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1º Festival de Patinagem Artística da AAUBI
A convite da Associação Académica da Universidade da Beira Interior (AAUBI) a Secção de
Patinagem do CDTN deslocou-se no passado Sábado, dia 18 de Janeiro de 2014, a Covilhã
para participar no 1º Festival de Patinagem Artística da AAUBI.
Esta iniciativa contou com a representação de 9 clubes, num total de 144 atletas.
Além do clube anfitrião a AAUBI participaram, o Clube Académico de Bragança, Associação
Desportiva de Mira, Associação Académica de Coimbra, Clube aventura Motorizado do Pego
atletas, Clube Desportivo de Torres Novas, Clube Hóquei “Os Tigres” - Almeirim, Os Leões de
Santarém e o Clube “os Unidos do Tortosendo”.
O CTN esteve representado com 2 esquemas:
Esquema de Grupo iniciação: "You can Shine" com as Atletas, Ana Maria Vieira, Beatriz Dias,
Beatriz Conde, Beatriz Antunes, Catarina Batista, Daniela Duque, Mariana Dias, Mariana
Moreira, Rita Oliveira, Solange Vieira, Vanessa Dias, Mafalda Alves, Ana Rita Borga, Matilde
Fernandes, Marta Oliveira e Leonor Alfaiate.
Esquema de Grupo: "Flashdance" com as Atletas, Adriana Sousa, Ana Clara Honorato,
Bárbara Ramos, Inês Candeias, Inês Santos, Maria Louro, Maria Antunes, Sofia Oliveira e
Susana Santos
Foi um magnífico espectáculo que se prolongou noite dentro, pelo que desde já agradecemos
aos pais que acompanharam a nossa equipa, bem como a treinadora Florbela Ramos e Sara
Lemos, que prepararam e acompanharam os seus atletas.

De agradecer o convite da Associação Académica da Universidade da Beira Interior e o
excelente espectáculo que nos proporcionaram não esquecendo ainda a Tuna da AAUBI que
aqueceu o pavilhão numa noite muito fria.
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“PLAY IT! SKATE IT! MOVIE SOUNDS."

No dia 25 de Janeiro 2014 numa organização conjunta da Secção de Patinagem Artística do
Clube Desportivo de Torres Novas (CDTN), do Juventude Ouriense (JO) e da Sociedade
Filarmónica Ouriense (SFO) realizou-se no Palácio dos Desportos o espectáculo "PLAY IT!
SKATE IT! MOVIE SOUNDS". Foi um espectáculo muito agradável e diferente do habitual pois
os vários grupos de atletas patinaram ao ritmo da banda da Sociedade Filarmónica Ouriense,
que tocou temas sonoros de vários filmes.
O Espectáculo começou com “Abertura – 1492: Conquest of Paradise “ Tema do filme
Cristóvão Colombo que foi dançado por todos os atletas da Secção de Patinagem do CDTN.
Além deste tema a equipa do CDTN participou também com muito orgulho com o esquema
“What a Feeling” (Tema do Filme Flashdance) com as patinadoras: Adriana Sousa, Ana Clara
Honorato, Bárbara Ramos, Beatriz Gonçalves, Inês Candeias, Inês Santos, Maria Antunes,
Margarida Gonçalves e Sofia Oliveira e Susana Santos.
Foi uma noite de grande beleza artística, o ambiente estava bastante caloroso com o Palácio
dos Desportos composto por uma bonita moldura humana. Além do CDTN e do Juventude
Ouriense foram convidados o Hóquei Clube “Os Tigres” de Almeirim e Clube Aventura e
Motorizado do Pego que nos presentearam com vários esquemas de grande beleza.
Um Agradecimento a Câmara Municipal de Torres Novas, Palácio dos Desportos, Dr. Jorge
Simões, União das Freguesias de Torres Novas Santa Maria, Salvador e Santiago, União de
Freguesias de S. Pedro, Lapas e Ribeira Branca, Torres Novas FM, Jornal Almonda, Jornal
Torrejano, Continente de Torres Novas, pelo apoio dado sem o qual não seria possível a
organização deste bonito espectáculo. Não esquecendo a Banda da SFO pela sua excelente
actuação, a Treinadora Florbela Ramos, Treinadora Sara Lemos, e como sempre não podemos
esquecer o apoio dos Pais que muito contribuíram para o sucesso deste espectáculo pois sem
o seu contributo nada disto seria possível pois muitos deles nem a exibição dos seus filhos
puderam assistirem visto estarem ocupados no bar ou na preparação do jantar dos atletas.
Um Grande Obrigado a todos os Atletas pela sua magnífica exibição pois são eles que nos
fazem enfrentar as dificuldades que nos deparam na realização destes eventos, é para eles
que a Secção de Patinagem do Clube Desportivo de Torres Novas trabalha. São eles que nos
motivam e nos fazem lutar pois e com muito orgulho que temos jovens de várias idades a
treinarem, pois seria mais fácil ficarem em casa sentados em frente do computador ou da tv
mas em vez disso lutam para melhorar as suas capacidades quer físicas, quer psicológicas que
esta modalidade exige mas sem esforço nada se consegue na vida.
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4º Lugar no IX Torneio de Patinagem Artística da Cidade de Torres Novas

Realizou-se no dia 1 e 2 de Março 2014 no Palácio dos Desportos de Torres Novas o IX
Torneio de Patinagem Artística da Cidade de Torres Novas.
O Palácio esteve bem preenchido com os atletas e apoiantes dos Clubes participantes neste
Torneio, que contou com a presença de centena e meia de atletas em ambiente de
desportivismos e convívio saudável.
Participaram neste evento, Associação Cultural e Recreativa de Santa Cita, Clube Estrela
Verde, Juventude Ouriense, Sporting Clube Tomar, Hóquei Clube Santarém, Hóquei Clube “Os
Tigres”, Grupo Desportivo e Recreativo "Os Lobinhos", Grupo Desportivo e Recreativo
Canaviais, Grupo Desportivo Diana e o Clube Desportivo de Torres Novas.
O Clube Desportivo de Torres Novas participou com as seguintes Atletas:

Juvenis:
1º Patrícia Alexandra Dias Louro
Cadetes:
2º Adriana Raquel Santana Sousa
5º Sofia Rosa Oliveira

Pré-competição C:
11º Rita Nunes Oliveira

Iniciados:
1º Maria Beatriz Dias Louro
2º Inês Daniela Félix Candeias

Pré-competição D:
9º Mafalda Monteiro Duque Alves
14º Vanessa Alexandra Tuna Dias

Pré-competição A:
15º Daniela Duque

Pré-competição E:
6º Ana Clara Tavares Honorato

Pré-competição B:
12º Beatriz Pereira Antunes
18º Beatriz Conde
19º Beatriz Gameiro Borges C. Dias
20º Mariana Gameiro Borges C. Dias
28º Mariana Graça Moreira
29º Leonor Lourenço Alfaiate

Pré-competição F:
5º Inês Graça Santos
7º Beatriz Neto Gonçalves
9º Maria Pereira Antunes
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De destacar o empenho das atletas, Maria Louro 1º Lugar Iniciados, Inês Candeias 2º Lugar
Iniciados, Adriana Sousa 2º Lugar Cadetes, Patrícia Louro 1º Lugar Juvenis e da treinadora
Florbela Ramos.
Salientamos o imprescindível apoio da Câmara Municipal de Torres Novas, a participação dos
Pais na organização e angariação de apoios na decoração que teve como base o "Carnaval" e
a todos os que de alguma forma colaboraram para o sucesso deste evento. Um agradecimento
ao corpo de juízes e Calculadores da Associação de Patinagem do Ribatejo.
De agradecer a afluência do público que assistiu a este magnífico evento.

PARABÉNS para a atleta Ana Clara Honorato. PROVA SUPERADA!

No dia 13 de Abril 2014 realizou-se, no pavilhão desportivo Marquesa de Alorna em Almeirim,
testes de progressão de nível. A secção de patinagem artística do Clube Desportivo de Torres
Novas esteve presente com a atleta Ana Claro Honorato com o objetivo de obter o nível III de
disciplina. Estes dias são, sempre, dias de emoções fortes, quer para os atletas quer para os
treinadores, seccionistas e pais. Mas, com uma calma e uma serenidade extraordinária, a
nossa atleta Ana Clara Honorato fez uma excelente prova conseguindo, assim, alcançar o seu
objetivo. Parabéns, também, à nossa treinadora Florbela Ramos pois o mérito também é dela.

Para toda a equipa: atleta, treinadora, seccionistas, pais, e todos os restantes envolvidos, a
secção agradece o empenho e dá os parabéns pela magnífica prestação.
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CDTN prepara atletas para o Campeonato Distrital

Com o campeonato distrital à porta, a Associação de Patinagem do Ribatejo, em parceria com
a secção de patinagem artística do CDTN, organizou, no passado dia 26 de Abril, o torneio
Open A. P. Ribatejo de patinagem artística com regras idênticas ao campeonato distrital. Esta
excelente iniciativa da APR teve como objetivo preparar as atletas do Ribatejo para o exigente
campeonato distrital que se realiza no último sábado do próximo mês de Maio e no primeiro
domingo do mês de Junho de 2014.
No Open A. P. Ribatejo estiveram em competição 12 clubes, nomeadamente Juventude
Ouriense, Casa do Benfica do Entroncamento, Sport Grupo Scalabitano os Leões, Hóquei
Clube os Tigres, Associação Cultural Recreativa Santa Cita, Clube Natação Rio Maior, Ginásio
Clube de Coruche os Corujas, Grupo Desportivo de Odivelas, Clube Futebol Sassoeiros, Grupo
Desportivo Diana, Hóquei Clube Patinagem de Grândola e Clube Desportivo de Torres Novas,
num total de 70 atletas.
A representar o CDTN, nesta competição, estiveram as atletas Patrícia Louro no escalão de
juvenis, Adriana Sousa, no escalão de cadetes, Inês Candeias, Maria Beatriz Louro e Ana
Clara Honorato no escalão de Iniciados. Das prestações, desta equipa de atletas, resultaram as
seguintes classificações:
Juvenis:
2ºLugar-Patricia Louro
Cadetes:
4º Lugar- Adriana Sousa
Iniciados:
3º Lugar-Inês Candeias
5º Lugar-Maria Beatriz Louro
18º Lugar-Ana Clara Honorato
De destacar o empenho das atletas Patrícia Louro 2º Lugar juvenis e Inês Candeias 3º Lugar
Iniciados. Com estes resultados o CDTN está preparado para abraçar o grande desafio que
será o Campeonato Distrital. O CDTN agradece o apoio da treinadora Florbela Ramos, das
seccionistas e dos Pais na organização e assistência às atletas e dá os parabéns à Associação
de Patinagem do Ribatejo pela iniciativa e a todos os clubes participantes pelas vitórias
alcançadas.
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Patinagem do CDTN conquista medalhas em Ourém

Equipa de atletas, treinadora e seccionistas do CDTN

Realizou-se no dia 03 de Maio de 2014 o I Torneio de Patinagem Artística da Cidade de
Ourém. A secção de patinagem artística do CDTN esteve presente e alcançou excelentes
resultados, fruto do bom trabalho da treinadora Florbela Ramos no comando técnico da secção
de patinagem artística do Clube Desportivo de Torres Novas. A equipa presente, constituída
pelas atletas Beatriz Conde, Rita Oliveira, Mariana Dias, Inês Candeias, Inês Santos, Leonor
Alfaiate, Beatriz Dias e Ana Clara Honorato, arrecadou três medalhas. Inês Candeias a
competir no escalão de Iniciados conquistou o primeiro lugar, destacando-se, desta forma, pela
sua qualidade técnica e artística.
No mesmo escalão a atleta Ana Clara Honorato, que recentemente realizou testes de
progressão de nível, alcançou o meritório quarto lugar ficando muito perto do tão desejado
pódio. Beatriz Conde, a competir no escalão de Iniciação, alcançou mais uma merecida
medalha de primeiro lugar.
No escalão de Benjamim a atleta Mariana Dias subiu ao pódio do terceiro lugar, um justo
prémio pela sua performance e paixão pela modalidade.
Já no escalão de Infantis o CDTN conquista o quarto lugar fruto do desempenho, cada vez
melhor, da atleta Rita Oliveira. A representar o CDTN no, difícil, escalão de cadetes esteve
a atleta Inês Santos alcançando um bonito sexto lugar. Estes foram os resultados de
destaque da participação da secção de patinagem do Clube Desportivo de Torres Novas.
Todas as atletas e treinadora, do clube torrejano, estão de parabéns pelos resultados
alcançados.

Inês Candeias 1º lugar Iniciados

Beatriz Conde 1º lugar Iniciação

Mariana Dias 3º lugar Benjamim

É desta forma que a patinagem artística, da cidade dos frutos secos, mostra que está viva e
muito bem de saúde.
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Patinadoras Torrejanas com excelentes prestações em Santa Cita

A secção de Patinagem Artística do Clube Desportivo de Torres Novas esteve presente no X
Torneio de Patinagem Artística de Santa Cita que se realizou no passado dia 17 de Maio de
2014. A competir com 12 clubes nacionais, a equipa presente, constituída pelas atletas Leonor
Esteves, Rita Borga, Mariana Moreira, Rita Oliveira, Beatriz Conde, Inês Santos, Leonor
Alfaiate, Catarina Batista, Daniela Duque e Ana Maria Vieira, alcançou o 6º lugar por equipas e
arrecadou 2 medalhas individuais:
Escalão A:
16º Leonor Esteves
20º Daniela Duque
21º Catarina Batista

Escalão B:
3º Rita Borga
16º Beatriz Conde
17º Ana Maria Vieira
21º Mariana Moreira
24º Leonor Alfaiate

Escalão C:
9º Rita Oliveira

Escalão G:
1º Inês Santos

Destacar as excelentes prestações das atletas Inês Santos 1º Lugar escalão G e Rita Borga 3º
Lugar escalão B. Os parabéns, também, às restantes atletas pois representaram o clube
desportivo de Torres Novas com coragem e empenho. De salientar o imprescindível apoio da
treinadora Florbela Ramos, das seccionistas e dos Pais na organização e assistência às
atletas. O CDTN agradece à Associação Cultural e Recreativa de Santa Cita pelo convite e
pela excelente organização de mais um torneio daquela localidade e dá os parabéns a todos os
clubes pelo desportivismo demonstrado.
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C D Torres Novas: um dos melhores clubes do Ribatejo

Emoção ao rubro na secção de patinagem artística do clube desportivo de Torres Novas.
Realizou-se no passado fim-de-semana, 31 de Maio e 1 de Junho, o exigente campeonato
distrital de patinagem artística, no Entroncamento. A representar o Clube Torrejano estiveram
as atletas: Maria Beatriz Louro e Inês Candeias em Iniciados, Adriana Sousa em cadetes e
Patrícia Louro em Juvenis. Nas provas individuais estas atletas alcançaram excelentes
resultados, nomeadamente: Patrícia Louro 3º Lugar no escalão de Juvenis, Maria Beatriz Louro
5º Lugar e Inês Candeias 6º Lugar, ambas no escalão de Iniciados, ficando estas atletas,
automaticamente apuradas para o campeonato nacional; Adriana Sousa alcançou um honroso
8º Lugar no escalão de Cadetes.
Em dez clubes presentes a equipa verde e amarela alcançou um excelente terceiro lugar, fruto
do trabalho e empenho das atletas, orientadas pela treinadora Florbela Ramos. Desta forma, o
clube desportivo de Torres Novas prova que continua a ser um dos melhores clubes do
Ribatejo.
Um agradecimento especial a estas atletas que tão bem representaram as cores do nosso
CDTN, mostrando que só com muito trabalho, nos treinos, se conseguem obter excelentes
resultados. Parabéns à treinadora Florbela Ramos pelos objetivos desportivos alcançados e
pelo trabalho desenvolvido ao longo da época desportiva. Um bem-haja às seccionistas Ana
Lúcia Graça e Sónia Gameiro, que acompanharam as atletas neste campeonato, e a todos
aqueles que apoiaram esta equipa.
Viva o desporto. Viva a patinagem artística.
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Patinagem do CDTN com excelente prestação no torneio APR

O Clube Desportivo de Torres Novas, através da sua secção de Patinagem Artística, esteve
mais uma vez muito bem representado no Torneio APR que se realizou no passado fim-desemana, 14 e 15 de Junho de 2014, em Almeirim. As excelentes prestações das atletas
permitiram a obtenção do 4º lugar por equipas para o CDTN, fruto do empenho, trabalho e
dedicação das patinadoras e treinadora no decorrer da época desportiva.
Neste torneio a equipa do Clube Desportivo de Torres Novas, constituída pelas atletas Mafalda
Reis, Beatriz Dias, Mariana Dias, Beatriz Conde, Rita Oliveira, Mafalda Alves, Vanessa Dias e
Inês Santos, conseguiu a seguinte classificação:
Benjamins:
7º

Mariana Dias

9º

Beatriz Dias

12º Mafalda Reis
Infantis:
9º

Rita Oliveira

Cadetes:
2º
6º

Inês Santos
Mafalda Alves

17º Vanessa Dias

De destacar o empenho da atleta Inês Santos 2º Lugar no escalão de Cadetes. Os parabéns a
todas as atletas que tão bem representaram as cores do clube, pela elegância e desportivismo
que demonstraram em cada prestação. De salientar o imprescindível apoio da treinadora
Florbela Ramos, das seccionistas Sónia Gameiro e Ana Lúcia Graça e dos Pais na
organização e assistência às atletas.
Mais uma vez a patinagem artística do Clube Desportivo de Torres Novas está de parabéns!
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Patinagem do CDTN regressa do Alentejo com duas medalhas

Os bons resultados continuam na mira do CDTN. A secção de patinagem artística do Clube
Torrejano participou no V Torneio de S. João, em Évora, que se realizou no passado fim-desemana, 21 e 22 de Junho. A representar o Clube de Torres Novas estiveram as atletas:
Beatriz Conde, Catarina Batista e Daniela Duque no escalão de Iniciação; Mafalda Reis no
escalão de Benjamins; Mariana Moreira, Rita Oliveira, Matilde Fernandes e Leonor Esteves no
escalão de Infantis; Ana Clara Honorato no escalão Iniciados A; Marta Oliveira nos Iniciados B
e Inês Santos, Solange Vieira e Ana Maria Vieira no escalão de Cadetes.
O CDTN mostrou superioridade, neste torneio, nos escalões de Iniciação e Infantis quando a
atleta Beatriz Conde, depois de uma belíssima prova, alcança o primeiro lugar no escalão de
Iniciação; Já no escalão de Infantis, Rita Oliveira sobe ao pódio pela primeira vez para receber
a, merecida, medalha de segundo lugar, fruto do seu trabalho ao longo de vários anos de
patinagem artística.
Classificação individual:
Iniciação
1º Lugar- Beatriz Conde
10º Lugar – Catarina Batista
12º Lugar – Daniela Duque
Benjamins
12º Lugar – Mafalda Reis
Infantis B
2º Lugar- Rita Oliveira
6º Lugar – Matilde Fernandes
9º Lugar – Leonor Esteves
10º Lugar- Mariana Moreira
Iniciados A
13º Lugar – Ana Clara Honorato

O Torneio de S. João acolheu, para além do CDTN, vários
clubes do Alentejo e Algarve, nomeadamente: Clube Amparo
Recreativo e Desportivo (Portimão), Patinagem Clube de
Almodôvar, Clube Patinagem Artística de Cuba, Roller Lagos
Clube de Patinagem, Futebol Clube Castrense, Patinagem Clube
de Tavira, Clube de Patinagem de Beja, Grupo Desportivo Diana
(Évora) e atletas individuais. Em dez clubes presentes a equipa
verde e amarela alcançou um excelente quinto lugar, fruto do
trabalho e empenho das atletas, orientadas pela treinadora
Florbela Ramos.
As patinadoras do CDTN estão todas de parabéns!

Iniciados B
12º Lugar – Marta Oliveira
Cadetes
6º Lugar – Inês Santos
11º Lugar – Solange Vieira
15º Lugar – Ana Maria Vieira
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C. nacional de Patinagem Artística Iniciados 2014

As atletas Maria Beatriz Louro e Inês Daniela Candeias representaram o Clube Desportivo de
Torres Novas no campeonato nacional de patinagem livre, escalão iniciados,que se realizou no
passado fim-de-semana 28 e 29 de Junho na cidade de Tomar. Em 52 atletas, as patinadoras
do Clube Torrejano, Inês Candeias e Maria Louro,alcançaram o 26º e 32º lugar,
respetivamente. A qualidade técnica e artística deste campeonato apresentou-se muito elevada
mas as atletas do CDTN, preparadas pela treinadora Florbela Ramos, responderam com a
qualidade que este campeonato exigia e defenderam muito bem as cores verde e amarelo,
conseguindo um 20º lugar por equipas.
Estão de parabéns as atletas que participaram neste campeonato nacional, Inês Candeias e
Maria Louro, bem como a treinadora Florbela Ramos e seccionista Fátima Antunes.
Parabéns secção de patinagem artística do CDTN !!
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Patrícia Louro representou o CDTN no campeonato Nacional de Juvenis

Realizou-se, no passado fim-de-semana, 19 e 20 de julho, em Cuba (AP Alentejo/Algarve) o
Campeonato Nacional de Patinagem Livre de Patinagem Artística para os escalões Juvenis e
Seniores. Na competição onde participaram 73 patinadores, em representação de 43 Clubes
de Patinagem, Mariana Mateus (Juvenis Femininos), Diogo Silva (Juvenis Masculinos),
Carolina Andrade (Seniores Femininos) e Sebastião Oliveira (Seniores Masculinos) sagraramse campeões nacionais.
O Clube Desportivo de Torres Novas, em particular a sua secção de patinagem artística,
esteve presente em mais um campeonato nacional com a atleta Patrícia Louro, alcançando o
30º lugar no escalão de juvenil feminino. Mais uma vez, a secção de patinagem artística do
CDTN marca presença em campeonatos nacionais elevando e divulgando, não só o prestígio e
qualidade do Clube Desportivo da Cidade Torrejana como também o desporto que se pratica
na cidade de Torres Novas.
A modalidade de patinagem artística do CDTN, sob a orientação da treinadora Florbela Ramos,
concretizou, na época desportiva de 2014, os seus objetivos desportivos e sociais pois para
além de obter melhores resultados desportivos em relação à época desportiva anterior, obteve
também um acréscimo de atletas na sua turma de aprendizagem.
A secção de patinagem artística do CDTN está de parabéns pela sua participação no
campeonato nacional de Juvenis, bem como a atleta Patrícia Louro pela sua prestação. Um
agradecimento especial à seccionista Sónia Gameiro do CDTN que acompanhou a atleta ao
campeonato referido.
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Patinagem do CDTN presente na PORTIPATIM

A secção de patinagem artística do Clube Desportivo de Torres Novas participou na IV edição
da PORTIPATIM- torneio de patinagem artística da Cidade de Portimão, que se realizou no
passado sábado, dia 11 de Outubro. Este torneio acolheu, para além do Clube torrejano, vários
outros clubes provenientes de Albufeira, Alverca, Amadora, Constância, Évora, Faro e Tavira e
contou com a participação de 156 atletas com idades compreendidas entre os 5 e 17 anos.
A representar o Clube torrejano estiveram as atletas: Inês Santos, Maria Antunes; Leonor
Esteves; Beatriz Conde e Daniela Duque. E como sempre, as atletas do CDTN estiveram à
altura desta competição. A competir no escalão de Cadetes D, estiveram as atletas Inês Santos
e Maria Antunes obtendo o 7º e 10º lugar respetivamente. Leonor Esteves, no escalão Infantis
A, alcançou um bonito 6º lugar; e no escalão de iniciação A a atleta Daniela Duque obteve o 9º
lugar e Beatriz Conde subiu ao pódio para receber a medalha de 3º lugar. A equipa verde e
amarela alcançou o décimo lugar por equipas, fruto do trabalho e empenho das atletas,
orientadas pela treinadora Florbela Ramos.
Um agradecimento especial aos pais que acompanharam as atletas bem como às seccionistas
presentes. Agradecemos, também, ao clube Estrela Verde pela ajuda no transporte das nossas
atletas e seccionistas.
As patinadoras do CDTN estão todas de parabéns!
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Patinadoras do CDTN presentes na Taça Ribatejo de Patinagem Artística

A associação de patinagem do Ribatejo em conjunto com o clube scalabitano "Os leões",
organizaram no pavilhão municipal de Glória do Ribatejo a taça Ribatejo / Opticália no dia 8 de
Novembro de 2014.
A secção de patinagem artística do clube Desportivo de Torres Novas, apesar de todos os
obstáculos, esteve presente, mais uma vez, neste evento; a representar as cores verde e
amarela estiveram as atletas: Adriana Sousa, Inês Santos e Maria Antunes no escalão de
cadetes, Maria Louro e Ana Clara Honorato no escalão de iniciadas, Patrícia Louro em juvenis
e Beatriz Conde no escalão de iniciação.
Nesta competição, as atletas do CDTN obtiveram um excelente quinto lugar, por equipas, fruto
do seu empenho e perseverança.
O CDTN agradece o apoio da treinadora Sara Lemos pelo seu profissionalismo, à seccionista
Ana Lúcia Graça e aos Pais que acompanharam esta equipa e dá os parabéns às atletas pelo
empenho nas provas.
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CDTN recebeu as provas de iniciação e disciplina da
Associação de Patinagem do Ribatejo

No passado dia 23 de Novembro de 2014 o Palácio dos Desportos encheu-se de atletas de
patinagem artística, onde decorreram as Provas de Promoção, os testes de iniciação e
disciplina da Associação de Patinagem do Ribatejo. Estiveram cerca de 80 atletas em prova,
dos diferentes clubes presentes: Clube Desportivo de Torres Novas, ACR Santa Cita, Sport
Grupo Scalabitano "Os Leões", CAMP, Hóquei Clube Santarém, Corujas, Assoc. Académica da
Universidade da Beira Interior.
O CDTN fez-se representar com 13 atletas nos testes de iniciação nível 1, 2, 3 e 4, e disciplina
nível 2 e 4 onde 12 obtiveram aprovação. Foi uma prestação bastante positiva para o CDTN
enriquecendo desta forma o nível técnico das atletas e do clube Torrejano.
A secção de patinagem artística do CDTN agradece às treinadoras Quina Deus e Sara Lemos
pelo apoio dado às atletas. Um agradecimento especial para os pais envolvidos na organização
do evento, bem como à Associação de Patinagem do Ribatejo e a todos os atletas e clubes
presentes.
De enaltecer as prestações das atletas do CDTN pois, apesar das emoções fortes que viveram
neste dia, mantiveram a calma e serenidade necessária durante as provas.
Parabéns pequenas grandes vencedoras!
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CDTN marcou presença na 9ª Gala da Associação de
Patinagem do Ribatejo

A secção de patinagem artística do Clube Desportivo de Torres Novas esteve presente, na já
habitual gala da associação de patinagem do Ribatejo, que se realizou no passado dia 6 de
Dezembro no pavilhão Municipal do Pego (Abrantes).
A representar o Clube Desportivo de Torres Novas estiveram 23 atletas nomeadamente:
Vanessa Dias, Adriana Sousa, Maria Louro, Patrícia Louro, Inês Santos, Mafalda Alves, Ana
Clara Honorato, Sofia Oliveira, Maria Antunes, Ana Maria Vieira, Solange Vieira, Marta Oliveira,
Matilde Fernandes, Rita Oliveira, Beatriz Dias, Daniela Duque, Beatriz Conde, Mariana Moreira,
Leonor Esteves, Beatriz Antunes, Mariana Dias, Mariana Henriques e Catarina Batista, que
integraram o esquema de grupo “Dancing in the rain”.
A associação de patinagem do Ribatejo e o CAMP estão de parabéns pela organização de
mais uma gala com participações, quer individuais quer de grupo, lindíssimas, onde a
elegância e a alegria reinou. Parabéns às nossas atletas pelas lindas prestações. Obrigada à
treinadora Quina Deus, às seccionistas Ana Lúcia Graça e Fátima Antunes pela assistência às
atletas e um bem-haja aos pais que connosco colaboraram.
Viva o desporto. Viva a patinagem artística.
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Patinagem Artística Torrejana participa no II Festival ADM

As patinadoras Torrejanas, a convite da Associação Desportiva de Mira (Distrito de Coimbra)
encantaram no II Festival de patinagem artística desta associação. Foi no passado dia 13 de
Dezembro que a secção de patinagem artística do Clube Desportivo de Torres Novas se
deslocou a Mira para mais uma bonita participação.
A representar o Clube Torrejano estiveram as atletas: Mariana Moreira, Patrícia Louro,
Inês Santos, Sofia Oliveira, Maria Louro, Adriana Sousa, Vanessa Dias, Ana Clara Honorato,
Mafalda Alves, Solange Vieira, Ana Maria Vieira, Maria Antunes, Rita Oliveira, Matilde
Fernandes, Marta Oliveira, Leonor Esteves Leonor Alfaiate, Beatriz Conde, Catarina Batista,
Daniela Duque, Beatriz Antunes, Mariana Henriques e Mª João Leal que integraram o esquema
de grupo “Dancing in the rain”.
A secção de patinagem artística do CDTN agradece à ADM, não só pelo convite, mas também
pela excelente organização de um festival muito bonito, proporcionando um agradável serão a
quem participou e assistiu.
Um agradecimento especial à treinadora Quina Deus, às atletas que tão bem
representaram as cores do nosso CDTN e aos pais que permitiram que estas atletas vivessem
mais um serão sobre rodas inesquecível. Um bem-haja às seccionistas presentes que
acompanharam as atletas neste festival, e a todos aqueles que apoiaram esta equipa.
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