodrigues que teve a 
gentileza de convidar e nos apoiou tal como 
outros professores, nesta iniciativa. 
 
Dia 03 de Maio – Dia Mundial da Dança (29 
de Abril) 
Comemorando de novo este dia, todas as alu-
nas incluindo a classe de Ballet Fitness fizeram 
uma alegre demonstração no exterior do clube 
(junto à piscina). Como nos anos anteriores foi 
muito bem recebida esta iniciativa. Muitas pes-
soas que passavam na rua ou vindas da pisci-
na pararam para ver e aplaudir. 
 
Dia 21 de Maio – XXV Festival da Primavera 
O nosso festival anual decorreu muito bem, é 
um festival que todos público e bailarinos espe-
ram com a alguma espectativa e por isso tenta-
mos levar sempre alguma surpresa. Desta vez 
foi a exibição da classe de Ballet Fitness com 
um tema oriental. Procuramos ainda apresentar 
novos estilos de música e coreografia com um 
trabalho conjunto da classe avançada com as 
outras classes dos mais pequenitos com uma 
música de Benny Goodman e coreografia de 
Maria Ana Henriques. Um tema diferente tam-
bém foi a coreografia de Mariana Abreu com 
Marionetes do Poder, música de Nino Rota. 
Não podiam faltar as valsas mais sonhadoras 
ou mais intensas como a Wicked Valse de 
Wojciech Kilar, coreografia de Noémia Ferraz, 
e tantos outros bailados onde todos os alunos 
tiveram uma brilhante participação, um aplauso 
especial ao nosso bailarino Guilherme Almeida 
pela sua participação tão importante. Um agra-
decimento a todos que sempre nos ajudam 
para que este evento seja possível 
 

Dia 26 de Maio - Festival anual do CNG 
Dado que este Festival é de todos para todos 
em que todas as atividades do clube devem 
apresentar um pouco do que fizeram durante o 
ano, é natural que o ballet também precise 
fazer um compacto do seu trabalho, e isso foi o 
que fizemos da melhor maneira possível ten-
tando apresentar em pouco tempo um pouco 
do trabalho de todos os alunos, passando por 3 
estilos de dança diferentes, clássico, carácter e 
musical.  
 
Dia 22 de Julho – FDSDR – 1º Festival de 
Dança de São Domingos de Rana 
As alunas Carolina Sousa, Maria Ana Henri-
ques e Matilde Silva participaram neste Festival 
tendo ganho dois primeiros prémios em estilo 
clássico e contemporâneo. 
Todas as alunas progrediram bastante tanto na 
técnica do clássico, como também na procura 
de outras formas de dança, tendo por exemplo 
participado em alguns Workshops de contem-
porâneo. 
Uma palavra especial ao Guilherme Oliveira 
pelo seu trabalho e dedicação, levando desta 
forma uma mensagem a todos os rapazes que 
pretendam seguir esta arte. Muito importan-
te a presença masculina na dança. 
Parabéns às alunas de Ballet Fitness que 
têm aproveitado e tirado muitos benefícios 
desta aula. 

A partir de Setembro o clube abre uma nova 

modalidade de dança (contemporânea) com 

a professora Ana Sofia Leite, que irá certa-

mente contribuir para o desenvolvimento da 

área artística no CNG e na valorização de 

todas as alunas. 

 

NATAÇÃO 

No dia 28 de Maio, 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, devida-

mente enquadrados, puderam demonstrar os 

conteúdos trabalhados ao longo da época des-

portiva. 

TRABALHO DESENVOLVIDO COM AS 
CLASSES 

 
Esta época as classes de AcroForm e GymMix 
participaram na Festa Jovem no dia 29 de Abril 
no Pavilhão do Dramático de Cascais. 
Durante a época realizaram-se 2 aulas abertas 
aos pais, onde pudemos mostrar como trabalha-
mos com as crianças e as dificuldades que se 
colocam nas diversas aprendizagens através da 
participação dos pais.Estas aulas relizaram-se 
nas seguintes datas: 
-  04 de Março – Classe de ginástica infantil 
- 24 de Julho – Classes de ginástica infantil, 
GymMix e AcroForm 
 

 

  
Shorinji Kempo 

 
Realizou-se no passado dia 19 de Fevereiro o 27.º Campeonato Nacional de Shorinji Kem-
po onde, entre os diversos dojos de Shorinji Kempo, estiveram presentes também atletas 
do CNG. Foram obtidos os seguintes resultados: 
Bruno Santos (mestre) - Tan En - Séniores - 
3ºDan - 1º Lugar  
David Rodrigo Fernandes - Tan En - Junior 
até 1ºKyu  -  1ºLugar 
João Pedro Lopes Mendes - Kumi embu - 
Junior até 4º Kyu 3ºLugar 
Adelio Silva - Kumi embu - Seniores 1ºDan - 
4ºLugar  - ( Pares) 

Francisco Melo - Kumi embu - Seniores 
1ºDan -  4ºLugar 

Vasco Piloto  - Kumi embu - Infantil até 
4ºKyu - 8ºLugar (Pares) 

Gonçalo Ramos - Kumi embu - Infantil até 4ºKyu - 8ºLugar 

Em finais de Julho realizou-se em S. Francisco (EUA) o Campeonato do Mundo. A Selec-
ção Nacional, de que fizeram parte atletas do CNG, obteve dois 4.ºs lugares e um 6.º lugar. 
 

Judo  
2016 
- Dois 3ºs lugares fem. no torneio aberto de Lisboa 
- 2º lugar masc. Torneio Lisboa categoria benjamim 
 
2017 
- 1 º lugar feminino no Open de Lisboa 
- Participação em 2 estágios seniores sendo um deles um estágio internacional no Algarve 

Continuação da pág. anterior 



ACTIVIDADES GIMNODESPORTIVAS  -  ÉPOCA 2017/2018 

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

CLASSE INÍCIO FIM IDADE SEXO HORÁRIO Vezes/Semana 

Ginástica Infantil  5 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 6 Setº  15 Jul 4 a 8 F+M 
4ª e 6ª  - 18:30-19:15 

Sáb. 9:15-10:15 
1x/Sem. 
2x/Sem. 

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

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

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

Ginástica Rítmica Iniciação 4 Setº 15 Jul 5 a 10 F 2ª e 4ª  - 18:00-18:45 2x/Sem. 

Ginástica Rítmica Representação 4 Setº 15 Jul + 10 F  2ª e 4ª  - 17:00-18:00  2x/Sem. 

Ginástica Rítmica “Move it” 4 Setº 15 Jul ** F 4ª 17:00-18:00 -  6ª. 17.00-18.00  2x/Sem 

Ginástica Rítmica Competição Grupos   4 Setº   15 Jul   **  F   2ª e 4ª-19:00-20:15 / Sáb –09:00-12:00 3x/Sem. 

Ginástica Rítmica Competição 4 Setº 15 Jul   **  F   
Vários horários 

4x/Sem. 
A combinar com as treinadoras 

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

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

Ballet - Avançado  4 Setº  30 Jun  + 12  F+M  
2ª e 4ª - 19:30-21:00 / 6ª 19:15-20:45 

3x/Sem.  
Sábado  -  10:30-13:00 

Ballet Fitness  4 Setº 30 Jun + 14 F+M 2ª e 4ª - 10:30-12::00  2x/Sem. 

Dança Contemporânea 5 Setº   30 Jun + 10  F+M 3ª e 5ª - 17:30-1830  2x/Sem. 

Dance Fusion  4 Setº 30 Jun + 10 F+M 2ª e 4ª  - 17:30-18:15  2x/Sem 

Dance Fusion  5 Setº   15 Jul +7 F+M 3ª e 5ª  - 17:45-18:30  2x/Sem 

Localizada 1 Setº 15 Jul + 14 F+M 2ª, 4ª e 6ª  - 9:30-10:15  3x/Sem. 

Localizada I 1 Setº 15 Jul + 14 F+M 2ª, 4ª e 6ª  - 8:45  9:30 3x/Sem. 

Gin. Localizada      2ª e 6ª - 18:45-19:30/4ª - 18:50-19:35 3x/Sem.  

Step Local/Total Fit  1 Setº 15 Jul + 14 F+M 2ª e 6ª - 19:30-20:15/4ª - 19:35:20:20 3x/Sem.  

Fitness      3ª e 5ª  - 18:40:19:25 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 6 Setº 15 Jul 17 F 2ª e 6ª  - 20:30-21:30  2x/Sem. 

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

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

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

Pilates 19 Setº 15 Jul + 14 F+M 3ª e 5ª -  09:00-10:00 2x/Sem. 

Yoga 4 Setº 15 Jul + 14 F+M 
2ª e 6ª  - 19:30-20:30 

4ª20:30 - 21:30  
2x/Sem 
3x/Sem 

Capoeira 1 Setº 15 Jul + 7 F+M 2ª e 6ª  - 18:15-19:00  2x/Sem. 

Aikido 1 Setº 15 Jul + 7 F+M 2ª, 4ª e 6ª  - 20:15-21:30  3x/Sem. 

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

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

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

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

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

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

Karaté Shukokai Combate / Tradicional 5 Setº 15 Jul + 14 F+M  3x/Sem. 

Taekwondo Songahm   5 Set. 31 Jul. +7 

3ª e 5ª  - 17:45-18:30  
1x/Sem. 

2x/Sem. 

3x/Sem.  

F+M 
3ª e 5ª  - 20:30-21:30 

Sáb.  - 11:45-12:40  

Sáb.  - 12:45-13:45  

Taekwondo Songahm Infantil 9 Setº  31 Jul 3 a 7 F+M 3ª e 5ª - 17:00-17:45 / Sáb.11:00 - 11:45 3x/Sem. 

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

Shorinjikempo 2  5 Setº 31 Jul + 6 F+M 
4ª  -  19:30-20:30 /  

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

Futebol 1 Setº 31 Jul 5 a 15 M 
2ª e 5ª -  18:00-19:00 

2x/Sem. 
2ª e 5ª -  19:00-20:00 



GINÁSTICA RÍTMICA 

  O Ano Desportivo 
2016/2017 confirmou o 
excelente caminho de 
crescimento e evolução 
qualitativa que o voleibol 
seguiu nos últimos 
anos. Acabámos o ano 
com mais de 200 atle-
tas, 11 equipas federa-
das e bons resultados 
competitivos. 
Pelo segundo ano con-
secutivo ficámos em 2ª 
lugar na Fase Continen-
tal e Madeira do Cam-
peonato Nacional de 2ª 
Divisão Sénior Masculi-
nos. Depois dos dois 
títulos de Campeões 
Nacionais de 3ª Divisão 
Sénior Masculinos, esta 
época somos Vice-
Campeões, um óptimo 
resultado também.  
   A equipa de Sénior 
Femininos conseguiu 
pela 1ª vez o apuramen-
to para a Série dos 
Primeiros na 2ª Divisão 
e ficou em 6º lugar na 
classificação final. 
As equipas de Júnior e 
Cadetes Femininos e 
Iniciados e Júnior Mas-
culinos apuraram-se 
com mérito e bons jogos 
para o Campeonato 
Nacional. A nossa equi-
pa de Minis B Femininos 
conquistou um excelen-
te 3º lugar no Campeo-
nato Regional. 
   Participámos com 5 
equipas e 60 atletas no 
VI Torneio Internacional 
AMB Volleyball Cup em 
Espinho e somos um 
dos clubes com mais 
forte presença sempre 
desde o 1º torneio. 
   A nossa Academia 
Desportiva 2017 propor-
cionou mais uma vez 
aos cerca de 90 partici-
pantes o contacto ines-
quecível com o mundo 
do desporto e os hábitos 
saudáveis da vida. 
 
  Estamos a preparar 

com muita motivação e 
expectativa a nossa 
próxima época em que 
vamos ter mais uma 
equipa de competição, 
nomeadamente Juvenis 
Femininos, a única que 
faltava para ter todos os 
escalões no feminino. 
  Vamos iniciar a nova 
época 2017/2018 com 
os mesmos altos objec-
tivos competitivos de 
alcançar mais sucessos 
e de conseguir chegar a 
boa qualidade do volei-
bol praticado no clube 
cada vez ao maior 
número de atletas pos-
sível. 
  Vamos ter 12 equipas 
de competição femini-
nos e masculinos com 
mais de 200 atletas a 
participar em todas as 
provas oficiais organiza-
das pela Associação de 
Voleibol de Lisboa e a 
Federação Portuguesa 
de Voleibol distribuídos 
nos seguintes escalões: 
 
 - Minis Fem e   Mac. 
 - Infantis Femininos 
 - Iniciados Femininos 
 - Cadetes Femininos  
 - Cadetes Masculinos 
 - Juvenis Femininos 
 - Júnior Femininos  
 - Júnior Masculinos 
 - Sénior Femininos  
 - Sénior Masc. A e B 
 
  Convidamos todos os 
jovens com idade entre 
aos 8 e 18 anos para 
experimentar um dos 
nossos treinos nesta 
nova época 2017/2018, 
onde vão encontrar 
colegas e excelentes 
treinadores, que lhes 
poderão ajudar a encon-
trar o caminho, o conhe-
cimento e a segurança 
para concretizar e supe-
rar os seus objectivos, 
praticando este despor-
to espectacular e apai-
xonante. 

2017 foi mais um ano de ótimos resultados 
na modalidade de ténis. A direção quer 
parabenizar todos os atletas pelos exce-
lentes resultados obtidos em 2017. 
Demonstra que o trabalho efetuado está a 
dar frutos. 
Os nossos parabéns à nossa atleta Mónica 
Arauz que foi Vice-campeã Regional na 
categoria veteranos +50 singulares; ao 
nosso atleta João Pereira que se sagrou 
campeão regional veteranos +60 em sin-
gulares;  à nossa equipa CNG/Playtime de 

Inter Clubes sub-14 masculina que ficou 
em 5º lugar no Campeonato Nacional dis-
putado na Figueira da Foz;  à nossa equi-
pa de Inter Clubes do CNG / Playtime  
veteranos +45 masculinos (2ª divisão) que 
foi disputar a fase Final Nacional no Algar-
ve; à nossa equipa CNG / Playtime de Inter 
clubes veteranos +35 masculinos que ficou 
em 3ºlugar no Campeonato Nacional de 1ª 
divisão; á nossa equipa de veteranos +45 
feminina que foi vice-campeã Nacional 
2017 e finalista na fase regional. 
Parabéns a todos pelos resultados e em 

particular à Playtime pelo trabalho desen-

volvido à frente da escola de ténis. 

2016/2017 

A época de 2016/2017 reve-
lou-se mais um ano de 
desenvolvimento e cresci-
mento para as classes de 
ginástica rítmica. 
Entre os vários grupos, Ini-
ciação, Representação, 
Move it, Competição de 
Grupos, Competição de 
Individual e GymDance tota-
lizaram-se cerca de 120 
praticantes, sendo a tendên-
cia ao longo do ano de cres-
cimento. 
A época, entre outros fato-
res, ficou marcada pela 
abertura de mais uma clas-
se, Move it, que tem como 
principal objetivo a represen-
tação não competitiva do 
clube em eventos externos. 
Assim, participou em even-
tos como o Cascaisgym, o 
Sarau de Ginástica Rítmica 
do CDAEAO, o Portimão 
Arena Gym ou o Lisbon Gym 
Fest. 
No que se refere especifica-
mente a cada classe, a Ini-
ciação funcionou de acordo 
com os objetivos  estabeleci-
dos para o grupo, com as 
atletas a participarem no 
Sarau dos Reis e no Festival 
do CNG. As ginastas evoluí-
ram em termos técnicos, 
estando prontas na sua 
maioria para continuar o seu 
percurso na modalidade, 
mudando, nomeadamente, 
de classe. 
A Representação, que está 
de certa forma a funcionar a 
par com a Iniciação como 
um grupo para a integração 
de novas ginastas na moda-
lidade, funcionou muito bem, 
excedendo as expectativas e 
os objetivos inicialmente 
traçados o que  tornou pos-
sível a sua participação, não 
só nos eventos acima men-
cionados, mas também no 
Cascaisgym, onde fizeram 
pela primeira vez uma apre-
sentação externa ao clube.  
Os objetivos para a Compe-
tição de Grupos foram traça-
dos com a abertura desta 
classe na época de 
2015/2016 e passam essen-

cialmente por ter 
ginastas especializa-
das na participação 
dos torneios em grupo. 
Este ano a classe 
evoluiu muito tecnica-
mente, tendo sido 
possível ter atletas nos 
pódios em  3 dos 4 
escalões em competi-
ção, com 2 grupos a 
sagrarem-se cam-
p e õ e s  d i s t r i t a i s 
(benjamins e seniores) 
e um grupo a ser vice-
campeão distri tal 
(juniores). 
Relativamente à Gym-
Dance, classe de 
ginástica para adultas, 
este foi um ano em 
que o grupo foi pequeno, 
mas em termos de represen-
tação do clube foi muito 
enriquecedor tendo estado 
presente entre outros nos 
saraus organizados no clu-
be, no Cascaisgym, no Por-
tugalgym e no Lisbon Gym 
Fest, tendo a sua participa-
ção sido sempre elogiada. 
A classe de competição de 
individual sofreu durante 
este ano uma restruturação 
muito significativa. O novo 
espaço alugado pelo clube 
no Complexo Municipal de 
S. Dom. de Rana permitiu às 
atletas a prática da modali-
dade num lugar mais espe-
cializado para a sua prática 
com a vantagem de ser 
possível a utilização dos 
praticáveis da Assoc. de 
Ginástica de Lisboa. 
No que se refere aos Cam-
peonatos Distritais de Base 
obtiveram-se 3 títulos de 
Campeã distrital e dois  3ºs. 
lugares nos escalões de 
iniciadas e juvenis. 
Este ano a percentagem 
estabelecida pela Federação 
de Ginástica de Portugal de 
apuramento para o Campeo-
nato Nacional de Base foi 
menor que em anos anterio-
res, tendo o número de atle-
tas que participaram neste 
evento sido menor que na 
época passada. Foram 
alcançados, no entanto, os 
melhores resultados de 
sempre, conseguindo-se ter 
atletas entre as cinco melho-

res classificadas nos esca-
lões de iniciadas e juvenis e 
uma participação sólida em 
seniores. 
Conseguiram-se as primei-
ras medalhas em termos 
distritais na 1ª divisão, com 
1 título de campeã distrital e 
2 de vice-campeã distrital 
em juvenis. Em seniores 
atingiu-se 2 títulos de vice-
campeã distrital e um 3.º 
lugar. 
Em termos nacionais em 
competições de 1ª divisão 
obteve-se um 7.º  lugar em 
aparelho na Taça de Portu-
gal e um 5.º lugar no Torneio 
José António Marques 
(Campeonato Nacional por 
Aparelhos). 
O CNG esteve também 
representado, pela primeira 
vez, no Torneio Internac. de 
Lisboa e participou em 
outros dois eventos interna-
cionais,Torneio Internac. de 
Ginástica Rítmica de Estar-
reja e no SummerStars, 
sendo neste último  meda-
lhado nos escalões de inicia-
das nível Elite, juvenis nível 
Elite, iniciadas nível A, juve-
nis nível A e seniores nível 
As. classes de competição e 
competição de grupos parti-
ciparam em inúmeros saraus 
representando o CNG a 
nível nacional, em eventos 
como o Lisbon Gym Fest, 
Portugalgym, o Cascaisgym, 
o Portimão Arena Gym, o 
Palco da Tua Arte, entre 
outros. A Academia de Piano 

dirigida pela maestri-
na Isabel Ançã vai 
agora iniciar a sua 8ª 
época no CNG. 

 
Com um ensino personalizado iremos, este ano, 
melhorar a abordagem passando as turmas a ter, 
no máximo, 3 alunos por professor. Tencionamos 
preparar vários alunos para diversas apresenta-
ções públicas, exames  de instrumento e participar 
no Concurso de Piano de Cascais.  
Esta academia proporciona à comunidade um 
ensino especializado a um preço acessível à maior 
parte das famílias. É nossa missão criar condições 
para que o maior número de crianças possam ter 
acesso à pratica do Piano. 
 

Esperamos ver-vos por cá!  

 

  

Resultados do CNG na 
modalidade de ténis. 


