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na subida terminam 

2018 a vencer
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67 anos de vida e muita história

No 67.º aniversário foram 
homenageados os sócios 
mais antigos e a IV Gala 
do Desporto distinguiu 
atletas e técnicos das várias 
modalidades.
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Um caminho de confiança
Em Foco!

Ida ao teatro 
para ver bailado

A professora Sandra Santos organizou 
um passeio com alunas das classes 

de Ballet I, II e III para assistir ao 
Bailado Quebra-nozes. Um espetáculo 
em cena em Lisboa que chega através 
da Companhia Nacional de Bailado. A 
professora Sandra Santos promoveu 

esta experiência para aproximar ainda 
mais as classes do ballet clássico 

russo e daquele que é um dos ícones 
deste estilo de dança.

Real Archery Tournament 
2019 já tem data

O torneio internacional de Tiro com 
Arco organizado pela Secção de Tiro 

com Arco do RSC vai para a quarta 
edição e acontece nos dias 16 e 17 de 

fevereiro no pavilhão municipal de 
Casal de Cambra. As inscrições estão 
abertas e o regulamento de 2019 está 

disponível no site do evento.

Tiro com Arco:

RSC clube com mais arqueiros 

na 5.ª prova do CN de Sala

O Real SC organizou a 5.ª prova do 

CN de Tiro com Arco, uma prova 

realizada no pavilhão da escola 

secundária Seomara da Costa 

Primo, na Amadora. A prova teve 

a participação de 140 arqueiros no 

total, sendo que o Real SC foi o clube 

com mais atletas em prova, arqueiros 

da Secção de Tiro com Arco. Em 

termos gerais, o Real SC conquistou 

13 medalhas: quatro Ouros, quatro 

Pratas e cinco Bronzes.

Ocorreram neste mês de dezembro 
dois momentos significativos na 
vida do clube. O primeiro teve a ver 

com a aprovação por unanimidade dos 
sócios em Assembleia-Geral do Plano de 
Atividades e Orçamento para o próximo 
ano. As propostas apresentadas pela Di-
reção traduzem acima de tudo uma evo-
lução na continuidade quer em termos de 
objetivos quer nas linhas de ação para se 
atingirem as metas definidas. Não seria 
de esperar outra opção uma vez que va-
mos entrar no segundo ano de mandato 
e que o projeto sufragado pelos sócios 
em junho do ano passado continua a fa-
zer sentido, não tendo perdido validade. 
No que respeita ao Plano de Atividades, 
releva-se em particular o objetivo de me-
lhorar procedimentos de funcionamento 
interno de modo a que se consigam ín-
dices mais elevados de uniformização e 
homogeneização das boas práticas entre 
as diversas áreas e departamentos. Por 
outro lado, pretende-se criar condições 
para melhorar a prática desportiva tendo 
em vista obter os melhores resultados 
possíveis quer na formação quer na com-
petição e representação, projetando-se 
assim ainda mais o nome do clube. Outro 
aspeto a salientar incide sobre a área das 
infraestruturas e investimentos, sendo 
notório um conjunto apreciável de melho-
ramentos para os quais iremos procurar 
criar as condições necessárias para a sua 
concretização. Estamos conscientes de 
que algumas das medidas apresentadas, 
nomeadamente ao nível da conservação e 
ampliação de instalações e equipamen-
tos, só serão exequíveis com apoios ins-
titucionais. A proposta orçamental reflete 
necessariamente esta consciência. As 
estimativas aprovadas traduzem, numa 
outra dimensão, uma ligeira redução glo-
bal ao nível da despesa comparativamen-
te com a execução orçamental do ano 

passado, sendo que a rubrica dos honorá-
rios e gastos com pessoal continua a re-
presentar uma fatia considerável dos en-
cargos mas justificada pelo crescimento 
do clube e das atividades que desenvolve. 
O passado, o presente e o futuro do Real 
estiveram em foco noutro momento sig-
nificativo deste mês quando assinalamos 
o 67º aniversário do clube numa sessão 
comemorativa que incluiu mais uma vez 
a Gala do Desporto para distinguir quem 
mais se destacou no último ano. A cele-
bração constitui antes de tudo uma opor-
tunidade para agradecer a todos quantos 
têm contribuído ao longo destes anos 
para que o clube tenha chegado onde 
chegou e seja reconhecido como um polo 
importante do desenvolvimento desporti-
vo e social do concelho mas também com 
impacto a nível regional e nacional. Este 
reconhecimento é devido em primeiro lu-
gar aos sócios mas também aos atletas, 
técnicos e professores e às famílias que 
continuam cada vez mais a acreditar no 
nosso Real, bem como aos funcionários 
e colaboradores que diariamente as-
seguram o funcionamento do clube. Ao 
celebrarmos a vida do clube devemos 
também reconhecer e agradecer o apoio 
que temos recebido da Câmara Municipal 
e das Juntas de Freguesia como também 
de outras entidades e empresas com 
quem temos parcerias, numa clara de-
monstração da credibilidade e confiança 
que o Real tem incutido e desenvolvido 
nas relações que estabelece. É com este 
espírito que devemos encarar o futuro na 
certeza de que só com estabilidade é que 
podemos ajudar o clube a cumprir um ob-
jetivo fundamental perante a comunidade 
em que está inserido: o da responsabili-
dade social inerente à sua fundação e his-
tória. Por muitos anos! 

O presidente da direção,
Adelino Ramos
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67.º Aniversário celebrado em Família
GALA DO DESPORTO

O Real SC já 
soma 67 anos 
de existência 

e este ano o ani-
versário voltou a 
ser celebrado na 
sede do clube sob 
o mote da família 
e amizade a que 
se juntou uma gala 
do desporto para 
homenagear os 
melhores da época 
passada. A noite de 
festa aconteceu a 7 

de dezembro e começou com a atuação de um dos músicos da 
nossa escola de formação, Lucas Brito. O jovem músico atuou 
a solo e tocou guitarra, apesar do nervosismo e ansiedade, 
próprios das atuações a solo, o nosso aluno brilhou e foi am-
plamente aplaudido no final. Esta IV Gala do Desporto foi apre-
sentada pela coordenadora das modalidades, Célia Afonso, e 
o responsável pelo departamento de Marketing e Comunica-
ção, Ricardo Vinagre. Depois do momento musical, foi tempo 

Com o aproximar do final do ano, o Real SC voltou a reunir atletas, colaboradores, familiares e amigos 
para assinalar mais um aniversário e homenagear quem se destacou na última época desportiva.

Lucas Brito

Emblemas de Prata (25 Anos de sócio)

Emblemas de Ouro (50 Anos de sócio)

Acrobática (Representação) – Mariana Freire
Acrobática (Formação) – Bianca Faria ReaListika –  Inês Bernardo Presidente da Mesa da Assembleia, José Pedro Matias
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Loja Algés: Rua Major Afonso Palla n.º15 A/b 
1495-001 Algés
Loja Massamá: Rua Sebastião Silva Lote 140
2745-838 Queluz

Seg.-Sáb. - 9:00 às 19h30

Telefone: (+351) 214 115 231

Telefone: (+351) 214 381 595

Facebook: www.facebook.com/PESCACERTA
Email: geral@pescacerta.com

Rítmica – Beatriz Carepo Coração Vivo – Augusta Ferreira Capoeira – Daniela Silva

Judo (formação) – Carolina Conceição
Judo (escalão Júnior)  – Tiago Serra

Karaté GojuRyu KIDS – Diogo Amador
Karaté GojuRyu ADULTOS – Ismael Gonçalves

Shorinji Kempo (par do ano) – José Santos & Nazariy Kovalyuk

para ver um vídeo de balanço do ano do 
Real SC: um ano cheio de conquistas e 
crescimento, como demais lembrou o 
presidente da Mesa da Assembleia no 
discurso inicial. “Hoje, o Real SC tem 
mais de 3200 sócios. Crescemos mais 
de três centenas de sócios este ano, o 
que revela o carinho e a atratividade 
que o clube tem tido. Há, por isso, muito 
trabalho e muita confiança no potencial 
naquilo que o clube tem para a comuni-
dade”, disse José Pedro Matias. 

SOMOS PRATA E OURO
Seguiu-se o primeiro momento de ho-
menagem, destinado a quem tem 25 
anos de associativismo. Sendo assim, o 
Real SC distinguiu 13 sócios, são eles: 
•	Abílio dos Santos (n.º 185)
•	Ana Maria Estrela (n.º 194)
•	Bernardino Ribeiro (n.º 190)
•	Ceferino Carrera (n.º 191)
•	Fernando Gomes (n.º 183)
•	Fernando Miranda (n.º 151)
•	Jaime Silva (n.º 189)
•	João Carvalho (n.º 187)
•	José Luís (n.º 182)
•	José Sebastião Santos (n.º 184)
•	Manuel Rodrigues (n.º 188)
•	Rafael Costa (n.º 192)
•	Ricardo Tavares (n.º 142)

Depois, foi tempo de chamar ao palco os 
três sócios deste ano com meio século 

de ligação ao Real Sport Clube. 
São eles: 
•	José Crasto (n.º 38)
•	Licínia Dionizio (n.º 35)
•	Pedro Teodoro (n.º 36)

Terminada a entrega dos em-
blemas de prata e ouro por 
membros da direção, os nos-
sos apresentadores deram iní-
cio à atribuição e entrega dos 
diplomas de mérito aos atletas 
do ano das modalidades.

GÍMNICAS
•	Acrobática (Representa-

ção) – Mariana Freire
•	Acrobática (Formação) – 

Bianca Faria
•	ReaListika – Inês Bernardo
•	Rítmica – Beatriz Carepo
•	Coração Vivo – Augusta 

Ferreira

ARTES MARCIAIS
•	Judo (formação) – Carolina 

Conceição
•	Judo (escalão Júnior) – Tiago Serra
•	Karaté GojuRyu KIDS – Diogo 

Amador
•	Karaté GojuRyu ADULTOS – Ismael 

Gonçalves
•	Shorinji Kempo (PAR do ANO) – José 

Santos & Nazariy Kovalyuk
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PME líder´16 excelência´15

Kickboxing MuayThai – Tiago Nunes Ballet  – Carolina Jacinto Dança Contemporânea – Sofia Fernandes

Hiphop  KIDS – Inês Gonçalves
Hiphop  AVANÇADO – Mariana Garcia

Arco Compound – Cláudio Alves Bilhar Três Tabelas – Emílio Martins

Música – Lucas Brito

DESPORTOS COMBATE
•	Capoeira – Daniela Silva
•	Kickboxing MuayThai – Tiago Nunes

DANÇA
•	Ballet  – Carolina Jacinto
•	Dança Contemporânea – Sofia 

Fernandes

•	Hiphop  KIDS – Inês Gonçalves
•	Hiphop  AVANÇADO – Mariana 

Garcia

TIRO COM ARCO
•	Arco Compound – Cláudio Alves
•	Arco Recurvo – Jorge Lima

BILHAR
•	Emílio Martins

PESCA
•	Carolina Pinho

MÚSICA
•	Lucas Brito

Depois de um palco cheio de emoções, 
lágrimas de alegria e boas recordações, 
foi tempo para uma pausa nas homena-
gens com um segundo momento musi-
cal da noite, protagonizado por um gru-
po de cantares alentejanos do qual faz 
parte António Catarino, atleta da classe 
Coração Vivo, que abraçou sem medo o 
desafio de orientar o grupo nesta atu-
ação, apesar da falta de alguns mem-
bros essenciais. O grupo interpretou 
duas “modas”. Começaram por cantar 
“Se fores ao Alentejo” e depois “Linda 
trigueirinha, linda alentejana”. O públi-
co aplaudiu, pediu mais e por fim inter-
pretou-se a música “senhora cegonha”. 
Um momento fantástico que para além 
de ter divertido a plateia, animou a noite 
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Cerrado Novo - Campina Grande  Armazém 4 - A
2065-114 Belas      Tlm. 914008434

Pesca – Carolina Pinho

Escola De Futebol: Alexandre Mota

António Catarino (Coração Vivo) e o grupo de cantares alentejanos

Os melhores da época 2017/2018 do Setor de Formação de Futebol

com sonoridades bastante tradicionais. 

FUTEBOL
Dando continuidade à Gala do Desporto, 
foi tempo de chamar ao palco os melho-
res da época 2017/2018 no Futebol.
•	Escola De Futebol: Alexandre Mota
•	Traquinas (Sub 9): Guilherme 

Figueiredo
•	Benjamins (Sub 10): João Mendes
•	Benjamins (Sub 11): Francisco 

Portela
•	Infantis (Sub 12): João Peti
•	Infantis (Sub 13): Rodrigo Epifanio
•	Iniciados (Sub 14): Telmo Simões
•	Iniciados (Sub 15): Flávio Tavares
•	Juvenis (Sub 16): David Guilherme

•	Juvenis (Sub 17): Kevin Moura
•	Juniores (Sub 19): Pedro Seguro

Depois da entrega dos diplomas de mé-
rito aos jogadores da secção de forma-
ção de futebol do Real SC que mais se 
destacaram na época 2017/2018, Célia 
Afonso e Ricardo Vinagre chamaram ao 
palco o vice-presidente do clube para 
o futebol, Luís Neves, para a entrega 
dos troféus daquele departamento com 
o Fábio Oliveira, conhecido por Sabry, 
eleito como jogador do ano da equipa 
sénior. Ainda no âmbito da competição, 
a equipa performance do ano escolhi-
da foi a de Juvenis Sub17, orientada 
na época passada pelo técnico Pedro 
Guerreiro e os adjuntos Alexandre Aze-

vedo; Carlos Teixeira; 
Manuel André; João 
Pedro Carvalho. Esta 
foi uma equipa com 
elevado desempenho 
no Campeonato Nacio-
nal de JUN B (Juvenis), 
apurou-se para a 2.ª 
fase de acesso ao apu-
ramento de Campeão e 
disputou o play-off de 
apuramento para a fase 
Campeão até ao último 
segundo. André Borges 
foi o escolhido como 
técnico do ano de com-



dezembro 2018- N.º 211 Real Informação / 7

PUB

•	Ferragens,	Ferramentas
•	Material	Elétrico
•	Material	de	Construção
•	Tubos,	Acessórios

•	Tintas
•	Torneiras
•	Louças	Sanitárias
•	Azulejos

Rua Mateus Vicente Oliveira, 54 (junto ao mercado) 
2745-026 Queluz

Tel.: 214 348 969 / Fax: 214 353 780
Email: geral@afuncional.pt

Jogador do ano dos Seniores: Fábio Oliveira(Sabry)

Equipa performance do ano é a de Juvenis Sub 17

Bloco 5.º Elemento é o projeto do Ano Homenagem ao Mestre Azevedo e Silva João Gutierrez distinguido pela direção do RSC

petição e Nuno Tiago Teixeira foi o treinador eleito da escola de 
futebol do Real SC.

REAL SC É A FAMÍLIA QUE SE ESCOLHE
A cerimónia aproximava-se do fim, mas ainda iriam acontecer 
momentos de grande emoção. Começámos pelo projeto do ano: 
o Bloco 5.º Elemento. A direção escolheu este projeto, criado 
pelas classes de ginástica acrobática, cheerleaders, rítmica e 
dança, para o World Gymnaestrada. Foi uma aposta ganha do 
Real SC que, desta forma, alcançou um feito histórico em gi-
nástica conseguindo o apuramento para as apresentações de 
interior do WG 2019 na Áustria. Catarina Carvalho, Hugo Henri-
ques, Rita Carvalho, Cláudia Janelas e Sandra Santos subiram 
ao palco para receber o troféu de reconhecimento como projeto 
do ano. Seguiu-se um momento de homenagem ao Mestre Aze-
vedo e Silva, recordado pelo clube, atletas e familiares com sau-
dade. O Aikido do Real SC, do país e do mundo ficou mais pobre 
com a partida do Mestre José Azevedo e Silva em outubro. A ho-

menagem ao homem e atleta foi ilustrado por um vídeo criado pelos atletas de Aiki-
do, modalidade agora orientada pelo professor Jerónimo Freitas e que, por força do 
acontecido, decidiram não nomear nenhum atleta para a categoria de atleta do ano 
e permitir que esse momento fosse inteiramente dedicado à memória e trabalho 
do Mestre Azevedo e Silva. Os últimos momentos da IV Gala de Desporto distinguiu 
três dirigentes que, ao longo da época e dos anos de relação com o clube, têm 
vindo a revelar dedicação, empenho e amor à camisola. O professor Carlos Dias, 
membro da direção e responsável pelo projeto Coração Vivo, foi surpreendido com 
o Troféu Dirigente do Ano. João Gutierrez, responsável pela secção de Tiro com 
Arco, e João Ribeiro, responsável pela secção de Bilhar, foram os escolhidos pela 
direção para receber o Troféu Dedicação. “É importante sermos reconhecidos, mas 
também reconhecermos. O Real SC ao fim de 67 anos é um clube vivo”, disse Adeli-
no Ramos, presidente da direção. Também o vice-presidente da Câmara Municipal 
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Vê aqui os vídeos da 
IV Gala do Desporto

Av.	25	de	Abril,	43	B	•	Massamá	•	2745-384	QUELUZ
Tel.:	214	374	866	/	214	375	555	•	Fax:	214	372	681

Email:	geral@imossamo.com	•	Site:	www.imossamo.com

João Ribeiro distinguido pela direção do RSC

Pedro Brás, Presidente da UFMMA Rui Pereira homenagea Adelino Ramos

Grupo de canto da escola de música do Real SC 
(Joana Matias, Diogo Silva e Guilherme Lopes)

Carlos Dias distinguido pela direção do RSC

de Sintra, Rui Pereira, esteve na Gala e 
não perdeu oportunidade de realçar a 
importância do Real SC na comunidade 
e, consequentemente, no concelho para 
a promoção do desporto e de hábitos de 
vida saudáveis, ao mesmo tempo que 
eleva o nome do concelho de Sintra em 
Portugal e no estrangeiro. “O Real SC é, 
de facto, uma força agregadora no des-
porto e no concelho. O Real SC não é só 
desporto, não é só participação cívica, 
não é só cultura, é sobretudo uma gran-
de família que junta esta cidade e lhe 
confere identidade e qualidade de vida 
aos nossos cidadãos. É uma instituição 
que assume a importância que tem e 
cumpre com grande responsabilidade 
e zelo esse compromisso”, disse o au-
tarca. A cerimónia foi encerrada com 

mais um momento musical, desta vez 
com três protagonistas. Joana Marias, 
Diogo Silva e Guilherme Lopes interpre-
taram “Trevo” de AnaVitória feat Diogo 
Piçarra. A noite terminou entre risos e 

abraços trocados pelos presentes, con-
vidados pelo clube a partilhar o bolo de 
aniversário e realizar um brinde à longa 
vida do Real SC. 

Verónica Ferreira

Ricardo Vinagre e Célia Afonso
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•	Montagem	de	fechaduras

•	Montagem	e	reparação	de	

estores	e	de	esquentadores

•	Caixilharia	alumínio

•	Desentupimentos

•	Isolamentos	Anti-humidade

•	Pinturas

•	Carpintaria	e	serralharia

•	Manutenção	geral	

•	etc...

Mercado Municipal de Queluz
Tel.: 212 475 302 / Fax: 935 841 655

Email: multiserv@afuncional.pt

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE QUELUZ E BELAS APOIA O DESPORTO

CAMPEONATO DE PORTUGAL
J16: REAL SC vs VG Vidigueira
Data: 6 de janeiro
Hora: 15:00
Local: Estádio do RSC

J17: Casa Pia vs REAL SC
Data: 13 de janeiro
Hora: 15:00
Local: Estádio Pina Manique

J18: Armacenenses vs REAL SC
Data: 20 de janeiro
Hora: 15:00
Local: Armação de Pêra

Próximos jogos 

SENIORES

Os ventos são de mudança e a identi-
dade da equipa sénior está renovada 
para seguir caminho até ao objetivo 

da época. Depois da vitória no Monti-
jo, o Real SC viajou até aos Açores para 
defrontar o Praiense na jornada 13. Um 
jogo que se sabia difícil e cujo resultado 
não espelhou o desempenho da equipa. O 
golo da vitória dos insulares apareceu aos 
10 minutos de jogo. O treinador adjunto, 
Pedro Guerreiro, na análise ao jogo, con-
siderou que o golo aconteceu “enquanto 
as equipas ainda se estavam a encaixar 
uma na outra, em um lance fortuito sem 
que o Praiense tenha feito muito para 
conseguir a grande penalidade”. Na jor-
nada 14, o Real SC voltou a casa, pela 
primeira vez sob comando de António Pe-
reira, para defrontar o Oriental de Lisboa, 
antigo clube do atual treinador da equi-
pa. Era importante vencer, como sempre, 
mas desta vez sendo em casa e frente a 
um adversário carregado de simbolismo, 
a vitória teria sempre um sabor diferente. 
E foi isso que aconteceu. Aos 11 minutos, 
Filipe Andrade abre o marcador. Ao longo 
da primeira parte do jogo, só deu Real SC 
com a equipa a criar ainda oportunida-
des claras de golo que obrigou o guarda-
-redes do Oriental e voar para impedir o 
tento à equipa de António Pereira. Antes 
do intervalo, aos 40 minutos, Ibraime 
Cassamá faz o segundo, depois de já ter 
ameaçado com pelo menos duas tentati-
vas de remate. Na jornada 15 o Real SC 
foi até Sacavém. “Foi um jogo muito difí-
cil com um adversário muito complicado 

CAMPEONATO DE PORTUGAL

Seniores com toda a garra e ambição
13.ª Jornada

SC Praiense 1-0 REAL SC
14.ª Jornada

REAL SC 2-0 Oriental
15.ª Jornada

Sacavenense 0-1 REAL SC 
em casa, prova disso é que tinha apenas 
duas derrotas em casa (uma para a Taça 
de Portugal, outra com o 1.º Dezembro)”, 
disse Pedro Guerreiro, treinador-adjunto. 
Ao intervalo, o marcador denunciava esse 
mesmo equilíbrio com a ausência de go-
los. Na segunda parte, o Real SC conse-
guiu dar a volta. Foi superior e obrigou 
o Sacavenense a recusar, sem deixar o 
adversário criar situações de perigo. O 
golo surge nos últimos minutos de jogo, 
Hugo Machado desviou de cabeça e Dida 
rematou para o fundo das redes do Saca-
venense. “Acreditámos sempre até ao fim 
e isso tem de ter mérito. Tivemos alma 
de campeões e acreditámos até ao último 
segundo. Este golo, conseguido de forma 
feliz, assenta-nos bem nesta quadra na-
talícia. Merecíamos!” Este resultado dei-
xa o Real SC em quarto lugar na tabela 
com 28 pontos, menos seis que o Praien-
se, atual líder da classificação.

Sacavenense 0-1 Real SC

Fo
to

: F
P

F

Real SC 2-0 Oriental
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14.ª Jornada
REAL SC 3-2 Marinhense

CAMPEONATO NACIONAL DE JUNIORES - SÉRIE D (II DIVISÃO)

Juniores aproximam-se da liderança

Depois do empate em casa frente ao 
Loures, a equipa orientada por Pe-
dro Gasparinho estava determinada 

a regressar às vitórias, apesar de saber 
que as jornadas seguintes não seriam fá-
ceis. O mês de dezembro começou com 
a jornada 14 do Campeonato Nacional de 
Juniores, jogo disputado por antecipação 
em casa do Real SC frente ao Marinhen-
se. Houve muitos golos dos dois lados 
do campo e o Real SC viriam a ser su-
periores. “Foi difícil, mas justo. Para as 
oportunidades criadas o resultado fica 
curto e conta também o facto de os golos 
sofridos serem sempre contra a maré do 
jogo”, disse o treinador. Pedro Gaspari-
nho referiu, no rescaldo do encontro, que 
o Real SC enfrentou “uma equipa com 
qualidade” e soube “sempre reagir com 
qualidade e confiança”, considerando 
que tem uma equipa com nove jogadores 
de primeiro ano. De volta ao calendário 
normal, na jornada 12 o Real foi a Torres 
Vedras, mas não conseguiu impor a sua 
vontade de vencer. O Torreense marcou 
primeiro, à meia hora de jogo. Antes do 
intervalo, um erro do Real SC aumen-

tou a vantagem do adversário, com um autogolo. Na 
segunda parte, o Real SC marcou primeiro, menos 
de 10 minutos depois faz o empate a duas bolas. Os 
jogadores de Pedro Gasparinho dão a volta ao resul-
tado, ficando a vencer aos 71 minutos. Um resulta-
do que durou pouco tempo. O Torreense igualou aos 
78 minutos. “Conseguimos dar a volta e novamente 
erros fora do comum neste nível competitivo custa-
ram-nos a vitória”, lamentou o treinador Pedro Gas-
parinho. Na jornada 13 o Real SC recebeu o Ginásio 
de Alcobaça que resultou numa “goleada Real”. Ra-
fael Mendonça inaugurou o marcador aos 11 minu-
tos, pouco depois o Real SC chegava aos 2-0 com um 
golo de Danilson Tavares. Vitória por dois golos ao 
intervalo, deixava os jogadores de Pedro Gasparinho 

confortáveis no jogo e dispostos a ir mais além.No regresso ao campo para a segunda 
parte, o Real SC manteve a superioridade e os golos não tardaram a aparecer. Aos 
63 minutos surge o 3-0 por Edney Ribei-
ro, 10 minutos depois fica feito o 4-0 com 
um golo de Eduardo Vieira. Antes do fim 
do jogo, houve tempo para mais dois golos: 
Lenio Neves marcou aos 83 e Edney Ribei-
ro bisou aos 86 minutos. A goleada por 6-0 
deixa o Real SC em segundo lugar na ta-
bela com 27 pontos, menos quatro que o 
atual classificado, o Sacavenense.

12.ª Jornada
Torreense 3-3 REAL SC

13.ª Jornada
REAL SC 5-0 G. Alcobaça

J16: REAL SC vs Moçarriense
Data: 5 de janeiro
Hora: 15:00
Local: Campo n.º 2 do RSC

J17: Sintrense vs REAL SC
Data: 12 de janeiro
Hora: 15:00
Local:  Campo n.º 2 do SU Sintrense 
 
J18: REAL SC vs Portalegrense
Data: 19 de janeiro
Hora: 15:00
Local: Campo n.º 2 do Real SC

Próximos jogos 

Juniores
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O primeiro jogo da segunda fase do 
Campeonato Nacional de Juniores 
B levou a equipa orientada por Pe-

dro Domingos até ao campo do Loures. 
Aos quatro minutos de jogo, um autogo-
lo protagonizado por Sana Gomes abriu 
vantagem para o Loures. Uma vantagem 

1.ª Jornada
Loures 4-3  REAL SC

2.ª Jornada
REAL SC 1-1 Belenenses

CAMPEONATO NACIONAL DE JUNIORES B (SÉRIE SUL)

Segunda fase de Juvenis A
com arranque difícil 

que a equipa conseguiu aguentar até perto da meia 
hora, altura em que dilatou para pouco depois marcar 
o terceiro. Ao intervalo, o Real SC perdia por 3-0. No 
regresso ao campo, Igor Ramos marcou o primeiro do 
Real SC. Diego Chainho e Guilherme Lopes ainda mar-
caram, mas o resultado final fixou-se nos 4-3. “Foi um 
jogo muito complicado, contra um adversário muito 
motivado por estar a jogar em casa. De positivo, fica a 
nossa reação na segunda parte. Sabemos o que temos 
de melhorar”, disse o treinador Pedro Domingos no res-
caldo do jogo. O segundo jogo da fase de apuramento de 
campeão (zona sul) do Campeonato Nacional de Junio-
res B, trouxe 
o Belenen-
ses ao cam-
po n.º 2 do 
Real SC. Um 

encontro entre duas grandes equipas, 
dispostas a tudo para não perder pontos. 
Em análise ao jogo, o treinador Pedro Do-
mingos considerou que este foi “muito 
semelhante ao da primeira fase, muito 
disputado e sem grandes oportunidades 
de golo para ambas as equipas”. “Na pri-
meira parte, apesar de o Belenenses ter 
tido mais iniciativa, conseguimos contro-
lar bem o jogo e também criar oportuni-
dades favoráveis. Na segunda parte, me-
lhorámos ofensivamente e controlamos 
o jogo, acabando por sofrer um golo de 
livre direto no nosso melhor momento. 
Tivemos capacidade de reagir e de con-
seguir empatar”, acrescentou o técnico. 
Pedro Domingos referiu ainda que apesar 
de este não ser o resultado ideal nem o 
desejado, a equipa já se prepara para lu-
tar pela vitória nos próximos jogos.

J4: REAL SC vs SL Benfica SAD
Data: 30 de dezembro
Hora: 11:00
Local: Campo n.º 2 do RSC

J5: REAL SC vs Sporting
Data: 6 de janeiro
Hora: 11:00
Local: Campo n.º 2 do RSC
 
J6: U.Leiria vs REAL SC
Data: 13 de janeiro 
Hora: 11:00
Local: Academia de Futebol Juvenil 
da UD Leiria

Próximos jogos 

Juvenis A

Fo
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Rua Casal do Olival, Lote A-3 | 2745-739 Massamá | Telefone: 21 430 74 07/8

Farmácia Neill
Pedrosa

Neill
Ortopedia e Perfumaria

J5: REAL SC vs Lusit. Évora
Data: 30 de dezembro
Hora: 11:00
Local: Campo n.º 2 do RSC

J6: REAL SC vs Despertar SC 
Data: 6 de janeiro
Hora: 11:00
Local: Campo n.º 2 do RSC

J7: Sporting vs REAL SC
Data: 13 de janeiro
Hora: 11:00
Local: CGD Stadium em Alcochete

Próximos jogos 

Iniciados A
Na segunda jornada da fase de apu-

ramento de campeão do CN de Ju-
niores C, a equipa de Tiago Teixeira 

jogou no Seixal com o SL Benfica. A su-
perioridade do adversário não intimidou 
os jogadores, determinados a dificultar 
e atrasar ao máximo o golo dos encarna-
dos. Ao intervalo, o marcador continuar 
por inaugurar. O Benfica só marcou no 
regresso da segunda parte. “Foi mais um 
grande jogo da nossa equipa. Obrigámos 
muito o Benfica a trabalhar e a arranjar 
soluções para conseguir um resultado 
positivo”, disse o treinador no rescaldo 
do jogo. Na segunda parte, o Benfica en-
trou forte mudou taticamente a equipa e 
marcou logo no início. “Conseguimos re-
organizarmos e voltamos a equilibrar o 
jogo. Nos últimos minutos, conseguimos 
estar por cima do jogo e criar uma grande 
oportunidade golo que o defesa cortou em 
cima da linha golo”, comentou Tiago Tei-
xeira que acrescentou sentir orgulho por 

2.ª Jornada
Benfica 1-0 REAL SC

3.ª Jornada
RSC 2-0 Portimonense

4.ª Jornada
Belenenses 0-1 REAL SC

Iniciados A 
sem medo de adversários difíceis

2.ª FASE DO CAMPEONATO NACIONAL DE JUNIORES C (SÉRIE E) - SUL

ver a evolução dos 
jogadores e a capaci-
dade que têm de en-
carar qualquer jogo. 
Na jornada 3 o Real 
SC jogou em casa e 
recebeu os algarvios 
de Portimão. Depois 
da derrota no Seixal, 
a equipa esta deter-
minada a não perder 
pontos. Frente ao 
Portimonense, o Real 
SC manteve o mar-
cador a zero até 10 
minutos da segunda 
parte. “Foi uma boa 

vitória num jogo difícil, nem sempre bem 
jogado. Uma primeira parte difícil em que 
a equipa do Portimonense foi bastante 
intensa e criou muitas dificuldades à nos-
sa equipa”, disse o técnico. Um autogolo 
abriu a vantagem do Real SC aos 49 mi-
nutos, pouco depois, Nuno Rodrigues di-
latou. Na segunda parte, reorganizarmos 
e com substituições fomos mais fortes 
marcamos dois golos de bola parada e 
conseguimos impor mais o nosso jogo. 
Um resultado que deixa o Real SC em 
quarto lugar ao fim da terceira jornada, 
com menos três pontos que o atual líder, 
o Cova da Piedade. “Foi mais uma vitória 
da nossa equipa que trabalha imenso e 
que continua a surpreender jornada após 
jornada, com a sua vontade e coragem de 
encarar todos os jogos de uma forma sé-
ria”, realçou o responsável pela equipa. 
À quarta jornada, a equipa orientada por 
Tiago Teixeira foi ao campo do Belenen-
ses vencer pela margem mínima. O golo 

da vitória apareceu ainda na primeira 
parte pelos pés de Djayson Cardoso. Na 
análise do treinador, esta foi uma vitória 
justa. “Fizemos um dos melhores jogos 
desta época. Soubemos defender bem, 
anulando os pontos fortes do Belenen-
ses e conseguimos atacar com qualidade, 
com boa circulação de bola e objetivos. 
Marcámos um bom golo e mais uma vez 
estamos parabéns. É um orgulho ser lí-
der desta equipa que jogo após jogo tem 
tido um desenvolvimento extraordinário”, 
disse o treinador. A vitória sobre o Bele-
nenses deixa o Real SC com sete pontos, 
em quarto lugar na tabela, menos um que 
o atual líder, o Sporting SAD. 
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Real SC 
vence 2.ª Open Distrital

Classes do Real SC 
animam Dia do Patrono

Nelson Abrantes 
na final distrital

BILHAR TRÊS TABELAS

ATIVIDADES NAS ESCOLAS

POOL PORTUGUÊS

A sede do Real SC foi palco da final do 
2.º Open Distrital de Bilhar Três Ta-
belas. A final da prova acabou por ser 

disputada entre dois bilharistas da secção de 
Bilhar do Real SC. Nas meias-finais, Sérgio 
Marques afastou Joaquim Monteiro por 25 
(26) – 3 (26). No outro jogo, Nuno Ramalho foi 
derrotado pelo nosso bilharista Emílio Mar-
tins com o resultado de 17 (33) – 25 (33). O úl-
timo jogo do 2.º Open Distrital foi disputado, 
assim, por Sérgio Marques e Emílio Martins, 
ambos os jogadores do Real SC. Este foi um 
jogo que ficou resolvido com a vitória de Sér-
gio Marques por 25 (21) – 8 (21).

A secção de Pool Português do Real 
SC competiu na 4.ª prova do cir-
cuito de Lisboa, da terceira divisão. 

Nelson Abrantes apurou-se para a fase 
final. “Mesmo vindo de uma lesão que o 
impossibilitou de treinar durante duas 
semanas lutou e mostrou que o nosso 
símbolo vai voar bastante alto”, disse 
Nelson Brito, responsável da secção de 
Pool Português do Real Sport Clube. Na 
final, Nelson Abrantes jogou no Orange 
contra José Paiva e foi derrotado por 5 
– 2. Esta época, Nelson Abrantes está 
a disputar a 3.ª divisão após ter estado 
mais de dez anos sem pegar no taco. 
“Estes jogadores são um orgulho pela 
forma aguerrida com que disputam cada 
jogo”, sublinhou Nelson Brito. Ao nível 
da competição por equipas, o Real SC 
ganhou por 4-9 aos Arthemis Club Bi-
lhar 3, um jogo a contar para jornada 15 
do Campeonato Nacional da 3.ª divisão. 
Este resultado deixa a equipa do Real SC 
em terceiro lugar na classificação com 
28 pontos, menos seis que o atual líder, 
JOMA A.

Várias classes do Real Sport Clube participaram nas celebrações do Dia do Pa-
trono do Agrupamento de Escolas de Massamá, assinalado a 29 de novembro. 
As atividades decorreram na EB 2/3 Egas Moniz, EB 1 da Xutaria e na secundária 

Stuart Carvalhais. O Mestre António Duarte levou atletas de Kickboxing para uma de-
monstração na EB 2,3 Egas Moniz. Desde o início do ano letivo o Real SC tem equipa 
de Xadrez que também aproveitou o Dia do Patrono, para “xadrezar” com os alunos da 
EB 2,3 Egas Moniz. Mas o Real SC também levou dança à escola. A professora Marta 
Martinez atuou com a classe de Dança Espanhola na EB 1 JI Xutaria. Por fim, a profes-
sora Cláudia Janelas esteve presente na escola secundária Stuart Carvalhais para a 
entregas dos diplomas de 12.º ano, com a classe Realístika.



14 | Real Informação dezembro 2018 - N .º 211

PUB

Rua Agualva dos Açores, n.º 7
2735-557, Agualva-Cacém

Telf 214 316 189
Tlm 936 902 824
www.divibelas.pt

E-mail geral@divibelas.pt

Divibelas, Lda.
•	Divisórias em Alumínio
•	Tectos Falsos
•	Gesso Cartonado
•	Portas, Aduelas e Acessórios
•	Sancas Decorativas
•	Massas de Enchimento e Acabamento
•	Isolamento Térmicos e Acústicos
•	Lã de Rocha
•	Silicones

Entrega 
Gratuita na 

Grande Lisboa

coração vivo INSTITUIÇÕES QUE APOIAM O PROGRAMA “CORAÇÃO VIVO”coração vivo INSTITUIÇÕES QUE APOIAM O PROGRAMA “CORAÇÃO VIVO”

Plano e 
Orçamento 
aprovados

“Zumbar” para ajudar
ASSEMBLEIA GERALFITNESS

Os sócios do Real Sport Clube apro-
varam por unanimidade ontem em 
Assembleia Geral o Plano de Ati-

vidades e o Orçamento para 2019, apre-
sentados pela Direção. O plano assenta 
em cinco grandes linhas de ação: finan-
ceira e administrativa, investimentos e 
infraestruturas, desportiva, social e cul-
tural e comunicação e marketing. Entre 
os objetivos contam-se nomeadamente 
a melhoria dos procedimentos adminis-
trativos e contabilísticos, a criação de 
condições para obras de conservação 
das instalações, a reafirmação da apos-
ta nas vertentes formativa e competitiva, 
desenvolver a responsabilidade social e 
reforçar a imagem do clube. A proposta 
orçamental traduz sobretudo a consoli-
dação da estratégia definida pela Direção 
quando iniciou o seu mandato no sentido 
de um Real SC com mais e melhor futuro.

O instrutor de Zumba, Carlos Pe-
reira, aceitou o desafio para pro-
porcionar uma mega-aula soli-

dária com objetivo de angariar fundos 
para as ginastas que irão representar 
o Real SC no World Gymnaestrada 
2019. O evento contou com a colabora-
ção dos instrutores convidados Pedro 
Marinho e Wilson Cardoso. O feriado 
de 8 de dezembro foi o dia escolhi-
do para esta grande aventura. Cerca 
de 70 pessoas aceitaram o desafio, 
vestiram-se de espírito natalício e vie-
ram dançar connosco. Foram cerca de 
três horas de animação, muita dança 
e boas calorias deitadas fora. O bloco 
“5.º Elemento” vai representar o Real 
SC na Áustria no WG. Toda a ajuda é 
bem-vinda porque atletas e técnicos 
vão embarcar juntos numa aventura 
que a todos enche de orgulho. 
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Sócios do Real Sport Clube

PLANO DE SAÚDE

Maria Ferreira

212 405 660

11-07-1976  ·  nº cliente 24687-01

www.sorrisomais.pt
Medicina Dentária  |  Consultas de Especialidade  |  Exames  |  Médico ao Domicílio  |  Ótica 
Apoio Domiciliário  |  Farmácia  |  Estética  |  Ginásio  |  Hospital  |  Veterinário  |  Análises Clínicas

PLANO DE 
SAÚDE SORRISO+ 

SEM PLAFONDS

ADAPTADO À 
SUA  FAMÍLIA

COBERTURA NACIONAL

SEM PERÍODO 
DE CARÊNCIA

FÁCIL UTILIZAÇÃO

SEM LIMITE DE IDADE

212 405 660

Sorriso Mais: cartão de 
saúde que, através de uma 
mensalidade, dá acesso a 
consultas e tratamentos 
em várias especialidades. 

Descontos para sócios
Apresente o cartão de sócio 
numa destas lojas de Mas-

samá para conseguir até 
30% de desconto.

LOJAS	PARCEIRAS	NA	REGIÃO:

LOJAS	ONLINE:

1º Encontre a empresa parceira 
através da APP CASHBACKCARD
2º Faça a sua compra
3º Apresente seu cartão cashback 
REAL SPORT CLUBE e receberá 
um sms com o seu desconto

1º Aceda ao site lyoness.com e 
introduza seu login e password
2º Agora que está na sua página 
pessoal escolha a loja online que 
deseja
3º Faça sua compra e depois 
receberá um email com o seu 
desconto

Os votos da Direção 
do Real Sport Clube

ÉPOCA NATALÍCIA
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Órgão/Piano 30,00€ mês
3.ª	feira	das	19h15	às	20h10
Sábado	às	10h00,	11h00	e	às	12h00

Guitarra/Viola 30,00€ mês
5.ª	feira	às	18h00	e	às	18h55
6.ª	feira	das	19h00	às	19h55
Sábado	às	10h00	e	às	12h00

Banda 25,00€ mês
Sábado	das	11h00	às	11h55

Canto 30,00€ mês
Sábado	das	14h00	às	14h55

*Mensalidade: 1 x semana = 30€ mês; 2 x semana = 50€ mês

**A formação é dada em conjunto com a aula de instrumento

Música

HORÁRIOS MENSALIDADE MENSALIDADEHORÁRIOS MENSALIDADEHORÁRIOS

Modalidades do Real Sport Clube

2.ª	e	3.ª	feira	às	18h00 22,00€	mês
Sábado	às	10h00	(Iniciação) 15.00€	mês

Xadrez

3.ª	e	5.ª	feira	das	17h45	às	20h 30,00€	mês*
Sábado	das	10h00	às	12h30
*Iniciação: acresce 5€/mês até terem material próprio

Tiro coM arco

BALLET
Iniciação: 3.ª	e	5.ª	das	17h50	às	18h20	 23,00€	mês
Nível I: 3.ª	e	5.ª	das	18h30	às	19h20	 28,00€	mês
Nível II: 2.ª	e	4.ª	das	18h45	às	19h35	 28,00€	mês
Nível III: 2.ª-19h45	às	20h35	 28,00€	mês

6.ª	feira	das	19h00	às	19h50
DANÇA CONTEMPORÂNEA 28,00€	mês
Nível I: 2.ª	e	4.ª	das	17h45	às	18h35	
Nível II: 3.ª	e	5.ª	das	19h30	às	20h20
Nível III:	3.ª	e	5.ª	das	20h30	às	21h20	
DANÇA ESPANHOLA 25,00€	mês
Sábado	das	14h	às	15h30
HIP HOP  28,00€	mês
Kids I: 2.ª	e	4.ª	das	18h45	às	19h45	
Kids II: 3.ª	e	5.ª	feira	das	19h30	às	20h30
Intermédio: 2.ª	e	4.ª	das	19h45	às	20h45	
Avançado: 3.ª	feira	das	20h00	às	21h00
																			5.ª	feira	das	20h30	às	21h30
HIP HOP GOLD (+25 ANOS) 14,00€	mês
3.ª	feira	das	20h30	às	21h30	
GOLD + DANÇA ESPANHOLA 28,00€	mês
6.ª	feira		das	20h45	às	22h45	
ZUMBA* Avulso	-	3	€
2.ª	feira	das	21h	às	22h	
Sábado:	das	10h30	às	11h30	
*NOTA:	oferta	seguro	para	sócios

dançacoMbaTe e arTes Marciais

ACROBÁTICA
Formativa Mista	 28,00€	mês
3.ª	e	5.ª	feira	das	17h45	às	18h45
Mini Acro 30,00€	mes
3.ª	e	5.ª	feira	das	18h45	às	19h45
Sábado	das	9h30	às	10h30
AcroReal 35,00€	mês
3.ª	e	5.ª	feira	das	19h	às	20h45
Sábado	das	10h30	às	12h30
BASIC GYM 28,00€	mês
3 - 5 anos: 3.ª	feira	das	17h10	às	17h55	
																			6.ª	feira	das	17h30	às	18h30
CHEELISTIKA 30,00€	mês
2.ª	feira	das	18h45	às	20h	
>6	anos:	4.ª	feira	das	18h45	às	20h30	
>6	anos:	Sábado	das	11h30	às	13h30

CORAÇÃO VIVO (+45 ANOS)  
Turma I: 2.ª	e	6.ª	feira	das	8h45	às	9h45	 2x	/	semana
Turma II 8,00€	mês
3.ª	feira	das	08h45	às	09h45
6.ª	feira	das	09h15	às	10h15	 3	x	/	semana
Turma III 12,00€	mês
2.ª	e	6.ª	feira	das	17h00	às	18h00	

FITBOX  
2.ª	e	6.ª	feira	das	19h	às	19h45	 28,00€	mês
LOCALIZADA  15,00€	mês
4.ª	feira	das	19h45	às	20h45
RÍTMICA 28,00€	mês
Nível I - 2.ª	e	4.ª	feira	das	17h40	às	18h30
Nível II - 3.ª	e	5.ª	feira	das	18h45	às	19h40	
Nível III - 3.ª	e	5.ª	feira	das	19h40	às	20h35
Pré-Rítmix  33,00€	mês																																																							
3.ª	e	5.ª	feira	das	20h35	às	21h35
6.ª	feira	das	18h45	às	20h30
Representação Rítmix 37,00€	mês
2.ª,	4.ª	e	6.ª	feira	das19h30	às	21h30		
PILATES  28,00€	mês
2.ª,	4.ª		e	6.ª	feira	das	9h	às	10h	 2x	/sem=	20
2.ª	e	6.ª	feira	das	19h45	às	20h45	 3x	/sem=	25
YOGA 20,00€	mês
3.ª	feira	das	19h30	às	20h30

GíMnica

AIKIDO 28,00€	mês
3.ª	e	5.ª	feira	das	9h00	às	10h00
	 das	20h35	ás	21h35	
Sábado	das	10h30	às	12h00
CAPOEIRA 30,50€	mês
Nível I	
2.ª,	4.ª	e	6.ª	feira	das	19h00	às	20h00
Nível II
2.ª,	4.ª	e	6.ª	feira	das	21h30	às	23h00
JUDO 28,00€	mês
4-8 anos:	
-	2.ª	e	4.ª	feira	das	18h30	às	19h15
9 e 13 anos:
-	2.ª,	4.ª	e	6.ª	feira	das	19h15	às	20h00
Mais de 13 anos:
-	2.ª,	4.ª	e	6.ª	feira	das	20h00	às	21h30
JU-JITSU 28,00€	mês
2.ª,	4.ª	e	6.ª	feira	das	20h00	às	21h30
KARATE – DO – GOJU-RYU 28,00€	mês
Kids: 3.ª	e	5.ª	feira	das	18h30	às	19h20	
Nível I: 3.ª	e	5.ª	das	19h30	às	20h20	
Nível II: 2.ª	e	4.ª	das	19h35	às	20h25

6.ª	feira	das	20h00	às	20h50
Nível III: 2.ª	e	4.ª	das	20h30	às	22h00

6.ª	feira	das	21h00	às	22h30
Manhã:	2.ª,	4.ª	e	6.ª	das	9h00	às	10h00
KICKBOXING MUAY - THAI 33,00€	mês
2.ª,	4.ª	e	6.ª	feira	das	20h00	às	21h15
2.ª,	4.ª	e	6.ª	feira	(competição)	20h-21h45
KICKBOXING FEMININO /FIT BOX 28,00€	mês
2.ª	e	6.ª	feira	das	19h00	às	19h45

SHORINJI KEMPO 
Até 12 anos 23,00€ mês
4.ª	feira	das	19h00	às	19h45
5.ª	feira	das	19h45	às	20h30
M/12 e Adultos 28,00€ mês
2.ª,	4.ª	e	6.ª	feira	das	20h45	às	22h15

 

 

 

 

O Real Sport Clube tem as suas instalações disponíveis a 
programas especiais para: Grupos, Aniversários, Empresas, 
Escolas e Colégios, com ou sem professor e transporte.  
Horários e preços a acordar. 

➢ 2ª a 6ª- feira 
o 17:45h – 18:45h 
o 18:45h – 19:45h 

➢ Sábados 
o 09:30h – 11:00h 
o 11:00h – 12:30h/13:00h 

➢ duas sessões de 45 ou 60 minutos 
o 30 € a 37,50 €  

➢ sessões de 90 ou 120 minutos 
o 30€ ou 35,00 €  

➢ Pré-Competição 
. Inscrição na AFL 
➢ Futebol Feminino  

. Futebol de 7 
➢ XXL – Adultos 

Inscrição + Seguro Desportivo – 40€ 
Cartão de Atleta – 5€ 
Fotocópia D.I. + 1 Foto 
Kit – Equipamento da Escola de Futebol RSC 

Local: Complexo Desportivo do Real Sport Clube 
Rua Cidade Desportiva – Massamá-Mt Abraão 
(junto à Estação da CP - Monte Abraão)  

Tel: 21 439 4216  
Email: secretariafutebol@realsportclube.com 
Site: www.realsportclube.com  
Facebook: Real Sport Clube - Futebol 

2 Campos de Relva Sintética de IV Geração. 

Secretaria - Horário 
. 2ªf a 6ºf – 17:30h – 20:00h 
. Sábado – 10:30h – 12:30h 

Somos 
Entidade 

Formadora 
Certificada 

pela FPF 


