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Clube abre temporada com treino na praia 

O  Canto do Rio apresentou nos 

dias 22 e 24 de janeiro os atle-

tas das divisões de base que farão par-

te da temporada 2018 do clube. O tra-

dicional treino de apresentação acon-

teceu nas areias da Praia de Icaraí. Os 

meninos do Cantusca deram um ver-

dadeiro show de bola e talento  mos-

trando o porquê do Canto do Rio ser 

considerado uma das maiores forças do 

estado com suas categorias inferiores. 

 A ação despertou a curiosidade 

dos que caminhavam pela orla, muitos 

paravam para assistir de perto as ati-

vidades. Um total de 103 meninos das 

categorias sub-7, 9, 11 e 14 do futebol 

de campo estiveram no treinamento 

especial, acompanhados de seus pais. 

Foram apresentados ao todo 103 atletas da base do futebol.  

Estádio e Centro de Treinamento definidos 
Alzirão será casa do Cantusca em 2018. Campo da Concha acústica será um dos CTs 

F altando pouco para retornar aos 

gramados com time profissional, 

já temos definido nosso estádio e cen-

tro de treinamento para o início das 

atividades. O Estádio Alziro de Almei-

da, em Itaboraí, será a nossa casa em 

2018. Além do Centro de Treinamento 

do Gradim, em breve teremos o Campo da Concha Acústica como mais uma op-

ção para treinos especiais. Em reunião, o prefeito de Niterói Rodrigo Neves si-

nalizou a possibilidade de ceder o espaço do campo para as atividades do time. 

Além disso, a prefeitura ainda irá avançar com o projeto de lei que incentiva o 

investimento no esporte em âmbito local. A reestreia será em junho deste ano. 

 Nosso Ginásio Auxiliar está 

recebendo os últimos retoques para 

em poucos dias oferecer mais uma 

modalidade esportiva: O Basquete 3 

X 3. A modalidade é uma variante 

do basquetebol tradicional e é jogado 

com três jogadores em quadra e um 

na reserva. Em breve as inscrições 

estarão abertas para alunos a partir 

de 14 anos.  Aguardem!  

Basquete em breve 
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 Nosso time adulto de futsal 

está participando da Copa Cidade 

Maravilhosa. A competição é realiza-

da pela Federação de Futsal do Rio 

de Janeiro. E ao todo, dez equipes 

estão na disputa. O time é treinado 

pelo técnico Arnaldo Antunes. Dese-

jamos boa sorte a toda equipe! Esta-

mos na torcida! 

Futsal adulto 

 Em breve o Canto do Rio con-

tará com mais um programa de in-

centivo ao Esporte: o Sócio Torcedor. 

O projeto está em fase final de de-

senvolvimento e em pouco tempo 

será mais uma opção de investimen-

to voltado para pessoa física. Os be-

nefícios e forma de aplicação serão  

diferenciados.  A criação do progra-

ma foi aprovado em dezembro, na 

reforma estatutária do Canto do Rio. 

Mais detalhes em breve.  

Sócio Torcedor 



>> Curtiu? 

Avenida Visconde do Rio Branco, n° 701, Centro - Niterói - Telefones: (21) 2717-5023 / 2629-1703 

www.cantodoriofc.com.br | Facebook/cantodorio1913 

DIRETORIA EXECUTIVA 

CONSELHO DELIBERATIVO 

Presidente Executivo 

Rodney Gomes de Melo 

Vice-Presidente Financeiro 

Ivan Roberto Pereira  

Vice-presidente Jurídico 

Jorge Luiz Machado 

Vice-presidente Social 

Maria Cícera de Araújo da Silva 

Vice-presidente de Esportes 

Alexsandre Afonso Sampaio 

Diretor de Futebol 

Marcos Vinicius Pereira da Silva  

Presidente do Conselho 

Célio de Azevedo Faria 

Vice-presidente  

Reinaldo da Silva Pestana        

Primeiro secretário  

Waldir de Campos Freire 

Comissão Fiscal  

Mário Jorge de Oliveira, Mário Sérgio 

de Faria, Carlos Alberto Moreira de 

Campos e Oswaldo Luiz C. Veiga. 

Comissão de Sindicância  

Ney Lopes,  Marcelo S. Pompeu, Arlei 

B. Monteiro e Mário Jorge da Silva. 

EXPEDIENTE INFORME 

BOAS IDEIAS COMUNICAÇÃO  

Jornalista Responsável: Jaqueline Freires 

Registro Profissional: MTB: 35196/96 

Festejos de Carnaval têm início 
Primeiros eventos foram sucesso. Clube tem boas expectativas para o bloco. 

Sexta-feira, 2 de fevereiro de 2018 Informe CANTUSCA 

D emos início a 

nossa progra-

mação de Carnaval 

em grande estilo. No 

último dia 27 defini-

mos nossa corte  e 

no próximo dia 10, 

sábado de Carnaval, 

vamos sacudir o 

Centro de Niterói 

com o Bloco do Cantusca. O desfile abre tradicionalmente os festejos da cida-

de. Concentração na pérgula da piscina às 9h e saída às 11h. Presenças confir-

madas de Banda de Carnaval e rainhas e princesas do bloco. Evento gratuito. 

As camisas do bloco poderão ser adquiridas a R$15,00 na secretaria. O Bloco do 

Cantusca desfila há 48 anos e integra o calendário oficial de festejos da cidade.  

SÉR
G

IO
 B

A
STO

S 

Aproveite o Verão para se divertir co-

nosco. Todo domingo uma atração dife-

rente no Projeto Música na Pérgula. A 

programação tem início sempre às 13h 

e é aberta a sócios e convidados. Entra-

da franca.  Aproveite! Em caso de chu-

va a programação é cancelada. 

Música na Pérgula 
Ainda aos domingos temos às 19h, a 

tradicional Domingueira Dançante.  

Em fevereiro os bailes serão temáticos.  

Confira a programação completa em 

nosso site. Entrada sempre franca pa-

ra sócios. Não sócios pagam R$ 25,00.  

Você não pode perder! 

Bailes Temáticos 

Espaços para eventos diversos 

V enha conhecer nossos espaços para eventos. Para encontros maiores, nosso 

Salão Nobre é uma ótima opção. O ambiente é todo climatizado e comporta 

até 400 pessoas. Para confraternizações mais informais temos dois espaços com 

churrasqueiras para 50 ou 150 pessoas. Conheça! Informações (21) 2717-5023. 

Salão Nobre e Churrasqueiras são duas das opções. Sécios têm condições especiais.  
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