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Editorial

Em Foco!

Querer e acreditar
mais que os outros!

Dança Espanhola
A Tunassa - Tuna Feminina do
Instituto Superior de Agronomia
convidou a classe de Dança
Espanhola, da professora Marta
Martinez, para participar no
festival “Vai Rapariga”. Um
evento que se realiza dia 4 de
maio. A presença da professora
Marta Martinez e das alunas terá
dois momentos. Uma atuação e
também workshop de Sevilhanas.
A atuação será no Instituto
Superior de Agronomia, na Lagoa
Branca, a partir das 17 horas.

H

á provas que se apresentam como
corridas de cem metros, outras
como corridas de meio fundo e
outras que são verdadeiramente corridas de fundo. Cada uma delas tem
caraterísticas e exigências diferentes,
sendo em função do tipo de prova que
os atletas se devem preparar e que os
técnicos devem planear as estratégias
e as táticas.
Se, por um lado, a definição da estratégica e/ou da tática deve ter em conta fatores como a natureza da própria
competição e o objetivo que se pretende alcançar, há a considerar, por outro
lado, um fator muito importante e que
tem a ver com a qualidade dos adversários. Ter em consideração este fator
significa que se deve estudar e analisar
a fundo, ao pormenor, a natureza do
adversário, ou seja, os seus pontos fortes e as suas debilidades para melhor
se estruturar a estratégia e a tática e
assim tirar partido do que foi previamente definido.
Outro fator a sublinhar nesta equação
prende-se naturalmente com as capacidades do próprio atleta não apenas
em termos individuais mas também
num enquadramento coletivo, porque
quando se trata de um jogo de equipa
é o sentido de grupo, de conjunto, de
união e coesão, que tem mais probabilidades de vencer.
Muitas vezes se ouve dizer que determinado jogador “carrega a equipa às
costas” ou “se não fosse ele, a equipa
não teria vencido”, mas a verdade é que
o resultado do coletivo, de sucesso ou
insucesso, é sempre o somatório de
cada uma das partes mesmo que cada
uma delas não tenha o mesmo desempenho e rendimento.

Rítmica em Sintra
A classe de ginástica rítmica,
orientada pela professora Rita
Carvalho, foi convidada a participa
r
no Festival Gímnico da Sociedade
Tuna Operária de Sintra. O evento
acontece dia 18 de maio, pelas 21
horas, no pavilhão dos Bombeiros
Voluntários de Almoçageme.

World Gymnaestrada
O Bloco 5.º Elemento do Real SC
vai integrar a “Apresentação de
Portugal” (“Noite de Portugal”),
a decorrer no dia 11 de julho,
pelas 18h00, em Dornbirn, com
o espetáculo “ODUS”, no âmbito
da participação nacional na 16.ª
Gymnaestrada Mundial. O primeiro
treino geral será dia 19 de maio, no
Pavilhão Multiusos de Odivelas.

Para que a estratégia e a tática resultem em função destes fatores é fundamental que tudo seja devida e antecipadamente preparado e ensaiado antes
de cada prova, de cada jogo, de cada
demonstração ou representação no
caso de modalidades que não tenham
caráter competitivo mas que tenham
elevados níveis de exigência. Os treinos não devem servir apenas para os
atletas se prepararem e mostrarem as
suas capacidades individuais, mas tratando-se de uma equipa devem servir
também para ensaiar e executar soluções para uma melhor “performance”
coletiva que se traduza em resultados
positivos. Recordo a propósito o que
disse um dia Michael Jordan: “o talento
vence jogos mas só o trabalho em equipa ganha campeonatos.” Trabalhar no
duro durante um treino significa mostrar empenho e esforço, e deve ter uma
sequência e uma consequência na hora
da verdade. Esta não pode nunca ser
encarada de forma diferente do treino
ou do ensaio que se fez antes. A ser assim, bem que se pode dizer que estamos a enganarmo-nos a nós próprios e
isso certamente que ninguém quer.
Por último, para além dos aspetos técnicos individuais e coletivos, há que
desenvolver a capacidade mental para
sermos mais inteligentes que os outros
e não nos deixarmos ir abaixo perante
as dificuldades.
Ultrapassar os obstáculos e sermos
vencedores implica sempre sermos
psicologicamente mais fortes, ter mais
vontade, querer ainda mais que os outros. Chegar à vitória implica, sem dúvida, acreditar mais que os outros!
O presidente da direção,
Adelino Ramos
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SARAU DA PRIMAVERA

Estreias d’ouro no Real Fest
As classes gímnicas já começaram a apresentar o trabalho criado ao longo da época e o Real Fest foi
o primeiro sarau do clube. O evento teve também como propósito angariar fundos para a ida do Bloco
5.º Elemento à World Gymnaestrada, na Áustria.

Grupo de Metais da Sociedade
Filarmónica Nossa Senhora da Fé de
Monte Abraão

AcroFormativa Mista

O

Real Fest, nome dado ao
sarau de primavera, aconteceu no último dia de março no pavilhão da escola secundária Seomara da Costa Primo.
A coordenadora das modalidades do Real SC, Célia Afonso,
apresentou a cerimónia e Carlos
Dias, vice-presidente para as
modalidades, usou da palavra no
início do evento. Agradeceu ao
público presente, centenas de
familiares e amigos do Real SC
e das classes em exibição compareceram para a apoiar e conhecer os trabalhos desenvolvidos esta época. Para muitas das
classes presentes, esta foi a primeira atuação da época. No início, o público e as classes foram
presenteados com uma novidade neste tipo de eventos do Real
SC. O desfile inicial foi acompanhado por música ao vivo. Uma
iniciativa em colaboração com
o Grupo de Metais da Sociedade
Filarmónica Nossa Senhora da
Fé de Monte Abraão. O grupo foi
composto pelos músicos João
Bessa, Cláudia Dias, Ricardo

Ballet Iniciação

Dança I

Lx Skippers I e II

Rítmica I

Martins, Stanislau Bastos, João Conde
e Óscar Oliveira. O Real Fest teve duas
sessões: as classes com atletas mais
novos atuaram de manhã e para o período da tarde ficaram reservadas as
atuações dos mais crescidos. A primeira parte começou com classes do Real
SC. As bailarinas da professora Sandra
Santos da classe de Ballet I foram as
primeiras a atuar. Um momento gracioso que, apesar de denunciar algum
nervosismo por parte das bailarinas,
foi bastante aplaudido pelo público. A
AcroFormativa Mista, orientada pelos
professores Catarina Carvalho e Hugo
Rodrigues, mostrou a flexibilidade e
versatilidade dos movimentos e técnicas. Uma atuação muito apreciada por
todos e que encheu de orgulho atletas
e treinadores. Seguiu-se a classe I de
ginástica rítmica, da professora Rita
Carvalho, e depois a classe de Dança
I, da professora Sandra Santos. O Real
Fest contou com três clubes convidados. A primeira classe convidada a atuar é do Clube Atlético de Queluz e usa
cordas como aparelho. A Lx Skippers I
e II mostraram como saltar à corda já
não é o que era e que além de divertido pode ser um ótimo mote para fazer
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Rítmica II

Grupo Juvenil

MiniAcro

Especial Gym

exercício e acrobacias. O espetáculo continuou com a classe MiniAcro do Real SC, também orientada pelos professores Catarina Carvalho e Hugo Rodrigues. O grupo de ginástica acrobática arrancou suspiros da plateia com números arriscados e cheios de ritmo. Depois
foi hora de ver a atuação de mais um clube convidado: as Up4Dance
do Clube Desportivo Agrupamento de Escolas Amadora Oeste. Antes
do encerramento da primeira parte do Real Fest, atuaram a classe III
de ginástica rítmica, da professora Rita Carvalho, e o Grupo Juvenil,
do Sporting CP, terceiro clube convidado a participar no espetáculo.
Uma atuação de ginástica com recurso a mini trampolins. No final
das atuações no período da manhã, o Bloco 5.º Elemento presenteou

Up4Dance

Rítmica III

Dança II

Raparigas

PUB
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AcroReal

Pré-Ritmix

Dança III

o público com mais uma excelente exibição. À tarde, grande parte do público
manteve-se firme na plateia para ver as
atuações dos atletas mais velhos. Aqui
há sempre menos ternura e mais técnica e rigor. Mais uma vez voltámos a ter
a apresentação de 11 classes. O Professor Carlos Dias voltou a falar ao público,
agradeceu mais uma vez a presença e o
apoio de todos à concretização do sonho
do Bloco do Real SC na sua participação
no World Gymnaestrada deste ano. A
Dança II, da professora Sandra Santos,
abriu a sessão da tarde. Uma apresentação fantástica e emotiva, onde a música
e a letra tomaram conta das expressões
impressas nas bailarinas. Seguiram-se as Raparigas, classe de ginástica de
trampolins do Sporting CP. Depois dos
saltos, passámos à AcroReal para mais
acrobacias de cortar a respiração. O grupo, também orientado pelos professores

Guaxinins

Catarina Carvalho
Cheerleaders / Realistika
Lx Skippers III
e Hugo Rodrigues,
voltou a receber
vários aplausos ao
longo da apresentação. De seguida
atuou a classe de
pré-representação
de ginástica rítmica da professora
Rita Carvalho, uma
classe que voltou
a trazer arcos ao
Real Fest. As cordas da Lx Skippers
III, classe do Clube Atlético de Queluz,
foi a classe que se seguiu para agradável surpresa de muitos dos presentes. O
nível três permitiu acrobacias mais arriscadas, sempre aliadas ao uso das cordas. Foi uma apresentação muito divertida e colorida. O espetáculo continuou
com a classe III de Dança, da
professora Sandra Santos,
uma leveza e graciosidade
únicas garantia de uma belíssima atuação. Depois atuou
Ritmix
a última classe convidada do
Sporting CP, a Especial Gym.
Uma apresentação diferente o esquema trabalho ao longo do ano, no
e muito divertida que juntou a final a emoção tomou conta das ginasdança, vassouras e ginástica. tas que correram para abraçar, felicitar
A professora Cláudia Janelas e agradecer à treinadora. A professora
trouxe a classe de Cheerlea- Rita Carvalho voltou ao Real Fest para
ders e o projeto Realistika ao apresentar a classe Ritmix, um momenReal Fest. Foi a primeira vez to fantástico cheio de música, ritmo com
que a Realistika apresentou recurso a bolas, fitas e arcos. A última
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Bloco 5.º Elemento WG 2019

atuação deste sarau ficou reservada aos
Guaxinins, classe de ginástica do Clube
Desportivo Escola Secundária Miguel
Torga. No final do dia de atuações, o Bloco 5.º Elemento voltou a atuar e no fim
os professores Catarina Carvalho, Hugo

Rodrigues, Cláudia Janelas, Rita Carvalho e Sandra Santos juntaram-se ao
grupo para agradecer todo o apoio aos
pais, entidades e amigos que têm ajudado o Real SC na escalada do sonho até à
Áustria. O Real SC foi apurado, pela pri-

meira vez na sua história, para as atuações interiores no World Gymnaestrada,
o maior evento de ginástica representativa do mundo! Mais de 70 ginastas, cinco professores e alguns técnicos estarão
na Áustria entre 7 e 13 de julho.

ENTREVISTA

“Queríamos um bloco que refletisse
uma nação forte e determinada”

Carlos Dias
Vice-presidente para as modalidades

Quando faltam pouco meses para o RSC
viajar até à Áustria, qual é o balanço
deste sonho tornado Real?
A parte mais importante é participarmos
neste tipo de eventos mundiais de ginástica para todos. São mais de 60 atletas,
todas em movimento durante mais de
15 minutos. Cada uma sabe o seu papel
e representa-o em total harmonia com o
conjunto. É impressionante!
Como é que a ideia do Bloco surgiu?
Quando cheguei à direção, tínhamos

acabado de participar
no WG, mas nas representações de exterior.
Tínhamos mérito e
qualidade para ir mais
longe, para sair “da 2.ª
divisão” e lutar por alcançar as representações de interior – “a 1.ª
divisão”. Para isso era
preciso criar um plano,
um projeto e trabalho
conjuntamente para o tornar realidade.
Tínhamos conhecimento e sabedoria
de professores e de atletas, pais maravilhosos que tanto nos ajudam e estão sempre dispostos, não havia motivo
para temermos ou falharmos. Tínhamos os ingredientes mais que suficientes para fazer um Bloco.
Assim até parece que foi fácil…
Tudo começou com um conjunto de modalidades – acrobática, cheerleaders,
dança e rítmica – e a ideia de formarmos

um bloco, um todo. Uma ideia construída sobre muitas horas de treino para se
conseguir coordenar e acertar aspetos
técnicos e figuras obrigatórias que têm
de ser apresentadas. Ao mesmo tempo,
queríamos um bloco com um nome forte
que refletisse uma nação forte e determinada, voltada para o mar, que nunca
se deixou derrotar. Esse foi o nosso propósito, foi a força do querer e da união de
um projeto abraçado por todos sem olhar
para mais nada.
Hoje, olhamos para esse percurso difícil
e altamente exigente.
Valeu a pena?
Sim, está aqui a prova de que somos mais
que um clube. Quando o Real SC se une,
conseguimos sempre atingir o nosso objetivo. Nem todos os clubes que vão ao
WG se apresentam em Bloco e isso dá-nos mais força e consistência. É o equilíbrio entre a delicadeza e graciosidade
da dança, a coordenação da rítmica, a
astucia da acrobática e a flexibilidade das

PUB
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figuras das cheerleaders. Tudo isto torna
o projeto ainda mais bonito. A dança veio
dar uma beleza e leveza ainda maior a
tudo isto porque não sendo classe gímnica, está plenamente integrada no Bloco.
Uma mensagem para os atletas e
treinadores?
Só tenho que dar os parabéns aos meus
colegas e treinadores que foram fantásticos no seu conhecimento e paciência porque não é fácil coordenar um
projeto desta dimensão. Acredito que
possamos fazer uma boa figura em julho na Áustria, depois veremos o que
nos reserva o futuro.
Visto que o RSC é mais que um clube…
qual a atual dimensão nas modalidades?
Esta época 2018/2019 e com a exceção
do bilhar, do futebol, do tiro com arco
e da pesca, são mais de 900 atletas. E
não crescemos mais porque não temos
instalações.
Há planos para isso mudar no futuro?
Falta-nos o pavilhão, mas acredito que
esse projeto poderá estar para breve.
Estamos a lutar para que isso seja uma
realidade o quanto antes. A WG abriu
horizontes e sabemos que as autarquias
estão interessadas em ajudar o Real SC
a concretizar esse projeto.
Nesta altura começam os eventos
nacionais de ginástica. Qual a
importância para o clube?
O Portugal Gym é um dos eventos mais
importantes do país. A presença neste tipo de iniciativas é importante uma
vez que reúne os clubes a nível nacional com mais tradição em classes de
ginástica. Depois há o Senior Gym, um
evento dirigido para as classes de ginástica para todos que reúnem atletas
com mais de 65 anos. O Real SC tem o
projeto do Coração Vivo há 16 anos e
tem marcado presença constante neste evento de prestígio a nível nacional.
São encontros onde vamos mostrar o
que há de melhor na ginástica para todos. São dois exemplos onde o Real SC
é presença constante.
Verónica Ferreira

FORMAÇÃO

Dança foi à Escola Superior
de Teatro e Cinema

A

dança 1 e algumas meninas do ballet 2 foram à Escola Superior de Teatro e Cinema na Amadora assistir a uma peça de dança contemporânea interpretado pela
turma do 2.º ano do curso da Escola Superior de Dança. Depois seguiu se uma
aula com as bailarinas da peça integrada nas bolsas educativas que a ESD proporciona
a alunos de escolas convidadas. “As alunas adoraram e nunca é demais reforçar a
formação essencial na futura carreira destas promissoras e pequenas bailarinas ainda
em constante evolução”, disse a professora Sandra Santos em jeito de balanço desta
experiência com as classes de dança e ballet.
FORMAÇÃO

Real SC presente na VI
Mostra de Dança de Sintra

A

s classes 2 e 3 de Dança Contemporânea, da responsabilidade da professora
Sandra Santos, e de Dança Espanhola, da professora Marta Martinez, atuam
na edição VI da Mostra de Dança de Sintra. Uma presença a convite do Núcleo
Inovartístico, de Abrunheira que decorreu no pavilhão da Escola Secundária Leal
da Câmara, em Rio de Mouro.

PUB
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CAMPEONATO DE PORTUGAL

Seniores: luta renhida até ao fim

N

28.ª Jornada
REAL SC 0-0 Olímpico Montijo

29.ª Jornada
FC Ferreiras 0-4 REAL SC

30.ª Jornada
REAL SC 0-0 SC Praiense

31.ª Jornada
Oriental 0-0 REAL SC

os últimos jogos o Real SC tem vindo a correr atrás do segundo lugar,
acabando por desperdiçar oportunidades cedidas pelos deslizes do Oriental, equipa que está na segunda posição
com a diferença de um ponto após a 31.ª
jornada. Em casa frente ao Olímpico do
Montijo, para a jornada 28, o Real SC bem
procurou caminhos para as redes adversárias, mas faltou eficácia aos jogadores
de António Pereira. Sem golos nos 90+9
minutos de jogo, o Real SC mantém-se
em terceiro lugar com 55 pontos, menos
dois que o Oriental, que nessa jornada
empatou com o Pinhalnovense (1-1). No
Algarve o Real SC voltou às vitórias e não
o fez por menos: goleou o FC Ferreiras,
de Albufeira, por quatro bolas a zero num
jogo de direção única para a equipa de
Queluz. O primeiro golo apareceu aos 22
de jogo na sequência de um canto finalizado por Roberto Filho. Vantagem ao intervalo para a equipa de Queluz pela margem mínima. No regresso ao relvado, Rui
Batalha dilata para o 2-0 aos 60 minutos
PUB

e bisa aos 81. As contas da goleada ficam
fechadas aos 84 minutos por Diogo David. A diferença pontual manteve-se visto
que o Oriental também venceu. No jogo
com o líder isolado, o Praiense, o Real
SC sabia que ia encontrar um adversário
difícil, de jogo fechado e que tudo faria
para dificultar o golo. Sempre superior
no jogo, o Real SC criou várias oportunidades de golo, mas mais uma vez faltou
eficácia e o guarda-redes açoriano negou
várias vezes o tento aos jogadores de António Pereira. Ao intervalo, o marcador
continuava a zeros. As equipas entraram
na segunda parte com ideias renovadas,
mas no campo alguns jogadores denunciavam timidez no ataque. Alguma insegurança acabou por prejudicar a equipa,
o Real SC não conseguiu marcar. “Fi-

zemos um jogo consistente, mas estes
jogos definem-se por pormenores. Tivemos uma oportunidade isolada e outro
cruzamento que mandámos por cima…
uma dessas teríamos que conseguir.
Nestes jogos quase não há ocasião de
golo e os pormenores contam. Pecámos
nos pormenores”, considerou o capitão
Paulinho. O Real SC somou um ponto na
jornada onde o Oriental perdeu em Loulé, diminuindo assim a distancia para o
segundo lugar que dá acesso ao play-off
de subida. Na jornada 31, tudo se poderia
resolver, mas mais uma vez o resultado ficou aquém da vontade. Sem golos,
o Real mantém o terceiro lugar com 60
pontos e o Oriental está em segundo com
61 quando faltam três jogos para o fim do
Campeonato de Portugal.

Próximos jogos

SENIORES
J33: Cf V. Gama Beja vs RSC
Data: 5 de maio
Hora: 17:00
Local: Estádio Municipal De
Vidigueira

J34: REAL SC vs Casa Pia
Data: 12 de maio
Hora: 17:00
Local: Estádio do RSC
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CAMPEONATO NACIONAL DE JUNIORES - SÉRIE D (II DIVISÃO) - 2.ª FASE

Juniores focados
na consolidação do grupo

N

7.ª Jornada
REAL SC 2-2 Mocarriense

8.ª Jornada
REAL SC 0-3 Torreense

9.ª Jornada
Sintrense 2-0 REAL SC

10.ª Jornada
Alocobaça 1-1 REAL SC

a sétima jornada da fase de manutenção, a equipa de Pedro Gasparinho recebeu o Moçarriense. O
adversário chegou ao golo primeiro, aos
21 minutos, mas o Real SC conseguiu
reagir. Cláudio Santos marcou à meia
hora e pouco depois Bruno Silva consegue dar a volta ao marcador. Uma vantagem que se manteve ao intervalo e só
veio a ser contrariada aos 77 minutos.
Com jornada dupla em casa, o Real SC
recebeu o Torreense, equipa cuja superioridade levou à conquista dos três
pontos. “A nossa equipa, como é sabi-

do, sofreu grandes alterações e já está
a integrar jogadores sub17 que chegaram agora ao grupo. Estamos a tentar
encontrar um equilíbrio, numa fase da
época em que o objetivo é consolidar
e não adquirir”, explicou o técnico dos
Juniores sobre esta fase de ausência de
vitórias. O primeiro golo da partida surgiu à meia hora de jogo, pouco depois
e ainda na primeira parte o Torreense
dilatou. As contas ficaram fechadas em
3-0 aos 59 minutos. Na jornada nove o
Real SC jogou com o SU Sintrense, líder isolado da classificação. Um dérbi
é sempre um dérbi e o Real SC queria
voltar às boas exibições, apesar de esperar um jogo altamente disputado. Em
casa, o Sintrense não se fazia medir por
facilitismos e o primeiro golo surgiu aos
20 minutos, numa altura em que os jogadores de Pedro Gasparinho estavam a
conseguir construir jogo e criar pressão
no adversário. As contas do jogo ficaram
fechadas com o segundo do Sintrense
ao cair do pano. Antes da Páscoa, o Real
SC foi a Alcobaça e acabou por empatar a uma bola. “Ganhar é sempre importante e neste momento o objetivo é
tentar manter uma atitude competitiva

até por causa das contas”, disse Pedro
Gasparinho acrescentando que o grupo
vai fazer por se manter competitivo até
ao fim de forma a conseguir garantir a
manutenção o quanto antes.

Próximos jogos

JUNIORES
J12: Ac Marinhense vs REAL SC
Data: 4 de maio
Hora: 17:00
Local: Campo Portela

J13: REAL SC vs Gs Loures

Data: 11 de maio
Hora: 17:00
Local: Campo Nº 2 Real Sport Clube

J14: Ccrd Mocarriense vs RSC

Data: 18 de maio
Hora: 17:00
Local: Campo Futebol “El Galego”

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE QUELUZ E BELAS APOIA O DESPORTO
PUB
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TORNEIOS DE PÁSCOA

Real SC faz história
frente a equipas internacionais

D

urante o período da Páscoa,
várias equipas
do Setor de Formação de Futebol do
RSC participaram
em Torneios. Mais
um ano, o Real SC
foi marcou presença no Torneio Internacional Ibercup
Cascais. Nesta edição, foram sete os escalões do clube que
estiveram na prova. No total, o Real SC
realizou 39 jogos, dos quais 19 foram com
equipas internacionais como a Juventus
FC e o Real Madrid CF. Os iniciados de
1.º ano (2005) perderam com a Juve por
3-0. Resultado igual teve a equipa de iniciados de 2.º ano (2004) frente aos madrilenos. Tiago Teixeira, treinador dos
iniciados de 2004, refere que este tipo
de torneio e jogos são importantes principalmente numa época histórica como
a conseguida por estes jogadores. “O
Ibercup correu bastante bem, perdemos
os quartos-final nas grandes penalidades com os ingleses Blackburn Rovers
PUB

Iniciados 2004 do Real SC com equipa do Real Madrid

FC. Foi um torneio em que participámos. Praticamente só
bastante positivo, jogámos com equipas estrangeiras e coconseguimos usar nhecidas. Foi histórico para todos e para
todos os jogadores. o clube”, disse o técnico. No final da proFoi a cereja no topo va, o Real SC foi ainda distinguido com a
do bolo esta épo- atribuição do prémio do melhor jogador
ca”. Tiago Teixeira do Torneio ao atleta Rochinha. O Real
também participou SC brilhou ainda em outras duas provas
noutra prova du- de futebol. No Torneio do Sport Lisboa e
rante a pausa da Cartaxo os sub10, benjamins de 2009, e
Páscoa, estreou-se os sub13, infantis de 2006, conquistaram
no Torneio Interna- o primeiro lugar na classificação e ainda
cional Vila Nova do Rosário e a equipa a distinção de melhor marcador e mede iniciados de 2.º ano, sub15, chegou à lhor jogador em prova.
final. No jogo decisivo
do título, o Real SC
perdeu na conversão
das grandes penalidades com o Sporting SAD. Um jogo
sem golos no final do
tempo regulamentar.
Nas meias-finais, os
Iniciados derrotaram
o Dínamo de Moscovo
por 1-0. “Para a nossa
equipa, estes foram
Iniciados 2004 do Real SC no final do Torneio Internacional Vila Nova do Rosário
os melhores torneios
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KARATÉ

Fotos: Rui Oliveira

Real SC presente
no Open da Ericeira
João Carlos Alves
(atleta de Karaté Adaptado)
alcançou o segundo lugar
em ParaKaraté

F

oi com sete atletas que o Real SC
se fez representar no Open de Karaté da Ericeira no dia 12 de abril.
O evento reuniu cerca de 500 atletas
oriundos das diversas associações de
estilo e clubes. No que à classe do Real
SC diz respeito, estiveram presentes
os karatecas: Diogo Amador, Gabriel
Rosa, Alexandre Afonso, André Plácido,
Maria Rita Gonçalves, Carolina Baeta e

João Carlos Alves; e o treinadores responsáveis: José Ramalho, Ana Afonso e
João Fróis. Levado a cabo pelo Núcleo
de Karaté da Ericeira, este torneio esteve muito bem organizado e as provas
seguiram a um bom ritmo. Os atletas
do Real SC participaram nas provas de
Kata individual. E, apenas a prova de
Parakarate (Karaté adaptado) recebeu
a medalha de 2.º classificado. O medalhado foi o atleta do Real SC João
Carlos Alves. Mesmo não tando havido
outros lugares de pódio, todos os karatecas do Real SC estiveram muito bem,
demonstrando um bom nível técnico e
uma atitude que honra não só o Clube
como também os seus treinadores. O

nível técnico desta prova é muito elevado. A avaliação é feita sobre o fator técnico e físico onde o atleta tem de revelar uma boa harmonia entre estes dois
componentes. Temos muito trabalho
de aperfeiçoamento pela frente. Estaremos lá dando sempre o nosso melhor
e fazendo as honras da casa.
Mestre José António Ramalho

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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CAPOEIRA

KICKBOXING

Real SC conquista
pódios no Algarve

Atletas preparam
Campeonato
Regional

A

classe de Capoeira, orientada pelo
Mestre Sargento, rumou a Quarteira,
no Algarve, para participar no IV Encontro de Alegria e Bem-Estar, onde esteve
incluído o Campeonato Infantil e Juvenil da
modalidade, a 30 de março. Houve insufláveis, gincana encantada para os mais pequenos e o campeonato de Capoeira. “No
final, o balanço foi bastante positivo. Foi
mesmo muito bom os atletas que levamos
ficaram bem classificados”, disse o Mestre
Sargento no balanço da prova. O Real SC
foi o clube com mais atletas medalhados:
11 no total e estes são os premiados.
• Guilherme Lopes (Graveto) 1.° lugar
(iniciados até 16 anos)
• Sérgio Santos (Coringa) 5.° lugar
• Iúri Cardoso (Amarelinho) 1.°lugar
(avançados até 13 anos)
• Bruno Cardoso (Sabugo) 2.° lugar
(avançados até 13 anos)
• Marta Soares (Beijinho) 4.° lugar
(iniciados até 9 anos)
• André Afonso (Flecha) 1.°lugar (até 9
anos)
• Flávio Fernandes (Sombra) 2.° lugar
(avançados até 14 anos)
• Bruna Silva (Malagueta) 1.° lugar
(avançados até 14 anos)
• Bruna Amaro (Marrom) 2.° lugar
(iniciados até 12 anos)
• Alexandre Souto (Ventania) 1.° lugar
(avançados até 16 anos)
• Manuel André (Bomba) 2.° lugar
(avançados até 9 anos)

O

mestre António Duarte levou o Team
Real ao 1.° Meeting de Kickboxing
do Clube Atlético de Queluz, evento
realizado sábado no pavilhão Henrique Miranda. O Real SC esteve presente com oito
atletas que entraram neste evento mais
uma oportunidade de preparar a participação no Campeonato Regional que terá lugar em maio. O 1.º Meeting de Kickboxing
do CAQueluz contou a participação mais de
50 atletas em representação de oito clubes. Ao longo da tarde, foram realizados
mais de 40 combates.

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

Real Informação / 13

abril 2019- N.º 215
BILHAR TRÊS TABELAS

Equipa B sobe à 1.ª divisão

A

Equipa B
Direita para a esquerda Sérgio Marques, João Ribeiro, Emílio Martins, Aníbal Temporão e José Carlos Gonçalves

equipa B de Bilhar do Real SC cumpriu o grande objetivo da época: subiu à primeira divisão nacional. No
último jogo do calendário da segunda divisão do Campeonato Nacional de Bilhar
Três Tabelas, o Real SC B empatou por 2-2
com o ABL – RioPaivaPneus/EuroMaster.
Resultado suficiente para garantir a liderança isolada com 32 pontos, mais um que
a equipa A dos Dragões De Lisboa. João Ribeiro, capitão da equipa B do Real SC e responsável pela modalidade no clube, elogiou
o desempenho dos jogadores e admitiu terminar a época “com sentimento de missão
cumprida e bem cumprida”.

KICKBOXING

Campeão Ricardo Fernandes visitou o Team Real

A

visita do campeão do Mundo e da Europa de Kickboxing e K1, Ricardo Fernandes,
aconteceu a 25 de março. O atleta que conta com vários títulos do Mundo e da Europa e já participado em cerca de 200 combates, treinou com o Team Real durante
cerca de duas horas. Depois da parte física, seguiu-se um treino técnico-tático nas modalidades de combate com sequências e movimentos de ataque e defesa e varias posições
de guarda. “Foi um treino muito produtivo tendo em conta os combates que se avizinham
para os nossos atletas. É ainda de salientar o bom empenho e dedicação de toda a equipa”, disse o Mestre António Duarte.

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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SOLIDARIEDADE

ASSEMBLEIA-GERAL

Real SC envia ajuda
para Moçambique

Contas do clube
aprovadas

O
Instalações da Cruz Vermelha no Prior Velho

P

Ambulâncias da Cruz Vermelha

or iniciativa do Mestre António José Ramalho, de Karaté, em colaboração
com as restantes modalidades e a própria direção, foram angariados bens
alimentares para ajudar Moçambique na reconstrução e recuperação depois
do trágico balanço da passagem do furacão Idai. A entrega dos bens aconteceu
como previsto, na sede da Cruz Vermelha. Mentor, desde a primeira hora, desta iniciativa, o Mestre José Ramalho agradece o empenho de todos em especial
dos atletas do Shorinji Kempo, “que como sempre foram mais que generosos”.
A entrega dos contributos, sobretudos
produtos alimentares enlatados, foi feita nas instalações da Cruz Vermelha, no
Prior Velho, em Sacavém. “A Direção do
Real SC agradece a todos quantos deram o seu contributo na campanha por
Moçambique, em particular à classe de
Shorinji Kempo, bem como ao Mestre
de Karaté José Ramalho pelo seu envolvimento nesta iniciativa. O nosso reconhecimento também à Coordenadora
Célia Afonso pelo empenhamento na
realização da campanha”, disse o presiCarrinha do clube com alguns produtos
dente do Real SC, Adelino Ramos.
coração vivo

s sócios do Real Sport Clube aprovaram por maioria as contas referentes ao exercício do ano passado.
Em Assembleia Geral realizada no passado dia 12 na sede em Massamá, os sócios
aprovaram também o relatório de atividades do Real Sport Clube referentes ao
mesmo período.
CORAÇÃO VIVO

Teatro em família

A

classe de ginástica para todos do
Real SC, orientada pelo professor
Carlos Dias, cumpriu a tradição e
voltou ao teatro. A noite de 31 de março
começou com o jantar convívio, depois o
Coração Vivo rumou ao teatro Maria Vitória para assistir ao “Parque Mania”,
do elenco fazem parte os atores Paulo
Vasco, Susana Cacela, Miguel Dias, Rosa
Villa, Flávio Gil, Patrícia Teixeira, Pedro
Silva e Elsa Casanova (Jovem Revelação
e Atração do Fado).

INSTITUIÇÕES QUE APOIAM O PROGRAMA “CORAÇÃO VIVO”

PUB

Farmácia
Ortopedia e Perfumaria

Neill

Pedrosa

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

