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Realizou-se no passado dia 5 de Junho o jantar comemorativo do 69º Aniversário do Clube, que contou com a presença de diversas individuali-
dades. Em representação do Presidente da Câmara Municipal de Cascais esteve presente o Vereador Piteira Lopes tendo o Presidente da Junta 
de Freguesia de Parede sido representado pela Dra. Ana Raimundo.  Presentes também o Presidente da Assembleia de Freguesia de Carcave-
los/Parede e alguns membros do Executivo da Junta bem como a Presidente da Junta de Freguesia de S. Domingos de Rana. 
Contámos ainda com a participação do Pe. Morgadinho e diversos  representantes de várias instituições locais com quem o Clube mantem 
estreita colaboração institucional. 
O Jantar decorreu em ambiente familiar e descontraído, sendo a data de aniversário do Clube o momento anual escolhido para a atribuição das 
medalhas de reconhecimento dos atletas que se destacaram pelas classificações obtidas em diversas competições em representação do Clube 
com o empenho e dedicação que lhe são notoriamente reconhecidos. Também foram distribuídos os emblemas aos sócios com 25, 50 e 65 anos 
de fidelização ao Clube. De salientar  a presença do sócio  fundador Dr. Almeida Ricardo 
O Presidente do Clube, Eng. Manuel Madeira, na sua intervenção, salientou  os resultados desportivos obtidos na época anterior realçando as 
melhorias das infraestruturas que irão constituir uma mais valia para a actividade do Clube. Foi também referida a boa colaboração dos respon-
sáveis e respectivos praticantes das diversas modalidades praticadas, que muito têm contribuído para o prestígio do C.N.G.. 

JANTAR COMEMORATIVO 

DO 69º ANIVERSÁRIO DO CNG 

 
Seniores Masculinos consagraram-se Campeões Nacionais da 2ª 
Divisão, participarão na época 2019/2020, no escalão maior do 
Voleibol Nacional 
Foram eles: Afonso Alves André Mata, António Almeida ,Daniel 
Pedro, Eduardo Veríssimo,  João Quintela, João Borges, João Maga-
lhães, João Celeste, Joaquim Mariano, Jorge Coelho, Miguel Arieira, 
Miguel Carvalho, Pedro Francisco, Pedro Sousa, Pedro Lagoá, Ricar-
do Periquito, e Roman Odnorohov, treinador Radoslav Peytchev. 

Clara Miguel é a primeira 
mulher graduada a 1ª DAN 
(cinto negro) do CNG. Esta 
graduação ocorreu a 01/06/2019 
e temos muito orgulho e reco-
nhecemos o trabalho  desenvol-
vido 
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KARATÉ 

JUDO 

   

de mostrar a sua evolução em coreografia como parte integrante 
do ensino da dança. De salientar a colaboração de Marta Escudei-
ro ex-aluna de ballet do CNG numa belíssima coreografia inspirada 
numa das mais belas obras de Bach. Parabéns pela gentil partici-
pação da classe de Dança Contemporânea do CNG dirigida pela 
professora Karina de Freitas. 
Parabéns a todas alunas e aluno das classes de Ballet níveis Ini-
ciação e Intermédio dos 4 aos 12 anos que, com poucos meses de 
aula, apresentaram um bom trabalho  
No dia 29/05 – Dia Mundial da Dança 
A convite da Artemove participamos na celebração deste dia no 
Auditório do Casino Estoril ao lado de outros professores e coreó-
grafos profissionais convidados, como Daniel Cardoso (projeto 
Quorum) e Valter Vieira (Da Scum). 
A classe avançada apresentou Coppélia, um conhecido clássico 
que marcou positivamente não só pela diferença no estilo mas 
também pe lo 
desempenho e 
postura como 
alunas. 
No dia 12 de 
Maio foi a vez do 
nosso XXVII Festi-
val da Primavera 
que na opinião do 
público foi dos 
melhores apresen-
tados ultimamente 
pela diversidade 
de estilos. As 
coreografias varia-
ram entre clássi-
co, contemporâneo e musical. Algumas da autoria das alunas e 
ainda num tributo a Joana Faria ex- aluna e professora do CNG, 
Marta Escudeiro fez a reposição do seu  original  “Imaginarium”   
Um especial aplauso a Lisandro Sonsino pela sua evolução e dedi-
cação mostrando mais uma vez a importância do papel masculino 
na dança clássica 
No dia 25/05 o CNG apresentou o seu anual Festival onde as 
classes de ballet tiveram a oportunidade de mostrar, com três 
pequenos bailados de estilos e níveis diferentes, a evolução dos 
alunos. Foi muito importante para o público perceber melhor o que 
fazemos o qual nos presenteou interagindo com palmas e aplausos 
no final. 

Parafraseando Mariana Abreu A dança é um híbrido. A dança é 
contar histórias. É comédia e seriedade, estética e confusão, está-
tica e dinâmica, é viver intensamente. Somos de ballet clássico, 
mas fazemos o que nos apetece, sem ideias preconcebidas de que 
ballet é só tutus cor de rosa e músicas para adormecer, o ballet é 
para todas as idades e personalidades. 
No dia 22/06, e para finalizar o nosso ano antes das férias, convi-
dámos a conhecida professora Ana Sofia Leite para um Workshop 
de Dança Contemporânea. Participaram quase todas as alunas a 
partir dos 10 anos. Foi mais uma oportunidade de ir mais além no 
conhecimento desta arte. Parabéns a todos. 
 
BALLET FITNESS 
Uma classe em evolução. Apesar de pouco divulgada entre nos, 
pouco a pouco vai tornando-se conhecida e quem experimenta fica 
interessada. A partir dos 14 anos e sem um limite de idade todos 
podem praticar. Ballet Barre Workout, Basic Ballet Barre, Ballet 
Barre Fitness, proporciona um trabalho completo do corpo e cére-
bro. As nossas alunas já apresentam bons resultados. Parabéns.  

Dia 17/03/2019, de acordo com o que tínhamos 
programado, levámos ao palco do Colégio Marista 
de Carcavelos o 8º Dança Projeto de Vida. As alu-
nas da classe nível Avançado tiveram oportunidade  

N o  T o r n e i o  O p e n 
"Construções Norte-Sul", a 
12.05.2019, o Judo do Clube 
Nacional de Ginástica esteve 
representado, e no escalão 
dos  infantis obteve  um 1º 
lugar  - Henrique Alves - e 
quatro 3º lugares - Tomás 
Mendes, Tomás Araújo, 
Rodrigo Geraldes e Martim 
Cunha. Muitos parabéns aos 
nossos jovens judocas. 
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Nuno Dias, karateca que 
nasceu no nosso Clube, foi 
eleito nacionalmente pela 
CNID (Associação dos 
Jornalistas de Desporto) 
como o Atleta do Ano/
Karaté. Esta distinção ocor-
reu a 27.05.2019 em Porti-
mão, este ano capital euro-
peia do Desporto. Este 
prémio é de grande valor e 
reconhecimento, sendo 
para o Clube Nacional de 
Ginástica um orgulho ter 
contribuído para o percurso 
exemplar de Nuno Dias e 
por ter visto o seu nome 
associado a um campeão 
do mundo (conforme o 
mesmo solicitou).   

A Associação 
começou a pre-
sente época com 
o Estágio de 
Instrutores que 
decorreu nos 
passados dias 
30, 31 de Agosto 
e 01 de Setem-
bro, nas imedia-
ções de Bragan-
ça, onde Jorge 
Marques e Ricar-
do Machado 
estiveram pre-
sentes. 



Foi mais uma época repleta de 
eventos para as classes de ginás-
tica rítmica do CNG, o clube este-
ve representado num total de cer-
ca de vinte competições distritais, 
nacionais e internacionais, organi-
zadas tanto por clubes, como pela 
Associação de Ginástica de Lis-
boa ou pela Federação de Ginásti-
ca de Portugal. 
As MicroGeckoes, MiniGeckoes e 
Geckoes, a Move it e a GymDance 
estiveram presentes em mais de 
uma dezena de saraus, tanto na 
região de Cascais como em outras 
zonas do país, como Portimão, 
onde se realizou o Portugalgym, 
maior evento não competitivo de 
ginástica e onde as nossas clas-
ses participantes contribuíram 
para encher as ruas de alegria e 
cor. 
Salientando alguns momentos 
marcantes da época, especial 
realce para o grupo Junior do 
CNG constituído pelas ginastas, 
Camila Fernandes, Isabela Teixei-
ra, Leonor Santana, Luísa Pache-
co, Matilde Carinhas e Teresa 
Ramos que se classificou em 1º 
lugar no II Encontro Distrital reali-
zado pela AGL. As ginastas Fran-
cisca Sousa, Inês Maia, Margarida 
Baptista, Teresa Carreira, Alice 
Flórido, Mariana Machado, Cateri-
na Martins, Joana Campos e Joa-
na Fortes obtiveram o 9º lugar na 
Taça de Portugal, Campeonato 
Nacional por equipas, onde as 

ginastas do CNG conseguiram 
colocar-se no top 10 de todos os 
clubes nacionais em competição 
A ginasta Senior Joana Campos 
tornou-se campeã distrital da épo-
ca 2018/2019 na divisão Base, 
tendo-se nessa competição apura-
do 3 ginastas para o Campeonato 
Nacional de Base, a Junior Patrí-
cia Ramos (3º lugar maças) e as 
Seniores Joana Campos (1º lugar 
classificação geral, 1º lugar arco, 
2º lugar corda) e Maria Freitas (3º 
lugar classificação geral, 3º lugar 
arco), nesta competição apura-se 
apenas o primeiro terço da classifi-
cação geral das ginastas partici-
pantes em cada escalão. 
Todas as atletas da 1ª divisão 
obtiveram, no Campeonato Distri-
tal, as marcas necessárias para 
participar no respetivo Campeona-
to Nacional de 1ª divisão, tendo o 
CNG sido homenageado pela 
FGP, a par de outros clubes, por 
ter ginastas a participar em todos 
os escalões no Campeonato 
Nacional, constituindo-se a equipa 
pela Iniciada Francisca Sousa, as 
Juvenis Margarida Baptista e 
Teresa Carreira, as Juniores Alice 
Flórido e Mariana Machado e a 
Senior e treinadora Joana Fortes. 
De salientar que no Campeonato 
Distrital de 1ª divisão a Margarida 
Baptista obteve um 3º lugar a bola 
e a Joana Fortes um 3º lugar a 
maças. Pelo segundo ano conse-
cutivo o clube esteve representado 
nas Super Finais, última fase do 
Campeonato Nacional da 1ª divi-
são de Juniores e Seniores, em 
que participam as seis melhores 

ginastas de cada aparelho, tendo 
a ginasta/treinadora Joana Fortes 
competido em maças, aparelho 
em que ficou em segundo lugar no 
Campeonato Nacional de 1ª divi-
são. 
O conjunto Senior do CNG consti-
tuído pelas ginastas Caterina Mar-
tins, Constança Ferreira, Joana 
Campos, Joana Fortes, Mariana 
Machado e Patrícia Ramos classi-
ficou-se em terceiro lugar no Cam-
peonato Distrital de Conjuntos. 
O clube obteve lugares de desta-
que nas competições internacio-
nais em que participou, tendo a 
ginasta iniciada Francisca Sousa 
obtido lugares entre as primeiras 8 
ginastas na Atlantic Cup, no Tor-
neio Internacional de Lisboa e na 
Guimagym Cup. A ginasta e trei-
nadora Joana Fortes classificou-se 
em 8º lugar em fita na Atlantic Cup 
e teve resultados no top 5 na Gui-
magym Cup, tendo sido a ginasta 
portuguesa melhor classificada em 
competição neste evento no que 
se refere à classificação geral. 
Durante esta época realizou-se o I 
Torneio do CNG, primeiro evento 
competitivo organizado no clube, 
tendo participado cerca de 140 
ginastas vindas de diferentes cida-
des do país, neste dia houve ainda 
oportunidade para as nossas clas-
ses não competitivas se exibirem, 
mostrando todo o trabalho que é 
realizado no clube. De referir o 
apoio das ginastas e das suas 
famílias que foram incansáveis na 
ajuda a preparar o espaço para o 
evento e na logística que garantiu 
a sua boa realização. 

Esta época fizeram-se ainda par-
cerias com várias entidades, as 
Juniores e Seniores da competi-
ção estiveram presentes no espe-
táculo do Palco da Tua Arte que 
se realizou no Casino do Estoril, 
as ginastas de 2007 na iniciativa 
Portugal Loves to Dance, e parte 
das atletas das classes de compe-
tição na Gala de Encerramento da 
Capital Europeia da Juventude. 
A classe de competição do CNG 
foi ainda escolhida, a par do CAE 
para fazer a abertura da Gala do 
Desporto de Cascais, onde apoiou 
também a entrega de prémios. 
As ginastas do CNG foram ainda 
convidadas pela União de Fregue-
sias Carcavelos Parede a abrir o 
Baile da Flôr. 
Foi um ano repleto de trabalho, 
crescimento e aprendizagem para 
as ginastas do CNG, representan-
do da melhor forma o clube nos 
maiores e mais importantes even-
tos gímnicos realizados na sua 
área em Portugal, mas deve-se 
fazer uma última referência a dois 
eventos muito importantes na 
época gímnica, o Festival do CNG 
e o Sarau Anual das classes de 
Ginástica Rítmica do CNG, nos 
quais se pôde celebrar com a 
grande maioria das ginastas de 
todas as classes (Iniciação, 
Representação, Move it, Competi-
ção de Grupos, Competição Indivi-
dual e GymDance) e as suas famí-
lias, o trabalho e valores desenvol-
vidos por esta modalidade e que 
as tornam a Família da ginástica 
rítmica CNG. 

GINÁSTICA RÍTMICA 
 

 
Festival 2019  

No passado dia 25 de Maio, realizou-se mais 
uma vez o festival do clube, onde as diversas 
classes apresentaram o trabalho realizado 
durante a época. 
Este ano, o festival foi filmado e transmitido 
para ecrans, de forma a que todo o público 
pudesse ver melhor as actuações, e apresen-
tou melhorias no som para toda 
a assistência. 
À semelhança do que já tinha 
acontecido no ano anterior conti-
nuamos a destacar a grande 
adesão por parte dos nossos 
alunos/atletas incluindo crianças 
e  adultos, onde podemos verifi-
car a participação de familias 
inteiras distribuídas pelas dife-
rentes modalidades. 
O festival teve um tema: “O 
Sonho”, que foi interpretado das mais variadas 
formas pelas classes do clube. 
Foi também apresentado pelas alunas da pro-
fessora Karina (da modalidade de dança con-
temporânea), uma coreografia onde todos, 
quer o público quer os atletas, puderam partici-
par no final de cada uma das parte depois do 
desfile e entrega das medalhas. 
O festival do clube, foi dividido em três partes, 
permitindo dois intervalos para que se pudesse 
fazer alguns retoques no espaço, arejar o pavi-
lhão, os atletas poderem trocar posições e 
deixar sair ou entrar as pessoas que apenas 
queriam assistir a uma das partes do evento. 
As classes de ginástica presentearam-nos com 
muita cor, alegria e diversidade, desde a clas-
se mais pequena (ginástica infantil) até às 
classes de ginástica rítmica e acroform, que 

representam o clube fora de portas nas dife-
rentes eventos, quer de competição quer na 
modalidade de GPT. 
O ballet, voltou a presentear-nos com uma 
agradável apresentação, onde nos deu a 
conhecer outras formas de ver o ballet e pro-
gressão continua 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, onde também 
pudemos verificar o crescimento do Judo des-
de os mais pequenos até aos mais velhos. E 
ainda tivemos a apresentação do Shorinjikem-
po, onde relata o dia a dia da nossa socieda-
de, muito focada nas redes sociais e pouco 
preocupada com as relações humanas e inter-
sociais. 

 

Trabalho desenvolvido com as 
classes não competitivas  

Na presente época as classes de ginástica que 
não estão envolvidas na competição tiveram 
momentos onde puderam presentiar os familia-
res e amigos com coreografias envolvendo os 
conteúdos abordados.  
Sendo assim, os alunos puderam participar em 

algumas actividades: 
- Festa de Natal no pavilhão do clube (11 de 
Dezembro), em colaboração com os professo-
res Alexandre, Helena, António, João e Joana 
com a participação das classes de AcroForm, 
Formativas 1 e 2 e GymMix 
- GymForLife no dia 7 de Abril em Odivelas 
com a classe AcroForm 
- CascaisGym no dia 10 de Maio no Pavilhão 
do Dramático de Cascais, com a classe de 
AcroForm 
- Festival do CNG com as classes Infantil, 
GymMix e AcroForm  
- PortugalGym (Festa Nacional da Ginástica) 
em Portimão, nos dias 28, 29 e 30 de Junho 
com a classe AcroForm. 
 
 

Festival de Natação 
 

No dia 2 de Junho, realizou-se mais uma vez o 
Festival da Natação, onde pudemos contar 
com a presença dos alunos de todos colégios 
e dos nossos alunos particulares. 
Nesta actividade todos os participantes, devi-
damente 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 com alegria 
Este ano e à semelhança de anos anteriores, 
realizou-se para os nossos alunos mais velhos 
uma mini-competição de forma a aplicarem os 
conteúdos trabalhados durante o ano. 
O Festival de Natação continua a ser uma 
fonte de interesse, principalmente para os 
familiares que durante o ano lectivo não con-
seguem ver os alunos por diversos motivos. 
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Mais um título Nacional (8º no total de historia do Clube no Voleibol), con-
quistado pela equipa de Sénior Masculinos, que se sagrou Campeã Nacio-
nal de 2º Divisão e subiu para o escalão principal de modalidade na próxi-
ma época 2019/2020. Um grande sucesso, mérito do excelente trabalho 

d e s e n v o l v i d o 
durante a época 
pelos atletas e a 
equipa técnica e 
com grande apoio 
logístico. Uma 
equipa totalmente 
amadora e na 
maioria com atletas 
que saíram de 
nossa formação, 
que vai ter pela 
frente o grande 
desafio e a grande 

responsabilidade de representar e dignificar o voleibol do clube no mais 
alto nível nacional. Muito boa 2ª Fase na Série dos Últimos pela nossa 
equipa de Sénior Femininos, que ganhou todos os jogos disputados e 
assegurou de melhor forma possível a continuidade na 2ª Divisão na próxi-
ma época. Bom campeonato nacional das equipas Iniciadas e Júnior Femi-
ninos e Infantis, Juvenis e Júnior masculinos,  com destaque das Iniciadas 
Femininas e Infantis Masculinos que estiveram muito perto de conseguir o 
apuramento para a fase final. Como sempre  todos anos participámos nas 
férias da Páscoa no Torneio Internacional de Esmoriz com a nossa equipa 
de Infantis Masculinos e no Torneio Internacional da Madeira (Funchal) 
com as equipas de Iniciadas e Cadetes Femininos. A equipa de iniciadas 
femininas obteve o 1º lugar, conquistando a taça cidade do Funchal. 
Tivemos o maior nº de atletas de sempre na nossa história que atingiu 250. 
Os nossos jovens treinadores Ricardo Veloso, Francisco Grilo, Ricardo 
Periquito, Pedro Sousa e Pedro Coutinho concluíram com sucesso a sua 
formação no Curso Nacional de Treinadores de Voleibol de Nível 2 com 
excelentes referências dos  formadores. Uma garantia de  uma maior quali-
dade no processo educativo e técnico para o futuro das nossas equipas . 
A  nossa Academia Desportiva 2019 continua a ser um sucesso e  a pro-
porcionar aos mais de 70 jovens o inesquecível contacto com o mundo do 
desporto, promovendo os hábitos de uma vida saudável, de diversão e 
convívio. 

ÉPOCA 2018/2019 

Iniciadas 

 

 

 
O Ténis continua a ser uma modalidade com muita adesão! Os 
nossos atletas (CNG/ Playtime) têm participado em inúmeros 
torneios a nível regional e nacional, e os resultados obtidos são 
muito gratificantes! 
Especial destaque para a nossa Equipa de Veteranos + 45 anos 
(CNG/ Playtime), que se consagrou Campeã Nacional (2ª Divi-
são), no passado dia 30 de Julho, tendo por isso subido à 1ª 
Divisão! 
Outros resultados: 
Monica Arauz – vencedora vete +35 do 16º Torneio Veteranos 
Paço D’Arcos. Finalista da Taça Fernando Pires no CT Estoril em 
veteranos +45. Vencedora a singulares do Torneio Veteranos 
noturno Carcavelos Ténis a veteranos +35. 
Martinho Mauricio – Vencedor a singulares e pares da Taça 
Estoril a Sub-14. Vencedor a sub-14 no Torneio Dunas Country 
Club. 
Vasco Graça – Vencedor do 8º Juan Carlos Ferrero International 
Open – Villena Espanha Veteranos +45. 
Aproveitamos também para realçar que a nossa atleta Milana 
Ivantsiv (sub 12) , foi  convocada para um estagio da selecção 
nacional. 
Decorreu  entre 4 e 17 de Agosto o “ITF Seniors World Team 
Championships” – Campeonato do Mundo de Veteranos por 
Equipas da Federação Internacional de Ténis, onde participaram, 
nas equipas Portuguesas, os nossos Atletas Isabel Cunha Eça (+ 
60) e Vasco Graça (+ 50). 
Continuamos a aguardar, por parte da Câmara Municipal de Cas-
cais, pelo inicio das obras de intervenção nos campos de ténis de 
piso rápido e muros envolventes, aprovadas no âmbito do Orça-
mento Participativo de 2017. 


