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ASSEMBLEIA GERAL 

 
 CONVOCATÓRIA 

 
Nos termos da alínea b) do artigo 33º dos Estatutos convoco a 
Assembleia Geral do Clube Nacional de Ginástica a reunir em Ses-
são Extraordinária nas Instalações do Parque Desportivo, Rua 
Machado dos Santos, 112, no dia 29 de Março de 2019 pelas vinte 
horas, com a seguinte 
 

 ORDEM DE TRABALHOS 
 

1º Eleição dos Órgãos Sociais do Clube Nacional de Ginástica para 
o biénio 2019-2020. 

 
De acordo com o Artigo 3º do Regulamento Eleitoral, a Assembleia 
Eleitoral funcionará em processo de urna aberta no período das vin-
te às vinte e quatro horas. 
 
Parede, 12 de Fevereiro de 2019 
 

 O Presidente da Assembleia Geral  
Dr. Luís Filipe Teles Gomes da Costa 

 
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 2019-2020, se efectuará em 
Assembleia Geral convocada para o dia 29 de Março de 
2019. 
 
Parede, 12 de Fevereiro de 2019 
 

 O Presidente da Assembleia Geral  
Dr. Luís Filipe Teles Gomes da Costa 

 
ASSEMBLEIA GERAL 

 
 CONVOCATÓRIA 

 
Nos termos do número 1, alínea a) do artigo 32º dos 
Estatutos convoco a Assembleia Geral do Clube Nacio-
nal de Ginástica a reunir em Sessão Ordinária nas Insta-
lações do Parque Desportivo, Rua Machado dos Santos, 
112, no dia 29 de Março de 2019 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 Fis-
cal e Jurisdicional. 

 
Conforme o estabelecido no Artigo 34º dos Estatutos, a 
Assembleia Geral reunirá meia hora depois, em segun-
da convocação, qualquer que seja o número de sócios 
presentes. 
 
Parede, 12 de Fevereiro de 2019 
 

 O Presidente da Assembleia Geral  
Dr. Luís Filipe Teles Gomes da Costa 

 
J A N T A R  

D E  N A T A L  
 

Sendo habitual realizar-
se todos os anos um 
almoço de Natal, este 
ano foi decidido que se 
realizasse um jantar 
para reunir nesta data 
festiva a Direcção e os 
colaboradores do CNG. 
Assim,  este realizou-se no passado dia 21 de Dezembro e constituiu uma 
oportunidade de podermos confraternizar e trocar opiniões 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 agrade-
cimentos pelo empenho manifestado pelos colaboradores do C.N.G.  

V I S I T A  D O  E X E C U T I V O  D A  
J U N T A  D E  F R E G U E S I A  A O  

C N G  

 
No passado dia 26 de Janeiro recebemos o Presidente 
da Junta da União das Freguesias de Carcavelos e 
Parede e outros membros do executivo. Para além de 
uma pequena reunião em que se trocaram impressões 
sobre as actividades do nosso Clube, foi efectuada  
uma visita às nossas instalações e às obras realizadas 
Com o apoio da UFCP..  



: 
 
 
 
 
 
 

 
Mais uma vez o CNG 
e s t e v e  n o  d i a 
4.11.2018 no Encontro 
Benjamins e Torneio 
Open de Juvenis. 
Obtivemos: 1 primeiro 
lugar e 2 terceiros 
lugares. Parabéns aos 
nossos judocas! 

KARATÉ 

JUDO 

 
 
 
As aulas de ballet recomeçaram no dia 1 de Setem-
bro e pouco a pouco as alunas foram voltando ao 
seu ritmo habitual. Este ano de acordo com a idade 

das crianças inscritas temos de 
novo uma classe de nível Inicia-
ção mantendo-se a classe de 
nível Intermédio e nível Avança-
do. 
Houve mais procura este ano o 
que nitidamente demonstra um 
maior interesse e conhecimento 
pela arte do ballet. 
No dia 17 de Dezembro fizemos 
o “Dançar Natal” onde todos os 
alunos participaram numa Aula 
Aberta. 
Quisemos mostrar como se 
trabalha nas aulas para que seja 
possível com esse trabalho, 
vontade e talento conseguirem 
mais tarde mostrar no palco o 
resultado dessa aprendizagem. 
Além de outros este é o objetivo 
principal de quem pratica esta 
arte, e nada melhor do que o 
reconhecimento do público com 
os seus aplausos. 

Em Janeiro recomeçamos os ensaios para o  8º “Dança Projeto 
de Vida”, que decorrerá no dia 17 de Março no auditório do Colé-
gio Marista de Carcavelos. Todas as alunas participam neste 
espetáculo sendo que o principal objetivo é a apresentação do 
trabalho coreográfico das alunas do nível Avançado em estilos de 
dança clássica, contemporânea e musical. Como novidade tere-
mos como nossa convidada a classe de Dança Contemporânea 
do CNG dirigida pela professora Karina de Freitas   
Em Abril decorrem os festejos do Dia Mundial da Dança com 
representações a anunciar. 
No dia 12 de Maio será a vez do nosso 27º “Festival da Primave-
ra” com novos bailados. 
 
Estes são os projetos da nossa iniciativa. Outros que possam 
surgir estejam atentos à nossa página para terem informação em 
dia e hora.  
 

BALLET FITNESS 

Esta aula continua a ter o seu impacto junto das pessoas que 
pretendem fazer uma aula de Fitness, mas com especial atenção 
à condição física que se pratica nas aulas diárias dos bailarinos, 
incluindo a prática de postura, equilíbrio, reflexos, memória e 
raciocínio.   

    

 

O CNG comemorou 
o aniversário dos 40 
Anos do Kara-
té Shukokai no Clube. A 
comemoração deste 
aniversário  realizou-se 
nos dias 30.11.2018 a 
2.12.2018  no nosso 
Clube, através da reali-
zação do Estágio 

Nacional  de  2018 organizado pela Associação Portuguesa de Kara-
té Shukokai, com o objetivo de promover a graduação, confraternização 
e convívio entre todos os praticantes nacionais de karaté Shukokai. 
Esta comemoração terminou com o Desfile de Escolas e a Cerimónia 
Protocolar, reuniu mais de 375 atletas nacionais, e foi um marco a assi-
nalar no nosso Clube,  na vivência do karaté e na dinamização do espí-
rito desta arte marcial.Obrigado ao mestre Jorge Marques e aos nossos 
Karatecas que tornaram esta comemoração memorável. 
 

Paulo de Carvalho foi graduado 5º Kyu (cinto azul). 

 
 ARTES MARCIAIS NO CNG: CONVITE 

Convidamos todos a vir experimentar e divulgar as nossas artes mar-
ciais. Temos excelentes instalações, os nossos Mestres são entusias-
tas e competentes, e os resultados das competições em que se inte-
gram estão acima da média. 

 

O professor do nosso Clube, Mestre António Geraldes, foi  

graduado 7 DAN, graduação ímpar em Portugal, em reconhe-

cimento ao seu empenho e entrega à arte marcial do judo em 

Portugal e na Europa.   



 
 

 

A Direção da Asso-
ciação de Ténis de 
Lisboa pelo segundo 
ano consecutivo, 
homenageou os 
Campeões da ATL 
do ano 2018, com o 
Jantar dos Cam-
peões que se reali-
zou no Hotel Ópera 
Vila Galé, em Lis-
boa. Direções dos 
clubes, atletas, equi-
pas técnicas, familia-
res e amigos tiveram oportunidade de confraternizar 
e assistir à justa homenagem dos campeões de 
2018. A ocasião contou com a presença do Presi-
dente da Federação Portuguesa de Ténis, Dr. Vasco 
Magalhães Costa.  

 
 
 
Foram homena-
geados os nos-
sos Atletas Isa-
bel Cunha de 
Eça, Paula Zoio, 
João Parreira, 
João Couceiro, 
Nuno Pinheiro e 
Vasco Graça, 
pelos excelentes 
resultados obti-
dos durante o 
Ano de 2018! 

 

GINÁSTICA RÍTMICA 

A época da ginástica rítmica começou este ano com o estágio das classes 
de competição em Viana do Castelo na última semana de agosto. As atle-
tas puderam visitar a cidade e fazer atividades diferentes como, entre 

outras, visitar o Navio Hospital Gil Eanes, o Santuário de Santa Luzia, 
passear de barco pelo rio e até experimentar as famosas bolas de Berlim 
do Natário. Durante esta semana as ginastas treinaram num dos Pavi-
lhões Municipais de Viana do Castelo. 
Já em setembro iniciaram-se as atividades das várias classes no clube, 
com as classes de Iniciação, Representação, Move it, e as Competições 
de grupo e individual a trabalharem na preparação de uma época que 
promete ser preenchida de eventos, aprendizagem e acima de tudo do 
espírito de equipa que caracteriza a Família da Rítmica do CNG. 
Em novembro a classe GymDance regressou aos treinos e iniciou-se a 
época competitiva, bem cedo este ano, com um torneio internacional, a 
Atlantic Cup em Sangalhos. O CNG esteve representado nesta competi-
ção por cinco ginastas da 1ª divisão, a iniciada Francisca Sousa, a juvenil 
Margarida Baptista, as juniores Alice Flórido e Mariana Machado e pela 
treinadora/ginasta senior Joana Fortes. De salientar o 4º lugar obtido pela 
ginasta mais nova da delegação em Movimentos Livres e o 8º lugar a fita 
alcançado pela mais velha, numa competição que contou com a participa-
ção de muitas ginastas de elite de vários países. 
Em dezembro a Move it iniciou a sua participação em saraus representan-
do o clube, a par de seis ginastas da competição de individual, na Gala na 
Rua há Natal, evento de caracter solidário que este ano apoiou a institui-
ção C.A.S.A. recolhendo agasalhos para sem abrigo. 
O CNG esteve representado na Gala de Encerramento da Capital Euro-
peia da Juventude, fazendo parte, integrado nos grupos do Palco da Tua 
Arte, na abertura deste evento que teve lugar no Centro de Congressos 
do Estoril. 
Durante o mês de dezembro, houve ainda tempo para se realizar o pri-
meiro treino assistido da classe de competição, onde as ginastas apre-
sentaram parte das novas coreografias às famílias. Assim como um tor-
neio organizado pelo Clube Atlântico de Esgrima, que contou com a parti-
cipação de três clubes do distrito de Lisboa e que tem como principal 
objetivo a preparação das ginastas da divisão Base. O CNG esteve repre-
sentado por onze ginastas destacando-se os resultados das ginastas: 
Caetana Borges (iniciada) 2º lugar; Margarida Lopes (juvenil) 3º lugar em 
bola; Catarina Sousa (junior) 2º lugar em bola; Joana Campos (senior) 1º 
lugar em arco e Caterina Martins (senior) 2º lugar em arco. 
Já em Janeiro as ginastas de Base e 1ª divisão tiveram a sua primeira 
competição nacional, o Torneio dos Reis. Neste evento participaram vinte 
ginastas. Foi uma competição muito longa, mas que foi importante para a 
continuação da preparação das ginastas. De destacar os resultados obti-
dos pelas ginastas: Constança Garcia (juvenil Base) 9º lugar, Patrícia 
Ramos (junior base) 5º lugar, Joana Campos (senior base) 4º lugar, Fran-
cisca Sousa (iniciada 1ª divisão) 10º lugar, Joana Fortes (senior 1ª divi-
são) 3º lugar. 

 

 

João Couceiro 

 
 
 
Isabel 
Cunha 
d’Eça 
 
Paula Zoio 

 

Continua na pág. seguinte 



 
Trabalho desenvolvido com as 

classes de ginástica 

 não competitivas até ao momento 
 

As classes de ginástica continuam a ser uma das 
modalidades mais atractivas para as crianças e 
jovens, pois permitem explorar até ao limite a sua 
criatividade e a sensação do perigo através de ele-
mentos acrobáticos com e sem aparelhos, indepen-
dentemente da sua idade. 
No final de setembro algumas das aulas, AcroForm e 
Formativa 1, estavam esgotadas havendo um grande 
esforço por parte dos professores em tentar enqua-
drar o mais correctamente possivel as crianças nas 
actividades que queriam ou que era possivel. 
Em relação às outras aulas, GymMix, Infantil e For-
mativa 2 continuam também com procura embora 
menos acentuada que a AcroForm e Formativa 1. 
No inicio de Dezembro e de forma a mostrar o traba-
lho por nós desenvolvido realizou-se a Festa de Natal 
para as classes que trabalham no pavilhão que não 
têm actividade competitiva e para a GymMix. Foi um 
momento de partilha com a tradicional troca de pren-
das dentro de cada classe, convivio entre as diferen-
tes classes e de demonstração. 
De fora desta festa, ficou a classe infantil, que ete ano 

conta com mais crianças e quase na sua maioria com 

apenas 3 anos, alguns completados apenas nos últi-

mos meses do ano. E por esta razão, entendeu-se 

não colocá-los numa situação que poderia ser des-

confortável para grande parte das crianças. 

 - Campeões Nacionais de 2a Divisão Seniores Masculinos A, Seniores Femininos 
obter um dos 3 primeiros lugares da 2ª Divisão e Sénior Masculinos B apuramento 
para Fase Final 
 - Quanto às equipas de formação o apuramento de todas as equipas para as fases 
nacionais e uma para a Fase Final. 
Este ano os Sénior Masculinos e 
Femininos estão a participar num 
campeonato com mais viagens ao 
Norte, mas com mais lógica. Vamos 
jogar todos contra todos em 
dois grupos Continente / Madeira  e 
Açores, serão  apurados os 5 pri-
meiros do grupo Continente / 
Madeira mais o campeão dos Aço-
res e estes seis clubes jogando 
também todos contra todos irão 
decidir entre si quem será o cam-
peão nacional. O 2º classificado irá 
realizar 3 jogos com o penúltimo da 1ª Divisão e quem ganhar fica na 1ª Divisão. 
Apostamos também numa geração de jovens treinadores oriundos da nossa escola, 
que tem evoluído muito na sua experiência e estão a corresponder da melhor forma na 
confiança e nas expectativas criadas. 
Estamos a competir com 13 equipas e 230 atletas nos Campeonatos Regionais e 
Nacionais nos seguintes escalões:  

Conseguimos em todas as nossas equipas ter um número de atletas muito elevado e 
com boas qualidades físicas e técnicas, que garante uma estabilidade e equilíbrio no 
futuro para o voleibol do clube.  
Com o Campeonato Nacional de 2º Divisão na final de primeira fase destaquemos o 
excelente resultado dos Seniores Masculinos A com o 1º lugar na Classificação Geral. 

Aguardamos com enorme 
expectativa como vai correr 
a próxima Fase Final, que 
decide nos meses Março e 
Abril 2019 o Campeão 
Nacional da 2ª Divisão. 
Com os Campeonatos 
Regionais na sua fase final, 
destaquemos também o 
apuramento para os Cam-
peonatos Nacionais das 
equipas masculinas Infan-
tis, Juvenis, Júnior e de 
Iniciadas e Juniores Femi-

ninos e os bons jogos das Infantis e Cadetes Femininos, que independentemente da 
não conseguir o apuramento, nos deixaram excelente indícios para um crescimento 
qualitativo no futuro próximo. 

Como sequência dos bons resultados competitivos e logísticos e da 
excelente evolução técnico-tatica das nossas equipas na época passada, 
iniciamos a nova época desportiva 2018/2019 do voleibol do clube com 
objetivos muito ambiciosos: 

 
 

Ainda em Janeiro o CNG fez-se representar por uma 
delegação no Torneio do CIRM, que se realizou na Mexi-
lhoeira Grande, perto de Portimão. Foi uma competição 
com bons resultados para as sete ginastas, salientando-
se: a Maria Freitas (senior base) 2º lugar, a Mariana 
Machado (junior 1ª divisão) 1º lugar a bola, 2º lugar a 
maças e fita, a treinadora Joana Fortes (senior 1ª divisão) 
1º lugar a bola, maças e fita. Ainda medalhadas foram as 
ginastas Camila Henrique, Maria Flor Nobre, Alice Flórido 
(2º lugar a bola, 3º a maças e fita) e Joana Campos (1º 
lugar), no respetivo ano de nascimento. Foi ainda atribuí-
do o título de ginasta do torneio à Joana Fortes. 
As classes de ginástica rítmica do CNG vão manter-se 
ocupadas nos próximos tempos e deixamos por isso o 
convite para que possam assistir a alguns dos próximos 
eventos: 
Taça de Portugal – 2 e 3 de Março em Almada 
1º Torneio  Rítmica   -  12 de Maio 

GINÁSTICA RÍTMICA Continuação da pág. anterior 

                                                  FESTIVAL 2019 
 

GIMNICO - MAIO (TARDE) 

NATAÇÃO -  2 DE JUMHO (MANHÃ) 

O Circuito de Torneios da 
Linha de 2018 apresentou 
um aumento de participa-
ção de praticantes (+37%) 
face a 2017 ,  não obstante 

ter-se realizado apenas 11 torneios em 2018 face aos 
habituais 12 torneios dos anos anteriores (1 torneio 
por mês). Neste aumento de participação nos Tor-
neios da Linha de 2018 gostaria de destacar o 
aumento de participação de praticantes filiados no 
CNG, cuja participação mais que duplicou. 
Esta melhoria generalizada face ao ano anterior deve-
se em grande medida ao trabalho do Carlos Ferreira 
que tem sido incansável em dinamizar este circuito de 
torneios e cujos resultados estão agora à vista. 

BRIDGE 

*Minivoleibol  Masculinos e Femininos,  
*Infantis Masculinos e Femininos,  
*Iniciados Femininos A e B,  
*Cadetes Femininos,  

    *Juvenis Masculinos,  
    *Juniores Masculinos  
    *Juniores Femininos A e B   

Seniores Masculinos 

Iniciadas 


