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Futebol Profissional volta com a corda toda em 2019
Novidades para próxima temporada incluem novo Centro de Treinamento em São Gonçalo e uso compartilhado do Caio Martins.
DALTON VALÉRIO

C

hegamos em 2019 com os ânimos renovados e muita vonta-

de de chegar mais longe. Em 2018
tivemos inúmeros motivos de orgulho e você poderá conferir alguns
deles nas próximas páginas. Um
deles foi o nosso retorno ao futebol
profissional. Depois de algumas
tentativas conseguimos voltar aos
gramados com um time estruturado. O resultado disso tudo foi um
campeonato disputado com muita
qualidade e um quarto lugar geral
muito importante.
E isso tudo foi só o começo. O

>> Diretoria do Cantusca e responsáveis pelo futebol traçam metas para a próxima temporada.

clube está fechando todos os deta-

poderão contar com a estrutura do

Outra novidade muito aguar-

lhes para a temporada de 2019 e já

Centro de Treinamento que inclui

dada é o uso do Estádio Caio Mar-

tem ótimas novidades. A primeira

cinco campos de futebol, três vestiá-

tins. As conversas estão bastante

delas é a parceria acertada com o

rios e estacionamento. Com isso,

adiantadas com o Botafogo e a ex-

Clube Mauá, localizado em São

será possível

captar mais atletas,

pectativa é que em 2019 o espaço

Gonçalo. A partir de agora, as

melhorar as condições de treino e o

seja compartilhado entre os dois

equipes de futebol do Cantusca

desempenho dos atletas.

clubes.

Categorias de base fazem bonito e acumulam ótimos resultados
Mais de 200 meninos entre seis e 14 anos de idade representaram o Cantusca em 2018 e garantiram vários títulos para o clube.
DALTON VALÉRIO

N

ossas divisões de base tam-

Nosso sub-9 foi o grande campeão

o sub-13/14 venceu o segundo turno

bém foram longe em 2018.

da Série Prata no Festbolin, baten-

da competição, trazendo pra casa a

do o Flamengo na final.

Taça Rio de Futebol. As outras cate-

No futsal, todas as categorias se
classificaram para as finais no Ca-

Na Taça Os Donos da Bola, o

gorias também fizeram bonito, che-

rioca e no Estadual da FFSERJ.

sub-12 e o sub-13/14 chegaram às

gando a fase final com as categorias

Nos gramados não foi diferente.

quartas de final. No Metropolitano,

sub-12 e sub-11.
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Vôlei enumera resultados de cinco anos de projeto
Grupo acumula mais de 40 troféus durante o tempo de parceria. Equipe masculina conquistou recentemente troféus da Liga Liverj.
MUNDOVOLEI

E

m mais de cinco anos de projeto com a Mundovolei, nos-

sas equipes de voleibol acumulam
cerca de 40 troféus em diferentes
torneios. Os resultados são o reflexo de muito comprometimento e
competência. Em média, 80 atletas parceiros divididos nas categorias adulto e máster (masculino e
feminino) fazem parte do projeto.
Ao longo de 2018, as equipes faturaram inúmeros títulos, o mais
importante deles no início de dezembro. A equipe masculina conquistou o troféu da Liga de Voleibol do Estado do Rio de Janeiro e

Para 2019, o grupo tem boas

ria e ainda surge a categoria 50

consequentemente o acesso a Liga

expectativas. Novos atletas estarão

do masculino, que até então não

A do campeonato.

chegando, outros subindo de catego-

havia no clube.

Ano positivo também para a ginástica do Canto do Rio
Resultados foram colhidos em torneios de nível estadual, regional e nacional. Eventos importantes ainda movimentaram a sede.
SERGIO BASTOS

No Regional Sudeste não foi
diferente. Nossas meninas conquistaram seis medalhas e garantiram para a região, três vagas no
Torneio Nacional realizado pela
Confederação Brasileira de Ginástica. No torneio, o clube conquistou
três medalhas e dentre elas a mais
importante faturada por Amanda
Fernandes, 20, que ficou em primeiro na categoria adulto, nível 2.
O

grupo

ainda

realizou

grandes eventos como a Copa Happy Gym de Ginástica que levou
>> Meninas do Cantusca se destacaram em todas as competições disputadas em 2018.

N

mais de duas mil pessoas à sede do
alvianil.

também

Estadual foram ao todo 54 pódios

trouxeram muitas alegrias

garimpados em quatro etapas rea-

Parabenizamos toda equipe

para os corações cantorrienses em

lizadas pela Federação de Ginásti-

e fazemos votos que o ano de 2019

2018. Foram inúmeras medalhas

ca do Rio de Janeiro. A equipe fi-

possa ser ainda mais promissor e

conquistadas em torneios de nível

cou em segundo lugar na classifi-

com resultados tão expressivos

estadual, regional e nacional. No

cação final.

quanto os conquistados em 2018.

ossas

meninas
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Festa de Natal faz sucesso entre os pequenos e lota clube
Cerca de 400 pessoas lotaram a beira da piscina. Orquestra Vibrart e Grupo Taí o que eu Gosto foram as atrações da tarde.
DALTON VALÉRIO

P

apai Noel deu uma pausa em

piscina do clube para cumprimentar

cluiu uma linda apresentação da Or-

sua agenda lotada e fez uma

o bom velhinho. Papai Noel fez ques-

questra Vibrart e música ao vivo com

visita especial no Canto do Rio. O

tão de tirar foto com todas as crian-

o Grupo de Samba Taí o que eu Gos-

evento foi um sucesso e animou até

ças presentes na festa.

to. Confira a cobertura fotográfica

as crianças mais crescidas. Cerca

O encontro que teve início pela

de 400 pessoas lotaram a beira da

manhã e foi até o final da tarde in-

completa em nosso facebook. Acesse:
Facebook/cantodorio1913

Música de qualidade em eventos semanais no Canto do Rio
As opções de festa incluem Seresta Dançante, Domingueira e Projeto Música na Pérgula. Eventos são gratuitos para sócios.
CARLOS PAPACENA

Q

uem gosta de curtir o fim de
semana ao som de muita mú-

sica boa, não pode perder os bailes
do Canto do Rio. Os eventos são

na, sempre entre 13h e 17h. Já a
Domingueira do Canto do Rio, tem
início às 19h, no Salão Nobre do
Cantusca. O evento recebe quase
300 pessoas.

semanais e recebem atrações diferentes a cada edição.

Os bailes são abertos ao pú-

Toda sexta-feira o encontro

blico. Os ingressos custam R$10 na

acontece na Seresta Dançante. A

Seresta e R$25 na Domingueira.

festa acontece sempre a partir das

Aos domingos a festa fica por

Sócios do clube têm entrada franca.

18h, no Hall Social do clube. A

conta do Projeto Música na Pérgula e

Já o Projeto Música na Pérgula é

festa recebe em média 30 serestei-

da Domingueira Dançante. O Música

aberto a sócios e convidados. Confi-

ros e um público de cem pessoas.

na Pérgula acontece à beira da pisci-

ra a programação em nosso site.

Inscrições abertas para Colônia de Férias no Cantusca
Serão 18 dias de diversão com atividades esportivas, recreativas e culturais. Desconto para irmãos e grupos.

A

contece entre os dias 7 a 25

Serão 18 dias de muita diversão

Os valores variam de acordo

de janeiro mais uma edição

com atividades esportivas, recreativas

com o período escolhido. A diária

da Colônia de Férias mais diverti-

e culturais. A programação inclui tor-

custa R$60, uma semana custa

da de Niterói. As inscrições estão

neios esportivos, caça ao tesouro, fes-

R$210, duas R$350 e três semanas

sendo feitas na secretaria do clube

tival de picolé, gincanas, oficinas, ska-

R$480. Associados do clube pagam

de terça e sexta-feira, das 8h às

te, frisbee, festival de gelatina, jogos

respectivamente R$42 na diária,

19h e sábados e domingos até ás

cooperativos, brincadeiras de rua, ca-

R$147 em uma semana e R$245

17h. Podem participar crianças

poeira, festas temáticas e atividades

em duas e R$336 em três. Desconto

entre quatro e 13 anos de idade.

aquáticas. Não deixe seu filho de fora.

para irmãos e grupos. Aproveite!
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Inscrições abertas para a Corte do Cantusca

DIRETORIA EXECUTIVA

Concurso elegerá rainha, princesas, rainha da terceira idade e samba enredo do Bloco

Presidente Executivo
SÉRGIO BASTOS

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

S

Marcos Vinicius Pereira da Silva

eguem abertas até o dia 7 de

simpatia, descontração e alegria.

fevereiro as inscrições para o

Para a escolha do samba do bloco é

concurso que elegerá a corte do bloco

necessário que os candidatos apre-

mais tradicional de Niterói. Serão

sentem um enredo com o tema:

escolhidas rainha, princesas, rainha

‘Cantusca: do Carnaval ao futebol

Presidente do Conselho

da terceira idade e ainda o Samba

profissional, muita história pra con-

Célio de Azevedo Faria

Enredo do Bloco do Cantusca. As

tar. ’ a letra deverá fazer referência

inscrições acontecem de terça a sex-

aos grandes carnavais do Canto do

ta-feira, das 9h às 20h e aos sábados

Rio e ao retorno ao Futebol profissio-

e domingos das 8h às 17h, na secre-

nal em 2018.

taria do clube.

CONSELHO DELIBERATIVO

Vice-presidente
Reinaldo da Silva Pestana
Primeiro secretário

As candidatas e o samba enre-

As candidatas a rainha e prin-

do serão apresentados no dia 9 de

Waldir de Campos Freire

cesas devem ter entre 18 e 30 anos e

fevereiro em um evento na sede do

Comissão Fiscal

serão avaliadas no quesito samba no

clube. A final do concurso acontecerá

pé. Já as candidatas a rainha da ter-

no sábado seguinte, dia 16. Os ven-

ceira idade devem ter mais de 55

cedores serão premiados no dia 23

anos e serão avaliadas nos quesitos

de fevereiro, no Baile Tropicália.

Mário Jorge de Oliveira, Mário Sérgio
de Faria, Carlos Alberto M. de Campos, Oswaldo Luiz C. Veiga e Helio
Leocádio.

CRONOGRAMA
DATA

HORÁRIO

26/12 à

9h às 20h (terça à sexta-feira)

07/02

8h às 17h (sábados e domingos)

09/02

Comissão de Sindicância

PROGRAMAÇÃO

LOCAL

Ney Lopes, Marcelo S. Pompeu, Arlei
Período de inscrições

Secretaria

A partir das 13 horas

Apresentação das candidatas e Samba Enredo

Pérgula

16/02

A partir das 13 horas

Final do Concurso

Pérgula

23/02

A partir das 22 horas

Entrega da premiação

Baile da Tropicália

B. Monteiro e Mário Jorge da Silva.

EXPEDIENTE INFORME
BOAS IDEIAS COMUNICAÇÃO
Jornalista Responsável: Jaqueline Freires
Registro Profissional: MTB: 35196/96
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