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Real SC elimina Sporting
da Taça de Portugal e
segue com duas equipas
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Editorial

Em Foco!
Taça do Mundo
de Veteranos
O Real SC vai disputar o torneio que
se realiza nos Açores, concelho de
Lagoa na ilha de S. Miguel, entre os
dias 7 e 10 de fevereiro. A prova tem
12 equipas inscritas.

Dar o exemplo dentro
e fora do campo

O

nome do nosso clube andou recentemente nas bocas do mundo não
pelos melhores motivos mas por
razões que, antes de tudo, nos devem envergonhar e, por outro lado, nos devem
levar a refletir sobre a presença de certos
adeptos nos recintos desportivos.
Os incidentes ocorridos na bancada durante o jogo dos Iniciados (Sub15) entre
o Real SC e o Despertar de Beja a contar para o campeonato nacional e que
foram protagonizados por adeptos dos
dois clubes, acabaram por ter uma projeção maior através das redes sociais e
da comunicação social. A mediatização
das cenas de pancadaria no nosso campo proporcionou notícias nos media e
inúmeros comentários de especialistas,
e não só, nos programas desportivos e
sobretudo nas páginas do Facebook e
Twiter. Tivemos, pois, no imediato um reflexo negativo sobre a imagem do nosso
clube, uma instituição que sempre tem
procurado promover os valores humanos
à luz dos princípios, da ética e do fairplay
desportivos, dentro e fora do campo. Este
efeito tem um impacto ainda maior se
pensarmos que o Real SC é uma entidade
formadora certificada na área do futebol.
Mas independentemente de tudo, e porque nos orgulhamos de ser uma instituição que contribui de modo relevante para
a formação de crianças e jovens, enquanto cidadãos e atletas, é que somos intransigentes quanto a qualquer forma de incitamento e prática de violência, comportamentos agressivos ou simplesmente
incorretos ou desrespeitosos. Sejam eles
praticados por adeptos ou até mesmo
por técnicos ou dirigentes! Ocorram eles
numa bancada ou noutro local por entrada
ou invasão do campo! É, a todos os títulos,
inaceitável e, repito, vergonhoso o que se
assistiu naqueles momentos quando pais

RSC atua no Núcleo de
Basquetebol de Queluz

As classes de Cheerleaders e de
Dança Espanhola foram convidadas
pela União de Freguesias de Queluz
e
Belas para animar a fase final distr
ital
sub16 de basquetebol que decorreu
no
pavilhão Henrique Miranda, Queluz,
no
último fim de semana de janeiro.

Pool Português:
Real SC segue em frente
com dois atletas
a
O Real SC segue em frente na prov
Brito
on
Nels
tas
atle
os
nacional com
a
e António Pinto. Ambos passaram
jogo
to
quar
terceira eliminatória e no
e
Nelson Brito defronta Jaime Tiago
az.
Nab
ir
Osm
ntra
enco
o
Pint
António
.
Os jogos acontecem a 8 de fevereiro

Torneio Internacional
de Sintra 2019
de Tiro com Arco
A 4.ª edição do torneio internaciona
l de
Tiro com Arco acontece nos dias 16
e 17
de fevereiro no pavilhão municipal
de
Casal de Cambra. As inscrições estã
o
abertas e o regulamento de 2019 está
disponível no site do evento.

e adeptos se envolveram numa troca azeda de palavras, insultos, e que culminou
nas agressões. Demonstraram acima de
tudo não ter respeito pelos próprios filhos
que estavam dentro de campo a dar o seu
melhor. Como pais e enquanto adeptos
foram e são um mau exemplo! Perante
situações de provocação, a resposta nunca deve ser a que ocorreu naquela bancada, embora se saiba que não é assim tão
raro acontecer noutros recintos desportivos onde se assiste a comportamentos
violentos condenáveis. A verdade é que
o descontrolo emocional leva a que uma
provocação puxe outra provocação e facilmente se passa das palavras aos atos,
de modo irresponsável. Mas é nestes
momentos que se deve mostrar que tipo
de adepto somos: o que parte de imediato para a agressão ou o que segue uma
conduta exemplar. Sabemos bem que os
episódios de violência provocam um sentimento de insegurança tal que muitos
adeptos deixam de ir aos jogos e os próprios atletas, em particular as crianças e
jovens, acabam por ter medo e abandonam a prática desportiva. É neste quadro
que o papel dos pais se torna mais importante, contribuindo através do exemplo
positivo para a formação dos filhos que
também são atletas. Da parte da direção
do clube, há que saber lidar com as situações e neste caso concreto, para além
da condenação pública dos incidentes, foi
determinada a proibição de assistir aos
jogos em função do grau de envolvimento
e responsabilidade, bem como decididas
algumas ações de apelo à não-violência e
pelo futebol positivo. Caso venha a ocorrer uma penalização para o clube, a Direção reserva-se o direito de imputar as
correspondentes responsabilidades.
O presidente da direção,
Adelino Ramos
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NÃO À VIOLÊNCIA NO DESPORTO

as

O que os pais devem fazer

Comentários das crianças

al-

Convém que os pais reflitam sobre aquilo que as crianças real-

amos

Apesar de todos os esforços, os incidentes de violência no
desporto ainda ocorrem com alguma frequência.
Embora a responsabilidade para lidar com estes incidentes
seja do Clube / Instituição / Escola, os pais devem entender,
acompanhar e apoiar o processo.

ea

Quando ocorrerem comportamentos incorretos,
os pais devem:

guns

Denunciar a situação ao(s) responsável(eis) pelo recinto
desportivo ou ao(s) membro(s) da organização que estiver(em)
presente(s);
Manter a calma e a tranquilidade.

ndo

is.
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mo se
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– A Very

EDUCAR PARA A

ÉTICA NO
DESPORTO

Quando confrontado com uma situação de violência no
desporto, é importante não ter as seguintes atitudes:
Retaliar ou abordar os infratores;
Descontrolar-se emocionalmente;
Alhear-se do sucedido e permitir que a situação fique fora de
controlo.
Cabe ao(s) responsável(eis) pelo recinto desportivo ou ao(s)
membro(s) da organização que estiver(em) presente(s) abordar
o(s) infrator(es) e agir.
Os Clubes / Instituições / Escolas devem ter preparado um procedimento para lidar com os incidentes de violência no desporto.

mente procuram no desporto. Em seguida, apresentamos alguns
comentários de crianças:
“Eu não me importo se não ganhar sempre, quando jogamos
alguém tem de perder.”
“O meu pai é o maior – limita-se a assistir à competição e a
bater palmas.”
“Não vencemos sempre, mas estamos muito felizes quando
praticamos desporto”.
“Não quero jogar mais porque a minha mãe grita demais.
Estou farto de a ouvir gritar!”
“Não me interessa quem ganha desde que me divirta... De
qualquer maneira, é bom ganhar nem que seja uma vez.”
“Quando os espectadores gritam com os árbitros, é como se
nos estivessem a estragar o jogo.”
“Fico contente quando marcamos um golo. Penso que os
adversários devem sentir o mesmo quando o conseguem.”
Extraído do seminário “Central Coast Sport Rage seminar, 2003 and Kids Sport – A Very
Real Guide for Grown Ups, Denis Baker”

Siga-nos no

facebook

www.facebook.com/pnedesporto

www.pned.pt

MERCADO DE INVERNO

Seniores têm novos
jogadores
O Real Sport Clube foi ao mercado de inverno
reforçar o ataque da equipa principal. O
técnico António Pereira tem dois novos
jogadores para ajudar o Real SC a alcançar
mais vitórias e o objetivo da época.

Nome: João Magno
Idade: 21 anos
Posição: Avançado
Clube anterior: SC Braga (empréstimo)

Nome: Rui Batalha
Idade: 22 anos
Posição: Avançado
Clube anterior: Torreense
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ENTREVISTA

“A fusão não foi fácil,
mas fez todo o sentido”
Francisco Janelas. Um homem ligado ao Real Sport Clube desde o dia zero. São 43 anos em cargos de
dirigente, era o presidente do Grupo Desportivo de Queluz aquando da fusão com o Clube Desportivo
e Recreativo de Massamá em 1995. É com ele que vamos dar início a um role de entrevistas para
recordar e dar a conhecer histórias inscritas no ADN do Real SC que o vão ajudar a perceber a mística
e o amor que une a família RSC.

Fotos: cortesia Francisco Janelas

Como era a relação dos clubes antes da
fusão?
O GD Queluz e o CDR Massamá eram aquilo a que se pode chamar um Portugal-Espanha, dois clubes assentes no bairrismo
com cada um a puxar para o seu lado.

Francisco Janelas

Isso sentia-se no futebol?
Quando se deu a fusão, o GD Queluz tinha
o campo de futebol onde é atualmente o
campo do RSC e o CDR Massamá tinha o
campo onde está o parque de estacionamento junto à bomba da BP. Cá de cima,
via-se o campo de baixo e vice-versa, havia sempre quem não queria que A ou B
estivesse a ver o jogo adversário a partir
do campo GD Queluz. Havia rivalidade,
mas saudável. Em dia de dérbi, eram um
autêntico Portugal-Espanha.
Com tanta rivalidade, como surgiu a
ideia de fundir os dois clubes?

Enquanto presidente do GD Queluz e o
José Libório, presidente do CDR Massamá, tínhamos falado nessa possibilidade.
Era também uma ideia que agradava à
CM Sintra, à Junta de Freguesia e a alguns dirigentes. Achávamos que não fazia
sentido existirem dois clubes na cidade
de Queluz. Isso acaba por dividir a comunidade e os apoios à prática do desporto.
Defendíamos que juntos seriamos mais
fortes, o que se veio a comprovar.
Então foi um processo mais ou menos
pacífico para os dois lados?
Não, a fusão não foi fácil. O GD Queluz
não tinha grandes receitas e o CDR Massamá atravessava problemas financeiros
por causa da construção da sede, atual
edifício sede do Real SC.
Mas se o GD Queluz não tinha muita
liquidez, como é que se garantia a funcionalidade das modalidades, nomeadamente do futebol?
Tudo assentava no bairrismo. Fazíamos
de tudo. Eu, por exemplo, fui muitas vezes
marcar o campo ou lavar as cabines e era
o presidente do clube. Houve uma vez que
fui marcar e alisar o campo (usávamos
pó de pedra), e quando chegou à hora do
jogo, tinha chovido e o árbitro disse-me
que tinha de marcar novamente porque
não se via. Era uma vida dura, mas vivida

cheia de vontade. Tivemos muitos anos
sem campo próprio e não deixámos de jogar, tínhamos é que carregar as balizas e
o material de um lado para o outro.
E quando chegou o momento da construção do campo, como foi?
Foram muitas horas de trabalho gratuito
em prol do GD Queluz, só gastámos dinheiro no material. Quando começámos a
construir o campo, atual estádio do Real
SC, a mão-de-obra foi assegurada pelos
próprios dirigentes e sócios.
Quanto tempo demorou a ficar pronto?
Começámos em 1982, mas como não tínhamos dinheiro parámos muitas vezes.
Íamos fazendo na medida que podíamos.
Terminámos em 1995, no ano do “nascimento” do Real SC.

Obras no campo principal para colocação de relvado

PUB

Tel. 21 439 6627
secretaria@piscinareal.pt

www.piscinareal.pt
www.facebook.com/piscinareal

R. Firmina Celestino Cardoso, 10 A
(perto do chafariz,
por trás da Telepizza)

De 2ª a 6ª feira, das 8h15 às 21h30
Sábados, das 8h00 às 18h00
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Sabia que?
o
Em 1995, quando nasce o Real SC,
José
á,
sam
Mas
CDR
do
te
iden
pres
Libório, era sócio do GD Queluz,
mas Francisco Janelas nunca foi
sócio do clube “rival”.

Equipa Sénior do GD Queluz

Que momentos recorda desse tempo?
Havia muita participação da comunidade,
primeiro porque as profissões dos sócios
também ajudavam, mas por exemplo
sempre que íamos jogar fora, ia uma camioneta cheia de apoiantes. Além disso
tínhamos bailes, corso carnavalesco e
matinés ao longo do ano que chamavam
as pessoas ao clube, depois apareceram
as discotecas e tudo se foi perdendo.
Como foi a assembleia-geral onde foi
anunciada a intenção de fundir os clubes?
Um caos. Ainda hoje tenho pessoas da minha infância e criação que não me falam
por causa da fusão. Houve muitos contra,
mas ninguém apresentou alternativas
para garantir a sobrevivência financeira
do GD Queluz. Aquando do nascimento do
Real SC, houve inclusive sócios que saíram. Felizmente,
ao longo dos anos
muitos regressaram.

só não iria ter o pai a acompanhar todos
os jogos. Eis que depois passamos a ser
um só clube. O maior problema tem sido
mesmo o nome do clube que tem sido
usado de forma errada.
Como assim?
Desde sempre que se referem ao Real
Sport Clube como o Real Massamá. Há
quem culpe as direções, mas não acontece por falta de esforço dos dirigentes.
Passamos a vida a corrigir quem se refere ao clube de forma errada. Houve até
um episódio em que a antiga presidente
da Junta de Freguesia de Monte Abraão,
Fátima Campos, ligou para as televisões
a pedir que corrigissem o nome. Pela minha parte, sou e serei sempre um sócio
atento e vou continuar a defender o RSC.
Verónica Ferreira

Recorda alguma
situação caricata
desse ano?
O meu filho jogava no GD Queluz
e em 1995 quis ir
jogar para o Massamá. As pessoas
questionavam-me,
mas sempre disse
que o meu filho jogava onde queria,
PUB

PME líder´16

excelência´15

Numeração dos sócios
O sócio número 1 do Real Sport Club
e
chamava-se Vítor Bento e era sóci
o do
GD Queluz. O nome surgiu em sort
eio
e a partir daí a renumeração foi feita
de forma alternada.

Conhece o
significado
do nosso
emblema?
• O emblema do Real SC tem uma coroa em
homenagem ao palácio de Queluz.
• Na parte superior esquerda estão as
iniciais do clube RSC, nome escolhido
aquando da fusão em 1995.
• E do lado superior direito está uma bola
de futebol. O Real SC foi um dos clubes
da grande Lisboa pioneiro na formação de
jogadores.
• Na parte inferior esquerda, surgem as
cores dos equipamentos do GR Queluz
(preto e amarelo) e do CDR Massamá
(amarelo e azul).
• Na parte inferior direita surge o brasão
da cidade de Queluz, na altura a única
freguesia existente.
• Na faixa vermelha, o nome do Massamá
surge à esquerda e o Queluz à direita
somente por uma questão de ordem
alfabética.
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GINÁSTICA

Rítmica: uma classe de afetos
e muita paixão
Flexibilidade, coordenação, concentração e muita determinação. Estas são algumas das palavras
que definem qualquer ginasta, mas depois há a paixão que define as relações e explica a evolução
dos atletas e dos projetos. Na classe de rítmica do Real SC encontramos histórias de amor puro e
verdadeiro por esta modalidade orientada pela professora Rita Carvalho.
não treino, é-me mais fácil ver o que elas
fazem e ajudá-las a melhorar. Somos
muito unidas e isso é essencial”, explicou
a jovem ginasta..

A

ginástica é uma disciplina que pode
ser adaptada a todas as pessoas,
mas é de senso comum os benefícios que traz quando começa a ser praticada em tenra idade. Foi o que aconteceu a Ana Silva, ginasta no Real SC há 10
anos… tem 14. A atleta entrou na classe
da professora Rita Carvalho com quatro
anos e por influência do pai, também ele
tinha sido ginasta e queria ver a filha em
cima do praticável. Ana Silva admite que
no início queria seguir ginástica profissional para, como o pai, poder competir e conquistar medalhas. Mas
depois de conhecer a professora
Rita e o seu método de trabalho,
sentiu-se feliz com a rítmica e viu
no projeto uma oportunidade para
ir mais longe. “Ela é ótima. É a minha segunda mãe. Sei que quando tem alguma coisa a dizer, diz e
não fico chateada porque sei que é
para o meu bem. Na rítmica, todas

somos irmãs umas das outras”, disse a
atleta sem se poupar a elogios rasgados
à treinadora. Ana Silva tem assumido o
papel de “adjunta” para as colegas desde que uma lesão no braço e no joelho a
têm mantido mais afastada do praticável.
Lesões à parte, não falha um treino e diz
que estar com as colegas e a professora
faz parte do seu quotidiano e não quer ficar em casa enquanto pode estar a ajudar
nos treinos. “Agora tenho uma relação
mais forte com as minhas colegas. Como

“É preciso muita concentração e amor”
Ginástica rítmica é sinonimo de música,
dança, acrobacias e aparelhos (bolas, fitas, arcos e massas). Isto significa que
não é tarefa fácil para quem quer, é preciso dedicar-lhe muito tempo, trabalho,
determinação e alguns segredos revelados pela Ana Silva. “É precioso muita
concentração, empenho e muito amor
por isto, caso contrário não se vai a lado
nenhum. É preciso estar muito concentrada nos treinos, ter boa relação com as
outras pessoas, em particular com a treinadora. Ser sincero. É preciso ter amor
pelo que se faz, se não gostas de alguma
coisa tens de dizer para que a treinadora possa mudar. Os esquemas são feitos
com base nas ideias partilhadas entre todas e para isso é preciso total dedicação à
rítmica”. Na ginástica rítmica não
há competição nem pódios, mas o
trabalho anual das classes na fica
circunscrito ao Real SC. As atletas
da professora Rita Carvalho fazem
várias representações de norte a
sul do país e, muitas vezes, no estrangeiro principalmente a partir
da primavera. “Apesar de só termos representações, há muitas

PUB
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pessoas que nos conhecem e falam bem
do nosso trabalho. Isso é muito bom e
mostra-nos que não é preciso competir
para se ser feliz.”
“A ginástica anda sempre comigo”
Ana Silva é ginasta
há dez anos, mas
não podemos esquecer que tem 14. É filha, irmã e aluna, ou
seja, tem toda uma
vida pessoal normal
para conciliar com a
apertada e exigente
vida de atleta. A ginasta admite que é
difícil conciliar tudo,
sobretudo à sexta-feira depois de uma
semana
intensiva
de aulas, estudos e
treinos, mas quando chega ao praticável
esquece-se de tudo e sente valer a pena o
esforço. “O truque é ter muita garra e determinação”, revela a jovem atleta realçando que é na rítmica que se sente completa e feliz. “Na escola estão sempre a
meter-se comigo porque a ginástica anda
sempre comigo. Às vezes, sem me aperceber, já estou a meter as pernas para o
ar ou a ver televisão em espargata.” Se o
futuro é incerto, é certo que para a Ana

Silva o plano está delineado. “Quero ser
como a Rita. Quero ser educadora de infância e depois tirar o curso de treinadora
para exercer quando já não puder fazer
ginástica.”
World Gymnaestrada 2019
A classe Rítmix é uma das quatro (acrobática, dança e cheerleaders) que compõem
o bloco do Real Sport Clube que irá participar no encontro mundial de Gymnaestrada, em julho na Áustria. “O trabalho foi
bem orientado no sentido em que definimos muito bem o objetivo a atingir. Inicialmente, houve um trabalho específico em
cada uma das classes, depois foi juntar as
partes”, explicou a treinadora. Não sendo
uma estreia nas lides internacionais nem
para a professora Rita nem para muitas
das atletas, o formato em que o grupo foi
criado e a apresentação foi construída é
novo e representa um desafio e orgulho
tremendos. “Os treinos aconteciam aos
sábados, eram muitas horas e quando
chegávamos víamos que os treinadores
tinham trabalhado imenso em casa para
que tudo funcionasse. No início não foi
fácil por cada coisa no seu lugar, mas
depois foi treinar, treinar, treinar e tudo
foi ao seu lugar. Somos um grupo muito
grande e acima de tudo temos que estar
unidas, de outra forma não é possível.”
O bloco do Real SC foi apurado para as

atuações em interior, em abril do ano
passado, e Ana Silva recorda o momento.
“Estava com muito medo, há sempre nervosismo… Mas depois tudo correu bem!
Fiquei muito feliz porque nunca tínhamos
feito uma atuação tão boa como naquele
momento.” Esta opinião é partilhada pela
professora Rita Carvalho que considera
que tudo valeu muito a pena. O Real SC
ruma à Áustria no início do mês de julho e
conta com o apoio de todos, uma vez que
o bloco tem quase 80 atletas. “Acho que
vai correr muito bem! Já trabalhamos o
que tínhamos a trabalhar, agora há que
treinar para aperfeiçoar e depois desfrutar de tudo. Vai ser uma experiência incrível que não iremos esquecer!”
Verónica Ferreira

R

ita Carvalho é a responsável pela modalidade de ginástica rítmica no Real SC, uma relação
iniciada há mais de duas décadas. “Quando se faz o que realmente se gosta, tudo é um prazer e o tempo passa por nós e nem nos apercebemos.” Ao longo dos anos, têm sido vários
os projetos da classe e atualmente há cinco turmas, que representam dezenas de ginastas: três
níveis de aprendizagem, um de pré-representação e a Rítmix (classe de representação). “Estou
com o Real SC por amor, dedicação, mas acima de tudo, o mais gratificante, é ter atletas que me
acompanham desde os três anos de idade e nesta altura ou já estão na Rítmix ou já saíram por
motivos académicos, mas continuam a ser as minhas meninas. O que faço, faço por elas. Tento
sempre fazer e dar o meu melhor. Considero que a rítmica é uma modalidade que desenvolve
muito o caracter, o espirito de sacrifício e a persistência. É nisto que baseio o meu trabalho e
estou certa que lhes consigo transmitir valores que lhes serão úteis para o resto da vida. Elas
sabem que podem contar comigo para tudo o que precisarem!”

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
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PROVA SOLIDÁRIA

Real SC
conquista Torneio Claw

A

Claw realizou um torneio solidário
pouco antes do Natal. Na prova
participaram quatro equipas: Club
Sintra Football, SU Sintrense, U. Mucifalense e Real SC. A final disputou-se
etre o Sintrense e o Real SC no campo
da Portela. Um jogo que terminou em
goleada por 5-2. As duas equipas, rivais
concelhias, mediram forças numa prova
criada com o objetivo de recolher bens
para as famílias / instituições carenciadas, sendo estas definidas pela junta de
Freguesia. Cada adepto foi convidado
a levar um bem de
primeira necessidade para poder assistir aos jogos. O Real
SC entrou forte no
jogo, superioridade
que ficou provada
nos primeiros minutos do encontro.
O Real SC inaugurou
o marcador na conversão de uma grande penalidade por

voltou a marcar. O 4-2 e o último golo
do jogo foram apontados por Brash. Ao
intervalo estava feito o 5-2, que viria a
revelar-se o resultado do encontro. Na
segunda parte, o jogo foi mais equilibrado com um Sintrense mais atrevido
que obrigou o Real SC a subir as linhas
defensivas, mas sem provocar grandes mudanças. No final a Taça do Torneio Solidário Claw veio para a cidade
de Queluz. Mais um triunfo importante
para a equipa orientada por António Pereira. A entrega da taça de vencedor do
Torneio Solidário Claw foi entregue pelo
antigo técnico principal da equipa, Bruno Carvalho, ao jogador Rodrigo Moitas.
Rodrigo Moitas. O jovem do escalão Júnior, Nicolas Schulz, fez o 2-0 aos 10 minutos de jogo. Marcos Barbeiro marcou
o 3-0. Apesar da determinação do Real
SC, o Sintrense não desistia de pressionar e foi na sequência de uma bola parada, apontada num canto perto da meia
hora, que chegou ao fundo das redes de
João Valério. Poucos minutos depois
falta na grande área deu penalti para a
equipa da Portela, que não desperdiçou
e fez o 3-2. O resultado não ficava por
aqui. O Real SC reorganizou o ataque e

PUB

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
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CAMPEONATO DE PORTUGAL

Seniores com toda a garra e ambição
16.ª Jornada
REAL SC 3-0 VG Vidigueira

17.ª Jornada
Casa Pia 3-2 REAL SC

18.ª Jornada
Armacenenses 1-4 REAL SC

19.ª Jornada
REAL SC 1-0 Redondense
aos 18 minutos. Na segunda parte, um
jogador do Redondense foi expulso por
acumulação de amarelos, mas ainda assim o Real SC não conseguiu aproveitar
a vantagem. Este resultado deixa o Real
SC com 37 pontos na classificação atualmente liderada pelo Praiense. Uma posição a defender que mantém os objetivos
da equipa em aberto e só dependente do
seu próprio desempenho.

N

a 16.ª jornada do Campeonato
de Portugal, o Real SC recebeu
a equipa Vasco da Gama, da Vidigueira. Um jogo decorrido em casa perante uma plateia entusiasmada para
ver o arranque do ano da equipa orientada por António Pereira. O Vasco da
Gama entrou em campo disposto a tudo
para dificultar a vida ao Real SC e atrasar a transição de bola bem como os
remates à baliza. Foi uma primeira parte com muitas paragens e pelo menos
duas grandes e claras oportunidades de
golo desperdiçadas. Perto do intervalo,
o Real SC chega ao golo da vantagem.
Filipe Andrade fez o 1-0 e no início da
segunda parte, Roberto Filho marca o
2-0, pouco depois Filipe Andrade bisa e
fecha as contas do jogo. Na jornada 17 o
Real SC entrou mais forte, abriu o marcador, mas isso não foi o suficiente para
segurar a vantagem. “A derrota por 3-2

foi injusta, mas a equipa está consciente do objetivo. Desistir não é palavra que
entre no nosso balneário”, disse Pedro
Guerreiro, treinador adjunto. Em Armação de Pera goleámos apesar da dificuldade do adversário e do campo. “Na primeira meia hora, demoramos a encaixar
na equipa adversária e tivemos algumas
dificuldades. No intervalo, corrigimos e
depois a equipa fez um jogo equilibrado”,
comentou o técnico-adjunto. Na jornada
19, o Real SC voltou a casa para receber
a equipa da vila alentejana de Redondo.
Um jogo confuso, com os jogadores de
António Pereira a forçarem o ganho para
a grande área adversária, mas a falta de
eficácia na finalização e o bom desempenho do guarda-redes alentejano justificaram o resultado. Mas porque o futebol faz-se de resultados, o Real SC saiu
vitorioso e valeu-lhe a margem mínima
conseguida com o golo de Sandro Silva

Próximos jogos

SENIORES
J20: 1º Dezembro vs REAL SC
Data: 3 de fevereiro
Hora: 15:00
Local: Campo Conde de Sucena

J21: REAL SC vs Olhanense
Data: 10 de fevereiro
Hora: 15:00
Local: Estádio do RSC

J22: Sp. Ideal vs REAL SC

Data: 17 de fevereiro
Hora: 16:00
Local: Ribeira Grande (Açores)

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE QUELUZ E BELAS APOIA O DESPORTO
PUB
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CAMPEONATO NACIONAL DE JUNIORES - SÉRIE D (II DIVISÃO)

Juniores deixam fugir subida

15.ª Jornada
Vilafranquense 1-0 RSC

N

o último fim-de-semana de 2018,
os juniores disputaram o jogo decisivo sobre a passagem à fase
seguinte de apuramento de campeão e
subida à 1.ª divisão em Vila Franca de
Xira. Na primeira parte, o Real SC teve
dificuldade para impor o seu jogo frente
a um Vilafranquense fechado, com fugas
rápidas e a beneficiar das bolas paradas.
Pouco depois da meia hora de jogo, o
adversário chega ao golo e a tensão aumenta na mesma proporção da frustração nos jogadores de Pedro Gasparinho.
Até ao intervalo, o jogo esteve partido,
sem nenhuma das equipas a conseguir
mostrar-se superior. Depois da pausa, o
Real SC voltou ao campo com mais vontade, mas faltou eficácia e rapidez para
dar trabalho ao guarda-redes ribatejano. Nos minutos finais, o Real SC podia
ter beneficiado da grande penalidade
assinalada na sequência de uma falta
na grande área, mas o guardião da baliza do Vilafraquense negou o empate.
Depois de terem sido afastados da fase
de apuramento de campeão, os Juniores
voltaram a provar a qualidade do futebol
do Real SC e venceram C.C.R. MoçarPUB

16.ª Jornada
REAL SC 6-0 Moçarriense

17.ª Jornada
Sintrense 2-1 REAL SC

riense por 6-0. O primeiro golo surgiu
aos 14 minutos por Emil Junior. Pouco
depois da meia hora, Eduardo Vieira fez
o segundo. Ao intervalo, o Real SC já contava com uma vantagem de dois golos e
adivinha uma segunda parte tranquila.
Danilson Tavares marcou aos 64 e Tony
An foi o protagonista dos restantes três
golos que fecharam as contas do jogo.
No rescaldo do jogo, Pedro Gasparinho
lembrou que apesar da desilusão do jogo
com o Vilafranquense, o campeonato não
acabou. Na jornada 17, e primeiro dérbi
do ano, os juniores perderam na Portela. A equipa entrou forte, com qualidade
e a dominar o jogo. O golo surge aos 20
minutos por Nicolas Schluz. Na segunda
parte, o Real SC entrou mal no jogo e já
não conseguiu imprimir a mesma força.
O último jogo da primeira volta, em casa
com os alentejanos de Portalegre, foi
adiado devido ao mau tempo e só aconteceu a 26 de janeiro. O último jogo da primeira volta, em casa com os alentejanos
de Portalegre, foi adiado devido ao mau
tempo e só aconteceu a 26 de janeiro. O
jogo reiniciou com o Real SC a mostrar
perigo para relembrar que a vantagem já
conseguida logo aos 8 minutos por Nicolas Schluz de jogo ia ser aumentada. Foi
no segundo tempo que os jogadores de
Pedro Gasparinho encheram a mão de
golos. Aos 66 minutos, Goncalo Rodrigues faz o 2-0, Rafael Mendonca marcou
aos 74, dois minutos depois foi a vez de
Tony An e Mendonca bisou para fechar as
contas. “Encaramos o jogo de uma forma
positiva e com o objetivo de ganhar marcando golos e não sofrendo poucos. Nem
sempre é possível mas sim vai ser sempre a nossa vontade em todos os jogos”,
disse o treinador. O Real SC vai ficar em

18.ª Jornada
RSC 5-0 Portalegrense
pausa no Campeonato até ao segundo
fim-de-semana de fevereiro. É tempo de
balanços e reorganização do grupo e do
trabalho até ao fim do calendário. “Relativamente à primeira fase, o balanço não
pode ser positivo pois sentimos, dentro
do grupo, que podíamos ter feito melhor
e houve momentos em que não fomos
fortes o suficiente. A segunda fase, passa
por nos mantermos competitivos e continuamos a evolução individual e coletiva”,
disse o técnico no final das 18 jornadas.

Próximos jogos

Juniores

J1: Torreense vs REAL SC
Data: 16 de fevereiro
Hora: 15:00
Local: Campo do Furadouro
(Torres Vedras)

J2: REAL SC vs Sintrense

Data: 23 de fevereiro
Hora: 15:00
Local: Campo n.º 2 do Real SC

J3: RSC vs Ginásio de Alcobaça
Data: 2 de março
Hora: 15:00
Local: Campo n.º 2 do Real SC

Real Informação / 11

janeiro 2019- N.º 212
CAMPEONATO NACIONAL DE JUNIORES B (SÉRIE SUL)

“Segunda fase é uma experiência
única para muitos jogadores”
3.ª Jornada
Vitória FC 0-3 REAL SC
6.ª Jornada
Leiria 0-0 REAL SC

7.ª Jornada
REAL SC 0-3 Sacavenense

O

s juvenis de Pedro
Domingos fecharam
o ano a vencer com
a goleada na margem sul
frente ao Vitória FC Sad.
Diego Chainho fez o primeiro golo aos dez minutos da segunda parte, depois Gonçalo Farlens dilata
a vantagem na conversão
de uma grande penalidade e Renato Veiga fecha as
contas em cima do apito
final. As duas jornadas seguintes, primeiro com o Benfica Sad depois com o
Sporting Sad foram adiadas por questões de calendário e o Real SC só voltou
ao relvado em janeiro com a jornada 6
em casa do Leiria. “Foi um jogo de um
único sentido, apenas nós quisemos a
vitória e tudo fizemos para a obter, mas
infelizmente não fomos felizes”, disse
Pedro Domingos no final do encontro.
Este empate, deixa o Real SC em sexto
lugar na classificação com cinco pontos,
menos sete que o atual líder, o Benfica
Sad. Na jornada 7, o Real SC recebeu o
Sacavenense. Um jogo que ditou a primeira derrota do ano. Seguiu-se o jogo
da 11.ª jornada disputado no Seixal por
antecipação. O Benfica chegou ao golo
aos 63 minutos, perto do fim do encontro o Real SC podia ter igualado, mas
faltou eficácia. “Tivemos uma oportuni-

8.ª Jornada
REAL SC 0-3 Loures
11.ª Jornada
Benfica 1-0 REAL SC
12.ª Jornada
Sporting 4-0 REAL SC

Próximos jogos
dade no final, mas não tivemos muitas
ao longo do jogo. Não conseguimos sair,
mas batalhámos e dedicamo-nos. Sabemos que esta segunda fase é uma experiência única para muitos dos nossos
jogadores e também para mim, enquanto treinador, e por isso vamos tentar
tirar o maior partido desta experiência
com exibições como esta com vontade e
empenho”, disse Pedro Domingos. Também já foi realizada a jornada 12. Um
jogo no centro de estágio do Sporting,
em Alcochete. O Real SC não conseguiu
fazer frente à superioridade dos leões
e sofreu quatro golos. A fechar o mês
de janeiro, o Real SC recebeu o Loures
para a jornada 8. Um jogo difícil onde a
equipa acabou por ser prejudicada com
as bolas paradas, uma vez que dois dos
três golos surgiram da conversão de
grandes penalidades.

Juvenis A

J9: Belenenses vs REAL SC

Data: 2 de fevereiro
Hora: 11:00
Local: Campo Major Baptista Silva

J10: REAL SC vs Vitória FC SAD
Data: 17 de fevereiro
Hora: 11:00
Local: Campo n.º 2 do RSC

J4: REAL SC vs SL Benfica SAD
Data: 23 de fevereiro
Hora: 15:00
Local: Campo n.º 2 do RSC

J5: REAL SC vs Sporting
Data: 2 de março
Hora: 11:00
Local: Campo n.º 2 do RSC

PUB

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

Iniciados A
sofrem derrotas díficeis
5.ª Jornada
REAL SC 2-0 Lusitano
6.ª Jornada
RSC 1-2 Despertar SC

7.ª Jornada
Sporting 7-0 REAL SC

N

a 5.ª jornada, o
Real SC recebeu o Lusitano
de Évora, um jogo que
aconteceu no último
domingo de 2018. O
Real SC entrou mais
forte, conseguiu impor o seu jogo desde
o primeiro momento
e perto da meia hora
a equipa inaugurou o
marcador na conversão de uma grande
penalidade por David
Costa. Ao intervalo, a vitória pela margem mínima dava alento ao grupo e deixava em aberto uma despedida de 2018
em grande. Na segunda parte, Santiago
Rocha marca o segundo para total euforia dentro e fora das quatro linhas. Até ao
final do encontro, o Real SC desperdiçou
algumas oportunidades, ainda assim o
resultado foi justo para o demonstrado
em campo. “Foi mais uma vitória importante desta equipa que está a fazer uma
época brilhante”, disse o treinador Tiago
Teixeira. A sexta jornada aconteceu com o
Despertar SC. Foi um jogo difícil que veio
a revelar-se penalizador para o grupo
orientado por Tiago Teixeira. “Foi um jogo
bastante difícil contra uma equipa organizada e que ficou mais difícil por termos
entrado muito mal no jogo. Sofremos dois
golos nos primeiros cinco minutos”, co-

adversário foi melhor na primeira parte,
criou muitas dificuldades e em dois erros
que cometemos, sofremos dois golos. Na
segunda parte foi diferente. Fomos à procura de reduzir a desvantagem e criámos
dificuldades. Marcamos um e tivemos no
último minuto hipótese para empatar,
mas não conseguimos”, disse Tiago Teixeira no rescaldo do jogo. O Real SC tem
agora 10 pontos, menos oito que o atual
líder, e ocupa o 5.º lugar.

mentou o treinador no fim do encontro. O
Real SC tentou reagir, mas não conseguiu
uma primeira parte à imagem do futebol
que tem demonstrado. “Não será uma
derrota que poderá abalar a confiança e
a excelente prestação da nossa equipa
no Campeonato. Nada, mas nada, poderá
vir a beliscar o bom trabalho que foi feito e está a ser feito nesta grande época”.
O jogo da jornada sete aconteceu em Alcochete, no campo do Sporting. Era um
embate que já se esperava difícil, mas
o resultado acabou por ser duro para a
equipa orientada por Tiago Teixeira. “Foi
um jogo muito difícil, com um Sporting
a apresentar-se muito forte e extremamente eficaz”, disse o treinador depois
da derrota por 7-0. Na jornada 8, o Real
SC perdeu em casa do Cova da Piedade.
“Mais um jogo difícil e típico da 2.ª fase. O

PUB

Farmácia
Ortopedia e Perfumaria

8.ª Jornada
Cova da Piedade 2-1 RSC

Neill

Pedrosa

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

Próximos jogos

Iniciados A
J9: REAL SC vs Benfica SAD
Data: 3 de fevereiro
Hora: 11:00
Local: Campo n.º 2 do RSC

J10: Portimonense vs RSC

Data: 10 de fevereiro
Hora: 11:00
Local: Campo nMajor David Neto 2

J11: REAL SC vs Belenenses
Data: 16 de fevereiro
Hora: 11:00
Local: CCampo n.º 2 do RSC
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TIRO COM ARCO

Real brilha em Cáceres

INDOOR ARCHERY WORLD SERIES

Cláudio Alves
em torneio
internacional

A secção de Tiro com Arco do Real Sport Clube conquistou duas
saborosas vitórias nas duas principais categorias do Troféu
Cayetano Martinez Congregado, em Cáceres, Espanha.

C

láudio Alves triunfou na divisão
compound, com vitórias na qualificação e nas eliminatórias, derrotando todos os adversários com quem
se confrontou. Diogo Ramos foi o melhor
nas eliminatórias da divisão recurvo,
depois de terminar em terceiro lugar,
a classificação. Nestas duas divisões,
merecem ainda destaque o terceiro lugar de João Gutierrez, nos compound, e
o quarto lugar de Daniel Fróis, nos recurvos. Daniel Fróis foi também o melhor veterano recurvo, nas qualificações,
alcançando uma marca de 547 pontos,
um recorde pessoal, a apenas dois pontos do recorde nacional de veteranos. O
Troféu Cayetano Martinez Congregado
desenrola-se ao longo de eliminatórias
que juntam os melhores 16 classificados de todas as categorias WA (cadetes, juniores, seniores e veteranos) das
qualificações. E todos os arqueiros do
Real, conseguiram integrar esse grupo. A equipa do RSC foi composta por 16

arqueiros, um deles o juvenil compound
Martim Pereira, que trouxe para Queluz, um troféu e algumas prendas, na
estreia em provas internacionais. Nos
cadetes, Guilherme Domingues foi segundo, e nos juniores, Diogo Freire foi
segundo e Patrícia Paixão, terceira. No
total, foram três as vitórias, num total
de sete pódios. O Real Sport Clube foi a
segunda equipa mais representada na
prova, depois do clube organizador, o
Arqueros San Jorge. O clima de amizade entre todos, e particularmente entre
estes dois clubes, ficou bem patente na
cerimónia de entrega dos prémios, em
que o responsável da secção de tiro com
arco do RSC, João Gutierrez colaborou
ativamente. Luis Cayetano Martinez, do
clube Arqueros San Jorge, anunciou no
final, que o clube estremenho retribuirá
a presença do RSC, com uma nova visita
ao Real Archery Tournament, que decorre em Casal de Cambra, em fevereiro.

O

arqueiro do Real SC Cláudio Alves
rumou até ao sul de França para
participar na maior prova da Europa (e um das maiores do mundo) da modalidade. Em Nimes, estiveram mais de
1200 arqueiros e oito portugueses, entre
os quais três recordistas nacionais: o
Rui Baptista, o Cláudio Alves e o júnior
Nuno Carneiro. O Rui e o Cláudio, juntamente com o Eduardo Santos, o Nuno
Félix, o Bruno Costa, o Nuno Oliveira e
o Marcelo Figueiras, participaram na
prova mais concorrida e mais difícil de
sempre, pelo nível dos resultados. Para
terem uma ideia, o Rui ficou a dois pontos de ultrapassar o recorde nacional de
60 flechas, do Cláudio, mas mesmo que
chegasse a essa marca, não tinha apuramento garantido para as eliminatórias.
No final, o Rui Baptista ficou na 49ª posição, e o Cláudio Alves, na 75ª entre 241
participantes.

Nuno Domingues

Nuno Domingues

PUB

• Montagem de fechaduras

• Isolamentos Anti-humidade

• Montagem e reparação de

• Pinturas

estores e de esquentadores

• Carpintaria e serralharia

• Caixilharia alumínio

• Manutenção geral

• Desentupimentos

• etc...

Mercado Municipal de Queluz
Tel.: 212 475 302 / Fax: 935 841 655
Email: multiserv@afuncional.pt
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BILHAR TRÊS TABELAS

RSC elimina SCP
da Taça de Portugal

A equipa A derrotou
a equipa C do Sporting CP por 2-1. Na
primeira eliminatória, o RSC A afastou o
CBA – C “Rebuçados
Dr Bayard” por 4-0.
Também a equipa B
passou à segunda eliminatória ao afastar o Benfica C por 3-0 da
Taça de Portugal. E a 25 de janeiro eliminou o BBC – QUELCOR e
segue para a terceira eliminatória. Os jogos acontecem no início
de março. Em prova esteve também a equipa D, eliminada na 2.ª
ronda pelo CBA – D “Rebuçados Dr Bayard”.

KICKBOXING

Team Real prepara época

A Secção de Bilhar do Real Sport Clube recebeu novos tapetes
para as mesas de jogo. João Ribeiro, responsável pela Secção de
Bilhar do Real SC, agradeceu o apoio imprescindível da direção
do Real SC. “É muito importante para o bilhar e para continuarmos a mostrar a qualidade do clube.”

O Team Real participou na “warriors league”, a primeira gala do
ano realizada a 19 janeiro em Camarate. Estiveram presentes os
atletas Tiago Nunes (Juvenil) 42 Kg e David Pires (Júnior) 67 Kg.
Tiago Nunes fez um combate em Kick light contra Tomas Cação
(Figueira da Foz). “Foi um bom combate, com bastante ritmo e
com trocas de golpes de ambos do início até ao final, mostrando
o seu adversário uma melhor preparação mais adiantada conseguindo maior vantagem no final do combate”, disse o mestre
António Duarte. David Pires, que fez a sua estreia na modalidade
em Full Contact contra Gabriel Bezerra, Figueira da Foz, iniciou
o combate com muita garra e muita entrega com um boxe forte
que quase o esgotou no final do primeiro assalto levando o seu
adversário ao tapete. Terminou o combate no segundo assalto
sem condições físicas e esgotado.

POOL PORTUGUÊS

HIP-HOP

Novos panos no salão do RSC

António Antunes
brilha no Open de Lisboa
António Antunes brilhou ao passar
para a fase final do Open da 3.° divisão. Um jogador que de dia para dia
vai evoluindo e tem vindo a conquistar o seu espaço. A 6.ª prova do circuito de Lisboa aconteceu frente a
Jaime Silva, que saiu derrotado por
4-5. Também António Pinto segue
na prova depois de ter derrotado Ivo
Reis por 5-3.

coração vivo

Formação intensiva

No início de dezembro, numa organização do Professor Rodrigo
e do Professor Fernando, aconteceu uma formação intensiva de
Dança com o bailarino e DJ internacional Julnako. Uma iniciativa que contou com participação de várias bailarinas do RSC.

INSTITUIÇÕES QUE APOIAM O PROGRAMA “CORAÇÃO VIVO”

PUB

Divibelas, Lda.

Entrega
Gratuita na
Grande Lisboa

• 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

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
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LOJAS PARCEIRAS NA REGIÃO:

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

LOJAS ONLINE:

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

Descontos para sócios
Apresente o cartão de sócio
numa destas lojas de Massamá para conseguir até
30% de desconto.
Sorriso Mais: cartão de
saúde que, através de uma
mensalidade, dá acesso a
consultas e tratamentos
em várias especialidades.

Ficha Técnica
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Salgado, 1, 2745-122 Queluz | Email: geral@realsportclube.com www.realsportclube.com | Diretor: Adelino Ramos| Redação: Verónica Ferreira | Colaborador: João Pedro
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Modalidades do Real Sport Clube
MENSALIDADE

HORÁRIOS

Combate e artes marciais
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

28,00€ mês

4-8 anos:

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
28,00€ mês

Nível III: 3.ª e 5.ª das 20h30 às 21h20

HIP HOP

- 2.ª, 4.ª e 6.ª feira das 19h15 às 20h00

25,00€ mês
28,00€ mês

Kids I: 2.ª e 4.ª das 18h45 às 19h45

Mais de 13 anos:

Kids II: 3.ª e 5.ª feira das 19h30 às 20h30

- 2.ª, 4.ª e 6.ª feira das 20h00 às 21h30
28,00€ mês

2.ª, 4.ª e 6.ª feira das 20h00 às 21h30
28,00€ mês

Kids: 3.ª e 5.ª feira das 18h30 às 19h20

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

Nível I: 3.ª e 5.ª das 19h30 às 20h20

GOLD + DANÇA ESPANHOLA

Nível II: 2.ª e 4.ª das 19h35 às 20h25

28,00€ mês

6.ª feira  das 20h45 às 22h45

6.ª feira das 20h00 às 20h50

ZUMBA*

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

2.ª e 3.ª feira às 18h00

22,00€ mês

Sábado às 10h00 (Iniciação)

15.00€ mês

Tiro com Arco

3.ª e 5.ª feira das 17h45 às 20h

*Iniciação: acresce 5€/mês até terem material próprio

Avulso - 3 €

Música
Órgão/Piano
3.ª feira das 19h15 às 20h10
Sábado às 10h00, 11h00 e às 12h00

30,00€ mês

Guitarra/Viola
5.ª feira às 18h00 e às 18h55
6.ª feira das 19h00 às 19h55
Sábado às 10h00 e às 12h00

30,00€ mês

Banda
Sábado das 11h00 às 11h55

25,00€ mês

Canto
Sábado das 14h00 às 14h55

30,00€ mês

*Mensalidade: 1 x semana = 30€ mês; 2 x semana = 50€ mês
**A formação é dada em conjunto com a aula de instrumento

Sábado: das 10h30 às 11h30

Manhã: 2.ª, 4.ª e 6.ª das 9h00 às 10h00

*NOTA: oferta seguro para sócios

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

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

2.ª, 4.ª e 6.ª feira das 20h45 às 22h15

Gímnica

➢ 2ª a 6ª- feira

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

>6 anos: 4.ª feira das 18h45 às 20h30

CORAÇÃO VIVO (+45 ANOS)
Turma II

2x / semana
8,00€ mês

3.ª feira das 08h45 às 09h45
6.ª feira das 09h15 às 10h15
Turma III

3 x / semana
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
3.ª feira das 19h30 às 20h30

➢ 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 €

Somos
Entidade
Formadora
Certificada
pela FPF

. Inscrição na AFL

>6 anos: Sábado das 11h30 às 13h30
Turma I: 2.ª e 6.ª feira das 8h45 às 9h45

o 17:45h – 18:45h
o 18:45h – 19:45h

➢ Pré-Competição

2.ª feira das 18h45 às 20h

20,00€ mês

30,00€ mês*

Sábado das 10h00 às 12h30

2.ª feira das 21h às 22h

6.ª feira das 21h00 às 22h30

MENSALIDADE

Nível II: 3.ª e 5.ª das 19h30 às 20h20

Sábado das 14h às 15h30

9 e 13 anos:

KICKBOXING MUAY - THAI

23,00€ mês

DANÇA ESPANHOLA

- 2.ª e 4.ª feira das 18h30 às 19h15

KARATE – DO – GOJU-RYU

Iniciação: 3.ª e 5.ª das 17h50 às 18h20

Nível I: 2.ª e 4.ª das 17h45 às 18h35

2.ª, 4.ª e 6.ª feira das 21h30 às 23h00

HORÁRIOS

Xadrez

BALLET

DANÇA CONTEMPORÂNEA

Nível II

JU-JITSU

Dança

6.ª feira das 19h00 às 19h50

2.ª, 4.ª e 6.ª feira das 19h00 às 20h00

JUDO

MENSALIDADE

HORÁRIOS

➢ Futebol Feminino
. Futebol de 7

➢ XXL – Adultos
2 Campos de Relva Sintética de IV Geração.

Local: Complexo Desportivo do Real Sport Clube
Rua Cidade Desportiva – Massamá-Mt Abraão
(junto à Estação da CP - Monte Abraão)
Secretaria - Horário
. 2ªf a 6ºf – 17:30h – 20:00h
. Sábado – 10:30h – 12:30h

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.

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

