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Chegou ao fim o Campeonato Nacional de sala e os arqueiros da Secção de Tiro com Arco do Real SC
somaram recordes ao longo das provas e no fim arrecadaram uma dúzia de ouros para o clube.

Futebol
• Seniores confiantes nos resultados
• Juniores já jogam a 2.ª fase
• Juvenis enfrentam adversários complicados
• Iniciados seguem para a manutenção
anuncio20,5x5cm_final.pdf
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Kickboxing / Muay-Thai
Classe recebe campeão
mundial para um treino
muito especial
Págs. 10-13
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Editorial

Em Foco!

Prevenir e responsabilizar

Real SC no DancAlhandra

A professora Sandra Santos vai leva
r
as classes de Dança Contemporânea
III e Ballet III à edição deste ano do
DançAlhandra, um evento que reún
ea
participação de Conservatórios, Esco
las
e Academias de Dança provenientes
de todo o país. O DançAlhandra 2019
acontece a 9 de março.

A

nda muita gente preocupada com
a violência ou, como alguns preferem, com a falta de segurança
no desporto. De responsáveis de entidades associativas e federativas e das
forças de segurança aos dirigentes de
clubes e associações desportivas, são
muitos os que têm vindo a pronunciar-se sobre o fenómeno da violência no
desporto.
E se volto hoje a escrever sobre o assunto é porque também nós estamos e
todos devemos estar preocupados.
Em sede da Assembleia da República
foi elaborada uma proposta de lei, agora em discussão pública, que pretende
atualizar o regime jurídico do combate
à violência, ao racismo, à xenofobia e à
intolerância nos espetáculos desportivos, de modo a que estes decorram
com segurança e de acordo com os
princípios éticos.
No preâmbulo desta proposta, pode
ler-se que um dos objetivos é promover
o comportamento cívico e a tranquilidade na utilização dos espaços desportivos.
Entre os aspetos concretos está, por
exemplo, a criação da Autoridade para
a Prevenção e o Combate à Violência
no Desporto que vai suceder ao Instituto Português do Desporto e Juventude
nas competências sobre a aplicação de
sanções a quem prevaricar.
Melhorar a capacidade dissuasora do
regime sancionatório, tornando mais
eficaz a sua aplicação e aumentando os
limites mínimos das coimas são outros
pontos previstos no novo regime jurídico em discussão.
Sendo certo que esta nova proposta
representa um passo importante no
caminho que se está a percorrer no
combate à violência ou à falta de se-

AcroReal e Ritmix em
espetáculo solidário
As classes de ginástica acrobática
e ginástica rítmica do Real Sport
Clube, a AcroReal e a Ritmix, vão
participar no XIV Sarau LIONS de
Solidariedade. Este é um evento
promovido o Lions Clube Amadora
pelo 14.º ano consecutivo que irá
acontecer no pavilhão da escola
secundária Seomara da Costa
Primo, na Amadora, no sábado, 30
de março, pelas 21 horas.

Real Fest 2019
O Real Sport Clube vai realizar um
evento para angariar fundos para a
ida do Bloco 5.º Elemento ao World
Gymnaestrada deste ano. O Real Fest
acontece no domingo, 31 de março,
e contará com atuações de classes
de ginástica e de dança do Real SC
e
clubes convidados. O local escolhido
para a realização do Real Fest é
o pavilhão da escola secundária
Seomara da Costa Primo, na
Amadora. O Real Fest será dividido
em duas sessões: 10h30 e 15h30.

gurança no desporto, uma das grandes
questões que se coloca é que ela está
única e exclusivamente direcionada
para o futebol e, em grande parte, para
o futebol que se joga nos campeonatos
profissionais. Ora, o futebol é uma fatia
importante da prática desportiva e que
mobiliza o maior número de adeptos
em Portugal, mas existe um universo
de outras modalidades com impacto no
desporto onde o fenómeno da violência
não pode ser descurado.
Por outro lado, a realidade dos clubes
e associações desportivas é diferenciada de norte a sul e regiões autónomas. Como é sabido, temos clubes com
milhares de adeptos e orçamentos de
milhões e temos clubes que lutam diariamente para ultrapassarem as dificuldades e nalguns casos para sobreviverem. Será que se deve meter tudo no
mesmo saco?! Há quem entenda que
não!
Do meu ponto de vista, tão ou mais importante que a preocupação em agravar um regime sancionatório dirigido
ao comportamento dos adeptos mas
que acaba por atingir apenas os clubes,
deve ser a aposta no desenvolvimento
de ações que promovam as boas práticas tendentes a salvaguardar a ética e
o espírito desportivos.
É na prevenção que se deve investir!
Desde logo, através da mobilização
em contexto familiar com pais e atletas como ativos interessados em dar o
melhor exemplo seja no estádio ou no
pavilhão desportivo. Mas a prevenção
deve estar também nas escolas designadamente na disciplina de formação
cívica. Se tal acontecer, teremos certamente mais de meio caminho andado!
O presidente da direção,
Adelino Ramos
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TIRO COM ARCO

Uma dúzia de ouros no fim do CN de Sala
A secção de tiro com arco do Real Sport Clube arrebatou seis títulos individuais e seis títulos coletivos
no Campeonato Nacional de sala da FPTA.

Classificações Finais

D

estaque para os títulos individuais de Carlos Almeida, pela primeira vez, campeão nacional indoor em recurvo veteranos homens, de João Carlos Alves, tricampeão nacional indoor em
compound veteranos homens, e de Guilherme Domingues, bicampeão
nacional de compound cadetes homens.Estes três títulos foram alcançados nas finais realizadas pavilhão Celorico Moreira, em Algés, onde
foram também consagrados os campeões nacionais de compound robins, Beatriz Ferreira, de compound cadetes senhoras, Bárbara Duarte, e compound júniores senhoras, Patrícia Paixão. Por equipas, os
destaques vão para os títulos nacionais das duas equipas de recurvo
homens, seniores e veteranos, e para a equipa de compound veteranos homens. A equipa compound seniores senhoras e as equipas mistas compound de juniores e cadetes, já
tinham
garantido
o título nacional. A
equipa mista compound sénior do RSC
mesmo sem ganhar
deixou uma marca
nesta prova final, ao
bater o recorde nacional ex-áqueo com
a equipa do Sporting,
somando ambas 153
pontos.

Individuais
• Diogo Ramos - 3º Recurvo Seniores Homens
• Carlos Almeida - CN Recurvo Veteranos Homens
• Daniel Fróis - 2º Recurvo Veteranos Homens
• Beatriz Ferreira - CN Compound Robin
• David Hryor’Yev - 2º Compound Juvenis
• Martim Pereira - 3º Compound Juvenis
• Bárbara Duarte - CN Compound Cadetes Senhoras
• Guilherme Domingues - CN Compound Cadetes
Homens
• Patrícia Paixão - CN Compound Júniores Senhoras
• Diogo Freire - 2º Compound Júniores Homens
• Ana Gutierrez - 2º Compound Seniores Senhoras
• Rita Pereira - 4º Compound Seniores Senhoras
• Cláudio Alves - 4º Compound Seniores Homens
• João Carlos Alves - CN Compound Veteranos Homens
• Francisco Freire - 4º Compound Veteranos Homens
Equipas
• Equipa Recurvo Seniores Homens - CN (Diogo
Ramos, Jorge Lima, Guilherme Almeida)
• Equipa Recurvo Veteranos Homens - CN (Carlos
Almeida, Daniel Fróis e Pedro Duarte, na final, e
Eduardo Mimoso, no resto da época)
• Compound Seniores Senhoras - CN (Ana Gutierrez,
Rita Pereira e Catarina Ferreira)
• Compound Seniores Homens - 2º (Cláudio Alves, João
Gutierrez e Leonardo Fernandes, na final, e Paulo
Pinto Silva, no resto da época)
• Compound Veteranos Homens - CN (João Carlos
Alves, Rui Freitas e Francisco Freire, na final, e
Guilherme Abrantes, no resto da época)
• Compound Cadetes Mista - CN (Guilherme
Domingues e Bárbara Duarte)
• Compound Juniores Mista - CN (Diogo Freire e
Patrícia Paixão)
• Compound Seniores Mista - 2º (Cláudio Alves e Ana
Gutierrez)
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REAL ARCHERY TOURNAMENT- SINTRA

Torneio internacional foi um sucesso

A

Jonah Wilthagen

quarta edição do Real Archery
Tournament - Sintra contou com
a presença de quase 90 arqueiros
de sete nacionalidades (Brasil, Suíça,
Espanha, França, Reino Unido, Holanda
e Portugal). O Real Sport Clube esteve
representado por 22 arqueiros – quatro
infantis, três jovens, oito em Arco Compound e sete em Arco Recurvo. A prova
começou a 16 de fevereiro, sábado, no
pavilhão municipal de Casal de Cambra,
bem cedo com o open de tiro livre. Depois de almoço começaram as eliminatórias. O Real SC alcançou pódios nos
escalões infantis e jovens. “Apesar do
desempenho dos nossos arqueiros se-

niores não ter sido mau, não
foi o suficiente para chegar ao
pódio”, disse o responsável
pela secção de Tiro com Arco,
João Gutierrez recordando
que, por exemplo, o espanhol
Sergio Martinez Garrido, atual campeão de Espanha por
equipas em arco compound
também não conseguiu chegar à final. “O grande interesse deste tipo de torneios é
poder conhecer outro tipo de
realidades e a troca de experiências com arqueiros, nomeadamente estrangeiros”, acrescentou
Rui Freitas. O Real Archery Tournament
- Sintra voltou a contar com a presença
do vencedor da edição do ano passado,
o holandês Jonah Wilthagen em Recurvo Sénior Homens, que revalidou o titulo
na prova. No rescaldo, o balanço volta a
ser muito positivo. “Embora seja sempre
bom, este ano ficámos com a sensação
que ainda foi melhor. Superámo-nos em
tudo, apesar de sabermos que há sempre
aspetos a melhorar. Além disso, tivemos
novos arqueiros espanhóis em prova que
já garantiram vontade de regressar. No

geral, os estrangeiros realçaram a nossa hospitalidade e a qualidade da prova,
algo sempre muito prestigiante e positivo para o Real SC”, disse o responsável
pela secção de Tiro com Arco. “Uma das
nossas preocupações é levar o nome do
Real SC em todo o lado. Já somos bastante falados na Suíça, Franca e Espanha”,
reforçou Rui Freitas. A realização do Real
Archery Tournament - Sintra representa
um esforço imenso de toda a Secção de
Tiro com Arco do Real SC, mas também

de todas as entidades envolvidas. A direção do Real SC e João Gutierrez querem prosseguir com mais uma edição
em 2020, assim se mantenham os apoios
previstos que são imprescindíveis para
manter e superar a qualidade da prova.
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“Agradecemos muito aos patrocinadores, em particular ao PrinceVille Global e às autarquias. É também graças a eles que temos vindo a elevar a
qualidade do torneio que tanto tem prestigiado o Real SC, o concelho e o
país no seio do Tiro com Arco internacional”, disse João Gutierrez. A data do
Real Archery Tournament é sempre o primeiro grande desafio, para poder
ter o maior impacto possível e conseguir a presença de arqueiros internacionais é preciso conciliar calendários dos campeonatos não só em Portugal como nos países alvo, como Espanha, França ou Suíça. A secção de Tiro
com Arco admite ter ainda em consideração o torneio Nimes Archery que
acontece normalmente em janeiro e The Vegas Shoot, o maior torneio indoor do mundo, normalmente realizado em fevereiro. “É por isto tudo, uma
organização difícil, mas queremos manter o torneio”, disse João Gutierrez.
SHORINJI KEMPO

Real SC volta ao Taikai Nacional

N

o dia 24 de fevereiro teve lugar o
XXIX Taikai (campeonato) Nacional
de Shorinji Kempo no pavilhão multiusos de Odivelas que contou com cerca
de 600 pessoas no público. No que ao Real
Sport Club e consequentemente à secção
de Sintra, a mais numerosa em prova com
62 atletas inscritos nos diversos escalões
e disciplinas, em representação do Real
Sport Club, estiveram presentes para
avaliação 12 atletas do escalão adulto e
7 do escalão infantil. Analisando caso a
caso, os “Kenshi” (praticantes de shorinji
Kempo) do Real obtiveram:
• Categoria 2 Dan, José Santos/ Nazatiy
Kovaliuk - 1ºs classificados.
• Categoria 1 dan, Leonardo Costa/ Diogo
Martins - 2ºs classificados

• 3-1Kyu Adriana Baião/ Rosário Farmhouse - 1ªs classificadas
• 3-1Kyu Constança Farmhouse/ Beatriz
Ladeira - 2ªs classificadas
• 6-4 Kyu masculinos Bruno Almeida/
Diogo Marque - 1ªs classificados
• Kyu misto Isabel Ferreira/ Gonçalo
Serrano - 1ºs classificados
De salientar que alguns dos pares já
com alguma experiência internacional,
nomeadamente o José Santos/ Nazariy
Kovaliuk e o par Leonardo Costa/ Diogo
Martins estão no grupo pré selecionado para integrar a comitiva Portuguesa
que estará presente nos
campeonatos europeus
que se irão realizar no
dia 6 de julho de 2019 em
Estocolmo. Neste capitulo temos a novidade de
o par feminino Adriana
Baião/ Rosário Farmhouse, por consequência da
sua classificação também
se encontrarem no lote
de selecionados tendo
elas a particularidade de ter conseguido
a melhor pontuação geral na categoria de
3-1Kyu englobando pares mistos e masculinos. Para esta fase contamos poder

PUB

PME líder´16

excelência´15

ter o apoio do Real Sport Club para a concretização do projeto Estocolmo 2019, a
quem deixamos desde já o nosso agradecimento pela disponibilidade que sempre
patenteou quando necessitamos de espaço para treinos extras ou para formações.
Claro que a participação do Real não ficou
só pelos atletas, pois a instrutora Sílvia
Costa, responsável pela classe infantil,
mais uma vez fez parte do corpo de juízes,
e eu como presidente da FPSK, não e responsável por toda a organização, tive três
semanas de intenso trabalho. Houve também um momento de alguma solenidade promovido pela FPSK
(Federação Portuguesa
de Shorinji Kempo) com
a atribuição de uma placa
de reconhecimento a todas as entidades e clubes
onde se pratica esta modalidade. A representação
do Real Sport Club, neste
capítulo esteve a cargo
do Professor Carlos Dias,
que muito nos honrou
com a sua presença assim como a presença da Célia Afonso. Aos dois os nossos
agradecimentos pela vossa presença.
Mestre José Araújo
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DANÇA

“Os resultados compensam o esforço”
2019 é um ano especial para a classe de Dança Contemporânea III do Real SC. O grupo vai pela primeira
vez na sua história ao World Gymnaestrada. Em conversa com duas das alunas mais antigas da classe,
desvendamos alguns segredos que explicam a dedicação de uma vida à arte de falar e fazer sentir com
o corpo sem dizer uma palavra.

P

aixão, rigor, concentração e muito
trabalho são alguns dos segredos
das nossas alunas de Ballet e Dança Contemporânea, classes orientadas
pela professora Sandra Santos há mais
de duas décadas. Eva Silva tem agora 15
anos, mas começou a ter aulas de Ballet aos dois anos de idade. “A minha mãe
gostava de ter sido bailarina, chegou a
ser convidada para entrar na Gulbenkian.
Naquele tempo o meu
avô achava que isso
não era profissão,
ela acabou por seguir direito. Quando
era pequena andava
em casa descalça em
pontas dos pés e a minha mãe pensou que
lhe devia seguir as pisadas. Experimentei e
gostei”, disse a jovem
que chegou ao Real
SC com nove anos
para entrar na classe II. “Vinha cheia de
medo. Nunca tinha feito Ballet tão a sério
como aqui. Quando cheguei ao Real SC só
pensava que não ia entender nada. Mas a
Sandra sempre me ajudou”. Esta relação
com a professora é igualmente descrita
com ternura e admiração por Ana Carolina Oliveira. “Sempre disse que a Sandra
não é só a nossa professora e treinadora.
A Sandra sempre foi uma amiga, ela estabelece uma relação connosco totalmente
diferente, é indescritível”, disse. Carolina,
como costuma ser chamada, começou a

dançar aos quatro anos e nunca mais parou. Hoje tem 18, está no primeiro ano na
Escola Superior de Dança. “Não é fácil
conciliar tudo. Tem de haver muita organização e rigor, mas o esforço que fazemos compensa pelos resultados. Houve
uma altura em que quis mudar para a
ginástica, mas depois desisti e tenho-me
mantido na dança. É o que faz e sempre
fez sentido”, explicou. Quando tentamos

Carolina Oliveira e Eva Silva

perceber o que as move e se no sentem
que tiveram uma infância e adolescência
condicionadas por praticarem duas modalidades (Ballet e Dança), Eva e Carolina são unanimes na resposta. “É sempre preciso fazer um esforço para tirar
aquele momento do nosso dia e vir treinar durante uma hora. Isso é importante,
mas também é o nosso escape à rotina”,
disse a Carolina. “É verdade que quem
faz desporto tem sempre que se adaptar.
Podemos perder umas coisas, mas o que
ganhamos não tem preço. Mesmo pesso-

as que sejam mais tímidas, na Dança tudo
desaparece”, disse a Eva.
Futuro e a Dança
Estas alunas consideram os valores que
a dança lhes tem transmitido e a forma
como isso a prepara para o futuro. “Somos muito unidas e ajudamo-nos muito
umas às outras e isso é muito impulsionado pela Sandra”, disse a Carolina, que
esteve algum tempo afastada do Real SC
para frequentar ensino vocacional. No regresso ao clube de Queluz, recorda o quão
competitivo é ‘o mundo lá fora’ e como no
Real SC o sentimento de pertença, família e cooperação é diferente. “As pessoas
são mesmo feras, é cada um por si com a
competição no nível máximo. Foi bom voltar ao Real SC e ver que aqui não é assim.
O sentimento de entreajuda que a Sandra
transmite é um ponto a nosso favor quando vamos lá para fora. Acabamos por saber como criar menos inimigos num ramo
que está tao cheio de pessoas que não
gostam de nós e que só nos querem fazer
a vida negra”, disse acrescentando que
acredito ser possível competir de forma
saudável e sem prejudicar ninguém. Eva,
por sua vez, admite que vai continuar a
dançar enquanto lhe for permito e possível, mas não vê na Dança o seu futuro profissional. Apesar de ainda estar indecisa,
pondera algo relacionado com psicologia.
Dançar para Ajudar
Mais de metade do ano letivo é usado para
preparar o Dançar para Ajudar, um espetáculo solidário que tem o cunho pessoal
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da professora Sandra Santos há mais de
uma década. A Carolina participa no espetáculo desde a sua criação, há 12 anos,
enquanto a Eva já chegou mais tarde. Em
criança, admitem não ter tido qualquer
noção do real significado do evento, mas
hoje tudo mudou. “Começa a ser quase
profissional e tem um peso e responsabilidade imenso para todas nós.” No ano
passado, o Dançar para Ajudar teve como
tema a crise dos refugiados na Europa e
atingiu um marco histórico: subiu ao palco do CC Olga Cadaval por três vezes. Para
este ano, o tema ainda é segredo, mas a
professora Sandra Santos deixa uma garantia. “Não o faço para agradar ninguém.
Faço pelos temas que normalmente me
incomodam e os quais faço questão de
ver retratados. É a minha forma de
falar sem palavras. Quero sempre
deixar as pessoas a pensar independentemente se gostam ou não,
esse é o meu grande objetivo.”

surgiu do convite da professora Rita Carvalho, da ginástica rítmica.
“Demorei muito tempo para aceitar este grande desafio. Sabia que
não ia ser fácil até porque não me identifico muito com a ginástica,
nomeadamente os locais onde são apresentados. Para mim é o palco,
o lugar onde a dança ganha o seu destaque. Como sou uma pessoa de
desafios aceitei o convite”, confidenciou a professora Sandra Santos.
A Dança III preparou a coreografia em conjunto com a professora,
treinou e depois juntou-se às restantes
para completar o bloco. “O maior desafio foi coreografar para cerca de 70 pessoas (no início), mas sem dúvida foi uma
prova superada. A meu ver, a Dança veio
enriquecer e dar uma dinâmica diferente
a todo o esquema. O protejo foi bem conseguido, ninguém
se destaca, mas também ninguém fica ofuscado, todas as
classes têm o seu momento e brilham ainda mais no conjunto”, disse a professora. Um trabalho intensivo, realizado
aos sábados em cerca de quatro meses antes da apresentação do tudo ou nada. “O apuramento foi vivido intensamente. Quando chegámos às Caldas da Rainha é que sentimos o
peso da responsabilidade do que estava a acontecer. Estamos mesmo aqui, isto vai mesmo acontecer, isto somos nós
no meio do mundo da ginástica! UAU!”, disse a Carolina.
“Vamos dar o nosso melhor e com certeza que vamos ficar
com memórias para o resto da vida. Tenho mais expectativas do que receios, mas é uma responsabilidade gigantesca
ir com um grupo viajar para fora de Portugal. Espero que
nos orgulhemos das nossas prestações, que desfrutemos
ao máximo da estadia e do convívio, e que ninguém se lesione”, realçou a professora.

World Gymnaestrada 2019
“Ficámos mesmo contentes!” É
assim que Eva e Carolina recordam o momento em que a professora disse à classe III de Dança
que tinha sido proposta uma colaboração conjunta com a AcroReal,
Ritmix e Realistika para representarem o Real SC no maior evento mundial de ginástica. A ideia

Verónica Ferreira

S

andra Santos é responsável pelas classes de Ballet e Dança
Contemporânea no Real SC há 21 anos. Há antigas alunas do
RSC que seguiram carreira e são bailarinas profissionais. “É
evidentemente um orgulho saber que a nossa maneira de estar na
vida e de ensinar influenciou positivamente alguém. Mais quando sabemos que as aulas não fazem parte de uma escola oficial. Isso engrandece ainda mais, têm apenas duas horas semanais, o que é manifestamente pouco quando comparado com os conservatórios espalhados pelo país.” A relação com as alunas mais velhas acaba por
ser especial, criam-se laços que, apesar da inevitabilidade um dia
poderem seguir rumos diferentes, são importantes. “Em aula vejo
as sempre como alunas, fora dali já as consigo ver algumas como
filhas crescidas ou irmãs, onde existe já uma certa cumplicidade. Sei
que um dia vão sair do Real SC e isso deveria ser uma coisa boa, e é
na verdade, mas custa sempre devido aos anos que temos juntas.”

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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ENTREVISTA

“Fui contra a fusão,
mas hoje admito que foi o melhor”

S

oficiais. Sobre os tempos difíceis
sem campo recorda o esforço de
todos para garantir qualidade ao
futebol do GD Queluz e de como
o ‘desporto-rei’ foi fulcral para a
fusão com o CDR Massamá. “Tivemos 17 anos sem campo, havia
pouco dinheiro, mas fazíamos
tudo para honrar o clube. Quando
foi o 25 de abril, em 1974,tinha 31
anos e era presidente do GD Queluz e dois anos depois fui homenageado
com um emblema de ouro e brilhantes
enquanto jogador. Durante a existência
do clube, fui o único atleta a receber este
reconhecimento. Conheço cada canto daquele edifício, aliás fui eu quem foi pagar
a última prestação da compra. Isso até
deu título a um artigo ‘A sede é nossa!
Não devemos nada a ninguém’, publicado no Jornal O Jamor”, disse. Há mais ou
menos seis anos, a sub-sede atribuiu o
nome de Vítor Bento a uma sala da entra-

Fotos: cortesia Vasco Dionísio

obrinho de Vítor
Bento, o primeiro sócio do Real
SC aquando da fusão,
Vasco Dionísio é sócio
há 57 anos, e atualmente tem o n.º 17. No
GD Queluz foi jogador,
treinador e dirigente
durante mais de duas
décadas. Passou pelos cargos de vogal,
secretário, tesoureiro, vice e presidente.
“Comecei a trabalhar
aos 14 anos e assim
que pude pagar as cotas fui jogar para o GD Queluz. Comecei
com 15 anos nos juniores, mas antes já ia
ao clube com o meu tio e a minha família
para assistir aos jogos ao fim de semana”, disse. Descreve-se como um apaixonado pelo desporto que acabava por ter
“jeito” para tudo. “Joguei futebol durante 26 época, sendo que 19 foram no GD
Queluz”. Nos anos em que andou dentro
das quatro linhas jogou mais de 350 jogos

Vasco Dionísio foi presidente do GD Queluz
durante o 25 de abril de 1974
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

Foto: cortesia Francisco Janelas

Vasco Dionísio viu o Grupo Desportivo de Queluz nascer, cresceu com ele e foi uma das vozes contra
a fusão com o Clube Desportivo e Recreativo de Massamá em 1995. Lembra os tempos passados e de
como o Real SC se transformou no maior clube do concelho.

Sub-sede em Queluz
O edifício da delegação de Queluz,
onde
atualmente está sediada a secção
de
Tiro com Arco, foi adquirido pelo GD
Queluz e foi Vasco Dionísio, membro
da
direção na altura, que levou o últim
o
cheque, no valor de 15 mil escudos
(cerca de 75 euros), para pagar o préd
io.

da do edifício. O momento juntou mais de
uma centena de pessoas em Queluz e o antigo presidente do Real
SC, José Libório, e a viúva de Vítor
Bento.
“Não queria a fusão”
Vasco Dionísio recorda que a possibilidade de fusão com o CDR Massamá foi recebida com desagrado.
“A fusão foi muito complicada. O
CDR Massamá tinha problemas financeiros e o GD Queluz também,
ainda que bem menores. Na altura
fui contra, ainda assim nunca desisti de sócio. Tinha um feitio difícil e aquilo que se falava parecia
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POOL PORTUGUÊS

Real SC segue em frente
na Taça de Portugal

Sabia que?
A data de fundação do Real SC é 25
de dezembro de 1951? Apesar do
CDR Massamá ser mais antigo (9 de
e
abril de 1950) usou-se a data do club
o
raçã
Fede
na
de
uida
antig
r
com maio
Portuguesa de Futebol, o GD Queluz.

ser um mau negócio para o GD Queluz,
mas tive que aceitar”, explicou o antigo
dirigente. Contudo, continua a haver algo
que o incomoda bastante. É comum ouvir
o nome Real Massamá quando se referem ao Real Sport Clube e isso além de
errado é, na sua opinião, injusto. “Sou
contra o nome Real Massamá porque a
maior parte das coisas são do Queluz, até
a data de aniversário do Real SC”. O passar do tempo leva-o hoje a admitir que a
fusão foi o melhor que aconteceu aos dois
clubes rivais da cidade de Queluz porque
transformou “o Real SC no maior clube
do concelho”.

N

a terceira eliminatória, a equipa de Pool Português do Real SC defrontou,
em casa, a equipa Orange Pool Club/ERA Mafra-Ericeira. “A equipa do Real
Sport Clube/Dias Diversões venceu a equipa do Orange Pool Club/ Era Mafra-Ericeira por 9-8. Uma vitória bastante difícil devido à qualidade dos adversários”, disse Nelson Brito, responsável pela modalidade no RSC. “Na nossa equipa,
estiveram em evidência os jogadores Abílio Silva, que não perdeu um único jogo, e
o nosso capitão António Pinto, que jogou e venceu o jogo do desempate. Todos os
outros, quer os convocados como os que não foram, estiveram presentes demonstrando assim que Juntos Somos e Seremos Sempre Mais Fortes!”

BILHAR TRÊS TABELAS

RSC lidera isolado

A
Vasco Dionísio e a filha, Carla, que recebeu
emblema de 50 anos de sócia em dezembro. É a mulher
mais antiga na lista de associados do RSC

Presidente e jogador da
equipa adversária
Vasco Dionísio foi o único presiden
te
do GD Queluz que disputou um jogo
oficial contra o clube que presidia.
Corria a época 1979-1980 e Dionísio
jogava nos Veteranos do Estrela
da Amadora. As duas equipas
encontraram-se no campeonato da
AFL, Vasco foi o capitão e o Estrela
da
Amadora venceu.
PUB

equipa B de Bilhar do
Real SC venceu, na 10.ª
jornada do CN 2.ª divisão - zona sul, os Dragões
de Setúbal A por 4-0. Este
resultado deixa a equipa isolada na liderança da classificação. O Real SC B tem agora 25 pontos, a quatro jornadas do fim do calendário.
Na 1.ª divisão e em situação
complicada está a equipa
A que na jornada 10 perdeu
Equipa B
com o SL Benfica A por 3-1
e ocupa o último lugar da classificação. A equipa C que joga na série 2 da terceira
divisão venceu o CBA C - Rebouçados Dr. Bayard por 3-1, um jogo a contar para
jornada 10. Este resultado deixa a equipa C em segundo lugar na classificação com
24 pontos, menos quatro que o atual líder, CBA C. Nota ainda para os novos equipamentos dos bilharistas do Real SC. João Ribeiro, responsável pela modalidade
no clube, agradece o apoio da direção na aquisição de novos equipamentos.
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CAMPEONATO DE PORTUGAL

Seniores somam e seguem

20.ª Jornada
1º Dezembro 0-0 REAL SC

21.ª Jornada
REAL SC 1-0 Olhanense

22.ª Jornada
Sp. Ideal 1-2 REAL SC

23.ª Jornada
REAL SC 2-0 Moura AC
24.ª Jornada
Amora 3-2 REAL SC

A

RSC 2-0 Moura

inda faltam 10 jornadas para o fim
do campeonato, mas a esta altura
o Real SC mantém foco firme no
objetivo e só depende dos seus resultados para ir ao play-off de promoção à
liga profissional. Sem perder desde 13
de janeiro, o Real SC jogou o primeiro
dérbi do ano na Portela de Sintra, mas
o jogo não foi além de um empate. “Sabíamos que ia ser um jogo muito tenso,
o campo é difícil, é pequeno e sintético,
algo ao qual não estamos habituados.
Mas mais importante era conseguir
conquistar pontos”, disse o capitão da
equipa, Paulinho, no rescaldo. Na jornada 21, a equipa de António Pereira
recebeu e venceu o Olhanense pela

margem mínima. “O Olhanen- tivos. Trabalhamos diariamente com
se fez várias contratações, empenho e vontade, sabemos bem qual
apostou para subir e tem ago- é o objetivo que temos e não há facilira jogadores novos com quali- tismos. Se fizermos a nossa parte, não
dade. Sabíamos que ia ser um temos que olhar a pontos ou depender
jogo complicado, mas conse- de resultados alheios”, disse Ibraime
guimos unir a nossa equipa!”, Cassama em análise ao encontro. Na
disse o capitão Paulinho. O jornada 24 o Real SC jogou em casa
jogo seguinte levou a equipa do Amora e acabou por escorregar na
de Queluz até S. Miguel, nos maré de vitórias. Hugo Machado inauAçores, para defrontar o SC gurou o marcador a favor da equipa de
Ideal. Os seniores começaram Queluz logo aos 11 minutos de jogo. A
a perder 1-0 aos primeiros vantagem durou pouco tempo, o Amora
minutos do marcador,
igualou e ao intervalo
mas na segunda parte
estava tudo em aberRui Batalha igualou o
to. Na segunda parte,
jogo que viria a ser deo jogo tornou-se mais
cidido em cima dos 90
nervoso com as equicom um golo de Filipe
pas a denunciarem
Andrade. A jornada
a pressão e o árbitro
23 foi contra o Moumostrou vários amara AC. Um jogo onde
relos. Aos 68 minutos,
a superioridade foi da
o adversário vira o
equipa da casa apesar
resultado e pouco dedas dificuldades criapois aumenta a vantadas pelo adversário.
gem. O Real SC conseRSC 1-0 Olhanense
O Real SC venceu por
gue diminuir perto dos
2-0 com golos de Rui Batalha e Gustavo 90, mas não foi suficiente para evitar a
Cazonatti. “A união do grupo é crucial derrota ao fim de mais de um mês sem
para conseguirmos os nossos obje- perder os três pontos.

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE QUELUZ E BELAS APOIA O DESPORTO
PUB
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CAMPEONATO NACIONAL DE JUNIORES - SÉRIE D (II DIVISÃO) - 2.ª FASE

Mais um reforço

Juniores já jogam
pela manutenção

O Real SC volta a receber Alexandre Sousa, mais conhecido
por Alex. O médio de 20 anos
jogou com as cores do Real SC
durante quatro épocas.

1.ª Jornada
Torreense 1-1 RSC

2.ª Jornada
REAL SC 1-2 Sintrense

3.ª Jornada
RSC 3-0 Ginásio Alcobaça
los foram assinalados por Edney Ribeiro
aos 68 minutos, Rodrigo Martins aos 75
e Tony AnAs fechou as contas 10 minutos depois. “Várias saídas obrigam-nos
a procurar alternativas de acordo com
os atletas que temos neste momento. E
nesse aspeto foi muito positivo ver uma
exibição tão dominadora com um sistema novo e uma equipa remodelada”, disse o técnico na análise ao jogo.

Nome: Alexandre Sousa
Idade: 20 anos
Posição: Médio
Clube anterior: 1.º Dezembro

Próximos jogos

SENIORES
J25: REAL SC vs Louletano
Data: 10 de março
Hora: 15:00
Local: Estádio do RSC

J26: REAL SC Pinhalnovense
Data: 17 de março
Hora: 15:00
Local: Estádio do RSC

J27: Angrense vs REAL SC

Data: 24 de março
Hora: 16:00
Local: Campo Municipal de Angra
do Heroísmoe (Açores)

A

equipa de Pedro Gasparinho estreou-se na 2.ª fase da 2.ª divisão
do CN em Torres Vedras. Um jogo
resolvido com um empate a uma bola.
“Apesar do resultado não ser o melhor,
fizemos um excelente jogo, com qualidade na posse e a criar várias chances de
golo. Foi uma grande resposta da equipa
à remodelação do grupo com algumas
saídas de jogadores importantes”, disse
o treinador no rescaldo do jogo. O segundo jogo desta fase foi também o primeiro
dérbi do novo calendário, com o Real SC
a receber o Sintrense. Um jogo disputado que acabou na derrota do Real SC
por 2-1. Na terceira jornada, os Juniores
voltaram a vencer. O jogo aconteceu em
casa frente ao Ginásio de Alcobaça e foi
uma boa prova da qualidade deste grupo.
Pedro Gasparinho considera que a vitória por três golos sem resposta foi “uma
boa resposta a um novo sistema”. Os go-

Próximos jogos

JUNIORES
J4: Portalegrense vs REAL SC
Data: 9 de março
Hora: 15:00
Local: Estádio municipal de
Portalegre

J5: REAL SC vs Marinhense
Data: 16 de março
Hora: 15:00
Local: Campo n.º 2 do Real SC

J6: Loures vs REAL SC

Data: 23 de março
Hora: 15:00
Local: Campo José da Silva Faria

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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CAMPEONATO NACIONAL DE JUNIORES B (SÉRIE SUL) - 2.ª FASE

Juvenis em dificuldades

9.ª Jornada
Belenenses 2-1 REAL SC

10.ª Jornada
REAL SC 0-1 Vitória FC Sad

4.ª Jornada
REAL SC 0-6 Benfica Sad

5.ª Jornada
REAL SC 1-3 Sporting

A

segunda fase sabia-se difícil e
altamente competitiva. Aos jogadores de Pedro Domingos serve a
experiência e o crescimento enquanto
atletas nesta fase do campeonato disputada ao mais alto nível. Na jornada 9 o Real SC perdeu no Restelo por
2-1. O treinador desvaloriza o resultado e admite fizemos um “jogo muito
competente contra uma boa equipa”.
“Mostrámos um grande coletivo e uma
enorme vontade de vencer que me deixa imensamente orgulhoso dos meus
jogadores”, disse Pedro Domingos. Em
casa, com o sadino, sofrem nova derrota, desta vez pela margem mínima.
O Vitória Sad marcou aos 19 minutos,
um resultado que não se veio a alterar
até ao apito final. “Foi jogo de sentido

único onde concedemos uma oportunidade ao nosso adversário que teve
uma eficácia tremenda. Procurámos
o golo do início ao fim do jogo, infelizmente não tivemos a competência
e sorte para chegar à vitória”, disse
Pedro Domingos no rescaldo do jogo.
Na jornada quatro da segunda fase do
CN de Juniores B, o Real SC recebeu
o SL Benfica Sad. Ao intervalo, o Real
SC perdia pela margem mínima, mas
no regresso o Benfica aumentou os estragos: seis golos sem resposta. “Jogo
complicado contra uma grande equipa.
Marcado por duas partes distintas. A
primeira onde conseguimos ser competitivos e na maior parte do tempo
igualar o Benfica. Na segunda, cometemos alguns erros que nos custaram

PUB

Farmácia
Ortopedia e Perfumaria

Neill

Pedrosa

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

caro, a este nível de competição os erros pagam-se caro e foi o que aconteceu. Vitória justa do nosso adversário
com um resultado pesado para o que
foi o nosso esforço em campo”, disse o
treinador. Na receção ao Sporting, jornada 5 em atraso, o Real SC conseguiu
fazer um bom jogo, mas o resultado
voltou a ser penalizador. “Fizemos um
bom jogo, onde claramente o resultado
não espelha isso. A perder 1 0 ao intervalo com um golo de penálti a favor do
Sporting, conseguimos empatar e estar
por cima na segunda parte”, disse Pedro Domingos. Os leões colocaram-se
à frente nos minutos finais, 3-1 para
o Sporting. “Acabou por sorrir para o
Sporting, mas nada muda em relação
ao respeito e entrega dos meus jogadores. Tenho grande respeito pela sua
evolução e trabalho”, realçou o técnico
dos Juvenis.

Próximos jogos

Juvenis A

J13: REAL SC vs U. Leiria
Data: 5 de março
Hora: 11:00
Local: Campo n.º 2 do RSC

J14: Sacavenense vs REAL SC
Data: 10 de março
Hora: 11:00
Local: Campo do Sacavenense
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2.ª FASE DO CAMPEONATO NACIONAL DE JUNIORES C (SÉRIE E) - SUL

Iniciados A
sofrem derrotas díficeis
9.ª Jornada
REAL SC 0-3 Benfica Sad

10.ª Jornada
Portimonense 3-1 REAL SC

11.ª Jornada
REAL SC 1-1 Belenenses

12.ª Jornada
Lusitano Évora 2-1 REAL SC

13.ª Jornada
Despertar SC 2-1 REAL SC

O

Benfica Sad foi o adversário do Real
SC na jornada nove da segunda fase
do Campeonato Nacional de Juniores C. “O Benfica foi eficaz na primeira
parte, marcando dois golos. Depois na
segunda parte, entrámos fortes, determinados e equilibrámos o jogo fazendo
uma segunda parte melhor”, disse o treinador Tiago Teixeira. As contas do jogo
ficaram chegadas aos 0-3. Em Portimão,
o Real SC encontrou mais um adversário
de peso e voltou a escorregar na conquista de pontos. “Foi um jogo complicado
em que cometemos alguns erros que nos
custaram caro com o desenrolar da partida”, disse o técnico na análise do jogo

que ficou sentenciado por 3-1. Em
casa, o Real SC jogou com o Belenenses para a jornada
11. Um empate a
uma bola num jogo
marcado por equilíbrio e uma primeira
parte de qualidade.
“Pelo que se passou no jogo foi um
resultado justo e de
realçar mais uma
vez o grande espírito de grupo da nossa
equipa”, disse Tiago Teixeira. Em Évora,
o Lusitano complicou as contas ao Real
SC, avisado sobre as condições do campo
que ia encontrar, sabia que não seria um
jogo fácil. Ao intervalo, o Real SC estava
a perder, mas conseguiu igualar aos 53
minutos, já na segunda parte. O Lusitano
voltou a marcar pouco depois e fechou as
contas do jogo. “Foi um jogo difícil num
terreno impróprio para se jogar em que
não conseguimos adaptar nos facilmente às condições do campo, o que fez com
q a nossa primeira parte fosse má com
alguns erros individuais.” A penúltima
jornada da segunda fase do CN de Ju-

niores C levou a equipa de Tiago Teixeira
até Beja para jogar com o Despertar SC.
O Real SC marcou primeiro com um golo
de Simão Moreira à meia hora de jogo.
Um resultado que se manteve até ao intervalo, mas no regresso os alentejanos
deram a volta. O 2-1 ficou resolvido aos
41 minutos. “Foi um jogo com duas partes distintas. Na primeira parte, tivemos
períodos bons em que fomos coroados
com resultado positivo para intervalo. Na
segunda parte, sofremos um penalti no
primeiro minuto com golo do Despertar
SC. Logo a seguir sofremos o segundo e
desorganizamo-nos e acabámos por não
fizer uma boa segunda parte”, disse o
treinador no rescaldo do jogo.

Próximos jogos

Iniciados A
J14: REAL SC vs Sporting
Data: 10 de março
Hora: 11:00
Local: Campo n.º 2 do RSC

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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KICKBOXING

Team Real recebe treino
com campeão de Muay-Thai

A

convite do nosso Técnico, mestre António Duarte o Team Real recebeu o Campeão do Mundo e da Europa de Muay-Thai, Nuno Neves, para um treino muito
especial na sede do Real SC. Nuno Neves foi cinco vezes campeão do Mundo, outras cinco vezes da Europa e já alcançou o título nacional dez vezes. A visita durou cerca de duas horas e contou com a sala cheia. Antes da parte prática, houve introdução
à filosofia e ao espírito do Muay thai, a arte marcial com maior tradição na Tailândia.
Depois iniciou-se a parte prática com as deslocações e posições de guarda no Muay-Thai, a respiração para o controle dos movimentos de ataque e defesa. Após treinar
o equilibro nas diversas posições de guarda, foi dado o início das técnicas isoladas de
braços e pernas com
a introdução de ataques contra-ataques.
“A parte final foi dedicada à parte física e
a descompressão de
uma excelente aula
dedicada ao Muay
Thai. De salientar o
bom empenho e dedicação de toda a equipa”, disse o Mestre
António Duarte.

coração vivo

XADREZ

Real SC já
compete nas
provas oficiais

A equipa de Xadrez do Real SC já tem
sete jogadores federados nas competições oficiais: Jorge Martins, Juan Gonçalves, Ricardo Ramos, Miguem Gonçalves, Miguel Ferreira, José Pedro da Silva e Domingos Massena. Os nossos jogadores já se estrearam no campeonato
distrital de semirrápidas da Associação
de Xadrez de Lisboa. Relembramos que
a formação em Xadrez acontece à quarta-feira pelas 19 horas e ao sábado à
tarde para jogo livre (mais informações
na secretaria da Sede do Real SC / ver
mensalidade na página 16).

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

28,00€ mês

4-8 anos:

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 e 4.ª das 19h45 às 20h35

28,00€ mês

DANÇA CONTEMPORÂNEA

28,00€ mês

DANÇA ESPANHOLA

25,00€ mês
28,00€ mês

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

HIP HOP GOLD (+25 ANOS)

14,00€ mês
28,00€ mês

Banda
Sábado das 11h00 às 11h55

25,00€ mês

Avulso - 3 €

Canto
Sábado das 14h00 às 14h55

30,00€ mês

3.ª feira das 20h30 às 21h30

ZUMBA*

6.ª feira das 20h00 às 20h50

2.ª feira das 21h às 22h

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

Música
30,00€ mês

                   5.ª feira das 20h30 às 21h30

6.ª feira  das 20h45 às 22h45

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

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

Sábado: das 10h30 às 11h30

6.ª feira das 21h00 às 22h30

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

*NOTA: oferta seguro para sócios

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

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 feira das 18h40 às 19h40
5.ª feira das 18h45 às 19h45
Sábado das 9h30 às 10h30
AcroReal

35,00€ mês

3.ª e 5.ª feira das 19h45 às 20h45
Sábado das 10h30 às 13h00

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: Sábado das 11h30 às 13h30

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

➢ 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

➢ Pré-Competição

➢ Futebol Feminino

CORAÇÃO VIVO (+45 ANOS)
Turma I: 2.ª e 6.ª feira das 8h45 às 9h45

o 17:45h – 18:45h
o 18:45h – 19:45h

. Inscrição na AFL

>6 anos: 4.ª feira das 18h45 às 20h30

20,00€ mês

30,00€ mês*

Sábado das 10h00 às 12h30

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

Avançado: 3.ª feira das 20h00 às 21h00

GOLD + DANÇA ESPANHOLA

Nível I: 3.ª e 5.ª das 19h30 às 20h20

3.ª e 5.ª feira das 17h45 às 20h

30,00€ mês

Intermédio: 2.ª e 4.ª das 19h45 às 20h45

- 2.ª, 4.ª e 6.ª feira das 20h00 às 21h30

Tiro com Arco

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

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

Mais de 13 anos:

25,00€ mês

Sábado às 15h30 (Iniciação)

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

Kids I: 2.ª e 4.ª das 18h45 às 19h45

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

MENSALIDADE

Nível III: 3.ª e 5.ª das 20h40 às 21h30

HIP HOP

9 e 13 anos:

KARATE – DO – GOJU-RYU

4.ª feira às 19h00

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

Quarta-feira às 21h00

- 2.ª e 4.ª feira das 18h30 às 19h15

HORÁRIOS

Xadrez

BALLET

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

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

JU-JITSU

Dança

MENSALIDADE

Nível I: 2.ª e 4.ª das 17h45 às 18h35

Nível II

JUDO

3.ª feira das 19h40 às 20h40
HORÁRIOS

. 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

