
O Real SC pontuou e lutou até à última jornada mas decisões do 
Tribunal do Desporto e da FPF impediram a participação no “play-off” 
de subida. Agora é tempo de começar a preparar a próxima época.e já 
há renovações confirmadas.
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A (in)justiça desportiva que temos!

O princípio do superior interesse des-
portivo não deve servir de funda-
mento para decisões que ponham 

em causa a justiça e a verdade no des-
porto e em particular no futebol. Como é 
do conhecimento público, a FPF alegou o 
princípio do superior interesse desporti-
vo, nomeadamente o regular desenvolvi-
mento da competição para homologar os 
resultados do Campeonato de Portugal. 
Ao tomar as decisões nas circunstân-
cias que são conhecidas, a FPF permitiu 
continuar uma competição que tem tudo 
menos de normal, designadamente no 
que concerne à classificação da Série D, 
impedindo o nosso clube de seguir para 
o “play-off” de subida à 2ª Liga. A Fe-
deração argumenta que não tinha outro 
caminho que não o de acatar as decisões 
do Tribunal Arbitral do Desporto mas 
em abono da justiça e da verdade des-
portivas reafirmamos que a predisposi-
ção federativa devia ter sido de imediato 
a de contestar a decisão do TAD. Deci-
dir como decidiu e deixar para futuro a 
contestação e o julgamento de decisões 
erradas, não é certamente a melhor 
forma de defender o superior interes-
se desportivo. Pelo seu lado, o TAD não 
pode ficar isento das responsabilidades 
no afastamento do Real SC do “play-off”. 
Que justiça e verdade desportivas temos 
quando o TAD toma em 9 de Fevereiro 
a deliberação de confirmar as providên-
cias cautelares dos castigos ao Casa Pia 
dos jogos à porta fechada e da atividade 
dos dois treinadores e decide indeferir 
o decretamento das demais providên-
cias cautelares, e a 48 horas do final do 
campeonato decide pela reposição dos 6 
pontos? Que justiça é esta que segundo 
as normas regulamentares, o treinador 
principal deve ter pelo menos o Grau II-
-UEFA B, mas o TAD mostra ter uma in-
terpretação diferente, permitindo assim 
que quem não cumpre possa tirar vanta-

gem de um incumprimento regulamen-
tar. Desvalorizando o princípio da equi-
dade, o TAD acaba por dizer aos clubes 
que podem contratar um treinador esta-
giário como técnico principal! Mas a jus-
tiça e a verdade desportivas estão a ser 
também postas em causa a propósito do 
jogo com entre o Olhanense e o Casa Pia. 
O jogo foi interrompido aos 82 minutos, 
a Federação notifica os dois clubes para 
jogarem no dia seguinte os minutos que 
faltam, a equipa da casa comparece no 
relvado, bem como a equipa de arbitra-
gem e as forças de segurança…o Casa 
Pia decide não comparecer mas é be-
neficiado com os 3 pontos. Ao arrepio do 
artigo 68º do Regulamento de Disciplina 
sobre a falta de comparência e curiosa-
mente numa altura em que o processo 
disciplinar aos dois clubes não está con-
cluído, esta decisão da Federação acaba 
por prejudicar mais uma vez o Real SC. 
É mais um caso para perguntar: a quem 
interessa que tudo isto seja decidido des-
ta forma?! Que interesses ocultos estão 
por trás de tamanha irresponsabilidade 
e injustiça? Que interesses se movimen-
tam quando o treinador da nossa equipa 
é alvo de um processo disciplinar quan-
do era técnico do Oriental em Agosto do 
ano passado e a decisão do Conselho de 
Disciplina que o castiga com 40 dias de 
suspensão é tomada numa altura crucial 
do campeonato e quando faltam poucas 
jornadas para terminar a primeira fase 
da prova! O Real Sport Clube repudia 
toda e qualquer ação que ponha em cau-
sa a justiça e a verdade desportivas e por 
isso decidimos avançar com uma ação 
para o Conselho de Justiça. O Real SC é 
um clube sério e não aceitará nunca ser 
desrespeitado e prejudicado por ações e 
interesses que ponham em causa a jus-
tiça e a verdade desportivas!  

O presidente da direção,
Adelino Ramos

Em Foco!

Tiro com Arco
Rui Freitas, membro da secção 

de Tiro com Arco do Real SC, faz 
parte da recente eleita direção 

da Federação Portuguesa de Tiro 
com Arco. Rui Freitas subscreveu 

formalmente a 15 de maio a tomada 
de posse e assumiu funções na 

Federação desde essa data.

Final 4 Bilhar

A equipa B do Real SC vai disputar 

o título nacional na Final Four do 

Campeonato Nacional da 2.ª divisão 

de Bilhar Três Tabelas em Leira. A 

prova começa a 20 de julho e terá 

três jornadas em dois dias. A equipa 

B do Real SC vai defrontar C Norton 

de Matos/FEB/SI, a equipa A dos 

Dragões de Lisboa e a equipa 1 do 

Boavista FC. 

Sarau Real Sport Clube

O Real Sport Clube vai realizar 

o Sarau anual das modalidades 

gímnicas, artes marciais e 

desportos de combate. Este ano, o 

evento será dividido em dois dias. 

No dia 8, o pavilhão multiusos 

da escola secundária Seomara 

da Costa Primo, na Amadora, 

recebe o Sarau de Artes Marciais 

e Desportos de Combate. A 23 

de junho será altura de ver as 

classes gímnicas do Real SC. Esta 

será a última atuação antes da 

ida do bloco 5.º Elemento para a 

Áustria.
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Quando falta cerca 
de um mês para o 
Campeonato Nacio-

nal de Kickboxing / Muay-
-Thai, o mestre António 
Duarte levou sete atletas 
à prova regional e o grupo 
superou todas as expeta-
tivas. “Já esperava bons 
resultados de alguns 
atletas, mas este resul-
tado foi uma grande sur-
presa para mim”, disse o 
responsável pela modali-
dade. O Campeonato Regional, decorri-
do em Mafra, é a prova mais importante 
da área metropolitana de Lisboa e an-
tes do Campeonato Nacional, previsto 
para os dias 29 e 30 de junho na Figuei-
ra da Foz. Depois de dois dias de com-
petição, o Team Real conseguiu trazer 
sete medalhas para o clube. “Foi uma 
agradável supressa e esta é a prova de 
que podemos esperar bons resultados 
no futuro. A expetativa era boa, mas re-
almente os resultados foram uma boa 
surpresa. Em todas as equipas presen-
tes no Campeonato Regional de Lisboa, 
cerca de 50, o Team Real foi a única 
com todos os atletas medalhados”, dis-
se o mestre António Duarte. 
Estes foram os atletas medalhados no 
Campeonato Regional:
1.º Tiago Nunes
1.º Diogo Pires
1.º Cláudia Vieira
2.º David Pires
2.º Andry Voznii
2.º Luís Gonçalves
3.° Daniel Pinheiro 
Cláudia Vieira, de 16 anos, foi uma das 
estreantes em competição que integrou 
a equipa do Real SC. “Não estava mui-

to nervosa. Fiz dois combates bastante 
moderados e correram tudo bem. Já 
estou habituada à ansieda-
de e nervosismo, consigo 
controlar bem”, disse a atle-
ta que conquistou uma das 
medalhas de ouro da prova 
regional. A Cláudia começou 
a treinar kickboxing há três 
anos, mas nunca tinha ganho 
nenhuma prova. Está no Real 
SC desde fevereiro e por isso 
esta participação teve dupla 
satisfação, quer para a atle-
ta como para ao mestre. O 
treinador e mestre de Kick-
boxing / Muay-Thai admite 
ter ficado surpreendido com 
a excelente capacidade de 
trabalho e os combates que 
a atleta realizou. “Escolhi 
kickboxing para ter noções 
de defesa pessoal. Ajuda-
-me a ter mais confiança 
em mim própria, a ter mais 
criatividade e a fazer as coi-
sas da forma mais correta. 
Faz-me bem ao corpo, mas 
também à mente”, explicou 

Cláudia Vieira. O repetente 
e campeão nacional Tiago 
Nunes foi outro dos atletas 
em prova. “Foi muito bom! 
Fiz dois combates, depois 
ganhei a final. É muito bom 
quando se ganha, especial-
mente quando se tem os 
amigos e família a torcer 
por ti e a dar-te confiança. 
Eles dizem-me: bora Tiago 
tu consegues! Chegas lá e 
vais ganhar! Depois fico a 
pensar nisso antes de entrar 

no combate e ajuda imenso”, revelou o 
jovem de 13 anos que combate há qua-

se cinco anos. Tiago Nu-
nes começou por praticar 
râguebi, mas isso não lhe 
chegava. Experimentou 
Kickboxing e nunca mais 
deixou. “Desde que entrei, 
gostei muito do desporto e, 
além dos amigos que criei, 
isto é fantástico. Antes dos 
combates respiro fundo, 
foco-me e só penso que te-
nho e quero vencer. Digo: 
é agora, este é o momento 
e tu vais conseguir porque 
o teu treino vai levar-te à 
vitória! E isso tem funcio-
nado”, disse. O grupo vai 
agora continuar a traba-
lhar para o Campeonato 
Nacional e Nunes garante 
estar focado para conse-
guir um bom resultado. 
Também o mestre António 
Duarte diz estrar otimista 
e confiante na capacidade 
de superação dos atletas.

Verónica Ferreira

Team Real surpreende 
no Campeonato Regional

KICKBOXING / MUAY-THAI

Cláudia Vieira

Tiago Nunes
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Festival Corpo

Festival Vai Rapariga

Classe de Dança Espanhola Evento solidário em Belas

Dança Espanhola 
ensina e anima com ritmos latinos

ATUAçõEs 

O mês de maio foi bastante preen-
chido em eventos para a classe 
da professora Marta Martinez. A 

Dança Espanhola foi convidada a re-
alizar um workshop no festival “Vai 
Rapariga”, organizado pela Tunassa - 
Tuna Feminina do Instituto Superior de 
Agronomia. Nesse evento, o grupo foi 
desafiado a realizar e ensinar algumas 
coreografias para as tunas convidadas. 
A Dança Espanhola esteve também no 
Festival Corpo, um festival internacio-
nal de dança organizado anualmente 
pela companhia ai A Dança, em colabo-
ração com a Câmara Municipal de Sin-
tra. E ainda foram convidadas a partici-
par em um evento solidário promovido 
pelos Bombeiros Voluntários de Belas. 
Este foi um evento solidário com objeti-
vo de angariar verbas para a realização 
de tratamentos de fisioterapia intensiva 
de um rapaz de 35 anos com dois filhos, 
que tem vindo a lutar para recuperar de 
um enfarte maligno cerebeloso, mais 
conhecido por AVC, sofrido em 2017 e 
que o deixou dependente de terceiros e 
cuidados continuados de saúde.
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PME líder´16 excelência´15

O arqueiro Cláudio Alves, da secção de tiro com arco do Real Sport 
Clube, alcançou este domingo, o novo recorde nacional na divisão 
de arco compound. 

TIRO COM ARCO

Cláudio Alves 
tem novo recorde nacional

Na final da quarta prova do cam-
peonato nacional de campo, na 
Caldas da Rainha,  Cláudio Alves 

chegou à vitória com 149 pontos (em 
150 possíveis), aumento um ponto à 
melhor marca nacional que pertencia 
a outro arqueiro do RSC (Vítor Hugo 
Ferreira), desde 2014. A pontuação al-
cançada pelo Cláudio Alves é tanto mais 
notável que torna idênticos os recordes 
português e espanhol. Na final, fren-
te ao arqueiro de Viseu, Nuno Simões, 
Cláudio Alves não alcançou a pontuação 
máxima, num dos três primeiros de 15 
tiros. Uma outra forma de valorizar esta 
marca é pensar na distância que separa 
o arqueiro do alvo (50 metros), e dimen-
são da zona do alvo que permite a pontuação máxima de 10 pontos (tem 8 cm de 
diâmetro). Como se não bastasse, a marca de excelência e a vitória na prova, o 

arqueiro do Real ainda alcançou, 
durante a qualificação, a marca de 
691 pontos, que lhe permitiu ul-
trapassar os mínimos estabeleci-
dos pela Federação Portuguesa de 
Tiro com Arco, para a representa-
ção portuguesa no campeonato do 
mundo de tiro com arco, no início 
de Junho, na Holanda. Só os três 
melhores irão ao mundial, e para 
já só dois – um deles, o Cláudio 
– cumpriram os mínimos. “Estou 
muito feliz com esta marca. Já 
ando a insistir para a conseguir 
há bastante tempo, mas só agora 
é que os planetas se alinharam. O 
apoio do João Gutierrez foi essen-
cial!”, disse Cláudio Alves.

Real SC soma 
mais 13 pódios

6.ª PROVA NACIONAl DE CAMPO

A equipa de arqueiros do Real Sport 
Clube dominou a 6.ª etapa do cam-
peonato nacional de campo da 

FPTA, em Viana do Castelo. Dos 14 ar-
queiros do Real SC presentes, 13 subiram 
ao pódio e nove venceram. Nas quatro ca-
tegorias seniores, contabilizamos três vi-
tórias de Diogo Ramos (recurvo homens), 
Cláudio Alves (compound homens) e Ca-
tarina Ferreira (compound senhoras). 
Nas categorias infantis, o Real SC mais 
três vitórias em três categorias: Elisa-
bete Hryhor’Yeva (recurvo robin), Bea-
triz Ferreira (compound robins), e David 
Hryhor’Yev (compound juvenis). Nota 
ainda para Elisabete Hryhor’Yeva passou 
a liderar o ranking de robins recurvo. O 
Diogo Ramos subiu para segundo nos se-
niores. Nos compound, a Beatriz Ferrei-
ra, o Guilherme Domingues, o Diogo Frei-
re e o Cláudio Alves, também lideram. 

Estes são os resultados em Viana do 
Castelo:
•	Recurvo Robin: 1.°Elisabete 

Hryhor’Yeva
•	Recurvo Sénior Homens: 1.° Diogo 

Ramos e 5.° Guilherme Almeida
•	Recurvo Veterano Homens: 

3.° Daniel Fróis
•	Compound Robin: 1.° Beatriz Ferreira
•	Compound Junior: 1.° David 

Hryhor’Yev e 3.° Martim Pereira
•	Compound Cadete Senhoras: 

1.° Inês Ferreira
•	Compound Cadete Homens: 1.° 

Guilherme Domingues
•	Compound Junior Homens: 

1.° Diogo Freire
•	Compound Sénior Senhoras: 3.° 

Catarina Ferreira
•	Compound Sénior Homens: 1.° 

Cláudio Alves
•	Compound Veterano Homens: 1.° 

Francisco Freire e 2.° Rui Freitas
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Cerrado Novo - Campina Grande  Armazém 4 - A
2065-114 Belas      Tlm. 914008434

Renovações 
2019/2020

FUTEBOl séNIOR

A direção do Real SC já está a preparar a próxima época despor-
tiva e no futebol sénior começam a surgir as primeiras confir-
mações. O treinador António Pereira assinou por mais uma épo-
ca, garantindo assim o comando da equipa sénior. Com contrato 
renovado estão também alguns jogadores:

Paulo Silva (avançado) David Augusto (defesa)

Ibraime Cassama (médio)António Pereira (treinador) Alexandre Sousa (médio) Marcos Barbeiro(avançado)

Real SC vence cinco Opens Regionais
BIlHAR TRês TABElAs

Os bilharistas do Real SC participaram, e venceram, cinco provas individuais realizadas 
na grande Lisboa. José Rijo foi o último jogador vencedor depois de derrotar Antonio 
Ardisson por 25(30) - 6(30) na final do 5.º Open Distrital de Lisboa – 1.ª divisão. “O José 

é um jogador empenhado e dedicado ao Real Sport Clube. Está com a secção de bilhar desde 
a sua fundação e temos bastante orgulho no seu percurso enquanto jogador”, disse João Ri-
beiro, responsável pela secção de bilhar do Real SC. Sérgio Marques foi o vencedor dos três 
primeiros opens e Emílio Martins venceu a quarta prova. Real SC C terminou o Campeonato 
Nacional da 3.ª divisão da zona sul em 5.º lugar com 14 pontos, resultado de três vitórias, 
dois empates e uma derrota sofrida na última jornada. Nos últimos quatro jogos, venceu o 
ABL - Bola Branca por 3-1, depois derrotou o SL Benfica por 1-3, na jornada cinco o Real 
SC C venceu o BBC – QUELCOR por 3-1 e no último jogo acabou por ter a primeira e única 
derrota desta etapa, perdeu por 3-1 com o ABL – Bola Branca.
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•	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

Sem medo, sem 
olhar para trás, 
de cabeça er-

guida e objetivo tra-
çado. Foi assim que 
o Real Sport Clube 
encarou os últimos 
jogos do Campeona-
to de Portugal. Esta-
va tudo encaminha-
do para ser cumpri-
do o objetivo e dese-
jo demonstrado no 
início da época: ir ao 
play-off de subida 
para poder regressar à II Liga. Na jorna-
da 32, o Real SC recebeu o Sacavenen-
se em um confronto que começou com 
dificuldades de se encaixar no jogo e, 
ao intervalo, a equipa de António Perei-
ra perdia pela margem 
mínima depois da con-
versão de uma grande 
penalidade. Depois da 
pausa no jogo e de mais 
uma grande atuação da 
classe de Cheerleaders 
do Real SC, a equipa en-
trou em campo de garra 
e ambição renovadas. 
Rui Batalha igualou 
logo no início da segun-
da parte e Diogo David 
deu volta ao resultado. 
A partir daí só deu Real 
SC. Abou Touré fez o 
3-1, Rui Batalha bisou e 
Youssouf Sow fechou as 
contas. Uma goleada de 

CAMPEONATO DE PORTUGAl

Seniores lutaram até ao fim

34.ª Jornada
REAL SC 2-0 Casa Pia

33.ª Jornada
Vasco da Gama Vidigueira 1-3  REAL SC

mão cheia marcou o 
regresso ao segundo 
lugar. O Real SC so-
mava assim 63 pon-
tos, mais dois que o 
Oriental que perdeu 
com o Olímpico do 
Montijo por 3-1. A 
duas jornadas para o 
fim do calendário, o 
Real SC só dependia 
de si para garantir 
o acesso ao play-off 
de subida à compe-
tição profissional. A 

penúltima jornada do Campeonato de 
Portugal voltou a sorrir ao Real SC, com 
a equipa de António Pereira no Alentejo 
para defrontar o CF Vasco da Gama, da 
Vidigueira. O primeiro golo só apareceu 

perto da pausa para o 
intervalo e foi aponta-
do por Diogo David. Na 
segunda parte, Rui Ba-
talha bisou e fechou as 
contas do Real SC aos 
62 minutos. O Vidiguei-
ra ainda reduziu aos 78 
minutos. O último jogo 
do Campeonato de Por-
tugal (série D) correu 
como o Real SC já tinha 
prometido! Foi peran-
te uma casa cheia de 
adeptos, amigos e fa-
miliares que o Real SC 
recebeu o Casa Pia para 
a derradeira jornada: 
estavam em jogo três 

pontos e o sonho da equipa que sempre 
lutou de cabeça erguida e sem medo. O 
primeiro golo chega já nos descontos 
para o intervalo. Dida marca aos 47 e a 
bancada explodiu! No intervalo, as Che-
erleaders voltaram a atuar. Uma clas-
se muito especial que jogo após jogo 
apoiou a equipa e garantiu a animação 
do público. Mais uma grande e brilhante 
atuação orientada pela professora Cláu-
dia Janelas. De regresso ao campo, o 
Casa Pia mostrou-se mais agressivo e 
criou algumas situações de perigo para 
o Real SC. Filipe Mendes defendeu e ne-
gou todos os tentos da equipa lisboeta. 
Nos momentos finais do jogo, Dida bi-
sou e fechou as contas do jogo. O Real 
Sport Clube vence a última jornada e 
sem deixar margem para dúvidas. “Foi 
um resultado justíssimo! Fomos inte-
ligentes emocionalmente e acabámos 
por fazer o 2-0 numa altura em que eles 
começaram a cair sobre nós”, referiu o 
treinador-adjunto Pedro Guerreiro.

REAL SC 5-1 Sacavenense
32.ª Jornada
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CAMPEONATO NACIONAl DE JUNIOREs - séRIE D (II DIVIsÃO) - 2.ª FAsE

Juniores garantem manutenção
11.ª Jornada

REAL SC 6-0 Portalegrense

14.ª Jornada
Moçarriense 0-2 REAL SC

12.ª Jornada
Marinhense 3-1 REAL SC

13.ª Jornada
REAL SC 5-1 Loures

União das FregUesias de QUelUz e Belas apoia o desporto

Na jornada 11 da fase de manuten-
ção no campeonato nacional da 
2.ª divisão, os Juniores voltaram 

a provar a sua capacidade competitiva. 
O jogo aconteceu em casa, com os alen-
tejanos de Portalegre. “Foi um jogo em 
que conseguimos ultrapassar um gran-
de obstáculo, nós mesmos! Estivemos 
focados e objetivos do princípio ao fim 
e o resultado espelha esse empenho”, 
disse o treinador Pedro Gasparinho. 
Aos 10 minutos, o Real SC já tinha aber-
to o marcador – 1-0 por Edney Ribeiro. 
O avançado bisou logo dois minutos de-
pois. Ainda na primeira parte, Rodrigo 
Martins faz o 3-0 e um hat-trick de Edney 
Ribeiro encerrou o primeiro tempo com 
sabor a goleada. No regresso, o Real SC 
ainda levou duas bolas ao fundo das re-
des do Portalegrense. Rodrigo Martins 
bisou aos 59 e Tomas Borges fechou as 

contas no 6-0. Na jornada 12, a 
equipa voltou a escorregar e 
perdeu os três pontos, no jogo 
disputado na Marinha Grande. 
“Cometemos três erros em si-
tuações de transição e tentámos 
voltar a entrar no jogo”, referiu o 
técnico. O AC Marinhense mar-
cou o primeiro aos 13 minutos e 
pouco depois aumentou a vanta-
gem sobre o Real SC. Em cima 
do intervalo, o resultado fixou-

-se nos 3-0. Na segunda parte, o Real 
SC procurou correr atrás do prejuízo, 
mas o tento só aconteceu aos 86 minu-
tos por Rodrigo Martins e na conversão 
de uma grande penalidade. “Os jogado-
res correram e acreditaram sempre! Se 
o nosso golo tivesse sido mais cedo, o 
jogo seria outro. Mas 
importante retirar do 
jogo as devidas apren-
dizagens pois não po-
demos voltar a permi-
tir este tipo de golos”, 
analisou o treinador. 
Na penúltima jorna-
da, os Juniores rece-
beram o Loures e não 
deixaram o resultado 
por mãos alheias. O 
primeiro golo surgiu 
logo aos seis minutos 

de jogo por Edney Ribeiro. Pouco depois 
Rodrigo Martins fez o segundo, Edney 
foi o homem dos restantes três golos. 
Em cima do intervalo, o Loures marcou, 
mas não foi o suficiente para evitar a 
goleada do Real SC por 5-1. “Houve um 
processo de transição, com muitas saí-
das e entradas dos jogadores de 2002. O 
processo de treino teve de ser ajustado 
mas sempre com rumo bem definido”, 
disse Pedro Gasparinho. O técnico con-
sidera ainda que este jogo foi resultado 
disso mesmo. “Houve evolução a cada 
treino e a cada semana”. No último 
jogo do campeonato nacional de Junio-
res, da 2.ª divisão, o Real SC garantiu a 
manutenção e selou esse objetivo com 
uma vitória em Santarém. Foi em casa 
do Ccrd Mocarriense que o Real SC de 

Pedro Gasparinho venceu 
por 2-0. O primeiro golo 
surgiu perto do primei-
ro quarto de hora de jogo 
por Eduardo Vieira, já na 
segunda parte, aos 75 mi-
nutos, Francisco Milheiro 
fechou as contas. Assim, 
o Real SC termina a fase 
de manutenção com 39 
pontos, em terceiro lugar, 
atrás do Torreense (45 
pontos) e do Sintrense (55 
pontos).
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Os Juniores terminaram a épo-
ca. Pedro Gasparinho conduziu o 
grupo e ainda que não tenha sido 

assumido o desejo pela subida de divi-
são, admite que num clube como o Real 
SC e desde que exista uma divisão aci-
ma, essa ambição está sempre intrín-
seca. “Esse objetivo não nos foi impos-
to, o que é facto é que, a pré-época não 
nos correu bem, mas o inicio da época 
foi muito bom quer a nível de resulta-
dos como de qualidade de jogo. Isso 
permitiu que as expetativas, não só dos 

jogadores como de quem nos 
via de fora, subissem. E isso 
foi, no meu ver, um erro porque 
independentemente da quali-
dade que demonstrávamos ha-
via carências óbvias”, disse o 
treinador sublinhando que em 
termos globais a época não foi 
positiva, por haver algo acima 
que não conseguimos atingir. 
“O futebol faz-se de momentos 
chaves que não se podem des-
perdiçar. Acabámos por falhar 
esses momentos esta época e 

isso definiu o resto. No final só ganha 
um e é importante que as pessoas per-
cebam que a derrota também faz parte 
e que nem sempre é um drama. A der-
rota faz parte do jogo e temos de estar 
preparados”, explicou o técnico. Pedro 
Gasparinho refere ainda que a nível 
pessoal esta foi uma época excecional 
que lhe permitiu aprender e evoluir 
bastante profissionalmente. É de no-
tar que neste final de ano desportivo, 
metade do grupo de mais de 30 jogado-
res que compôs os Juniores 2018/2019 

deve seguir para outros 
clubes e também escalões. 
Para o técnico isso é sinal 
da qualidade e evolução dos 
próprios jogadores, assim 
como do bom acompanha-
mento e compreensão dos 
pais. Por outro lado, Pe-
dro Gasparinho admite que 
houve falta de união no bal-
neário e isso pode também 
justificar o resultado final 

“O futebol faz-se de momentos chaves 
que não se podem desperdiçar”

ENTREVIsTA A PEDRO GAsPARINHO

da época. “Tenho a certeza que se ti-
véssemos um grupo unido, tínhamos 
subido de divisão. Não estou a apontar 
o dedo a ninguém senão a mim próprio 
e esta é uma das aprendizagens que ti-
rei desta época. Nem sempre o talento 
chega, é preciso jogadores de carácter, 
disponíveis, comprometidos com o clu-
be e unidos com algo que é maior que 
eles e o seu ego”, disse o técnico. Ago-
ra é altura de começar a olhar para o 
futuro. Pedro Gasparinho admite que 
se continuar à frente dos Juniores e se 
conseguir manter os jogadores que de-
seja, na próxima época não haverá es-
paço para facilitismos e o objetivo será 
traçado desde o primeiro dia. “Há al-
guns jogadores que, se se mantiveram 
connosco, teremos uma equipa muito 
mais competitiva no próximo ano. Pode 
não ser tao talentosa como esta, mas 
não tenho dúvidas que será muito mais 
competitiva. Se este ano não houve ob-
jetivo, é garantido que para o ano, se 
continuar aqui, será para subir e todo o 
discurso e orientações que lhes irei dar 
será nesse sentido”. 
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Qual o balanço da época?
Sendo o meu quinto ano de colaboração 
com o clube, sinto orgulho na evolução 
dos bailarinos, quer em número quer 
em qualidade. As turmas Kids mostram 
todo o entusiasmo de quem se diverte e 
quer aprender as bases da Dança, en-
quanto a turma avançada representa o 
Real Sport Clube com elevado reconhe-
cimento e prestigio nos eventos em que 
participa. Como professor, coreógrafo 
e bailarino é uma honra ter alunos que 
se mantêm comigo desde o primeiro 
dia neste clube, bem como alunos que 
seguiram o caminho da Dança e hoje 
são eles Professores e bailarinos. Que 
seguiram Conservatório e Escolas Su-
periores e que passaram com distinção 
desafios vários. Outros que hoje são 
brilhantes profissionais nas suas áreas 
e que recordam a sua experiência na 

Dança como um período 
marcante nas suas vidas. 
Pois através da Dança, 
pretendo formar Homens 
e Mulheres capazes de 
vencer na vida. Esta se-
gunda família para muitos, 
constitui os alicerces e os 
valores do movimento de 
Dança OMG Family.
O que foi feito então 
nestes três meses, 
para além das aulas 
regulares?
Estivemos presentes no Espetáculo O 
Espirito da Dança, no auditório Olga 
Cadaval, espetáculo da Academia Aia-
Dança! e que contou com mil bailarinos 
em palco, das mais variadas técnicas. 
Com a ajuda da Prof Raquel Faria, or-
ganizei no Real o Workshop A Intenção 

e Emoção na Dança, onde 
foram ensinadas técnicas 
de representação para 
enriquecer e melhorar 
os nossos bailarinos em 
palco. Na Páscoa fizemos 
mais duas atuações, uma 
no Centro Cultural Carlos 
Paredes e outra, no Festi-
val Corpo 2019, na Quinta 
da Ribafria, Festival Inter-
nacional de Dança, onde 
atuaram dois dos nossos 
grupos, tendo sido dos 

grupos mais elogiados e aplaudidos. Foi 
apresentada uma coreografia com uma 
mensagem muito forte sobre as no-
vas gerações e as redes sociais. Como 
professor tive a honra de voltar a ser 
professor convidado no Sports Festival 
2019 em Montegordo, e de me deslocar 

PUBPUB

DANçA

Hip-Hop abraça 
iniciativas solidárias

Numa altura em que se aproximam eventos de final de ano letivo, o professor Rodrigo Santos faz um 
balanço do que foram os últimos três meses de Dança Hip-Hop no clube.
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ao Funchal onde dei aulas ao reconhe-
cido grupo de breakin STG CREW. Ainda 
estive presente na Futuralia 2018 com 
animações e numa Escola em Alvalade 
onde dei uma palestra sobre a Dança, 
os jovens e a Autoestima, onde falei de 
experiências como professor no Real.

Rodrigo Santos conta que também tem 
sido jurado em Competições de Dança, 
tal como a Competição (No movimen-
to 2019), e que tem observado cada vez 
mais qualidade nos bailarinos portu-
gueses de Danças urbanas. Não será 
alheio o facto da Dança Hip-Hop ser já 
atualmente uma modalidade olímpica 
(muitas pessoas desconhecem isto).

Mais recentemente, houve ainda 
colaboração em eventos solidá-
rios, certo? 
A responsabilidade social e a filantro-
pia também fazem parte da nossa vida, 
e estivemos a atuar nos Bombeiros de 
Belas num evento solidário. Também 
aderi através do Real ao Programa Es-
colhas, e em colaboração com o Projeto 
Raízes, temos o prazer de receber nas 
aulas cinco jovens vencedoras deste 
Projeto.
E próximos eventos? 
Para além do nosso Sarau do Clube, es-
taremos presentes em mais um grande 
espetáculo no auditório Olga Cadaval 
no final de junho e no final de julho 
estaremos presentes no 2.º Festival 
Corpo, na Ajuda, em Lisboa. Também 
no dia da Criança atuaremos na Gala 
Nuno Delgado, no Multiusos de Odive-
las. Continuo a projetar a competição 
de Dança O Underdog 3, e outro evento 
surpresa para pais e filhos. Aguardem! 
E continuem a apoiar! 

Quem Dança 
é mais FELIZ! 

 Rudrigu 

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

A convite da União de Freguesias de Massamá e Monte Abraão, o Real SC aderiu ao 
consórcio do Programas Escolhas- 7ª Geração e neste âmbito várias crianças e 
jovens do Projeto Raízes passam a frequentar as modalidades de Judo, Hip-Hop 

e Dança do nosso clube. O Projeto Raízes, promovido pela União das Freguesias de 
Massamá e Monte Abraão com o apoio da Câmara Municipal e em parceria com diver-
sas entidades e instituições, foi uma das candidaturas selecionadas pelo Programa Es-
colhas para 7ª Geração que está a arrancar. Este projeto atua sobre 3 medidas, nome-
adamente: I - Educação, Formação e Qualificação; II - Emprego e Empreendedorismo; 
III - Dinamização Comunitária, Participação e Cidadania. É nesta última medida que se 
insere a participação do Real SC, proporcionando às crianças e jovens do Projeto Raí-
zes, sediado em Monte Abraão, a possibilidade de praticarem ao longo do ano algumas 
modalidades desportivas. Com este apoio, o clube dá mais um passo no cumprimento 
do objetivo da responsabilidade social que tem como entidade de utilidade pública.

Real SC no consórcio do 
Programa Escolhas-Projeto Raízes

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

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

E-mail geral@divibelas.pt

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

entrega 
gratuita na 

grande lisboa

As classes de ginástica acrobáti-
ca e ginástica rítmica têm tido a 
agenda cheia de eventos. A clas-

se AcroReal esteve presente na Gala 
Meraki – AcroSporting, um evento re-
alizado no pavilhão Henrique Miranda, 
em Queluz, com objetivo de angariar 
fundos para a ida dos ginastas à Gym-
naestrada Mundial 2019, na Áustria, 
onde o Real SC também irá participar. 
A classe Ritmix atuou no sarau Festi-
val Tuna em Almoçageme, uma parti-
cipação a convite da Sociedade Tuna 
Operária de Sintra. Em aquecimento, 
anda também o bloco do Real SC, 5.º 
Elemento que voltou a atuar. O grupo 
deslocou-se a Torres Vedras para par-
ticipar na GimnOeste.

A professora Cláudia Janelas convidou as mães das ginastas da clas-
se de Cheerleaders para uma aula diferente. A ideia era celebrar o 
dia da mãe e poder criar um treino onde ginastas e mães interagis-

sem. “Foi um máximo!” A professora referiu que a boa disposição esteve 
sempre presente. Mães e filhas aqueceram, treinaram o esquema e até 
realizaram treino de preparação física. Uma experiência que ficará na 
memórias de todas 
as participantes.

Veja o vídeo do 
treino através do 

código QR

Classes preparam ida à Áustria

Cheerleaders convidam mães para o treino

GINásTICA

AUlA PARA TODOs
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•	Montagem	de	fechaduras

•	Montagem	e	reparação	de	

estores	e	de	esquentadores

•	Caixilharia	alumínio

•	Desentupimentos

•	Isolamentos	Anti-humidade

•	Pinturas

•	Carpintaria	e	serralharia

•	Manutenção	geral	

•	etc...

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

Email: multiserv@afuncional.pt

Os alunos do projeto de música do Real 
Sort Clube atuaram a 25 de maio no 
salão nobre da sede. Um concerto di-

vidido em dois momentos: à tarde, subiram 
ao palco os alunos das diferentes classes 
de música e instrumentos do Real SC; à 
noite, foi tempo para ver atuar o Rea Peo-
ple, a banda do Real SC composta por alu-
nos mais avançados do projeto de música. 
Este trabalho é orientado pela professora 
Cláudia Santos. “Os concertos correram 
muito bem, os miúdos estão um espetá-
culo e conseguiram impressionar”, disse a 
responsável. Estes dois concertos tiveram 
como objetivo, além da divulgação da evo-
lução dos jovens músicos, a angariação de 
fundos para o Bloco World Gymnaestrada 2019. O Real SC está em contagem decrescente para a viagem até à Áustria onde cerca de 
70 alunas vão representar o clube, o concelho e o país naquele que é o maior evento mundial de ginástica de representação.

A Feira do Porta Bagagem realizou-se no parque de estacionamento em frente à escola secundária Miguel Torga, no último 
domingo de abril. Esta foi uma iniciativa que contou com a colaboração de vários pais das atletas envolvidas no “Bloco WG2019 
– 5.º Elemento”. O Real SC tem realizado diversas ações para angariar fundos que ajudem à concretização do sonho deste “5.º 

Elemento” que irá representar o clube na Áustria já no início de julho.

Real People em concerto solidário

Real SC participa 
na Feira do Porta Bagagem

A CAMINHO DO wORlD GYMNAEsTRADA 2019
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coração vivo institUiÇÕes QUe apoiaM o prograMa “CoraÇão ViVo”coração vivo institUiÇÕes QUe apoiaM o prograMa “CoraÇão ViVo”

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

Farmácia Neill
Pedrosa

Neill
Ortopedia e Perfumaria

Rumo a Óbidos para mais um Sénior Gym
CORAçÃO VIVO

Este ano o Sénior Gym voltou à vila de 
Óbidos. Digo voltou porque em 2008 a 
vila já tinha acolhido o evento. Como 

é da praxe, o nosso Real SC, através do 
projeto Coração Vivo esteve representado 
em ambas as vezes. Estava um dia mara-
vilhoso, cheio de sol e de alegria. Feitas 
as devidas acreditações, o nosso Coração 
Vivo partiu para o Desfile onde figuravam 
todos os clubes e classes inscritos no 
evento. Depois do discurso de boas vindas 
do Presidente da Federação de Ginástica e 
da Presidente da Câmara, seguiu-se uma 

manhã cheia de música e dança. Uma 
hora de “Dança e Aprendendo Salsa” em 
um espaço maravilhoso entre muralhas 
do Castelo. Por volta do meio-dia, desce-
mos até ao átrio da Igreja, aí sim, é que 
foi “Zumbar” com música para todos os 
gostos, fazendo suar até os corações mais 
tristes. O almoço foi na escola secundária 
Josefa de Óbidos onde nos esperava uma 
fila grande, mas nós sempre alegres não 
desistimos pois não a fome impunha que 
fosse assim. Por volta das 15h30 no Pavi-
lhão Municipal de Óbidos arrancou o Sa-

rau Gímnico e os clubes apresentaram as 
suas classes. O nosso Coração Vivo viveu 
um momento alto com apresentação da 
sua classe com uma coreografia gímnica 
ao som da música da Fadista Ana Mora “O 
Desfado”. Por fim, o desfile com as ban-
deiras e estandartes e as respetivas lem-
branças. Foi assim, que o Coração Vivo 
regressou a casa, com mais dia cheio de 
alegria e vida. Reforçando assim o lema: 
O importante é #Dar vida aos anos do que 
ter anos de vida”.

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

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

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

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

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

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

Música

HORÁRIOS MENSALIDADE MENSALIDADEHORÁRIOS MENSALIDADEHORÁRIOS

Modalidades do Real Sport Clube

4.ª	feira	às	19h00 25,00€	mês
Sábado	às	15h30	(Iniciação) 

Xadrez

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

Tiro coM arco

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

DaNça CoNtemPorâNea 28,00€	mês
Nível I: 2.ª	e	4.ª	das	17h45	às	18h35	
Nível II: 3.ª	e	5.ª	das	19h30	às	20h20
Nível III:	3.ª	e	5.ª	das	20h40	às	21h30	

DaNça esPaNhola 25,00€	mês
4.ª	feira	às	20h45	às	22h15

hIP hoP  28,00€	mês
Kids I: 2.ª	e	4.ª	das	18h45	às	19h45	
Kids II: 3.ª	e	5.ª	feira	das	19h30	às	20h30
Intermédio: 2.ª	e	4.ª	das	19h45	às	20h45	

hIP hoP GolD (+25 aNos) 14,00€	mês
3.ª	feira	das	20h30	às	21h30	

GolD + DaNça esPaNhola 28,00€	mês
4.ª	feira		das	20h45	às	22h45	

ZumBa* Avulso	-	3	€
2.ª	feira	das	21h	às	22h	
Sábado:	das	10h30	às	11h30	
*NOTA:	oferta	seguro	para	sócios

dançacoMbaTe e arTes Marciais

aCroBátICa
Formativa mista	 28,00€	mês
3.ª	e	5.ª	feira	das	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	
4.ª	feira	das	18h45	às	20h30	
Sábado	das	11h30	às	13h30

Coração VIVo (+45 aNos)  
turma I: 2.ª	e	6.ª	feira	das	8h45	às	9h45	 2x	/	semana
turma II 8,00€	mês
3.ª	feira	das	08h45	às	09h45
6.ª	feira	das	09h15	às	10h15	 3	x	/	semana
turma III 12,00€	mês
2.ª	e	6.ª	feira	das	17h00	às	18h00	
loCalIZaDa  15,00€	mês
4.ª	feira	das	19h45	às	20h45
rítmICa 28,00€	mês
Nível I - 2.ª	e	4.ª	feira	das	17h40	às	18h30
Nível II - 3.ª	e	5.ª	feira	das	18h45	às	19h40	
Nível III - 3.ª	e	5.ª	feira	das	19h40	às	20h35
Pré-rítmix  33,00€	mês																																																							
3.ª	e	5.ª	feira	das	20h35	às	21h35
6.ª	feira	das	18h45	às	20h30
representação rítmix 37,00€	mês
2.ª,	4.ª	e	6.ª	feira	das19h30	às	21h30		

PIlates  28,00€	mês
2.ª,	4.ª		e	6.ª	feira	das	9h	às	10h	 2x	/sem=	20
2.ª	e	6.ª	feira	das	19h45	às	20h45	 3x	/sem=	25

yoGa 20,00€	mês
3.ª	feira	das	19h40	às	20h40

GíMnica

aIKIDo 28,00€	mês
3.ª	e	5.ª	feira	das	9h00	às	10h00
	 das	20h35	ás	21h35	
Sábado	das	10h30	às	12h00
CaPoeIra 30,50€	mês
Nível I	
2.ª,	4.ª	e	6.ª	feira	das	19h00	às	20h00
Nível II
2.ª,	4.ª	e	6.ª	feira	das	21h30	às	23h00
JuDo 28,00€	mês
4-8 anos:	
-	2.ª	e	4.ª	feira	das	18h30	às	19h15
9 e 13 anos:
-	2.ª,	4.ª	e	6.ª	feira	das	19h15	às	20h00
mais de 13 anos:
-	2.ª,	4.ª	e	6.ª	feira	das	20h00	às	21h30
Ju-JItsu 28,00€	mês
2.ª,	4.ª	e	6.ª	feira	das	20h00	às	21h30
Karate – Do – GoJu-ryu 28,00€	mês
Kids: 3.ª	e	5.ª	feira	das	18h30	às	19h20	
Nível I: 3.ª	e	5.ª	das	19h30	às	20h20	
Nível II: 2.ª	e	4.ª	das	19h35	às	20h25

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

6.ª	feira	das	21h00	às	22h30
manhã:	2.ª,	4.ª	e	6.ª	das	9h00	às	10h00
KICKBoxING muay - thaI 33,00€	mês
2.ª,	4.ª	e	6.ª	feira	das	20h00	às	21h15
2.ª,	4.ª	e	6.ª	feira	(competição)	20h-21h45
KICKBoxING FemININo /FIt Box 28,00€	mês
2.ª	e	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
2.ª,	4.ª	e	6.ª	feira	das	20h45	às	22h15

 

 

 

 

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

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

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

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

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

➢ Pré-Competição 
. Inscrição na AFL 
➢ Futebol Feminino  

. Futebol de 7 
➢ XXL – Adultos 

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

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

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

2 Campos de Relva Sintética de IV Geração. 

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

Somos 
Entidade 

Formadora 
Certificada 

pela FPF 


