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ATLETAS VERDE/AMARELOS CONVOCADOS PARA SELECÇÃO DE TALENTOS

NO ÂMBITO DOS ESTÁGIOS DE DETECÇÃO DE TALENTOS 2009, DA ORGANIZAÇÃO DA
FPP, CUJA PRIMEIRA DATA PREVISTA É 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2009, A ASSOCIAÇÃO
DE PATINAGEM DO RIBATEJO CONVOCOU OS SEGUINTES ATLETAS DO CLUBE
DESPORTIVO DE TORRES NOVAS:
DANIEL SOUSA – LICENÇA NR. 55727
ANA RITA CORDEIRO – LICENÇA NR.53610
PARA UM VISIONAMENTO A NÍVEL DISTRITAL NO PRÓXIMO DIA 18 DE JANEIRO DE 2009,
PELAS 15H00, NO PAVILHÃO MUNICIPAL DE OURÉM.

Atletas do CDTN - Patinagem Artística prestaram provas em Ourém

Um excelente resultado ao final de um extenso dia de provas. Esta
equipa deslocou-se a Ourém, para durante a manhã 13 dos seus atletas
prestarem provas de Promoção e Iniciação: Margarida, Eva, Leonor,
Patrícia, Lídia, Rita O., Marta O., Marta R., Marta V., Sofia, Maria
Inês, Beatriz e Rita C..
Doze das 13 atletas conseguiram passar ao nível seguinte. Parabéns a
todas pelas excelentes provas, de agradecer o empenho dos Treinadores
na sua preparação, aos colegas que lhes foram dar apoio e aos pais
pela disponibilidade em acompanhar toda a equipa e que se mantiveram
até final das provas, apesar do frio que se fazia sentir.
À tarde, ainda no pavilhão de Ourém, foi a vez da Rita Cordeiro e
Daniel Sousa participarem no treino de apuramento para participação na
equipa de Jovens talentos da FPP, aguardando-se para breve a nomeação
do atleta seleccionado pela Associação de Patinagem do Ribatejo.
As próximas provas de Promoção e Iniciação, onde esta equipa prevê
levar atletas, realizar-se-ão dia 15 de Fevereiro no Palácio dos Desportos.
Até breve!!!

Palácio dos Desportos recebeu provas sobre Rodas
No passado dia 15 de Fevereiro, o Palácio dos Despertos, em Torres Novas, recebeu cerca de uma centena
de atletas de Patinagem Artística para prestarem provas de Promoção e Certificado, provas estas, da
responsabilidade da Associação de Patinagem do Ribatejo, sendo o anfitrião a Secção de Patinagem
Artística do Clube Desportivo de Torres Novas
Foi um longo dia de provas individuais, que deslumbrou quem assistiu pelo magnífico espectáculo de
música e dança em harmonia com a técnica exigida para cada nível.
O Comité das provas foi assim constituído:
Juiz Arbitro – Ana Catarina Azevedo - A.P.Ribatejo
Juiz nº 1 - Joana Guerreiro – A.P.Setúbal
Juiz nº 2 – Matilde Andrade – A.P.Lisboa
Calculador – António Isidro – A.P.Ribatejo
Anotadora – Bernardete Silva – A.P.Ribatejo, Directora
Director de Prova – José Gomes – A.P.Ribatejo, Director
Dos 7 níveis de provas obtiveram-se os seguintes resultados:
Nível Preliminar
8 atletas em provas – Todos aprovados
Promoção nível I
15 atletas em provas – Todos aprovados
Promoção nível II
15 atletas em provas – 1 reprovado
Promoção nível III
14 atletas em provas – 2 reprovados
Iniciação A
17 atletas em provas – 3 reprovados
Iniciação B
10 atletas em provas – 3 reprovados
Certificado de Aptidão
13 atletas em provas – 5 reprovados
De salientar uma boa percentagem de aprovações pelo que se considerou um dia bastante positivo para
todos os clubes intervenientes:
- Clube Desportivo de Torres Novas, Clube de Natação de Rio Maior, Corujas – Ginásio Clube de Coruche,
Hóquei Clube de Santarém, Hóquei Clube Os Tigres, Juventude Ouriense, Sporting Clube de Tomar e
União Futebol do Entroncamento.
A secção de Patinagem Artística do Clube Desportivo de Torres Novas, inscreveu 13 atletas para estas
provas, tendo só participado 11, pelo facto da atleta Rita Lopes se ter sentido indisposta e da atleta
Beatriz Gonçalves se ter lesionado na escola, para elas desejamos rápidas melhoras.
A nossa equipa estava assim composta:
Preliminar - Inês Vieira
Promoção I – Lídia Sousa
Promoção II – Bárbara Sousa
Promoção III – Adriana Sousa
Iniciação A – Sofia Oliveira , Maria Inês Rodrigues , Beatriz Gonçalves, Marta Rodrigues ,
Ana Rita Lopes , Ana Marta Vital
Iniciação B – Daniel Sousa
Certificado de aptidão – Ana Rita Cordeiro, Vânia Lopes
Dos 11 atletas que prestaram provas 8 conseguiram subir de nível, aos quais damos desde já os nossos
parabéns. Aos que não participaram nestas provas e aos que por qualquer motivo não conseguiram passar
de nível desejamos boa sorte para as próximas provas que já estão marcadas para dia 22 de Março, em
Coruche.
Aos pais, treinadores e atletas que participaram activamente para o sucesso deste evento agradecemos a
colaboração.

Um dia desportivo “sobre rodas” em Coruche

No passado dia 22 de Março 8 atletas da Secção de Patinagem Artística do Clube
Desportivo de Torres Novas prestaram provas de promoção e certificado, no pavilhão
Municipal de Coruche.
Participaram cerca de 7 dezenas de atletas dos 9 clubes inscritos na Associação de
Patinagem do Ribatejo.
Foi um dia de bastante convívio entre atletas, treinadores e seccionistas, numa
localidade de “gentes” bem acolhedoras.
A Secção de Patinagem do Clube Desportivo de Torres Novas, conseguiu que 6 das 8
atletas subissem ao nível seguinte, dando desde já os parabéns pela prestação de
todas, salientando o apoio dos treinadores e familiares que se deslocaram a Coruche
para acompanhar as atletas:
Escalão Preliminar:
Maria Margarido, Aline Cabaço, Mariana Freire e Inês Rodrigues
Promoção 1:
Eva Matos
Iniciação A:
Marta Vital, Beatriz Gonçalves e Maria Inês Rodrigues
Próxima etapa desta equipa será participar em mais um evento desportivo, desta
feita, a 1ª eliminatória de Danças de salão do Distrito de Santarém, que terá lugar no
próximo fim de semana, dia 28 de Março, no Palácio dos Desportos, a partir das 14
Horas.
Os nossos atletas irão colaborar na tarefa de recolha de notas dos juízes que analisam
as provas de dança. Boa sorte para todos, são os nossos votos da
Secção de Patinagem Artística do
CDTN

Patinagem Artística colaborou na 1ª Eliminatória de Danças de Salão
28 de Março 2009 Palácio dos Desportos

A Convite da companhia de Danças de Salão da Chancelaria, que organizou a 1ª eliminatória de
Danças de Salão do Distrito de Santarém, a equipa da Secção de Patinagem Artística do Clube
Desportivo de Torres Novas colaborou nesta iniciativa.
Foi uma tarde de grande beleza artística, onde esta equipa participou com muito orgulho,
agradecendo desde já á organização a oportunidade de diversificar as suas actividades. Duas
dezenas de atletas verde/amarelos deslizaram durante as provas, apoiando o corpo do Júri, na
recolha das notas. No final, antes da entrega dos prémios aos dançarinos, os nossos atletas
foram agraciados com medalhas de participação neste evento.
A Todos os nossos atletas, queremos deixar um beijinho de agradecimento pelo seu empenho e
disponibilidade.

Homenagem Póstuma a José Farinha levou a Patinagem Artística
ao Palácio dos Desportos

A convite dos veteranos de hóquei em Patins de Torres Novas, esta secção de Patinagem Artística mobilizou
quase toda a equipa a participar em mais uma homenagem a este Torrejano que muito deu para o desporto
da região.

A participação dos atletas Verde/Amarelos do CDTN foi distribuída por 3 momentos de verdadeira beleza. A
primeira actuação, após o jogo de futsal, foi da nossa equipa mais jovem composta pelas atletas:
Inês Santos, Inês Vieira, Aline Cabaço, Patrícia Agostinho, Mariana Freire, Maria Margarido, Leonor Alfaiate,
Maria Antunes, Leonor Santos, Margarida Gonçalves, Inês Jesus, Lídia Sousa, Susana Calado, Bárbara Sousa,
Carolina Lopes, Eva Matos e Inês Rodrigues, que apresentaram o esquema “China Roses”.
Após o 2º jogo, Rita Cordeiro e Vânia Lopes apresentaram em primeira mão os esquemas individuais, que irão
representar a nossa equipa nos próximos Campeonatos.
Já no intervalo do último jogo de Hóquei esta equipa apresentou o esquema “only Time” composta pelos
atletas da pré-competição:
Beatriz Gonçalves, Vânia Lopes, Mafalda Graça, Maria Inês Rodrigues, Rita Lopes, Marta Vital, Marta
Rodrigues, Adriana Sousa, Rita Cordeiro, Sofia Oliveira, Mafalda Alves, Inês Formiga e Daniel Sousa.
Foi uma tarde bem animada e de convívio, esperando esta equipa ter contribuído para o sucesso deste
evento.
Parabéns a todos pela excelente prestação.

Patinagem Artística – Campeonato Distrital
Medalha para Torres Novas
Com poucos anos de actividade, esta nova Secção de Patinagem Artística do Clube
Desportivo de Torres Novas, fez-se representar no Campeonato Distrital com duas atletas:
Rita Cordeiro, Iniciada e Vânia Lopes no escalão Júnior.
Foi um excelente fim de semana passado em Tomar, onde fomos muito bem acolhidos pela
equipa anfitriã, o Sporting Clube de Tomar.
De salientar a presença de quase toda a equipa Torrejana e seus familiares que apoiaram as
colegas em provas.
As nossas atletas brilharam, tanto a nível técnico, como artístico, resultando na subida ao
pódio, da Rita, em 3º lugar no escalão de iniciados e a Vânia em 6ª no escalão de Juniores.
Parabéns pelas excelentes prestações!
Por Clubes, esta equipa ficou em 8º lugar, tendo ficado em primeiro lugar a equipa da
Juventude Ouriense, também orientada pelo nosso treinador Joaquim Lopes, a quem damos
desde já os parabéns, visto o mérito também lhe pertencer.
Estas atletas conseguiram o apuramento para os Campeonatos intercalares que terão lugar
dias 9 e 10 de Maio em Leiria, para a Júnior, e 16 e 17 de Maio em Grândola, para a
Iniciada.
E como esta secção não pára, já está agendada a participação de quase toda a equipa no
Festival de Coruche, dia 1 de Maio, com a apresentação de dois esquemas de grupo, “China
Roses” e “Only Time”.
SEMPRE SOBRE RODAS!!!!!

Patinagem Artística do CDTN - Secção aposta na Formação
1º Estágio de Patinagem Artística – Palácio dos Desportos
2 e 3 de Maio de 2009
Com a aposta na formação e o intuito de promover o convívio entre os “nossos” atletas com os de
outros clubes, esta secção organizou um evento único para a modalidade na região:1º Estágio de
Patinagem Artística de Torres Novas.
Para ministrar esta acção convidámos o conceituado Professor Mário Lago, Técnico e Juiz
internacional de Patinagem Artística que foi apoiado por alguns treinadores dos atletas
participantes: Daniel Pereira, Florbela Ramos, Inês Sousa, Migui e Nádia Faria, cuja preciosa
colaboração agradecemos.
Esta primeira iniciativa foi dirigida a atletas de iniciação e pré-competição, distribuídos por 3
grupos de aprendizagem, no total de cerca de quatro dezenas de atletas.
Foi um fim de semana muito exaustivo pois cada grupo teve 4 horas de treino distribuídas pelos 2
dias.
Participaram neste estágio atletas de Clube Desportivo de Torres Novas, de Santa Cita, Ourém e
Tomar.
Os atletas do Clube Desportivo que participaram nesta iniciativa estiveram assim distribuídos:
Grupo I – Maria Margarido, Patrícia Agostinho, Margarida Gonçalves, Leonor Santos e Mariana
Freire.
Grupo II – Adriana Sousa, Marta Rodrigues, Sofia Oliveira, Beatriz Gonçalves e Bárbara Sousa.
Grupo III – Daniel Sousa, Inês Formiga e Rita Cordeiro.
No final do estágio os atletas participantes receberam um certificado de participação e uma TShirt como recordação desta iniciativa.
Resta-nos agradecer a disponibilidade dos pais e treinadores o apoio da Câmara Municipal, das
Juntas de Freguesia da cidade, do Hotel dos Cavaleiros, Restaurante Artur´s, Restaurante Seven
In, Fumaça e principalmente o empenho dos atletas e do Professor Mário Lago.
Do balanço final, muito positivo, já se visualiza a calendarização do 2º Estágio, dirigido a estes
atletas e aos que não puderam participar neste edição.
SEMPRE SOBRE RODAS!!!!

Atletas do Clube Desportivo patinaram em Coruche
1 de Maio de2009

A Convite da Secção de Patinagem Artista do Ginásio Clube de Coruche – Os
Corujas, esta secção deslocou-se no passado feriado, 1 de Maio, aquela
belíssima terra para abrilhantar o festival integrado nas actividades da Escola
Secundária denominado Astro Bio – Do universo ao Homem.
Foi um fim de tarde bastante animado, onde desfilaram vários Clubes com a
apresentação de esquemas de Grupo. Estiveram presentes para além da
equipa da casa, Os Corujas, a Nazaré, Marrazes, Entroncamento e o Clube
Desportivo de Torres Novas.
A equipa verde/amarela fez-se representar com dois esquemas de grupo:
“China Roses” e “Only time”.
De agradecer o convite dos Corujas, a disponibilidade de pais, treinadores e
seccionistas que dispensaram este feriado á “nossa equipa” e principalmente
dar os parabéns aos atletas que muito bem representaram as nossas cores!

Ana Rita Cordeiro do CDTN participou no Campeonato Intercalar de Iniciados
16 e 17 de Maio em Grândola

Para esta prova contaram-se com 48 inscrições de atletas iniciados com
Vista ao apuramento das 25 melhores que irão participar no Campeonato
Nacional que terá lugar dias 20 e 21 de Junho em Torres Novas.

A atleta, Ana Rita Cordeiro, não conseguiu o apuramento,
Classificando-se em 39º lugar. Nenhuma das 6 atletas apuradas no
Distrital do Ribatejo conseguiu o apuramento pois a fasquia mostrou-se
Bastante alta como poderão apreciar aquando do Nacional. É uma
Promessa de um espectáculo de bastante beleza técnica artística que
Prometemos a quem vier a Torres Novas assistir a este evento.
Resta-nos dar os parabéns á Rita que fez uma excelente prova, e
Agradecer aos pais e treinadores que a acompanharam neste fim de
Semana desportiva.

Sempre Sobre Rodas

Torneio de Santa Cita - 24 de Maio de 2009
Torres Novas em 5º Lugar por equipas
1º Lugar de Iniciados para Rita Lopes
A Secção de Patinagem Artística do CDTN aceitou o convite da ACRSanta
Cita para a participação no seu 5º torneio.
Foi uma prova onde estiveram presentes 8 Clubes com cerca de uma
centena de atletas divididos por 8 Escalões individuais e um esquema colectivo.
18 Atletas verde/Amarelos participaram nestas provas, em 3 escalões e
com o esquema de Grupo "Only Time", tendo obtido as seguintes classificações:
Infantil B
Carolina Lopes - 5º Lugar
Margarida Gonçalves - 6º Lugar
Leonor Santos - 7º Lugar
Mariana Freire - 8º Lugar
Iniciados
Rita Lopes - 1º Lugar
Bárbara Sousa - 8º Lugar
Iniciação A
Inês Formiga - 4º Lugar
Mª Inês Rodrigues - 7º Lugar
Daniel Sousa - 9º Lugar
Marta Rodrigues 11º Lugar
Mafalda Alves - 12ª Lugar
Beatriz Gonçalves - 13º Lugar
Marta Vital - 15º Lugar
Mafalda Graça - 21º Lugar
Esquema de Grupo
Only Time - 4º Lugar
(Vânia Lopes, Sofia Oliveira, Rita Cordeiro, Mafalda Graça, Marta
Vital, Beatriz Gonçalves, Mafalda Alves, Marta Rodrigues, Rita Lopes,
Mª Inês Rodrigues, Inês Formiga e Daniel Sousa)
Classificação por equipas
CDTN - 5º Lugar
Parabéns para estes atletas que tão bem representaram as cores
Torrejanas. Um agradecimento especial para os treinadores Joaquim
Lopes e Inês Sousa que prepararam esta equipa e aos pais, colegas e
familiares que acompanharam estes atletas durante este longo dia.

Secção de Patinagem Artística do CDTN com 3 pódios
em Santarém
A Secção de Patinagem Artística do CDTN participou na 3ª Edição do Torneio APR, com 9 atletas em 10
provas. Estas provas decorreram no passado dia 10 de Junho em Santarém. Participaram cerca de 9
dezenas de atletas dos 9 Clubes federados na APRibatejo.

A equipa verde amarela obteve as seguintes classificações:
Infantis femininos:
Inês Formiga – 12º Lugar

Sofia Oliveira – 13º Lugar
Marta Rodrigues – 33º Lugar
Adriana Sousa – 39º Lugar
Rita Oliveira – 45º Lugar
Iniciados Masculinos:
Daniel Sousa – 1º Lugar
Iniciados Femininos:
Rita Lopes – 9º Lugar
Beatriz Gonçalves – 14º Lugar
Iniciados Pares:
Sofia Oliveira/ Daniel Sousa – 1º Lugar
Cadetes Femininos:
Maria Inês Rodrigues – 3º Lugar

Por equipas o Clube Desportivo de Torres Novas obteve o 6º lugar.
Foi um longo dia, muito quente e com as provas a terminarem pela noite dentro, mas por ser feriado,
também no dia seguinte, ninguém arredou pé. De agradecer a disponibilidade dos pais que
acompanharam e apoiaram os atletas, á APR pela organização desta prova, ao Hóquei Clube de Santarém
que foi um excelente anfitrião, e aos treinadores Joaquim Lopes e Inês Sousa que tão bem prepararam
os “nossos” atletas.
Para os atletas torrejanos os nossos parabéns pelas excelentes prestações.

Campeonato Nacional de Infantis e Iniciados
Palácio dos Desportos Torres Novas
No passado sábado, dia 20, o Palácio dos Desportos esteve apinhado de
espectadores que vieram assistir a este magnífico espectáculo repleto
de cor, beleza artística e técnica.
Foi um dia muito cansativo para todos, com o Palácio a abrir as portas
pelas 8H30 e a encerrar já depois da meia noite.
Tratou-se da final Nacional de Infantis e Iniciados nos escalões
femininos, masculinos e pares, em cerca de 7 dezenas de provas, onde
participaram 31 Clubes do Pais, dos quais 3 pertencentes á nossa
Associação (APR), destacando-se a Juventude Ouriense com o 2º Lugar
individual para a infantil Daniela Lopes, classificando a equipa em 3º lugar.
A equipa Torrejana como anfitriã organizou toda a logística desta
prova, os atletas fizeram um esquema de boas vindas na cerimónia de
abertura, desfilaram com as bandeiras e ofereceram águas e flores a
todos os atletas participantes.
Resta-nos agradecer a forte adesão dos Torrejanos que vieram assistir
a esta prova, á Federação de Patinagem de Portugal, à Câmara Municipal
de Torres Novas, ás Juntas de Freguesia de Santa Maria, S. Pedro,
Salvador e Santiago, á Associação de Patinagem do Ribatejo, á
Promoluz, Aquino Construções, Fumassa, Artur?s, supermercado Tomás, CL
Auto, Bolinhos da Avó Tó, Intermarché de Torres Novas, Hotel dos
Cavaleiros, Churrasqueira o Galo, a todos os pais que colaboraram na
decoração e bar do palácio, aos nossos atletas que participaram na
cerimónia de abertura, encerramento e na distribuição de flores e
lembranças e aos nossos treinadores Joaquim Lopes e Inês Sousa que
prepararam os atletas e colaboraram nesta organização desta prova.
A próxima etapa desta equipa será dia 27 de Junho no Festival de Ourém
com a apresentação de 2 esquemas de grupo seguindo-se a organização e
participação no IV Torneio Regional de Torres Novas, que terá lugar no
Palácio dos Desportos dias 26 e 27 de Setembro.
Tudo sobre Rodas!!!!
A Secção de Patinagem Artística do
Clube Desportivo de Torres Novas

17º Festival de Patinagem Artística Cidade de Ourém

No passado dia 27 de Junho, os atletas da Secção de Patinagem Artística, participaram
no 17º Festival de Patinagem Artística Cidade de Ourém, no Pavilhão Desportivo do
Pinheiro.
O Festival foi composto por diversos esquemas de grupo e individuais.
Participaram, para além da equipa da casa, S.C. Tomar, "Os Águias", e o Clube
Desportivo de Torres Novas.
A equipa verde/amarela fez-se representar com dois esquemas de grupo: “China Roses”
e “Only time”. De salientar o óptimo acolhimento da
equipa anfitriã, a disponibilidade dos pais e o empenho dos nossos
treinadores Joaquim Lopes e Inês Sousa que prepararam os nossos
atletas para a exibição destes magníficos esquemas.

Palácio dos Desportos encheu-se de beleza artística
Foi no passado sábado, dia 26 de Setembro, que a Secção de Patinagem
Artística do Clube Desportivo de Torres Novas realizou o seu 4º
torneio regional de Patinagem Artística.
Para além da equipa do CDTN contámos com a participação dos seguintes
Clubes convidados: Clube de Natação de Rio Maior, Centro Recreativo e
Cultural Águias da Memória, Hóquei Clube de Santarém, Juventude
Ouriense e Sporting Clube de Tomar. Foram cerca de uma centena de
provas individuais e esquemas de grupo que encheram o palácio de
alegria, beleza técnica e artística.
Pela Secção de Patinagem Artística do Clube Desportivo de Torres Novas
participaram os seguintes atletas:

Escalão A
Margarida Gonçalves - 8º lugar
Maria Antunes - 10º
Lídia Sousa - 11º
Inês Santos - 13º
Leonor Alfaiate - 14º
Mariana Sucena - 15º
Inês Vieira - 16º
Escalão B
Marta Oliveira - 12º
Bárbara Sousa - 13º
Rita Oliveira - 14º
Marta Vital - 15º
Adriana Sousa - 20º
Escalão C
Pares
Sofia Oliveira / Daniel Sousa - 1º
Fem
Inês Formiga - 7º
Mª Inês Rodrigues - 18º
Sofia Oliveira - 20º
Marta Rodrigues - 23º
Beatriz Gonçalves - 25º
Masc.
Daniel Sousa - 2º
Esquemas de Grupo
Only Time - CDTN - 3º
Classificação Equipas - 5º
Todos os nosso atletas estão de parabéns pelas excelentes provas que
nos apresentaram.
De agradecer á Câmara Municipal, ás Juntas de Freguesia da Cidade,
empresas que nos apoiaram, aos pais que colaboraram na decoração e no
bar e aos treinadores Joaquim Lopes e Inês Sousa que tão bem
prepararam os nossos atletas.

Provas de Promoção e Certificado - 25 de Outubro - Santa Cita

No passado Domingo, os atletas verde Amarelos de Torres Novas tiveram um excelente dia
"sobre rodas".
Foi um dia muito produtivo para a carreira desportiva da maioria dos atletas em provas
pertencentes a 6 Clubes inscritos na AP Ribatejo.
A equipa torrejana participou com 9 atletas em provas, tendo 7 destes conseguido passar
de nível.
Tiveram todos excelentes prestações, aos que não passaram ou não tiveram oportunidade
de prestar provas terão hipótese no próximo dia 19 e/ou 20 de Dezembro.
Os atletas que passaram de nível e que damos os nossos parabéns foram:
Nível preliminar:
Maria Antunes, Leonor Alfaiate e Inês Santos
Promoção 1: Susana Calado
Promoção 2: Eva Matos
Promoção 3: Bárbara Sousa
Iniciação A: Adriana Sousa
Ao final da tarde, após estas provas ainda foram convocados atletas
para fazerem parte da próxima selecção distrital, que irá representar
a AP Ribatejo, no torneio inter-Associação que irá decorrer dias 14/15
de Novembro em Beja. Para este primeiro visionamento foi convocada a
atleta Torrejana Rita Cordeiro, aguarda-se agora a indicação da selecção final.

Sobre Rodas
A Secção de Patinagem Artística do CDTN tem andado "sobre rodas":
participou no passado dia 8 de Dezembro na Gala da Associação de
Patinagem do Ribatejo que decorreu em Almeirim e no passado sábado dia
12, integrou o festival de Natal do Sporting Clube de Tomar.
Nestes eventos apresentámos o esquema de grupo "Only Time" e o par com
a "Canção do mar". Desejamos agradecer á Associação de Patinagem do
Ribatejo, ao Hóquei Clube os Tigres e ao Sporting Clube de Tomar a
forma como fomos recebidos. De agradecer também a disponibilidade dos
pais em acompanharem a equipa, aos treinadores o seu empenho em
prepararem estes atletas e aos nossos atletas as excelentes prestações.
A próxima etapa o FESTIVAL de NATAL do Clube Desportivo de Torres
Novas, já se encontra em contagem decrescente: Dia 19 de Dezembro,
pelas 19H30 no Palácio dos Desportos, com a participação de vários
Clubes convidados, no total de cerca de centena e meia de atletas.
Prometemos um magnífico espectáculo e muitas surpresas....Não faltem!!!
Votos de Boas Festas e as melhores Saudações Desportivas da
Secção de Patinagem Artística do
Clube Desportivo de Torres Novas

FESTIVAL DE NATAL "SOBRE RODAS"
Palácio dos Desportos - 19 Dezembro

No passado sábado, dia 19 de Dezembro, cerca de uma centena e meia de atletas de 7 Clubes brindaram
cerca de 1500 expectadores com um magnífico espectáculo de patinagem artística.
Iniciou-se este festival por volta das 20 horas, com a cerimónia de abertura com a participação de todos os
atletas, treinadores e seccionistas dos Clubes convidados: Clube de Natação de Rio Maior, Clube Recreativo
e Cultural Águias da Memória, Clube Recreativo Leões de Porto Salvo, Hóquei Clube das Caldas, Juventude
Ouriense, Sporting Clube de Tomar e do Clube Anfitrião, o Clube Desportivo de Torres Novas.
O Clube Desportivo de Torres Novas abriu o espectáculo com o esquema "Only time", seguindo-se actuações
com esquemas de grupo dos outros Clubes, o par torrejano Sofia Oliveira/Daniel Sousa com uma belíssima
coreografia da "canção do mar", o par de Tomar Ana Cláudia/Daniel Pereira com um Tango, finalizando a
primeira parte com o esquema, "perto de ti", da atleta internacional Carolina Andrade, do Clube Recreativo
Leões de Porto Salvo.
No intervalo, a Secção de Patinagem Artística do CDTN brindou os presentes, principalmente a pequenada,
com a aparição do "palhaço esparguete" que aqueceu todos com um belíssimo momento circense.

A equipa mais jovem torrejana iniciou a segunda parte deste festival com um colorido e animado esquema,
"cheetah girls", que maravilhou todo o publico.
Seguiram-se lindíssimos e coloridos esquemas de grupo dos Clubes convidados, terminado este festival com
o novo esquema da equipa de pré-competição da Secção de patinagem artística do CDTN, "FAME", que
aqueceu os presentes nessa noite bastante fria.
Na cerimónia de encerramento a Secção de patinagem Artística do Torres Novas, distribuiu lembranças aos
Clubes, treinadores, Seccionistas e atletas, aparecendo ainda um Pai Natal que distribuiu prendas a todos
os atletas e crianças do público.
Esta festa terminou com um beberete, oferecido pela secção de patinagem artística do CDTN, com a
colaboração dos pais e algumas empresas, a todos os que assistiram a este magnífico espectáculo.
Foi um espectáculo que promoveu o convívio e a divulgação desta belíssima modalidade.
Resta-nos agradecer a presença dos Clubes convidados, o apoio dos pais, ás empresas e instituições, o
empenho e dedicação dos treinadores Joaquim Lopes e Inês Sousa e a excelente prestação dos atletas!!!!

Atletas Torrejanos participaram em provas de Promoção e Iniciação Pavilhão do
Entroncamento

Com o intuito da subida de escalão de aprendizagem na modalidade de
patinagem artística, esta secção levou alguns atletas a efectuarem provas no
Pavilhão Albano Mateus-Entroncamento , no passado domingo 20 de Dezembro.
Parabéns aos atletas que conseguiram subir mais um nível:

Nível Preliminar
Maria Inês Duarte
Carolina Duarte

Promoção II
Susana Calado
Iniciação B
Maria Inês Rodrigues
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