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Os seniores têm somado pontos importantes para manter vivo o objetivo da época.
Vitória após vitória, o Real SC só depende de si mesmo para garantir acesso ao play-off de subida.

Dança e Ginástica

Tiro com Arco

Novos arqueiros e mais • Juniores - bons resultados na 2ª fase
recordes na primeira • Juvenis - evolução positiva da equipa
prova do CN de Campo • Iniciados - orgulho pelo feito histórico

Classes do Real SC
começam a mostrar
o trabalho da época
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Editorial

Em Foco!

Um grito de apoio:
Real! Real! Real!

Vamos ao Gym for Life!
O Real SC volta a participar naquele
que é o primeiro grande evento de
ginástica no país esta época
organizado pela Federação Portugue
sa
de Ginástica, o Gym for Life. O even
to
acontece entre 5 e 7 de abril no
pavilhão desportivo de Odivelas e
a Ritmix (dia 6) e a AcroReal (dia 7)
vão estar presentes. Venha apoiar
as
classes do Real SC!

“Juntos somos mais fortes”, é o título
de uma conhecida canção que tem sido
adaptado como lema de motivação em
diversas circunstâncias quando se torna
necessário apelar à união de todos para
se alcançar um determinado objetivo.
Hoje mais do que nunca, este “slogan” é
utilizado quando se sente a necessidade
de redobrar esforços para sairmos vitoriosos perante um desafio ou um adversário.
Noutra perspetiva sempre se ouviu falar
em bairrismo, uma palavra que tem por
definição o sentimento de afeição que se
tem ao bairro ou à localidade onde se
vive e contrariamente ao que alguns podem considerar não existe neste conceito qualquer complexo de inferioridade,
mas antes o orgulho na defesa da nossa
terra.
Por outro lado, e para além das interpretações que possam ser feitas, a mística traduz uma atitude coletiva na devoção, por exemplo, a uma causa ou a
um clube, ou na adesão entusiástica a
valores ou ideais.
Ao sublinhar estas definições é por
considerar que são muito relevantes
na existência de qualquer organização,
associação, coletividade ou clube. E é
importante dar corpo a estes sentimentos quando somos chamados a participar ativamente nas atividades do nosso
clube!
Sentir que juntos somos mais fortes
para chegarmos à vitória ou que somos
bairristas na defesa da nossa terra ou
ainda que a mística é algo que deve estar presente em qualquer momento, é
antes de tudo contribuir de forma positiva para o superior interesse do clube.
Mas isto só acontecerá se formos verdadeiramente protagonistas ativos no
apoio a quem nos representa nas diver-
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FitBox já arrancou
O mestre António Duarte,
responsável pelas modalidades de
Kickboxing e Muay-Thai no Real SC,
já deu início às aulas de Fitbox, uma
novidade no clube pensada para
quem quer perder peso, tonifcar os
músculos e ganhar resistência. As
aulas acontecem na sede do RSC às
segundas e quintas-feiras a partir
das 19 horas e têm 45 minutos de
duração. Venha experimentar! Mais
informações na secretaria da sede
.

sas manifestações desportivas sobretudo nas que têm caraterísticas competitivas em que está em causa o único resultado que interessa, ou seja, a vitória.
Claro está que todo o apoio é igualmente
fundamental quando temos equipas ou
classes das diversas modalidades em
eventos de representação, sejam eles
a nível local, nacional ou internacional,
porque também nestes casos é o nome
do clube que está em causa. Pessoalmente, antes de qualquer outro clube,
eu sou do Real Sport Clube!
Hoje, quero realçar o momento que estamos a viver com a nossa equipa de futebol sénior que disputa o Campeonato
de Portugal. Estamos numa fase crucial
da competição e, por isso, a nossa equipa espera contar com o apoio de todos.
Um apoio que os nossos jogadores e
técnicos devem sentir, do princípio ao
fim, de forma entusiástica nas bancadas
do estádio nos jogos em casa mas também, quando possível, nas deslocações
ao campo do adversário.
Vamos vestir a camisola do 12º jogador
e transmitir assim à nossa equipa a força e a energia necessárias para levar de
vencida os adversários nas jornadas que
faltam para se alcançar o objetivo traçado no início da época.
É com este espírito que temos criado diversas dinâmicas para levar os sócios e
adeptos às bancadas, procurando gerar
deste modo uma onda de apoio à nossa equipa. Queremos que muitos mais
sócios e adeptos façam parte deste imprescindível movimento de apoio.
Agora mais do que nunca, devemos dar
expressão ao “Juntos somos mais fortes”, ao bairrismo e à mística do clube!
Real! Real! Real!
O presidente da direção,
Adelino Ramos
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MÊS DA JUVENTUDE

Realístika e Zumba atuam em conjunto
Fotos ShowTime Jovem: cortesia UFMMA

Porque o Real SC é mais do que um clube, é uma família e o sentimento de união e pertença está sempre
presente no que fazemos, é comum as classes gímnicas criarem simbioses para se reinventarem. Foi
o que aconteceu às classes de Cheerleaders e de Zumba a propósito do mês da juventude da UFMMA.

C

láudia Janelas e Carlos Pereira foram os responsáveis por mais um projeto de sucesso no Real SC. As Cheerleaders
receberam de braços abertos as alunas de Zumba e partir daí foi criada e aperfeiçoada uma coreografia conjunta com o
melhor de cada modalidade. Houve espaço para a música, a dança e o ritmo, mas também para as acrobacias da Realístika. Esta mega classe apresentou-se ela primeira vez no intervalo do jogo dos seniores com o Louletano, em casa, na jornada
25 onde o Real SC venceu por 3-0. No Show Time Jovem o Real SC voltou a brilhar com a atuação destas duas classes. Um
evento realizado a 16 de março no pavilhão João Carlos Cifuentes, em Monte Abraão, promovido pela União de Freguesias de
Massamá e Monte Abraão com vista à divulgação dos clubes e modalidades do concelho de Sintra. A iniciativa esteve inserida
no mês da juventude e contou com o cantor Badoxa e a bailarina Ana Cardoso, do programa “Dança com as Estrelas”.
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GINÁSTICA E DANÇA

Ritmix e Bloco WG “5.º Elemento”
na inauguração de pavilhão municipal

A

convite da Câmara Municipal de Sintra, o Real Sport Clube marcou presença na inauguração do pavilhão municipal de Ouressa
na freguesia de Algueirão-Mem Martins com a classe Ritmix e o Bloco WG “5º Elemento. A inauguração decorreu no domingo
dia 24 e foi presidida pelo presidente da Câmara Basílio Horta, tendo contado com a participação de vários clubes do concelho
O evento prolongou-se ao longo desse dia, mas o Real SC participou somente de manhã. A classe de ginástica rítmica da professora
Rita Carvalho foi uma das primeiras a atuar. Uma apresentação dividida em duas partes: a primeira sem aparelhos e a segunda com
fitas, arcos e bolas. No encerramento da cerimónia atuou o bloco “5.º elemento” do Real SC, projeto composto por quatro classes
(ginástica acrobática, rítmica, cheerleaders e dança contemporânea) que irá representar o clube, o concelho e o país no maior
evento mundial de ginástica representativa, o World Gymnaestrada,
que este ano acontece em julho na Áustria. Foi um momento de total
emoção no inaugurado pavilhão em Ouressa, com o silêncio a tomar
conta dos espetadores. No final da atuação, o Real SC foi aplaudido
de pé! E mais uma vez, as nossas ginastas encheram o clube e o concelho de orgulho com uma exibição de alto nível!

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

19,1 cm
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FORMAÇÃO

Real SC leva ritmo e Yoga
ao DançAlhandra

A

s classes de Ballet e Dança Contemporânea III, orientadas pela professora Sandra Santos, foram convidadas a participar na edição deste ano do DançAlhandra. Esta é uma iniciativa que tem ganho espaço no calendário anual de eventos
de dança, um encontro de escolas que com vista à partilha de conhecimentos entre bailarinos e coreógrafos, ao mesmo
tempo que há espaço e palco para atuações e performances. As nossas bailarinas participaram em várias formações, palestras e atuaram em duas ocasiões distintas, na mostra e no momento destinado aos jovens criadores. O Real SC contou ainda
com a professora Helga Martins, responsável pela modalidade de Yoga no clube, que esteve no evento para dar um workshop.
Um momento de meditação e descontração para todos os participantes porque na dança, como em outras modalidades, a
concentração é fundamental para a formação e evolução desportivas. “Foi um dia longo e cansativo, mas o saldo é sempre
positivo”, disse a professora Sandra Santos.
BILHAR TRÊS TABELAS

RSC B a um passo da subida de divisão

A

equipa B de bilhar três tabelas do Real SC contínua na frente da
classificação quando falta uma jornada para o fim da 2.ª divisão
do campeonato nacional. Depois de perder com o SL Benfica por
3-1 e com os Dragões de Lisboa A por 4-0, o Real SC recuperou pontos
na jornada 13 ao vencer o Ginásio de Lisboa B por 3-1. Se vencer o jogo
com o ABL – Euromaster, garante a subida de divisão. As outras duas
equipas de bilhar do Real SC não conseguiram resultados tão positivos nas 1.ª e 3.ª divisões do campeonato nacional. A equipa 1 venceu
o Sporting C por 3-1 (na foto) depois de perder em dois encontros com
os leões, com a equipa B foi derrotada por 4-0 e com a equipa A por
1-3. A equipa 3 está em terceiro lugar quando faltam duas jornadas
para o fim do calendário, resultado da derrota com Clu.B.E B por 3-1
e da vitória sobre o ABL – Euromaster por 4-0.
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CHEERLEADERS

Realístika: uma classe única
e só para raparigas
O projeto começou há cerca de quatro anos pela iniciativa da professora Cláudia Janelas. A ideia era criar
uma classe de Cheerleading com contornos semelhantes às classes norte-americanas. Um grupo composto
unicamente por raparigas com gosto pela dança e ginástica para dar espetáculo em nome do Real SC.

A

classe começou do
cimentos básicos de
zero. Um grupo de
ginástica, mas com
meninas estava pretrabalho conseguiu
parada para enfrentar o
aperfeiçoar e descodesconhecido, algumas já
brir novas técnicas.
tinham conhecimentos de
“Aprendi muita coisa.
ginástica, outras procuMelhorei as técnicas
ravam neste projeto um
que já conhecia e
encaixe no desporto, algo
hoje já sei fazer mais.
que ainda não tinham enAlém disso, as CheShelly Oliveira e Teresa Freire
contrado em outra modaerleaders ajudaramlidade. Foi o caso de Shelly Oliveira, agora -me a deixar de ser tão tímida”. Quem não
com 15 anos, lembra-se como foi o início tinha grande problemas de timidez, era
da classe. Chegou às Cheerleaders com Teresa Freire, de 14 anos, que também
uma vizinha que andava a experimentar está na classe desde inicio mas já trazia
várias modalidades. “Ela descobriu este bagagem gímnica. “Praticava ginástica na
projeto e convidou-me para vir com ela. Escola Secundária Miguel Torga até que a
Sempre quis fazer parte de alguma coi- minha mãe sobe do projeto das Cheerlesa, mas nunca tinha tido coragem para aders e vim experimentar. Achei bastante
vir sozinha”, disse. Shelly recorda que foi piada por não ser simplesmente ginástica
um pouco difícil a adaptação, tinha conhe- e dois ou três saraus por ano. É algo diferente e como tem o componente da dança
e atuamos mais vezes, não podia deixar
de gostar”, disse.

Dança & Ginástica
O Cheerleading é uma modalidade que
funde música, dança e ginástica em performances complexas utilizadas para entreter o público nos intervalos de eventos
desportivos, como jogos de futebol, basquetebol, hóquei, entre outros. A nossa
Realístika é a classe gímnica do Real SC
que atua mais vez ao longo da época, está
na maioria dos jogos de futebol sénior em
casa, mas já atuou por diversas vezes fora
de portas. Em quatro épocas de existência, a atuação mais marcante na vida destas ginastas
foi na Taça de
Portugal (oitavos de final,
época 20162017), quando
o Real SC jogou com o SL
Benfica no estádio do Restelo. “Foi as-

PUB
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sustador! Mas a confiança em mim e no grupo
ajudou-me a enfrentar o
medo e a minha timidez”,
disse Shelly. As Cheerleaders também têm sido
convidadas a atuar em
eventos de basquetebol
e hóquei, alturas em que
a proximidade ao público
as deixa mais expostas
e, consequentemente,
nervosas. “Como não
conhecemos o público,
o nervosismo é sempre
maior. Quando vamos ao
hóquei ou ao basquetebol estamos mais
perto do público e tudo se torna mais evidente. Levamos sempre o Real SC ao peito e é bom para mostrarmos o que o clube
tem”, disse Teresa Freire.
Só para meninas
Entre acrobacias e muito toque de anca,
o Cheerleading é pensado para meninas,
ainda que às vezes possam surgir rapazes
no grupo. Apesar de não ser impossível,
a treinadora e as atletas parecem dispensar bem essa ideia. “É o que faz mais
sentido. Para mim o foco está em aumentar um pouco mais a classe e não em introduzir rapazes no grupo. Atualmente
são dez ginastas e o ideal seriam 20 a
25”, disse Cláudia Janelas. Para Shelly e
Teresa a ausência de rapazes na classe
nem é notada e
acham melhor
assim. “As relações
entre
nós e a química
são mais fortes.
Temos as mesmas conversas
e os mesmos
problemas, se
houvesse rapazes já não

era assim”, disseram as
ginastas que também
revelaram a boa relação
que têm com a treinadora. Para Teresa Freire o
facto de a classe ser pequena e só de raparigas
ajuda a criar uma melhor
relação com a treinadora que assim tem mais
tempo ajudar cada uma
de forma personalizada.
“Nos treinos, ela está
sempre presente quando precisamos. Uma das
coisas mais reconfortantes que se pode ouvir de um treinador é
saber que ele tem confiança em nós mesmo quando nós duvidamos, e dizer-nos
para não termos medo porque ela estará
lá para nos agarrar se cairmos e não nos
vai acontecer nada”, disse a ginasta.
World Gymnaestrada 2019
As Cheerleaders fazem parte do bloco
que irá representar o Real SC no World
Gymnaestrada deste ano, na Áustria.
Uma estreia para as ginastas, mas não
para a treinadora. Cláudia Janelas já experienciou o maior evento do mundo de
ginástica por três vezes, duas enquanto
treinadora e uma como atleta. “O apuramento do Real SC foi a loucura. Há meninas com 12 anos que vão sair do país
durante uma semana pela primeira vez

na vida. Isto marca aa vida de um ginasta,
mais até do que as próprias competições
porque isto é o maior evento mundial de
ginástica representativa”, disse a treinadora. Cláudia Janelas considera o bloco
do Real SC um dos mais bonitos que vão
ser apresentados. “Este foi um trabalho
muito bem conseguido, mas foi duro. Não
foi um trabalho fácil, tivemos de gerir 70
miúdos de áreas e idades distintas. Mas
conseguimos ultrapassar essas dificuldades e o resultado tem todo o mérito dos
treinadores e dos atletas envolvidos”.
Verónica Ferreira

C

láudia Janelas
começou a
trabalhar com
o Real SC em 2006
com a classe de
acrobática, quer em
competição como
representação. A
primeira vez que
estes atletas foram
a campeonatos de
ginástica foram
medalhados e também foi com essa
classe que o Real SC foi a primeira
vez à Gymnaestrada em 2011, em
Lausanne, e no ano seguinte foi ao
Festival Del Sol, na cidade italiana
de Riccione. Também nesse ano, o
Real SC participou no Eurogym em
Coimbra, em parceria com a classe
de Rítmica. Atualmente, além de
ser treinadora das Cheerleaders,
Cláudia Janelas colabora há 3 anos
com o RSC na função de Relações
Públicas. “Nestes quatro anos de
Cheerleaders, começámos com
meninas que nunca tinham feito
ginástica na vida e neste último
ano, a evolução das ginastas tem
sido significativa, elas têm imensa
motivação para trabalhar e isso
deixa-me muito orgulhosa”, disse.
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KICKBOXING / MUAY THAI

Encontro junta
45 atletas

R

ealizou se no passado dia 2 março no pavilhão da escola secundária Egas Moniz, em Massamá, o VIII Friendly Meeting do Real Sport
Clube. Um evento que contou com a presença de seis equipas:
Aguias Camarate, Team João Paulo Lima, CAQueluz/ EKRF, Team Vítor
Santos, Clube Recreativo Bairro Janeiro e Team Real. “Este torneio tem
teve como objetivo proporcionar e preparar os atletas jovens a iniciação
na competição e a preparação com vista ao campeonato de Lisboa a realizar no mês de maio”, explicou o responsável de Kickboxing e Muay Thai
do Real SC. Os combates foram realizados em várias disciplinas de kickboxing: light contact, kick light em todos os escalões, masculinos e femininos. O Team Real apresentou os seguintes atletas estreantes neste
tipo de competição: Daniel Pinheiro, Cláudia Vieira, João Lopes, Tomás
Afonso, Manuel Fonseca, André Veríssimo, Vasco Silva e Tomas Carneiro realizaram combates equilibrados revelando ainda algum nervosismo perante adversários mais experientes, demonstrando muita margem de progressão. Os restantes foram David Pires, Diogo Pires, André
Venceslau, Alexandre Santos e Andrii Vozny que cumpriram os mínimos
exigidos para este tipo de provas,
mais evoluídos com boa troca de
golpes e boa movimentação nas
técnicas de ataque e de defesa.
Ao longo da tarde foram efetuados 30 combates, com a participação de 45 atletas. “Mais uma
grande tarde de convívio entre
todos os participantes, além do
público que assistiu com grande
entusiasmo”, referiu o mestre
António Duarte. No final do encontro, todos os atletas receberam medalhas e os clubes taças
referentes ao Meeting.
PUB

Estreias em
competição

O

Team Real participou na gala da Arena Camarate
Warriors 2, realizado a 9 de março, com dois atletas, David Pires e Andrii Vozny, tendo em vista a preparação para os campeonatos de Lisboa, a realizar em
maio. Andrii Vozny realizou um combate de Low kick contra o atleta João Duarte, do Team Vítor Santos. “Foi um
excelente combate com um início muito rápido na troca
de golpes entre os atletas, maior pressão por parte do
seu adversário Andrii, respondeu sempre com muita segurança aos ataques com um boxe bem apoiado nos dois
últimos assaltos que quase levaram o seu adversário ao
tapete. Um bom desempenho que antevê mais e melhores prestações futuras”, disse o mestre António Duarte.
David Pires teve como adversário Bizer Bekirov do TTRenegate num combate de três assaltos em Muay Thai,
que se antevia difícil perante um adversário também ele
praticante de boxe. “O primeiro assalto do combate foi
dominado pelo seu adversário que apresentou trabalho
de mãos mais efetivo, no entanto após as indicações recebidas dos treinadores para o segundo assalto, David
conseguiu retificar e equilibrar o combate respondendo
com boas trocas e técnicas de boxe e pernas que levou ao
rubro a assistência, conseguindo um pressing no terceiro
assalto que quase levou o seu adversário á contagem de
proteção”, explicou o técnico referindo que mais uma vez,
o Real SC realizou “um excelente combate e uma prestação muito acima do seu anterior combate, a mostrar
maior confiança e melhor técnica para o futuras prestações”. O mestre António Duarte realça ainda o apoio aos
atletas por parte dos restantes membros do Team Real e
dos familiares presentes.
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TIRO COM ARCO

FUTEBOL

Há novos arqueiros e
mais recordes nacionais

A

secção de Tiro com Arco do Real SC organizou a primeira prova do CN de
Campo no estádio do Real SC. Estiveram presente 115 atletas, representando 18 clubes. No final, o balanço foi positivo para os 28 arqueiros do
Real SC presentes. Registámos dois recordes nacionais coletivos, oito vitórias
individuais e quatro coletivas. Mais uma vez a organização foi elogiada pelos
particiantes, houve resultados positivos e novos arqueiros em prova, além de
termos tido todos os arqueiros que compõem a selecção nacional deste ano em
campo. Nos resultados do Real SC, destaque para as vitórias de recurvo homens seniores e veteranos, respetivamente por Diogo Ramos e Carlos Almeida. Nos compound, vitórias de João Carlos Alves, Patrícia Paixão, Guilherme
Domingues, Bárbara Duarte, David Hryor’Yev e Beatriz Ferreira. A equipa masculina de recurvo seniores homens triunfou. E as equipas compound seniores
senhoras e veteranos homens, para além de triunfarem, estabeleceram novos máximos nacionais. Destaque ainda para estreias de novos arqueiros, nas
categorias infantis, nesta
primeira prova da temporada. Das cinco estreias,
dois são arqueiros do
RSC, na divisão recurvo, e ambos na categoria
robin. O Sérgio Surgy e o
Simão Magalhães, juntamente com a Elisabete
Hryor’Yeva brilharam e
conquistaram a vitória
coletiva para o Real SC.
PUB

O regresso
de Vinícius

O

internacional brasileiro Carlos Vinícius visitou o Real SC na jornada 26 do Campeonato
de Portugal. Vinícius recordou os tempos
passados no clube que lhe abriu portas para a
Europa há cerca de dois anos. O avançado vestiu a camisola do RSC e foi um dos melhores da
época 2017-2018 da II Liga. O árduo trabalho e
as excelentes exibições levaram-no para voos internacionais. No fim da época 2017-2018 o Nápoles comprou o jogador que depois da pré-época
voltou para Portugal para jogar por empréstimo
no Rio Ave. Esteve pouco tempo por cá, agora foi
emprestado ao Mónaco de Leonardo Jardim. O
jogador não afasta hipótese de voltar a jogar em
Portugal assim como a de vestir a camisola de
um dos grandes clubes do país. Vinícius
aproveitou a visita ao
RSC para agradecer
ao clube, tendo oferecido a camisola oficial do Mónaco com o
seu nome. O Real SC
por sua vez também
entregou um quadro
com fotografias que
marcaram a passagem do jogador pelo
clube.
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CAMPEONATO DE PORTUGAL

Seniores dão tudo na luta pela subida
25.ª Jornada
REAL SC 3-0 Louletano

A

26.ª Jornada
REAL SC 3-0 Pinhalnovense

equipa de António Pereira continua firme no objetivo da época.
Na jornada dupla em casa não
deixou fugir os três pontos e no Açores conseguiu correr atrás do prejuízo da derrota e igualar em cima do
minuto 90. Na receção do Louletano,
o espetáculo de futebol não surpreendeu, mas o Real SC acabou por golear
os algarvios: três golos sem qualquer
oportunidade de resposta. O Louletano
bem tentou reverter, mas os defesas
da equipa de Queluz estiveram atentos e poucos foram os lances de perigo
para as redes de Filipe Mendes. Foi de
bola parada que o Real SC se colocou
em vantagem no marcador, com Hugo
Machado a apontar de forma certeira
um livre à entrada da grande área aos
24 minutos. Pouco depois, Rui Batalha
marca e deixa o Real SC mais confortável para o intervalo. No regresso, o
Louletano continua a pressionar, mas
mais uma vez a eficácia ditou o vencedor com Hugo Machado a bisar no fecho
das contas mesmo no cair do pano. Na
receção do Pinhalnovense o Real SC

PUB

27.ª Jornada
Angrense 3-3 REAL SC

teve alguma dificuldade a encontrar o
seu encaixe no jogo na primeira meia
hora de jogo, com o adversário a criar
pressão e algumas situações de perigo.
O primeiro golo surgiu perto do intervalo e isso mudou o rumo do jogo. O 2-0
deixou o Real SC mais à vontade e fez
com o adversário caísse na sua tática
e estratégia de jogo. O 3-0 chegou pouco depois e fechou as contas do jogo,
apesar de ainda terem sido registadas
algumas oportunidades falhadas para
dilatar a vantagem. Nos Açores, o Real
SC estava obrigado a vencer para manter o segundo lugar, mas não foi além
do empate. A equipa de Queluz marcou
primeiro, já em cima do intervalo. No
regresso ao relvado, a equipa insolar
corre atrás do prejuízo e iguala o resultado aos 53 minutos. A vantagem
para os açorianos surge pouco depois
e aos 82 fica feito o 3-1 na conversão
de uma grande penalidade. Nada satisfeitos com o resultado, os jogadores
do Real SC fazem tudo para inverter e
conseguem igualar em cima do minuto
90, já depois da expulsão de um jogador
adversário. Com
este ponto conquistado, o Oriental sobe ao segundo lugar, depois da vitória sobre o Moura pela
margem mínima.
O Real SC tem
agora dois pontos de diferença e
está em terceiro.

Próximos jogos

SENIORES
J29: FC Ferreiras vs REAL SC
Data: 7 de abril
Hora: 16:00
Local: Estádio Nora

J30: REAL SC vs S C Praiense
Data: 14 de abril
Hora: 16:00
Local: Estádio do RSC

J31: Oriental Lisboa vs RSC

Data: 20 de abril
Hora: 16:00
Local: Campo Engº Carlos Salema
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CAMPEONATO NACIONAL DE JUNIORES - SÉRIE D (II DIVISÃO) - 2.ª FASE

Juniores sem problemas
na manutenção
4.ª Jornada
Portalegrense 0-2 RSC

O

5.ª Jornada
REAL SC 1-0 Marinhense

s juniores têm conseguido manter o ritmo para garantir a continuação na segunda
divisão do Campeonato Nacional. Em Portalegre, o Real SC voltou a vencer num
jogo intenso num relvado difícil. Pedro Gasparinho referiu que a equipa conseguiu
dominar grande parte da partida. Tony An marcou em cima do intervalo e ao cair do
pano Cláudio Santos selou as contas. “Na segunda parte, após uma expulsão para cada
lado o jogo ficou partido durante alguns momentos, mas soubemos reagir e acabamos
por matar o jogo numa excelente saída em contra ataque. De salientar o empenho e
maturidade dos nossos atletas em adaptarem-se e continuarem a mostrar a qualidade e evolução. Na receção da equipa Marinha Grande, os juniores foram superiores,
mas só conseguiram a vantagem que lhes traria a vitória na segunda parte. Tony An
marcou aos 58 minutos e o Real SC conseguiu manter esse resultado até ao apito final.
“Foi uma exibição muito
sólida da nossa equipa.
Conseguimos controlar o
adversário durante grande parte do jogo”, disse
o técnico na análise do
jogo. A jornada seis jogou-se em Loures, onde
já sabia que seria num
campo difícil. Ao segundo
minuto de jogo, Edney Ribeiro dá vantagem para a
equipa de Pedro Gasparinho. Um resultado que
o Real SC não conseguiu segurar e ainda no primeiro tempo, o Loures iguala o jogo.
“Conseguimos uma entrada muito boa, chegamos à vantagem. Mas após o golo e a reação normal do adversário, não gerimos da melhor forma”, explicou o treinador. À sexta jornada, o Real SC ocupa o terceiro lugar na classificação com 28 pontos, menos um
que o segundo classificado, SC União Torreense SAD, equipa que irá receber dentro de
duas jornadas. Nota ainda para a recém-chegada de dois jogadores que disputaram o
Campeonato Nacional de Juniores B (juvenis), Francisco Milheiro e Xavier Coelho. Pedro Gasparinho elogia o desempenho dos jogadores que, apesar de treinarem há pouco
tempo com a nova equipa, já provaram em campo ter bastante qualidade.

6.ª Jornada
Loures 1-1 REAL SC

Próximos jogos

JUNIORES
J8: REAL SC vs Torreense

Data: 6 de abril
Hora: 16:00
Local: Campo n.º 2 do Real SC

J9: SU Sintrense vs REAL SC
Data: 13 de abril
Hora: 16:00
Local: Parque Da Carreirinha

J10: G. Alcobaça vs REAL SC

Data: 20 de abril
Hora: 16:00
Local: Estadio Municipal De Alcobaça

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE QUELUZ E BELAS APOIA O DESPORTO
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 A terminam orgulhosos
com evolução do grupo
13.ª Jornada
REAL SC 2-1 U. Leiria

A

s duas últimas jornadas da segunda
fase do Campeonato Nacional acabaram por ter duplo significado. Em
casa, o Real SC recebeu e venceu o Leiria
num jogo de sentido único. “Apesar do
golo sofrido, tivemos o domínio completo
do jogo sem conceder oportunidades ao
adversário”, disse Pedro Domingos no
rescaldo. Nos primeiros minutos de jogo,
o Real SC ficou em desvantagem com o
golo do Leiria. Este resultado manteve-se até ao intervalo, mas na segunda parte Abulai Sanha marca e aos 68 minutos
Goncalo Farlens fechas as contas. Já na
última jornada do calendário, os Juvenis
acabaram por sofrer uma pesada derrota em Sacavém por 4-0. “Não estivemos
ao nosso nível, ainda assim nada muda o
percurso e a chegada à segunda fase”,
disse o treinador. Os Juvenis B terminaram a época depois de uma segunda fase
exigente, repleta de jogos difíceis. Pedro
Domingos dirigiu a equipa e faz um ba-

14.ª Jornada
Sacavenense 4-0 REAL SC

lanço “satisfatório” do resultado obtido.
“A época teve duas fases. Uma primeira
em que fomos muito objetivos naquilo
que era o nosso modelo e uma segunda
fase onde tivemos algum azar com as lesões, mas ainda assim, para este grupo
de jogadores e a contar com aquilo que
tinham sido os anos anteriores, acho que
foi muito importante”, disse o técnico.
A fase de apuramento de campeão do
Campeonato Nacional de Juniores B foi
disputada por oito equipas, grupos fortes
entres os quais estavam o Benfica Sad, o
Sporting Sad, o Belenenses ou o Loures.
O Real SC começou bem, com algumas
vitórias. Em Setúbal, para a jornada três
da segunda fase, os Juvenis venceram
por 3-0 e Pedro Domingos realça esse
jogo como um bom exemplo da garra e
capacidade de adaptação da equipa. “Foi
uma vitória importante num campo difícil.
Apesar de termos feito alguns bons jogos, acabámos por perder… ainda assim

conseguimos acabar
à frente de duas grandes equipas”, disse o
treinador referindo-se ao facto do Real
SC ter terminado o
Campeonato Nacional em sexto lugar e
à frente do V. Setúbal
e do U. Leiria. Pedro
Domingos considera,
por isto, que o grupo
fez um campeonato “satisfatório”, não
só pela evolução da
equipa, mas também
da sua enquanto treinador. Há dois jogadores que estão agora inseridos nos Juniores, Francisco Milheiro e Xavier Coelho. “Isso prova que houve uma evolução
e um trabalho bem conseguido. Acredito
que haverá mais jogadores próximos de
evoluir para outros escalões. Além disso,
a meio da época tivemos outras saídas
importantes, nomeadamente um jogador
a ir para o Sporting. Isso valoriza bastante não só os jogadores, como também o
clube”, disse o técnico. Pedro Domingos
assume agora o comando dos Juvenis
B, mais de 30 jogadores. “É um grupo
grande que dificilmente se manterá na
próxima época, mas isso também é bom
e espelha o que a vida é. Temos que nos
manter concentrados, focados e procurar dar o nosso melhor para não baixar
a qualidade do nosso trabalho e não colocar em risco o lugar que desejamos, o
Campeonato Nacional”, disse o treinador.

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

Iniciados A:
“Não há impossíveis no futebol
e esta época prova isso mesmo”
14.ª Jornada
REAL SC 0-0 Sporting SAD

O

Campeonato Nacional de Juniores
C chegou ao fim e o Real SC terminou em 6.º lugar, com 12 pontos.
Uma participação histórica na segunda
fase assinalada com orgulho pelo treinador. “Em primeiro lugar, estamos todos
de parabéns porque não sendo objetivo
principal acabámos por fazer história e
ir à segunda fase, a de apuramento do
campeão”, disse Tiago Teixeira. Claro
que a chegada a este feito não aconteceu
por acaso, o Real SC fez uma primeira
fase de sonho, com excelentes exibições
que surpreenderam jogo a após jogo. “O
que nos permitiu ir à segunda fase foi
inédito e surpreendente para os jogadores. Tivemos uma primeira volta extraordinária, em que mais uma vez conseguimos surpreender. Pessoalmente,
nunca imaginei ir a uma segunda fase,
nem conseguir fazer aqueles jogos. Foi
tudo uma ótima surpresa. Foi um sonho,

mas um sonho bem REAL. Não há impossíveis no futebol e esta época prova
isso mesmo”, disse o técnico dos Iniciados. Imbuídos de todo o espirito de vencedores, equipa técnica e jogadores lançaram-se na segunda fase com a mesma garra de até então. Com o passar
das jornadas, a pressão tomou conta do
grupo e a quebra acabou por acontecer.
“Penso que o continuar desse sonho foi
quebrado por alguma ingenuidade nossa. Não chegámos à segunda fase por
sorte ou acaso, conseguimos jogo após
jogo. E até à derrota com o despertar,
tudo parecia estar ao nosso alcance”,
disse o treinador referindo-se ao jogo
em casa frente ao Despertar SC, para a
jornada 6. “Entrámos mal porque achámos que iriamos vencer sem dificuldades, acabámos por perder o jogo. A partir dai, caímos na realidade e percebemos que as coisas não seriam assim tão

fáceis”, recordou o técnico. Nesta
altura, o Real SC ocupava o terceiro lugar com igualdade pontual
com o Benfica SAD a um ponto de
diferença sobre o Sporting SAD,
equipa que viriam a defrontar na
jornada seguinte e que acabou por
se revelar a mais pesada derrota
desta segunda fase (7-0). “Quando
vi que já não tínhamos hipóteses
de lutar pela terceira fase, dei um
prémio aos jogadores, garanti que
todos participavam nesta segunda
fase. O que mais nos orgulha é,
além de termos ido à segunda fase, ainda termos conseguido fazer 12 pontos e
saber que todos os jogadores participaram neste Campeonato Nacional. Este
grupo foi realmente uma surpresa muito
grande. O mérito deste grupo foi terem
captado os valores do Real SC que a
equipa técnica lhes transmitiu. O grande
desafio foi integrá-los e fazê-los sentir
o peso de jogares pelo Real SC. Tiveram
uma evolução extraordinária como miúdos e como jogadores, mas foi o espirito
de grupo que se conseguiu alcançar que
esteve na base do que conseguimos”, reafirmou o treinador. Tiago Teixeira e os
jogadores vão continuar a trabalhar até
porque o grupo também compete no escalão de Juvenis B1, inserido no Campeonato da AFL Sub16. “Ganhámos o jogo
com o Damaiense (2-3), agora é seguir
em frente e começar a preparar os torneio onde iremos participar”.

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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GINÁSTICA PARA TODOS

Coração Vivo à conquista de Lisboa

A

turma do projeto Coração Vivo reuniu-se mais uma vez
para o Passeio em Família, iniciativa inserida na corrida da
Ponte 25 realizada a 16 de março. O Real SC marcou presença na caminhada com 46 pessoas, entre atletas e familiares.
Um percurso fantástico de quatro quilómetros percorrido entre o
museu da eletricidade, em Belém, e as docas de Alcântara. Esta
é a 13.ª vez que o Coração Vivo participa nesta iniciativa. Carlos
Dias, responsável pelo projeto de ginástica para todos destinado a pessoas com mais de
45 anos, considera que esta
é sempre uma excelente
oportunidade de reunir os
atletas e criar momentos
de convívio e diversão entre
familiares e amigos, porque é nisso que se resume
a essência do projeto e do
Real SC. No final do percurso, houve ainda tempo para
um lanche partilhado entre
todos. Mais uma excelente iniciativa onde reinou a
boa disposição e sorrisos
fáceis.

coração vivo

INSTITUIÇÕES QUE APOIAM O PROGRAMA “CORAÇÃO VIVO”

PUB

Farmácia
Ortopedia e Perfumaria

Neill

Pedrosa
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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

Dança

4.ª feira às 19h00

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

23,00€ mês

Nível I: 3.ª e 5.ª das 18h30 às 19h20

28,00€ mês

Nível II: 2.ª e 4.ª das 18h45 às 19h35

28,00€ mês

Nível III: 2.ª e 4.ª das 19h45 às 20h35

28,00€ mês

DANÇA CONTEMPORÂNEA

28,00€ mês

28,00€ mês

4-8 anos:

DANÇA ESPANHOLA
4.ª feira às 20h45 às 22h15

9 e 13 anos:

HIP HOP

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

Tiro com Arco

3.ª e 5.ª feira das 17h45 às 20h

25,00€ mês

Música

28,00€ mês

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

28,00€ mês

Banda
Sábado das 11h00 às 11h55

25,00€ mês

Avulso - 3 €

Canto
Sábado das 14h00 às 14h55

30,00€ mês

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

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

Intermédio: 2.ª e 4.ª das 19h45 às 20h45
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)
GOLD + DANÇA ESPANHOLA

Nível I: 3.ª e 5.ª das 19h30 às 20h20
Nível II: 2.ª e 4.ª das 19h35 às 20h25

ZUMBA*

6.ª feira das 20h00 às 20h50

14,00€ mês

3.ª feira das 20h30 às 21h30
4.ª feira  das 20h45 às 22h45
2.ª feira das 21h às 22h

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

Sábado: das 10h30 às 11h30

6.ª feira das 21h00 às 22h30

*NOTA: oferta seguro para sócios

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

Manhã: 2.ª, 4.ª e 6.ª das 9h00 às 10h00
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 5.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 17h40 às 18h40
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 (3-5 ANOS)

28,00€ mês

3.ª feira das 17h10 às 18h
6.ª feira das 17h30 às 18h30

CHEERLEADERS / REALÍSTIKA

30,00€ mês

2.ª feira das 18h45 às 20h
Sábado das 11h30 às 13h30
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

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 19h40 às 20h40

➢ 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 II

o 17:45h – 18:45h
o 18:45h – 19:45h

. Inscrição na AFL

4.ª feira das 18h45 às 20h30

Turma I: 2.ª e 6.ª feira das 8h45 às 9h45

30,00€ mês*

Sábado das 10h00 às 12h30
*Iniciação: acresce 5€/mês até terem material próprio

Kids I: 2.ª e 4.ª das 18h45 às 19h45

Mais de 13 anos:

KICKBOXING MUAY - THAI

25,00€ mês

Sábado às 15h30 (Iniciação)

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

- 2.ª e 4.ª feira das 18h30 às 19h15

KARATE – DO – GOJU-RYU

MENSALIDADE

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

HORÁRIOS

Xadrez

BALLET

Nível I: 2.ª e 4.ª das 17h45 às 18h35

Nível II

JUDO

MENSALIDADE

HORÁRIOS

20,00€ mês

. 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

