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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 Des-
portivo, Rua Machado dos Santos, 112, no dia 23 de Março de 
2018 pelas vinte e uma horas, com a seguinte 
 

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

tas, e o respectivo parecer do Conselho Fiscal e Juris-
dicional. 

 
Conforme o estabelecido no Artigo 34º dos Estatutos, a 
Assembleia Geral reunirá meia hora depois, em segunda con-
vocação, qualquer que seja o número de sócios presentes. 
 
Parede,  23  de Fevereiro de 2017 
 

 O Presidente da Assembleia Geral  
 

Dr. Luís Filipe Teles Gomes da Costa 

 
OP 2017 

 
Como é do conhecimento dos nossos sócios o CNG 
concorreu ao Orçamento Participativo de 2017 a fim de 
poder possibilitar a realização no Clube de  alguns 
melhoramentos necessários. Apresentada a  proposta 
na CMC, tendo esta entidade atribuído ao projecto a 
verba de 222.155,00 €, foi com satisfação que vimos 
que esta foi aceite para ser votada pelos munícipes do 
Concelho. Assim, procedeu-se a uma enorme mobiliza-
ção no sentido de se conseguir uma forte votação no 
projecto apresentado pelo CNG, tendo o número de 
votos obtido sido de 3.955 o que nos permitiu ficar ven-
cedores (9º lugar entre os 27 apurados). 
Cabe-nos aqui agradecer o empenho demonstrado na 
mobilização que permitiu o sucesso deste apuramento 
e que permite trazer benefícios para o nosso Clube. A 
todos  
 
OS NOSSOS SINCEROS AGRADECIMENTOS. 

 
 

Continuamos com o nosso 
crescimento quantitativo e qua-
litativo no início de nova época 
desportiva 2017/2018 com 

mais uma equipa federada e com algu-
mas caras novas de excelente qualidade 
nas equipas técnicas. Temos 11 equipas 
de competição, todos os escalões no 
feminino e 4 equipas no masculino e 210 
atletas inscritos a participar em todas as 
provas oficiais organizadas pela Associa-
ção de Voleibol de Lisboa e a Federação 
Portuguesa de Voleibol distribuídos nos 
seguintes escalões: 
 
 Minivolebol Feminino e Masculino 
 Infantis Femininos 
 Iniciados Femininos  
 Cadetes Femininos e Masculinos 
 Juvenis Femininos  
 Júnior Femininos e Masculinos 
 Sénior Femininos e Sénior Masculinos 

A e B  
Destacamos a equipa de Sénior Masculi-
nos A que acabou por vencer a sua Série 
do Campeonato Nacional de 2ª Divisão 
só com vitórias e que pelo 3º ano conse-
cutivo se apurou para Série dos Primeiros 
e vai lutar para o título nacional e subida 
de divisão.  

A Equipa de Sénior Femininos não conse-
guiu entrar na Série dos Primeiros, mas 
demonstrou nos seus jogos na 1ª Fase 
bom voleibol com muita qualidade.  
A equipa de Sénior Masculinos B apurou-
se  para a 2ª fase do Campeonato Nacio-
nal mas, devido à saída de muitos atletas 
que entraram na equipa A e entrada de 
muitos novos, ainda não conseguiu nos 
jogos nesta 1ª Fase o nível desejado.  
Com os Campeonatos Regionais na sua 
fase final todas as nossas equipas, 
menos a de  Iniciados Femininos, passa-
ram para a Fase Nacional e aguardamos 
com muita expectativa os próximos resul-

tados com o objectivo de conseguir apu-
rar pelo menos uma equipa para o final. 
Participámos com 6 equipas Minis (e 
boas classificações) em todos os 5 Tor-
neios no Circuito Regional de Minivoleibol 
com um novo formato esta ano, na 1ª 
fase e zonal e temos a certeza que 
vamos ser um dos clubes que vai conti-
nuar para a fase final de competição. 
Com a parte final da época ainda pela 
nossa frente, convidamos os jovens com 
idade entre aos 9 e 18 anos a experimen- 
tar  um dos nossos treinos, onde poderão   

(Continua na pág. 3) 

Séniores Masculinos 
De cima para baixo (da esquerda para a direita):  
Ricardo Periquito, João Santos, Joaquim Oliveira 
Mariano, Jorge Coelho, Pedro Lagoá, Daniel Duarte 
Pedro, Radoslav Peytchev (Treinador principal), 
Diogo Borges, João Quintela, João Celeste, Pedro 
Sousa, António Almeida, Roman Odnorogov 

Séniores Femininos 
De cima para baixo (esquerda para a direita): Nuno 
Fernandes (Trein, princ.). Carla Periquito, Marta 
Valente, Micá, Vera Esteves, Rita Pombo, 
Mª.Becker, Catarina Borges, Elīna Švēde, Ricardo 
Veloso (trein.adjunto), Francisco Grilo (trein.adjunto), 
Sónia Lopes, Isabel Fernandes, Veva Lopes, Cat 
Santos, Patricia Duarte 



 
 
 
As aulas recomeçaram em Setembro depois das 
férias de Verão. 
 

As classes estão divididas consoante idades e capacidades. 
Assim sendo temos: 

 Iniciação/Intermédio 1 

 Intermédio 2 

 Avançada 
 
E ainda a classe de Bal-
let Fitness que, como o 
nome indica,  é uma 
classe onde se praticam 
exercícios de ballet 
(barra e centro), exercí-
cios de condição física 
com aparelhos e peque-
nas coreografias. Esta 
aula está pensada para 
adultos de qualquer 
idade que tenham ou 
não conhecimentos de ballet, mas que pretendam uma aula 
mais artística. 
Continuamos a apostar na dança clássica ou ballet, principal-

mente na classe de 
Iniciação/Intermédio 
1 onde tudo come-
ça. Este ano houve 
uma maior procura 
de crianças para 
esta aula. 
Na classe Intermé-
dio 2 desenvolve-

mos um pouco mais a técnica já adquirida e necessária para o 
desenvolvimento do clássico que por sua vez já permite com 
estas bases a abordagem de outros estilos de dança. 
Todos têm apresentado um trabalho com mais qualidade com 
destaque para o nosso “bailarino” Guilherme Almeida que 
representa e muito bem a classe masculina no ballet e que 
devemos incentivar. 
A classe Avançada segue fazendo um bom e dedicado trabalho 

à altura do nome da mesma. Nesta classe para além da técnica 
exigida e a partir dela podemos criar coreografias (bailados) de 
clássico, contemporâneo e musical. 
Temos ainda a iniciação ao trabalho de pontas e expressão 
coreográfica e dramática. 
 
Actuações 
 
16 de Dezembro – Colaboramos na festa de Natal da 
“Amorama” (Associação de pais e amigos de deficientes men-
tais) em Carenque a convite da mesma. 
17 de Dezembro – “Dançar Natal”, festa de Natal de todas as 
classes, no  Pavilhão do CNG 
 
ACTUAÇÕES E PROJECTOS PARA 2018 
18 de Março – “Dança Projecto de Vida” 
GRD 1º de Maio- Tires  

  Apresentação de coreografias da autoria das alunas da clas-

se Avançada e executadas pelas próprias. No mesmo espec-
táculo teremos também a participação das outras classes. 

   

15 de Abril - “Dançarte” 6ª edição 
Colégio Marista de Carcavelos 

  A finalidade deste espectáculo é uma pequena mostra de     

dança de vários estilos apresentada por algumas escolas/
grupos de dança do Conselho de Cascais convidados pelo 
clube como divulgação desta arte 

   

29 de Abril - “Dia Mundial da Dança” 
Comemorações deste dia em lugar e data a designar 
 
20 de Maio - 26º Festival da Primavera 
Colégio Marista de Carcavelos 

  Festival anual de todas as alunas  

 
PROJECTOS 
No dia 20 de Novembro fizemos a primeira aula aberta ao 
público das classes Intermédio 1 e 2 depois da reabertura das 
aulas e que teve bastante aderência 
Pretendemos fazer em 2018 mais Workshops, aulas públicas, 
aulas para pais e filhos e outros eventos que possam contribuir 
para o desenvolvimento da área artística, neste caso a dança, 
do CNG assim como da valorização das alunas. 

Nuno Dias esteve na Estónia no Open 
Europeu da KSI, que é a organização 
mundial de estilo de karate (a que a 
APKS pertence) como treinador da selec-
ção da APKS e como competidor. 
Em termos pessoais, conseguiu 
a  Medalha de Ouro no Open Europeu 
KSI na categoria de pesados no passado 
Outubro de 2017. 
No final do ano transacto, Nuno Dias foi 
premiado na Gala do Desporto de Cas-
cais. 

No final da época 2016/7, tiveram lugar 
os exames e promoções seguintes: 
- Elisa Brandão a 2º Kyu (azul) 
- Alberto Oliveira a 1º Kyu (castanho) 
Houve igualmente, no dojo do CNG, o 
habitual “Estágio Internacional de Verão”, 
ministrado pelo Mestre belga Antoine 
Vermeulen Shihan e organizado pela  

 
“ACPA, Associação Cultural Portuguesa 
de Aikido”, o qual contou com as presen-
ças de vários Aikidokas estrangeiros e de 
outras Associações portuguesas. Estive-
ram presentes quase 80 Aikidokas de 
todas as graduações, tendo sido organi-
zado um jantar de convívio no restaurante 
do CNG. 
Já nesta época de 2017/8, tiveram lugar 
os exames e promoções seguintes: 
- Francisco Leotte a Go Dan (5º Dan) 
- Pedro Varela a 5º Kyu (amarelo) 
- António Rodrigues a 5º Kyu (amarelo) 
- Paulo Antunes a 5º Kyu (amarelo). 
No final deste mês de Fevereiro, haverá 
lugar nas instalações da Base Naval do 
Alfeite o habitual “Estágio Internacional 
de Inverno”, ministrado pelo Mestre belga 
Antoine Vermeulen Shihan e organizado 
pela “ACPA, Associação Cultural Portu-
guesa de Aikido”, o qual certamente con-
tará com as presenças de vários Aikido-
kas estrangeiros e de outras Associações 
portuguesas. 
A ACPA tem cumprido o seu plano de 
Estágios e Encontros Técnicos, cujo  

 
calendário foi aprovado em Assembleia 
Geral realizada no início da época. 
 

A escola de Taekwondo, orientada pelo 
Mestre Filpe Freire, praticamente dupli-
cou relativamente ao ano anterior pois 
passou de 49 para 95 alunos. 
O resultado da participação em torneios 
nacionais de Taekwondo Songahm foram 
os seguintes: 
1º torneio em novembro 2017 
Rodrigo Coelho - 3 medalhas ouro 
Mafalda Carvalhosa - 1 medalha ouro, 1 
medalha prata 
André Mandacaru - 4 medalhas ouro 
Manuel Carvalhosa - 1 medalha prata 
Miguel Simões - 1 medalha ouro 
2º torneio em janeiro 2018 
Pedro Almeida - 1 medalha ouro, 1 meda-
lha bronze 
Mafalda Carvalhosa - 1 medalha ouro 
André Mandacaru - 2 medalhas ouro 
Manuel Carvalhosa - 1 medalha ouro 

KARATÉ SHUKOKAI 

AIKIDO 

TAEKWONDO-SONGAHM 



 
 
 
 
 

A época da ginástica rítmica 
iniciou-se em agosto com o 
Estágio de Verão. A classe 
de competição esteve em 
Lisboa onde experimentou 
atividades diferentes como 
Parkour, ao mesmo tempo 
que começava a preparar a 
nova época. 
 
Em dezembro as ginastas 
iniciadas participaram na 
sua primeira competição do 
ano com as atletas Margari-
da Baptista e Inês Maia a 
classificarem-se em 1º e 2º 
lugares no seu escalão. 
Em janeiro a classe de com-
petição de individual 
estreou-se no primeiro Tor-
neio Nacional do Ano em 
Pinhal de Frades tendo rea-
lizado exercícios com quali-
dade e obtido boas classi-
ficações. 
 

No dia 21 do mes-
mo mês realizou-
se o I Encontro 
Distrital, onde as 
ginastas de indivi-
dual estiveram 
presentes, tendo 
neste evento parti-
cipado igualmente 
os grupos. Nesta 
competição desta-
que para a ginasta 
Maria Freitas que 

obteve o terceiro lugar a bola no escalão de seniores Base. No 
que diz respeito aos 
grupos, o CNG obteve 
o 1º lugar nos escalões 
de iniciadas e juniores, 
o 2º lugar nos escalões 
de benjamins e senio-
res e o 3º lugar no 
escalão de seniores. 
Durante estes primei-
ros meses as várias 
classes pertencentes à 
rítmica do CNG estive-

ram a preparar-se para o Sarau de Janeiro que teve lugar no 
Pavilhão de S. Domingos de Rana no dia 28 e que juntou a 
“família da ginástica”. Este foi um momento muito importante 
em que se sentiu o apoio e o espírito de grupo de ginastas e 
famílias. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nos próximos meses serão muitas as oportunidades das ginas-
tas do CNG demonstrarem o seu trabalho, de entre essas des-
tacam-se mais proximamente: 
 

17 de fevereiro – Campeonato de Apuramento para os 
Nacionais de Base – Pavilhão de S. Domingos de 
Rana 

 
24 e 25 de fevereiro – Torneio Internacional de Estarreja – 

Estarreja 
 
9, 10 e 11 de março – Torneio Internacional de Lisboa – 

Pavilhão Municipal do Casal Vistoso 
 

 

 

GINÁSTICA RÍTMICA 

Estágio de Verão 

Torneio dos Reis 

(sábado) 

Torneio dos Reis 

(domingo) 

I Encontro Distrital grupos 

I Encontro Distrital (M. Freitas - 3ª Atleta à direita) 

 
 
 

(Continuação da 1ª pág.) 
 
conhecer as excelentes condições para a prática da modalida-
de no Clube e ter um inesquecível contacto com o mundo do 
voleibol. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
De cima para baixo; Da esquerda para a direita: 
Treinador: Joaquim Mariano; Atletas: Genoveva Lopes, Maria Borghoof, 
Inês Mendes, Beatriz Jacinto, Andreia Liquito, Mariana Inglês, Mariana 
Marques, Raquel Cova 
Em baixo: Mariana Pinto, Sofia Pascoal, Joana Machado, Joana Perei-
ra, Inês Bizarro, Catarina Ramos 



A nossa escola de Ténis funciona em parceria com a empresa 
Playtime, tendo neste momento cerca de 270 alunos, dos 
quais 100 são federados. 
Os treinadores Júlio Mendes, Pedro Alves, Edgar Campos, 
Paulo Gamboa, Bruno Mateus e Monica Carrilho imprimem um 
dinamismo muito bom e o gosto cada vez maior pela prática 
desta modalidade, tendo, neste momento, o CNG-Playtime 11 
equipas a participar nos torneios inter-clubes: 3 equipas de 
juvenis de Sub 14, 16 e 18 rapazes; 2 equipas de seniores (1 
feminina e 1 masculina) e 6 equipas de veteranos (3 femininas 
e 3 masculinas). 

 
 
 
A nível individual temos tido exce-
lentes resultados destacando-se a 
nossa atleta veterana Isabel Cunha 
de Eça que é Campeã Nacional 
Singulares Femininos veteranos +60 
(10º titulo consecutivo), e Campeã 
Nacional a pares femininos vet+55 
juntamente com Paula Zoio, que 
obteve também o título de Campeã 
Nacional Singulares femininos vete-
ranos +55. 
 
 
 

 
 

Isabel foi também Campeã Nacional 
a pares mistos vet +50, Vencedora 
do Masters Peugeot vet +55, Vence-
dora do torneio do CT Estoril vet+55 
e Vencedora a singulares e pares 
do Torneio do CIF Zé Cavado na 
categoria +60.  
Salientamos ainda que o nosso atle-
ta Breno Gonçalves  (CNG-
Playtime) a estudar no Meridian 
Community College, Meridian, Mis-
sissippi, e a jogar na Divisão 1 
NJCAA, terminou o seu ano de 2017 
com óptimos resultados: Campeão 
Regional por equipas, jogando o par 
nº2, Semi-finalista do Campeonato 
Regional, jogando singular nº 2; 
como equipa Meridian College atingiu o melhor ranking nacio-
nal de sempre ocupando a posição 11 em 2017; e está no 

ranking NJCAA a singulares em 
38º. 
 
A participação maciça dos nos-
sos atletas federados nos tor-
neios e os excelentes resultados 
obtidos a nível individual e por 
equipas, têm merecido o reco-
nhecimento da Associação de 
Ténis de Lisboa (ATL), estando 
o CNG nos primeiros lugares 
dos Clubes Certificados e classi-
ficado como um “CLUBE de 
OURO”.” 
 
 

Últimos resultados das nossas equipas: 
 
Sub-14 
CNG/Playtime – ET Daniel Sa 3 / 2 
Navigaters SC – CNG/Playtime 0 / 5 
CNG/Playtime – CT Jamor 3 / 2 
Sub-16 
CNG/Playtime – CTP Stº Adrião 5 / 0 
CNG/Playtime – CIF 4 / 1 
CNG/Playtime – ET Laime Caldeira 2 / 3 
CNG/Playtime – Carcavelos Tenis 5 / 0 
CNG/Playtime – ET Daniel Sa 5 / 0 
Sub-18  (2ª fase) 
CNG/Playtime – CT Nova Morada 1 / 4 
CNG/Playtime – CT Alverca 4 / 1 
1 fase 
CNG/Playtime – CT Jamor 3 / 2 
CTS João – CNG/Playtime 0 / 5 
Seniores femininos 
CNG/Playtime – CT Jamor 0 / 3 
CT Estoril – CNG/Playtime 3 / 0 
Seniores masculinos 3 divisão 
CNG/Playtime – CT Amadora 5 / 0 
CNG/Playtime – CT Nova Morada 5 / 0 
Veteranos +45 (2ª fase) 
CNG/Playtime - CT Nova Morada 3 – 2 
CNG/Playtime – CT Estoril 5 – 0  
 
Outros Resultados singulares: 
Alan Dawson –vencedor a pares do Torneio de encerramento 
da AET Almada sub-14  
Finalista a singulares do Torneio Costa Azul sub-14 em Setú-
bal. Finalista a singulares do Torneio do Clube VII em sub-14 
Gonçalo Castro – vencedor do Torneio do Barreiro a singula-
res sub-16 
Vencedor a singulares do Open de Verão LRC sub-16 
Vencedor a singulares e pares do Torneio de S.João Tenis C a 
sub-16 
Vencedor do a singulares do Torneio de Encerramento sub-16 
Miguel Redmont – vencedor a pares do Torneio de S.João 
Tenis C. Na categoria sub-16 
Pedro Morais – finalista a singulares do Torneio nas Caldas 
da Rainha sub-18 
Nuno Pinheiro – vencedor a singulares do Torneio Sub-16 
Daniel Morais – vencedor a singulares da Taça CTP Stº 
Adrião em vet+45 
Duarte Trindade – finalista a singulares e vencedor a pares 
do Torneio da Amadora sub-14 
João Parreira – finalista no Masters Peugeot veterano +60 
Vencedor do Torneio do CIF Zé Cavado em veterano +60 
João Rodrigues e Ricardo Proença – finalistas a pares mas-
culinos do Torneio de Natal no CT Estoril sub-16 
Duarte Trindade – finalista a singulares masculinos no Tor-
neio Natal de Santarém na categoria de Sub-14 
Catarina Castanho – vencedora do Torneio Seniores de Sas-
soeiros 
João Parreira – finalista no Masters Peugeot veterano +60 
Isabel Cunha de Eça  - Vencedora do Torneio do CIF Zé 
Cavado em veterano +60 
 
 
 
 

 

Paula Zoio 

Isabel Cunha de Eça  

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

 
 A participação destes é essencial para 

incentivar esse convívio.  
Colabore na sua dinamização. 

Breno Gonçalves  


