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FFUUTTSSAALL  MMAASSCCUULLIINNOO  

 
 

 
 
 
 
Segundo ano ao mais alto patamar do futsal nacional a nossa equipa de seniores masculino 
conseguiu mais uma vez a manutenção com uma epoca dificil. 
 
De salientar que o grupo não teve grandes mexidas de um ano para o outro e que promoveu 
tres juniores ao plantel senior. 
 
A continuidade da equipa tecnica e de todo o staff permitiu tambem que fosse mais facilmente 
adquiridos os conhecimentos tanto tecnico/ tactico como ao nivel da organização. 
 
Este foi igualmente o ano zero de um acordo entre os clubes e a FPF com vista a uma 
melhorias nas condições para um crescimento da modalidade. 
 
Por fim salientar que com um plantel recheado de miudos com valor tivemos novamente alguns 
atletas chamados á seleção nacional de sub 21 com frequencia, Gonçalo Sobral, Paulo Pereira 
e Alesandro. 
 
 
Na epoca em curso temos tido por via do calendario apertado e das limitações que tivemos de 
pavilhão um trajeto de trás para a frente na tabela classificativa, num ano onde o grande 
objectivo do clube é chegar aos play-offs e cimentar a sua presença no escalão maior do futsal 
nacional. 
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Para isso mais uma vez apostamos na continuidade do staff tecnico e directivo, fazendo 
tambem continuar no clube grande parte dos jogadores do plantel e tentando trazer alguns que 
possam trazer mais valia com vista ao objectivo. 
 

 
 
 
A grande novidade foi tambem a crição de uma equipa B de seniores de forma a tentar 
potenciar mais jogadores para a equipa principal sendo assim possivel ter metodos bem 
definido e preparados de uma epoca para a outra. 
 
Esta equipa foi criada com atletas na sua grande maioria sub 23 para que este escalão venha 
proporcionar aos atletas que passam de juniores para seniores uma maior facilidade em 
ganhar rotinas e preparação e que continuem a sua formação para se conseguirem atingirem a 
equipa principal. 
 
Para que o trabalho fosse mais facil de passar entre estas duas equipas o Staff tecnico desta 
equipa é o mesmo da equipa principal. 
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Em ano de estreia no campeonato nacional de juniores este correu bastante bem, foi possivel 
atingir o principal objetivo que era sem duvida a manutenção neste campeonato. 
 
A aposta numa nova equipa tecnica foi bem sucedida e com os atletas alguns com muitos anos 
de casa e outros que chegaram e fizeram a sua adaptação muito rapida a primeira fase do 
campeonato não foi facil, mas com uma segunda fase de grande nivel o objetivo foi uma 
realidade. 
 
A epoca em curso esta até ao momento a ser um sucesso anda maior, apos uma primeira fase 
de grande nivel a equipa qualificou-se para a fase de disputa do campeão nacional onde fazem 
parte apenas as 8 melhores equipas ao nivel nacional. 
 
Á partida para a nova epoca ouve necessidade de alterar o treinador principal da equipa para 
que o crescimento do clube fosse uma constante no aproveitamento dos nossos atletas que 
vão subindo de escalão. 
 

 
 



5 

 

 
 
 
No final da epoca a equipa ficou em 5º classificado na fase de apuramento de campeão com os 
mesmos pontos do 4º perdendo o acesso ao play off no confronto directo entre as duas 
equipas. 
 
Na epoca em curso a equipa voltou a ficar nos 6 primeiros lugares que dão acesso á disputa de 
campeão distrital. 
 

 
 
 
De momento a equipa está nos lugares de play off. 
 
Na epoca passada a equipa de iniciados acabou em 6º lugar depois de se qualificar para o 
apuramento de campeão 
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Na epoca em curso a equipa está com grandes dificuldades subiram de escalão muitos 
jogadores e com uma equpa á base de jogadores de primeiro ano tem sido dificil o crescimento 
e os resultados aparecerem. 
 

  
 
 
Nos Infantis foi necessário fazer duas equipas por ter muitos atletas e conseguir dar 
competição a todos os atletas 
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O resultado “competição” é o menos importante nesta fase de crescimento. 
Na epoca em curso nada muda continuar o bom trabalho na evolução dos atletas e o fumentar 
constante do gosto por representar o clube. 
 
A Academia, com uma continuidade no seu crescimento em numero de atletas faz pensar que 
o futuro está assegurado. 
 
Dividida em 3 patamares. 
 
Petizes 
Traquinas  
Benjamins 
 
So os benjamins têm competição semanal e permanente, dai termos inscrito duas equipas de 
forma a todos competirem. 
 
Nos outros dois escalões fazemos a preparação e pomos em pratica a aprendizagem em 
torneios, encontros e alguns amigaveis, momento de grande alegria para quem treina o ano 
todo e só vai tendo oportunidade de mostrar o que aprende nestas situações. 
 
Salientar que a diversidade das idades cada vez é maior tendo no inicio deste ano necessário 
criar aulas mais pequenas com as idades o mais juntas possivel.  
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Futsal feminino 
 
O ano de 2017 iniciou-se mantendo intactos todos os objectivos delineados no princípio da 
época para as diversas equipas de Futsal feminino: 
 - Manutenção da equipa sénior A no Campeonato Nacional   
- Participação na Taça de Portugal com o objectivo de chegar à final four 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Treinador: Sílvia Ribeiro (Niki) 
Treinador adjunto: Zé Carvalho 
Treinador guarda-redes: Nuno Silva 
Fisioterapia: Raquel Braz 
Psicologia Desporto: Pedro Peres 
Jogadoras: Inês Salvador, Joana Meira, Mariana Antunes, Sofia Varela, Daniela Amaral, Ana 
Rita Rodrigues , Filipa Alves ,  Inês Rodrigues, Sara Tavares, Sara Leal, Catarina Rodrigues, 
Cláudia Duarte , Rita Dias, Rita Rodrigues , Sofia Ferreira e Rita Palma. 
 
Juniores B (Juvenis) 
 
 
Treinador: Rita Dias 
Treinador adjunto: Ana Rita Rodrigues 
Fisioterapia: Raquel Braz 
Psicologia Desporto: Pedro Peres 
Jogadoras: Fabiana Sena, Bruna Andrade, Marta Meira, Teresa Trancoso, Mafalda Ângelo, 
Joana Barros, Patrícia Couto, Beatriz Faria, Matilde Figueiredo, Carolina Araújo, Rita, Carlota 
Sousa, Beatriz Gonçalves e Mafalda Correia. 
 
Juniores C (Iniciadas) 
 
Treinador: Sara Leal 
Fisioterapia: Raquel Braz 
 
 
Jogadoras: Mariana Murta, Beatriz Amador, Madalena Torres, Mariana Jacob, Cristina 
Barbosa, Bruna Gonçalves e Sofia Wright. 
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Gala do Desporto da Camara Municipal de Cascais 
 
Como é costume a Camara de Cascais promove em Fevereiro a Gala do Desporto onde 
premeia as prestações desportivas das equipas e atletas dos Clubes do Concelho. 
Apresentámos a candidatura de Joana Meira atleta internacional 
 
Época 2017 / 2018 
 
A época desportiva 2017/2018 iniciou-se em finais de Agosto. 
Na equipa Sénior conseguiu a continuidade de toda a equipa técnica e estará mais uma vez a 
disputar o Campeonato Nacional. Os objetivos serão sempre a disputa pela melhor posição na 
fase de apuramento do campeão nacional e na Taça de Portugal alcançar a final four. 
 
Treinador: Sílvia Ribeiro (Niki) 
Treinador adjunto: Carlos Moreno 
Treinador guarda-redes: Nuno Silva 
Estatística: Rute Gomes 
Fisioterapia: Raquel Braz 
Delegado: Pedro Ferreira 
Jogadoras: Inês Salvador, Joana Meira, Sofia Varela, Daniela Amaral, Ana Rita Rodrigues , 
Filipa Alves ,  Inês Rodrigues, Sara Tavares,  Sara Leal, Catarina Rodrigues, Cláudia Duarte , 
Rita Dias, Rita Rodrigues, Cristiana Gonçalves, Catarina Jacinto, Carla Baptista, Rita Palma e 
Adriana Mendes. 
 

 
 
 
Estágio pré época  
 
Como preparação da época a equipa sénior efetuou um estágio em Estremoz que só foi 
possível devido a ajuda da família Varela no alojamento e da Camara Municipal de Estremoz 
pela cedência do pavilhão. 
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Taça de Honra da Associação de Futebol de Lisboa 
 
Prova organizada pela Associação de Futebol de Lisboa onde participam as 5 equipas do 
distrito que disputam o campeonato nacional ficámos pelas meias-finais  
 
Seleção Nacional AA Feminina 
 
Além dos diversos estágios Joana Meira foi convocada para representar a seleção nacional de 
futsal sénior AA no II Torneio das 4 Nações que se disputou em Guadalajara Espanha.  
 
Seniores B 
 
Esta época participamos no campeonato distrital da 1 divisão distrital com uma equipa que é 
uma mescla de juniores e seniores. 
 
Jogadoras: Fabiana Sena, Mafalda Batista, Mariana Vaz, Dolores Rainha, Susana Santos, 
Mónica Silva, Catarina Sobral, Tânia Manuel, Rute Coelho, Marta Meira, Marta Nogueira, 
Patrícia Aguiar. 
 
Juniores B (Juvenis) 
Treinador: Rita Dias 
Treinador adjunto: Sara Leal 
Fisioterapia: Raquel Braz 
Jogadoras: Bruna Andrade, Mafalda Ângelo, Joana Barros, Patrícia Couto, Beatriz Faria, 
Matilde Figueiredo, Carolina Araújo, Margarida Matos, Beatriz Antunes, Catarina Correia, 
Beatriz Monteiro, Mafalda Jerónimo, Cristina Barbosa. 
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BASQUETEBOL FEMININO 

FORMAÇÃO 

SUB 8 – SUB 10 

 

          

 

Treinadores: Nuno Barreto, Alice Leite, Carolina Oom e Mariana Carvalho 

Época16/17 

 
Número de atletas 30 (2 equipas) 
Participação Desportiva - Presentes nos 8 Convívios ABL sempre com 2 equipas; presente nas 
F4 Distritais de Sub 14,16 e 19 com a equipa A sub 12; Torneio Paço de Arcos. 
 

Objetivos- Fomentar o gosto pela modalidade; preparação técnica, tática e motivaconal para o 
contexto do respetivo escalão. Recrutamento de atletas nas escolas. 
Articulação com os escalões Sub 12 



12 

 

 

 

Sub12 
Época 16/17 
Treinadoras Ana Moreira, Carolina Escórcio e Beatriz Jordão 
Nr. atletas 27 (2 equipas) 
Participação Desportiva - Presente nos 8 Convívios ABL sempre com 2 equipas; presente nas 
F4 Distritais de Sub 16 e 19 com a equipa A sub 12; III Torneio Hermínio Barreto; Torneio 
GDESSA Barreiro; Torneio extraordinário Interassociações; 3 atletas a integrarem a seleção 
Sub 12 de Lisboa presentes no Torneio Interassociações em Paços de Ferreira, ponto alto da 
Época neste Escalão. 
Objetivos- Fomentar o gosto pela modalidade; preparação técnica, tática e motivacional para o 
contexto do respetivo escalão. Recrutamento de atletas nas escolas. 
Articulação com os escalões Sub8/10 e Sub 13/14 
Sub12 
Época 17/18 
Treinadores: Ana Moreira, Juss Filipe e Gustavo Leite 
Nr atletas- 30 ( 2 equipas ) 
Participação Desportiva - Presente em todos os Convívios ABL sempre com 2 equipas; 
presente na F4 Distrital de Sub 19 com uma coreografia desenvolvida como atração do Evento; 
Objetivos- Fomentar o gosto pela modalidade; preparação técnica, tática e motivacional para o 
contexto do respetivo escalão. Recrutamento de atletas nas escolas. 
Articulação com os escalões Sub8/10 e Sub 13/14 
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Sub13 

Época 16/17 

Treinadores Bruno Maciel e Hugo Silva 

Campeonato de sub-13 femininos: 
1ª fase F1B1 (1º); 
2ª fase F2B1 (1º) 
3ª fase F3A1 (2º) 
 
XXXVII Campeonato Distrital de sub14 femininos: 
1ª fase F1B1 (3º); 
2ª fase F2B2 (1º); 
3ª fase F3B2 (3º); 
Nº de Atletas: 10 
 
2016/17 
Campeonato de sub-13 femininos: 
1ª fase F1A1 (1º); 
2ª fase F2A1 (5º) - a decorrer; 
 
XXXVIII Campeonato Distrital de sub14 femininos: 
1ª fase F1B1 (1º); 
2ª fase F2C2 (1º); 
4ª fase F4A3 (1º); 
5ª fase F5A1 (4º); 
 
Nº de Atletas: 16 
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Sub14A 

Época de 17/18  

Treinadora - Ana Alves 

Treinadora Adjunta - Joana Santos  

Seccionista - Maria Coelho 

Nr Atletas - 14 

Participação Desportiva - Participação no torneio do CPN, em 3 fases do Campeonato Distrital 
de Sub14 femininos (4° lugar na primeira fase e 3°lugar nas outras duas fases), na Fase Final 
Distrital Sub14 (4° lugar) e no Campeonato Nacional (3°lugar). De momento já realizámos mais 
de 100 treinos e vamos começar a Taça Nacional. 4 atletas seleccionadas para treinos da 
seleção sub14, Distrital de Lisboa das quais 3 foram seleccionadas para ir às festas do 
basquetebol de albufeira.  

Objetivos - Desenvolvimento das capacidades físicas e tecnico tácticas das atletas; Alcançar o 
melhor resultado possivel,mantendo o foco no desenvolvimento individual das atletas ; Ter uma 
equipa sempre competitiva e motivada ao longo da época 

Articulação com os escalões Sub12, Sub14B e Sub16. 
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Sub 16 

Época 2016/2017 

Treinadores: Ernesto Nhalungo e João Luís 
Nº de Jogadoras: 20 

Participação Desportiva:

Equipa A 

XXIX Campeonato Distrital Sub16 Fem. 
1ª Fase F1A1: 1º lugar 
2ª Fase F2A1: 1º lugar 
Final 4 Distrital: 2º lugar 

XXIX Campeonato Nacional Sub16 Fem. 
1ª Fase – Fase Zonal Sul: 3º lugar 

Equipa B 

XXIX Campeonato Distrital Sub16 Fem. 
1ª Fase F1B1: 1º lugar 
2ª Fase F2C1: 1º lugar 

Torneio Interassociações 
1ª Fase F1G3: 1º lugar 
2ª Fase F2G1: 1º lugar

 
Equipa A e B 

Época 2017/2018 

Treinadores/Seccionista: Ernesto Nhalungo e João Luís/Carolina Silva 
Nº de Jogadoras: 19 

Participação Desportiva:

Equipa A 

XXX Campeonato Distrital Sub16 Fem. 
1ª Fase F1G1: 1º lugar 
2ª Fase F2G1: 2º lugar 
3ª Fase F3G1: 2º lugar 
Final 4 Distrital: 2º lugar 

XX Campeonato Nacional Sub16 Fem. 
1ª Fase – Fase Zonal Sul: 1º lugar 
(Ainda a decorrer) 

Equipa B 

XXX Campeonato Distrital Sub16 Fem. 
1ª Fase F1G2-B: 2º lugar 
2ª Fase F2G2: 3º lugar 
3ª Fase F3G2: 4º lugar 

I Taça Distrital 
1ª Fase F5G1-B: 1º lugar 
(Ainda a decorrer)
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Equipa A e B                                                       Equipa Técnica 

Torneios: Além da participação nas principais competições desportivas do seu escalão. A 
equipa de Sub16 Fem. participou ainda nos seguintes torneios: 

 IV Torneio Nacional de Basquetebol do C.D. Francisco Franco (Madeira) 

Classificação: 1º lugar e 2 atletas no 5 ideal. 

                        

 Torneio de Valongo-Capital do Basquetebol (Ermesinde e Valongo) 

Classificação: 2º lugar e 2 atletas no 5 ideal. 

                        

Selecções Distritais: Presença de 3 atletas na Selecção Sub16 Fem. de Lisboa, e respectiva 
participação nas Festas do Basquetebol, em Albufeira 20
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SUB 19 

 
 
2016/2017 
 
Treinadores: Gilda Correia, Guilherme Santos e Alice Leite 
Nº Jogadoras: 20 
XXXVIII Campeonato distrital de Lisboa de sub 19 femininos 
1º Fase F1A1: 1º lugar 
2º Fase F2A1: 1º lugar 
Fase final: 1º lugar 
XXXI Campeonato nacional de sub 19 femininos 
I Fase - Zona Sul: 1º lugar 
Fase Final: 1º lugar 
 
2017/2018 
 
Treinadores: Gilda Correia, Guilherme Santos e Alice Leite 
Nº Jogadoras: 17 
XXXVIII Campeonato distrital de Lisboa de sub 19 femininos 
1º Fase F1G1: 2º lugar 
2º Fase F2G2: 1º lugar 
3º Fase FG3: 2º lugar 
Fase final: 1º lugar 
XXXI Campeonato nacional de sub 19 femininos 
I Fase - Zona Sul: a disputar apuramento 
Fase Final: a disputar apuramento 
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SENIORES 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Época 2016/17 : 
 
Treinadores : José Leite e Ernesto Nhalungo 
15 Atletas 
 
8º Taça Vitor Hugo 
Vencedor da taça Federação 
Finalista da Taça de Portugal 
8º Liga Feminina 
 
Época 2017/18 
Objetivo - Disputar todos os Pontos Altos 
 
Seniores 2017/18 
 
Treinador José Leite 
Treinador Adj. Ernesto Nhalungo 
Seccionista Marta Ramirez 
Fisioterapeuta Joana Pereira 
 
12 Atletas 
 
Vencedores da Supertaça 
Vencedores da Taça Federação 
Presença Final Four Taça Portugal 
2º Classificado fase regular Liga Fem 
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SECÇÃO DESPORTOS NÁUTICOS 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
O ano Desportivo das modalidades integradas na Secção Desportos Náuticos do CRCQL inicia-se em janeiro, 
ou seja, no ano civil. Este ano destacamos mais uma vitória do CRCQL na Taça de Portugal! 
Destacamos ainda, o 1º e 2º lugar do Campeonato Nacional da Carol Henrique e da Camila Kemp, assim como 
o 2º lugar do Pedro Henrique no mesmo campeonato.  
Conseguimos cumprir quase na totalidade o nosso programa, com o apoio a atletas e treinadores, realizando 
provas locais e regionais de surf e bodyboard, apoiando outros campeonatos e atividades da CMC e apoiando 
diversos projetos sociais.  
 
EQUIPA 2017 
PEDRO MONTEIRO “PECAS” – Diretor Desportivo da Secção Desportos Náuticos 
ZSOLT LORINCZ – Responsável do pelouro Bodyboard da Secção Desportos Náuticos 
INÊS DOMINGUES – Responsável Administrativa e Contabilidade da Secção Desportos Náuticos 
RUTH FERRONY - Responsável pela imagem e comunicação da Secção Desportos Náuticos 
 
INSPEÇÕES MÉDICAS 
Foram realizadas inspeções médicas no inicio do ano para os sócios atletas da Secção de modo a estes 
iniciarem o ano com a situação regularizada na Federação Portuguesa de Surf. São cerca de 60 os sócios-
atletas que usufruem da inspeção e aproveitam para regularizar as quotas do CRCQL. 
 
2ª Etapa | CIRCUITO REGIONAL DA GRANDE LISBOA 2017 | SURF 
O Circuito Regional da Grande Lisboa para surfistas juniores apura automaticamente os seus melhores atletas 
nas diversas categorias (sub-12, sub-14, sub-16, sub-16 feminino, sub-18 e sub-18 feminino) para uma final 
nacional, que definirá os campeões nacionais de cada ano. 

A Secção de Desportos Náuticos organizou a 2ª etapa na Praia de Carcavelos | Cascais Surf Center nos dias 
25 e 26 de fevereiro, com o apoio do patrocinador CARCLINE. 
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CIRCUITO INTER-SÓCIOS JÚNIOR CRCQL 2017| BODYBOARD 
 
A Secção Desportos Náuticos a par com a Aquacarca, realizou uma etapa do Circuito Inter-Sócios BB na 
Praia de Carcavelos | Cascais Surf Center nos dias 11 e 12 de março. 

As categorias que competiram: sub12, sub14, sub16, sub 18 e sub18 feminino. 

Esta etapa do circuito Inter-Sócios BB têm o objetivo de juntar e dinamizar os atletas numa competição com 
todos os sócios atletas do CRCQL e da Aquacarca, desta forma consegue-se apurar os nossos melhores 
atletas na modalidade de Bodyboard.   
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TAÇA DE PORTUGAL DE SURFING 2017  

A Taça de Portugal de Surfing 2017 realizou-se na Figueira da Foz de 6 a 10 de setembro. 

A Taça de Portugal, é disputada entre clubes e é uma prova, com tradição de mais 15 anos entre os clubes do 
panorama desportivo de ondas. Este é um evento que tem a capacidade de juntar mais de 200 atletas de todas 
idades e de vários desportos de ondas com o intuito de defenderem e fazerem o melhor possível pelo clube 
que representam.  

A Taça de Portugal é uma competição e evento único que se realiza durante 6 dias, é a única competição 
coletiva e tem um grande valor cultural para o clube, que já foi 8 vezes campeão. 

As modalidades são Surf, Bodyboard, Longboard, Kneeboard e DropKnee, as categorias são Sub14, Sub 16, 
Sub 18, feminino e Open. O CRCQL participou com as modalidades são Surf, Bodyboard e Longboard, nas 
categorias de Sub 14, Sub 16, Sub 18, feminino e open. 

O total de Atletas que representaram o CRCQL nesta competição é de 23 Atletas, 3 treinadores e 2 Dirigentes. 

O CRCQL já venceu 8 anos esta competição, trazendo para o clube e para o conselho grandes prestigio nestas 
modalidades. 

   

 

APOIO AOS ATLETAS 

 Realização de atestados médicos aos atletas do CRCQL, sem custo.  

 2ª Etapa do Regional Lisboa - Carcavelos: os atletas do CRCQL ficaram isentos inscrição  

 Wild card Martim Nunes na Liga Meo Cascais  

Considera-se determinante que existam condições para os atletas da Secção de Desportos Náuticos, para que 
estes tenham benefícios e obrigações para com a secção e se sintam apoiados e ligados ao Clube. 

Deste modo os atletas do CRCQL têm recebido, nas etapas nacionais (Circuito Regionais, Nacional de 
Esperanças, Nacional Open e Internacionais) dentro da medida dos possíveis o apoio dos treinadores da SDN. 
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Nome  Resultado Categoria Modalidade 

Carol Henrique 1º Circuito Nacional de Surf Feminino Open FEM 

SURF 

Camila Kemp 2º Circuito Nacional de Surf Feminino Open FEM 

Pedro Henrique 2º Circuito Nacional de Surf Open Open 

Santiago Graça 4º Circuito Regional da Grande Lisboa Sub 12 

Martim Nunes  10º Circuito Regional da Grande Lisboa Sub 14 

Afonso Candeias 2º Circuito Regional da Grande Lisboa Sub 16 

José Maria Bispo 8º Circuito Regional da Grande Lisboa Sub 16 

João Moreira 1º Circuito Regional da Grande Lisboa Sub 18 

Tomás Abreu 4º Circuito Regional da Grande Lisboa Sub 18 

Diogo Martins 9º Circuito Regional da Grande Lisboa Sub 18 

Mariana Madeira 10º Circuito Regional da Grande Lisboa Sub 16 FEM 

João Moreira 3º Campeonato Nacional Surf Esperanças Sub 18 

Tomás Abreu 3º Campeonato Nacional Surf Esperanças Sub 18 

Afonso Candeias 3º Campeonato Nacional Surf Esperanças Sub 16 

José Maria Bispo 3º Campeonato Nacional Surf Esperanças Sub 16 

Martim Nunes  3º Campeonato Nacional Surf Esperanças Sub 14 

Santiago Graça 3º Campeonato Nacional Surf Esperanças Sub 12 

Salvador Vala 9º Campeonato Nacional Surf Esperanças Sub 12 

Madalena Valério 6º Circuito Nacional Bodyboard Open 

BodyBoard 

Martim Borges 10º Circuito Nacional Bodyboard Esperanças Sub 12 

Ricardo Mourão 4º Circuito Nacional Bodyboard Esperanças Sub 14 

Thassilo Mauch 6º Circuito Nacional Bodyboard Esperanças Sub 14 

António Marreiros 9º Circuito Nacional Bodyboard Esperanças Sub 14 

David Vedor 3º Circuito Nacional Bodyboard Esperanças Sub 16 

Guilherme Mourão 7º Circuito Nacional Bodyboard Esperanças Sub 16 

David Vedor 3º Circuito Nacional Bodyboard Esperanças Sub 18 
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Enrique Lenzano 5º Circuito Nacional de Longboard Open Open Longboard  

 

ESCOLA DE FORMAÇÃO DE SURF 

No inicio do ano de 2017 iniciamos um novo projeto de Escola de Formação de Surf no Cascais Surf Center, 
desenvolvido pela Secção de Desportos Náuticos do Centro Recreativo e Cultural da Quinta dos Lombos que 
tem como objetivo fomentar a prática desportiva de surf, desenvolver a vertente competitiva, captar novos 
talentos da modalidade, apoiar atletas e treinadores que representam o clube e estimular a vertente social. 

Em 2017 passou pela escola de surf cerca de 270 alunos.  

 

     

 

 

|MEIOS DE COMUNICAÇÃO DA SECÇÃO DESPORTOS NÁUTICOS 

https://www.facebook.com/LombosPraia 

Instagram: lombospraia 
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OUTROS APOIOS A CAMPEONATOS E ATIVIDADES 

BOOMAN AIR SHOW | SURF | Carcavelos Guinho 

A Secção Desportos Náuticos foi parceira do evento Booman Air Show que se realizou no Guincho. 

Este evento é uma prova especial, onde são convidados 16 surfistas especialistas em manobras progressivas 
e que vão sendo premiados conforme as suas prestações ao longo do dia. A par de outras provas da mesma 
natureza, este evento especial apenas precisa de um dia para acontecer, e precisa de ondas, de modo que é 
marcada uma janela de espera para ativar a prova num dia que seja seguro que hajam as condições propostas 
de espetáculo.  

 

 

 

PARCERIAS / APOIO SOCIAL 

A Secção Desportos Náuticos, entidade representante dos desportos de ondas na Praia de Carcavelos foi 
parceira em diversos eventos ligados à modalidade e praia: 

 

SURF PARA TODOS  

O projeto tem como objetivo geral promover a inclusão e integração social de pessoas com deficiência motora 
através do surf, as quais vêem-se muitas vezes excluídas de participarem em atividades desportivas devido à 
existência de acessibilidades precárias e ao facto de regra geral terem poucos recursos financeiros.   

O projeto resulta de um encontro de vontades entre a Associação Salvador e o Centro Recreativo e Cultural 
da Quinta dos Lombos, com o apoio da CMC e da Capitania do Porto de Cascais. 

De Maio a Outubro de 2017, decorreram as aulas de surf Adaptado uma vez por semana com 4 alunos cada 
aula: particulares e instituições ou aula elite com dois alunos (alunos com um nível mais avançado de surf). 
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Outros projetos e parceiros 

 

A SDN apoiou 3 projetos no decorrer do ano de 2017. Este apoio foi logístico, material e de cedência de 
espaço no Cascais Surf Center.

Surf Art – Preslley 

 

 

 

Wave By Wave 
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Surf Adict – Surf Adaptado 

 

 

 

 

OUTROS PARCEIROS 

 

 WQS 10000 Masculino e WWT Feminino 
 Beach Tenis: apoio à modalidade e infraestruturas 

 Mundialito de Praia: em parceria com a CMCascais 
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Secção de Desporto Adaptado 
 
 
Este relatório tem por objectivo descrever, em síntese, a actividade desenvolvida pela Secção 
de Desporto Adaptado do Centro Recreativo e Cultural da Quinta dos Lombos, durante o ano 
de 2017. 
 
No decorrer do ano em análise a prática desportiva da Secção de Desporto Adaptado sofreu 
um enorme revés, face às temporadas anteriores, devido à nova condição profissional do 
Técnico de Desporto Adaptado, Frederico Pedreira, que deixou de ter tempo disponível, como 
era habitual, para treinar e acompanhar os praticantes do Boccia.   
 
A indisponibilidade referida deve-se ao facto deste técnico ter um horário de trabalho que o 
ocupa das 9.00 às 18.00 horas, incompatível com os treinos do desporto adaptado que são 
precisamente durante este período. Os horários de treino resultam dos diversos 
condicionalismos dos praticantes que, ou são portadores de deficiência motora, mental ou 
seniores, todos eles utentes de Instituições do Concelho de Cascais. 
 
A filosofia da Secção de Desporto Adaptado do Centro Recreativo e Cultural da Quinta dos 
Lombos é a de que a prática desportiva é um meio privilegiado para a integração social e um 
direito de todas as pessoas, independentemente da sua condição física, mental ou social. 
 
Foi com este principio que a secção continuou, dentro das suas possibilidades, a dar apoio a 
algumas das Instituições onde a prática do Boccia, por influência da nossa ação e o apoio da 
Câmara Municipal de Cascais e da União das Juntas de Freguesia de Carcavelos e Parede, 
passou a ser, a partir do ano de 2012, um hábito regular e um desejo dos praticante, em 
especial dos Seniores. 
 
Com o objectivo de encontrar os meios que permitam dar continuidade a este trabalho, a 
Secção de Desporto Adaptado do Centro Recreativo e Cultural da Quinta dos Lombos está a 
organizar um dossier sobre a prática do Boccia no Concelho de Cascais, dossier a ser 
entregue ao Sr. Vereador do Desporto da C.M. de Cascais, Dr. Nuno Piteira Lopes, a quem 
será solicitada uma reunião para falarmos sobre o assunto e ver se será possível encontrar 
uma forma de não defraudar as expectativas criadas a todas as pessoas interessadas em 
continuar a prática desta modalidade, muito em especial aos Seniores, grupo etário a quem foi 
passada uma mensagem muito apelativa, afirmando-se que através da prática desportiva, em 
especial do Boccia, se encontrará o caminho para um “Envelhecimento Ativo e Solidário entre 
Gerações”. 
 
O Pavilhão Desportivo dos Lombos continua a receber, embora de forma não regular e em 
horários que não coincidem com as atividades regulares do CRCQL, encontros e 
demonstrações por parte de Instituições que se dedicam ao desporto adaptado e que solicitam 
a utilização do nosso espaço por não terem instalações próprias compatíveis com os eventos 
que organizam. 
 
Deste modo, e reunindo o Pavilhão Desportivo dos Lombos todas as condições para acolher 
novas modalidades da área do desporto adaptado, foi-nos apresentada uma proposta, que se 
encontra em análise, para a prática de uma nova actividade, cujas vertentes são: 
 

 Qi Gong  (yang sheng zhuang) 
 Yi Quan   (yang sheng zhuang) 

 

A modalidade será dirigida e coordenada por uma Técnica de Desporto, Certificada pelo 
Sistema Nacional, que dedicará o seu tempo em regime de voluntariado. 
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O termo “yang sheng Zhuang” significa que será trabalhada, essencialmente, a componente 
Saúde. 

De acordo com a proposta o Qi Gong é uma prática usada para melhorar e manter a saúde e 
para desenvolver um maior poder nas artes marciais. Consiste em movimentos lentos, suaves 
e circulares coordenados com a respiração e a concentração para fazer fluir a energia, acalmar 
a mente e fortalecer o corpo.  

O Yi Quan é uma arte marcial interna chinesa que se distingue do Qi Gong por trabalhar em 
maior grau as componentes física e mental (a “intenção”), e a sua base é o Qi Gong. E ambas 
podem ser praticadas na posição sentada o que, juntamente com outras características, as 
torna excelentes modalidades para as pessoas com deficiência motora e em cadeiras de rodas. 

Os movimentos obedecerão a determinados princípios e critérios 

Princípios: 

 Consideração das necessidades críticas das pessoas com deficiência motora 
 Abranger a mobilidade articular 
 Reeducar o equilíbrio sentado 
 Desenvolver, sobretudo, os músculos estabilizadores 

 

Critérios: 

 Movimentos simples 
 Movimentos que permitam maior amplitude na parte de baixo das costas/anca 
 Movimentos que ajudam a melhorar a mobilidade da parte de cima do corpo e as 

funções dos órgãos internos 
 Movimentos que envolvam círculos verticais e horizontais para ajudar a 

desenvolver a perceção e o domínio do espaço 
 
A prática desta actividade, a confirmar-se, será uma mais valia não só para as pessoas a quem 
se destina, mas, também, para a Secção de Desporto Adaptado do Centro Recreativo e 
Cultural da Quinta dos Lombos que dará mais um passo, importante, para o desenvolvimento 
do desporto adaptado no Concelho. 
 
 
 

FFrreeddeerriiccoo  PPeeddrreeiirraa  
(Técnico de Desporto Adaptado - Certificado) 

(Responsável da Secção de Desporto Adaptado do C.R.C.Q.L.) 
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Secção de Karaté Goju Ryu 

Okinawa Kan Cascais / CRCQL 

A época desportiva desta modalidade ocorre normalmente entre setembro e julho. 

No ano de 2017 desta época desportiva contamos com 20 atletas praticantes, com treinos 

semanais no Ginásio Sede do CRCQL. Treinos sob a orientação técnica de professores 

qualificados e certificados. 

Corpo Técnico: 

  Jaime S. Pereira – 9º Dan – Treinador de Desporto Grau IV 

  António Serra – 7º Dan – Treinador de Desporto Grau II 

Participações: 

Março 2017 

7º WAC  - Campeonato Mundial de Artes Marciais. 

A secção de Karate do nosso CRCQL esteve presente com os nossos atletas Maria Inês Silva 
que obteve o 2º Lugar (medalha de Prata) e Tomás Araújo que obteve o 3º Lugar (medalha de 
Bronze) nas respectivas categorias 
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Junho 2017 

Participação dos nossos atletas do CRCQL numa demonstração na embaixada do Japão. 

  

 

Agosto 2017 

A secção de Karate do nosso CRCQL esteve presente em Helsínkia, no VI Open de Karate, 

onde a nossa atleta Susana Becken obteve o 2º Lugar (medalha de Prata) na prova técnica 

(Kata) na respectiva categoria. 
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Dezembro 2017 

Seminário comemorativo do 42º aniversário do Karate Goju-Ryu em Portugal. 

Os nossos atletas do CRCQL participaram neste importante seminário de aperfeiçoamento 

técnico ministrado pelo grande Mestre Hanshi Kiinchi Nakamoto 10º Dan (aluno directo do Mestre 

Chojun Miyagi, Fundador do Goju-Ryu). 

Nesta ocasião especial, foram também realizados exames de graduação, onde os nossos atletas 

demonstraram competência na realização dos mesmos. 
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Corfebol 

2017 – Um ano em revista!! 

O ano 2017 foi claramente um ano fantástico para a nossa secção do Corfebol. Concluímos em 
Maio a nossa melhor época desportiva de sempre com o 2º vice-campeonato consecutivo e a 
medalha de bronze no EuropaShield. Paralelamente tivemos uma evolução extraordinária da 
nossa Academia. 

Seguindo com mais pormenor o ano 2017... 

Mostrámos que somos com todo o mérito vice-campeões da CorfLiga, ganhando ambos os 
jogos da 2ªfase com os 3º e 4º classificados e empatando um dos jogos com o 1º classificado. 
Mesmo na Taça de Portugal, enfrentámos nas meias-finais a equipa que viria a ser vencedora 
da Taça, sendo que levámos o jogo para golden-goal após 16-16 no tempo regulamentar.  
Como equipa vice-campeã da época 2015/2016 participámos na EuropaShield 2017, vencendo 
por exemplo os vice-campeões da Alemanha (SG Pegasus) e Rep.Checa (České Budějovice), 
conquistando a medalha de bronze. 

Foi também um bom ano da Equipa B que foi ao Playoff de 3/4 classificado tendo obtido a 
honrosa classificação de 4 lugar. Foi um ano com uma evolução tremenda dos atletas mais 
jovens da Equipa B, tendo muitos deles sido convocados para representar a Seleção 
Portuguesa nas camadas mais jovens. 

A evolução da nossa Academia foi maravilhosa, aumentando o número de atletas 
substancialmente. Os respetivos pais são cada vez mais uma parte importante da nossa 
secção, contrariando as tendências, participando nas atividades do clube, assistindo aos jogos 
dos seus filhos e promovendo o Corfebol. 

A nova época iniciada em Setembro trouxe-nos novos objetivos, concentrando-nos na 
formação dos jovens atletas seniores que no ano passado ainda jogaram na equipa B na 
2ªdivisão. Jogar esta época na CorfLiga é um desafio gigante para eles e para a treinadora 
Glória.  
Sem obrigações de vencer, equilibrando o tempo de jogo de forma justa de todos os atletas da 
equipa e promovendo atitude positiva dentro e fora do campo, são as linha-base desta época. 

Fiel aos nossos princípios de formação, não inscrevemos uma equipa sénior com jovens da 
nossa Academia. Consideramos que a formação de jovens desta idade deve seguir os tramites 
adequados alinhando a formação de pessoa com a do atleta. Eles terão ainda muito tempo 
para um dia jogar nas competições seniores. 

Foi um ano 2016/2017 recheado de atividades: 
- Efetuámos um estágio em Londres como preparação para o EuropaShield 2017 junto do club 
BEC (14/15 de Janeiro) 
- Participámos no EuropaShield, ficando a equipa alojada no Moby Dick Lodge na Malveira 
(27/29 de Janeiro) 
- Fomos homenageados na Gala de Desporto da CMCascais, organizada no dia 17 de 
Fevereiro 
- Participámos no evento Cascais Sports Weekend com Demonstrações desportivas e 
atividades de experimentação, organizado pela CMCascais (18/19 de Fevereiro) 
- Participámos no dia 11 de Março com a nossa Academia num torneio organizado pelo LAC 
- Organizámos um torneio no campeonato de Juvenis em 12 Mar 2017 
- Organizámos um torneio no campeonato de Juniores em 19 Mar 2017  
- Fizemos uma atividade de Corfebol no âmbito do Campo de Férias de Pascoa organizado 
pela CMCascais  
- Fizemos um estágio de preparação para os playoffs finais da CorfLiga com a equipa BEC. 
Desta vez em Carcavelos, em que recebemos a equipa Inglesa nas nossas casas (29/30 de 
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Abril) 
- Organizámos o evento Corf@Night, encerrando a época desportiva para a Academia, sendo 
antecedido por um churrasco para toda a secção (24/25 de Junho) 
- Participámos em 3 dos 4 torneios do Campeonato Outdoor, tendo vencido o torneio em 
Almada 
- WrapUp weekend 2017 Envendos – Retiro final da época com as equipas seniores (01/02 de 
Julho) 
- Recebemos a seleção principal do clube holandês OVVO para um fim-de-semana de estágio 
em Carcavelos (3-6 Nov) como preparação para o Campeonato Nacional e o EuropaShield 
2018. 
- Organizámos um torneio no campeonato de Iniciados/Infantis em 03 de Dezembro. 
- XmasTrip Academia 2017 para Leeuwarden/Holanda (14-19 Dez) 
- Demos um workshop de Corfebol no âmbito do Campo de Férias de Natal organizado pela 
CMCascais (19 Dez) 
- Jantar de Natal com 48 pessoas (21 Dez) 
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Departamento Clinico 

 

No decorrer do ano em análise as condições do Departamento Clínico não sofreram, face ao 
ano anterior, alterações significativas.  

Deste modo, não foram atingidos os objectivos que o CRCQL pretendia alcançar, em especial 
no que diz respeito a novos equipamentos e materiais que o número de atletas e a exigência 
da competição, das diversas equipas, exige. 

Embora, ainda, sem as condições pretendidas, o Departamento Clínico continua a contar com 
a colaboração de profissionais de saúde de elevada competência e dedicação, condição que 
assegura o acompanhamento de todos os atletas seja em treinos, seja em competição. 

Principais funções que o Departamento Clínico assegura:  

 Médico Especialista para inspeção dos atletas (com recurso a exames 

complementares); 

 Fisioterapeutas para acompanhamento dos atletas em treinos e jogos; 

 Fisioterapeutas para tratamento e recuperação de lesões. 

 

Objetivos futuros 

Para melhoria das condições do seu Departamento Clínico o CRCQL procurará encontrar os 
meios financeiros necessários para: 

 Aquisição de novos equipamentos para a sala de fisioterapia; 
 Melhoramento de equipamentos existentes na sala de fisioterapia; 
 Melhoramento das condições do Ginásio e aquisição de novos equipamentos 

necessários à recuperação de Atletas. 
 

O CRCQL reconhece que o seu Complexo Desportivo deverá estar equipado com um 
Desfibrilador, equipamento considerado fundamental para, em situação de emergência muito 
específica, ser utilizado e, desta forma, poder salvar uma vida. 

 

O CRCQL fez uma proposta no Orçamento Participativo de Cascais para aquisição deste tipo 
de equipamento através dos nossos associados Fernando Pedreira, Cristina Ananíades e 
Frederico Pedreira que foi aprovado e será instalado nos prazos previstos no mesmo. 
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RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL 

 

INTRODUÇÂO 

Aos dezassete dias do mês de Abril de 2018, em cumprimento dos estatutos do Centro Recreativo e 

Cultural da Quinta dos Lombos (adiante designado por C.R.C.Q.L.) reuniu o Conselho Fiscal, com o 

objectivo de emitir um parecer sobre o Relatório e Contas referente ao ano de 2017. 

 

Assim, o Conselho Fiscal examinou as demonstrações financeiras do exercício, que compreendem 

o Balanço em 31 de Dezembro de 2017, a Demonstração dos Resultados por natureza do exercício 

findo naquela data, e o correspondente Anexo. 

 

RESPONSABILIDADES 

É da responsabilidade da Direcção a preparação de demonstrações financeiras que apresentem de 

forma verdadeira e apropriada a posição financeira do C.R.C.Q.L. e o resultado das suas 

operações, bem como a adopção de políticas e critérios contabilísticos adequados e a manutenção 

de um sistema de controlo interno apropriado. 

 

É responsabilidade do Conselho Fiscal a fiscalização da escrituração de livros e documentos e dar 

parecer sobre o Relatório e Contas do exercício. 

 

ÂMBITO 

Colheram-se os esclarecimentos e informações necessárias junto da Direcção, nas pessoas do seu 

Presidente e Vice-Presidentes. 

 

A análise a que procedemos incluiu as: 

 Verificação, numa base de amostragem, baseada em juízos e critérios definidos pelo Conselho 

Fiscal, de balancetes, extractos de contas correntes e documentos de suporte das quantias e de 

divulgação das demonstrações financeiras. 

 Verificação da aplicabilidade do princípio da continuidade. 

 Apreciação sobre a concordância do Relatório de Gestão com as Demonstrações Financeiras. 

 

OPINIÃO 

No entender deste órgão considera-se que o objectivo foi cumprido, porquanto os elementos 

produzidos e relevantes para análise, obedecem às normas contabilísticas em vigor e reflectem de 

forma clara a actividade financeira do C.R.C.Q.L. 
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Assim, somos do parecer de que: 

Não se verificaram situações ou quaisquer actos que violassem os Estatutos. 

O Relatório de Gestão evidencia de forma clara e explícita como estão relacionados os movimentos 

contabilísticos, pelo que se considera que o Relatório e Contas de 2017 merece aprovação. 

DECISÃO 

O Conselho Fiscal, reunido nesta data, deliberou por unanimidade, aprovar o Relatório e Contas de 

2017 do C.R.C.Q.L. 

 

CONSIDERAÇÔES FINAIS 

O Conselho Fiscal entende, ainda, realçar o empenho da Direcção e de toda a equipa do 

C.R.C.Q.L., em todas as iniciativas e esforços desenvolvidos ao longo do ano em análise. 

Carcavelos, 17 de Abril de 2018 

O Conselho Fiscal 

Presidente: ______________________________________________________________________ 

Secretário: ______________________________________________________________________ 

Relator: ______________________________________________________________________ 
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ANEXOS 
 


