
O Real Sport Clube realizou dois dias de Sarau para mostrar o resultado de mais uma época desportiva nas 
diversas modalidades de Artes Marciais, Desportos de Combate, Gímnicas e Dança.
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Repensar o futebol em Portugal

As decisões do Tribunal Arbitral do 
Desporto e em consequência da 
Federação Portuguesa de Fute-

bol no final do Campeonato de Portugal 
que impediram o Real SC de participar 
no play-off de subida têm implicações 
de tal forma negativas para o nosso 
clube que não podemos deixar passar 
em branco. Tais decisões acarretam 
prejuízos para o Real SC pelo que, en-
quanto for viável, continuaremos a lu-
tar para que se faça justiça e pela mini-
mização dos danos. Não se trata de ga-
nhar na secretaria como querem fazer 
crer algumas mentes pouco esclareci-
das e que veem no Real SC um inimigo 
a abater em qualquer circunstância, 
sabe-se lá porquê! Trata-se de con-
testar decisões incompreensíveis pelo 
enquadramento e pelo “timing” em 
que foram tomadas e que retiraram ao 
nosso clube o direito de prosseguir na 
prova. O que se passou leva-me a fazer 
hoje um outro tipo de reflexão que tem 
a ver com os quadros competitivos do 
futebol nacional e concretamente com 
a composição dos campeonatos profis-
sionais e não profissionais. Defendo há 
muito que devem ser promovidas alte-
rações que tenham em vista um quadro 
mais competitivo e consequentemente 
um futebol com mais qualidade. Claro 
que estou ciente de que certas altera-
ções nunca serão bem acolhidas pelos 
clubes grandes e até por alguns de mé-
dia dimensão, porque colocam em cau-
sa certos interesses instalados. Mas, 
por exemplo, que sentido faz termos 
72 equipas a competir no Campeonato 
Portugal para apenas duas subirem no 
final? E que justiça existe quando te-
mos equipas que se estruturam e criam 
condições para lutar pela subida, e no 
final, acabam por ficar pelo caminho 
devido a decisões alheias ou porque 

o play-off lhes correu mal? Por outro 
lado, será justo permitir em competi-
ção equipas que têm salários em atra-
so vários meses numa época? É para 
responder a estas e outras situações 
que considero que as mais altas instân-
cias do futebol nacional deviam aceitar 
sentar-se à mesa e repensar o quadro 
competitivo. Do meu ponto de vista, e 
desde logo, deverá ser criado entre a 
2ª Liga e o Campeonato de Portugal um 
outro patamar para as equipas que te-
nham a ambição e as condições de su-
bida. No fundo, será criar uma divisão 
com exigências a nível de infraestrutu-
ras, recursos técnicos e financeiros e 
de formação, para que as equipas que 
competem neste patamar tenham uma 
transição mais fácil para os campeo-
natos profissionais. No Campeonato de 
Portugal devem manter-se as equipas 
que não criem tais condições, que se-
jam estruturalmente menos qualifica-
das e que se limitam a fazer os míni-
mos para não descer. Outra questão a 
repensar será a da divisão da 2ª Liga e 
de uma futura 3ª Divisão intermédia em 
duas séries cada, o que permitirá redu-
zir os custos para os clubes sobretudo 
com as deslocações, e o que se pou-
pa pode ser aplicado na melhoria das 
condições estruturais. Quanto ao resto, 
uma 1ª Liga com 16 equipas com des-
cida de 3, uma 2ª Liga com duas séries 
de 12 em que sobe o primeiro de cada 
série e os 2º classificados disputam a 
terceira vaga de subida, descendo 4 de 
cada série. A 3ª Divisão com um qua-
dro igual ao da 2ª Liga. O Campeonato 
de Portugal com as 4 séries mas de 16 
equipas com subida automática dos 2 
primeiros classificados de cada série e 
descida dos últimos 5. Por um futebol 
mais competitivo!  

O presidente da direção,
Adelino Ramos

Em Foco!

Cláudio Alves 
tem novo recorde

O arqueiro do RSC integrou a seleção 
nacional de arco compound, que 

contou ainda com Nuno Simões e 
Rui Baptista, que representaram 

Portugal no Mundial de Tiro com Arco 
na Holanda. Cláudio Alves a marca 
de 690 pontos, classificando-se em 

78.º na qualificação. Garantiu o acesso 
às eliminatórias e foi derrotado na 

primeira ronda pelo arqueiro indiano 
Bhagwan Das por 144 – 140. Cláudio 

Alves terminou em 57.º lugar. A 
missão portuguesa na holanda foi 

chefiada pelo arqueiro do RSC, Vítor 
Hugo Ferreira, vogal da direção da 

Federação Portuguesa de Tiro com 
Arco.

Errata
Na edição de maio, n.º 216, a 

propósito da renovação do jogador 

Paulo Silva, publicamos a legenda 

com a indicação de “Avançado” 

quando deveria ser “Defesa”. Pelo 

lapso, pedimos desculpa ao nosso 

capitão e aos leitores.

Tiro com Arco
A secção de Tiro com Arco do Real SC 

participou no Campeonato Nacional 

Universitário, no passado dia 8 de 

junho. Os arqueiros Guilherme 

Almeida em Arco Recurvo Masculino, 

em representação da Universidade 

NOVA de Lisboa / Nova Desporto, e o 

Gonçalo Freitas em Arco Compound 

Masculino, em representação 

do ISTEC - Instituto Superior de 

Tecnologias Avançadas, sagraram-se 

Campeões Nacionais Universitários.
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O Real Sport Clube realizou o Sarau 
de fim de época dividido em duas 
partes. O primeiro espetáculo 

realizou-se a 8 de junho e foi dedicado 
às classes de Artes Marciais e dos Des-
portos de Combate e decorreu no pavi-
lhão da escola secundária Seomara da 
Costa Primo, na Amadora.

Artes Marciais 
e Desportos de Combate 

Um sábado de manhã repleto de bons 
momentos desportivos, amplamen-
te aplaudidos pelo público atento que 
compôs a plateia do Sarau. O espetácu-
lo começou com o habitual desfile onde 
as classes foram chamadas separada-
mente e tiveram oportunidade de reali-
zar uma breve demonstração da moda-
lidade. O mestre António Ramalho foi o 

primeiro a entrar no tapete com a clas-
se de Karaté Adaptado, um projeto do 
Real SC, sob a tutela do mestre Rama-
lho, em parceria com a CECD  do Pen-
dão e de Mira Sintra. Depois da exibição 
em grupo, dois para-atletas simularam 
um combate e no fim o Mestre Rama-
lho surpreendeu o para-karateca João 

PUB

Sócios do Real Sport Clube

PLANO DE SAÚDE

Maria Ferreira

212 405 660

11-07-1976  ·  nº cliente 24687-01

www.sorrisomais.pt
Medicina Dentária  |  Consultas de Especialidade  |  Exames  |  Médico ao Domicílio  |  Ótica 
Apoio Domiciliário  |  Farmácia  |  Estética  |  Ginásio  |  Hospital  |  Veterinário  |  Análises Clínicas

PLANO DE 
SAÚDE SORRISO+ 

SEM PLAFONDS

ADAPTADO À 
SUA  FAMÍLIA

COBERTURA NACIONAL

SEM PERÍODO 
DE CARÊNCIA

FÁCIL UTILIZAÇÃO

SEM LIMITE DE IDADE

212 405 660

Família Real SC celebra mais uma época
sarau real sport clube

Karaté adaptado Karaté adptado - João carlos Karaté Goju-ryu - Kobudo

capoeira Judo

shorinji KempoKickboxing/Muay-thaiaikido

Carlos com o cinto verde. Um momen-
to de grande emoção para ambos, em 
particular, e classe no geral. O público 
não hesitou e levantou-se para aplaudir 
a evolução do para-karateca e a dedi-
cação Mestre Ramalho a este projeto. 
Seguiu-se a apresentação da classe de 
Karaté Goju-Ryu, nos diferentes esca-
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Sábados, das 8h00 às 18h00
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Hip-Hop Kids

rítmica I

rítmica II ballet I

banda real people

lões, incluindo a classe Kids sob orientação da professora Ana Afonso. A 
apresentação contou com um momento coreografado, onde a música se 
fundiu na perfeição com a modalidade. Para o final, ficou reservado um 

momento para o Kobudo. Pau-
sa nas artes marciais para o 
primeiro desporto de combate 
a entrar no tapete. A Capoeira 
orientada pelo Mestre Sargen-
to. Um momento animado e de 
grande descontração com rit-
mos brasileiros e acrobacias 
de cortar a respiração reali-
zadas pelos vários atletas pre-
sentes, com idades muito di-
ferentes também. Seguiu-se o 
Judo, do Mestre Manuel Pinto. 
Foram chamados ao centro do 

pavilhão atletas de todos os escalões da modalidade. Uma boa oportuni-
dade para ver não só a evolução dos jovens judocas como para contem-
plar as técnicas desenvolvidas e aperfeiçoadas ao longo da época pelos 
judocas mais avançados. Continuámos nas Artes Marciais. Foi tempo do 
Aikido, orientado pelo professor Jerónimo Freitas, subir ao tapete do 
pavilhão. Os atletas mostraram várias técnicas e como o tamanho ou 
força são totalmente dispensáveis para anular o adversário. Depois o 
Mestre António Duarte trouxe a classe de Kickboxing/Muay-Thai a este 
Sarau. Uma apresentação que contou com a demonstração de técnicas 
e golpes, para depois passar à simulação de combates. No final, foram 

enunciados os atletas vencedores no Cam-

peonato Regional. O Real SC foi o clube com total 
aproveitamento em número de medalhados em 
relação ao número de participantes: sete atletas, 
sete medalhas. O Shorinji Kempo, do Mestre José 
Araújo, foi a última classe a subir ao tapete. De-
pois da demonstração da modalidade, marcaram 
presença neste Sarau dois atletas que irão repre-
sentar o país, juntamente com o par José Santos/ 
Nazariy Kovaliuk e o par Leonardo Costa/ Diogo 
Martins, pré-selecionados para integrar a comitiva 
Portuguesa que estará presente nos campeonatos 
europeus que se irão realizar no dia 6 de julho de 
2019 em Estocolmo. No fim do Sarau, o grupo de 

Mini acro

ballet III



junho 2019- N.º 217 Real Informação / 5

PUB

PME líder´16 excelência´15

Dança I

basic Gym acro Formativa Mista

rítmica III

coração Vivo

ballet Iniciação

atletas, mestres e membros da direção 
e staff do Real Sport Clube juntaram-se 
para uma fotografia de grupo. São clas-
ses de Artes Marciais e de Desportos 
de Combate que contemplam muitos 
mais atletas do que aqueles presentes 
no evento. Importante, e acima de tudo, 
o Real SC deixou mais uma marca no 
sentimento de família que une o clube e 
todos aqueles que colaboram connosco 
ao longo da época.

Gímnicas e Dança
A segunda parte do Sarau do Real SC 
contou com a participação especial da 
banda Real People. Os jovens músicos 
animaram a abertura do espetáculo e 
ainda deram música ao público duran-
te o intervalo. Foi uma longa tarde de 
atuações que contou com 23 momentos 
de rara beleza, audácia e ritmo no pa-
vilhão da Seomara da Costa Primo. De-
pois do desfile de abertura que contou 
com a colaboração de um avô, atleta no 
projeto Coração Vivo, e de uma neta, 
ginasta da classe de Rítmica, o profes-
sor Rodrigo Santos abriu o Sarau com 
a atuação da classe Kids de Hip-Hop, 
um grupo grande onde os vários níveis 

de aprendizagem se fundem ao ritmo da música e das palavras. Seguiu-se o pri-
meiro momento de ginástica da tarde com a classe I da professora Rita Carvalho. 
As ginastas de Rítmica I mostraram a evolução alcançada ao longo do ano quer na 
técnica como ao nível individual. A Dança I com a professora Sandra Santos foi a 
atuação que se seguiu, um momento de orgulho para os familiares na plateia e de 
brilho total para as aprendizas de bailarina. Depois houve necessidade de adaptar o 
espaço para uma classe muito especial, o Basic Gym, orientado pela professora Ta-
tiana Costal, para crianças a partir dos três anos onde são introduzidos os primeiros 
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bloco rsc WG 2019 - 5.º elemento

Dança espanhola Dança II

exercícios de ginástica com vista a desenvolver maior e melhores 
capacidades motoras nos menores. A professora Sandra Santos 
voltou a cena com a classe de Ballet Iniciação, as alunas não con-
seguiram esconder o entusiasmo durante a apresentação, arran-
cando sorrisos e aplausos orgulhosos dos familiares presentes. A 
dupla de professores Catarina Carvalho e Hugo Rodrigues trouxe-
ram a classe Acro Formativa Mista, um grupo grande de pequenos 
ginastas sem medo de arriscar nas acrobacias treinadas ao longo 
do ano. A professora Rita Carvalho voltou ao pavilhão com a classe 
II de Rítmica, um belo momento de dança e ginástica onde já foram 
introduzidos aparelhos, neste caso, fitas. A oitava apresentação foi 
protagonizada pela classe “mais jovem” do clube, o Coração Vivo, 
um projeto orientado pelo professor Carlos Dias para pessoas com 
mais de 45 anos. Antes da apresentação do Bloco RSC WG2019, atu-

aram as classes Ballet I, da professora Sandra Santos, 
e a Rítmica III, da professora Rita Carvalho. A primeira 
parte do Sarau foi encerrada pelas ginastas e alunas de 
dança que compõem o Bloco do Real SC que irá estar 
presente na Áustria em representação de Portugal no 
World Gymnaestrada, o maior evento mundial de gi-
nástica formativa, já no início de julho. Mais uma vez, 
a emoção tomou conta dos presentes com muitos não 
conseguir conter as lágrimas perante mais uma exce-
lente exibição do grupo comporto por quase 70 atletas, 
orientadas pelos professores de quatro classes (Acrobá-
tica, Cheerleaders, Dança e Rítmica). A segunda parte do 
Sarau abriu com a Dança Espanhola, da professora Mar-
ta Martinez. Depois atuou a classe de Pré-Ritmix onde já 
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pode ser visto um maior nível de exigência, flexibilidade 
e coordenação com a introdução de arcos. Seguiram-se 
as classes de Dança II, Realístika, da professora Cláu-
dia Janelas, um grupo que apresentou um momento 
de Cheerleading e de ginástica. O Sarau continuou em 
alternância entre rítmicos gímnicos e de dança: atua-
ram as classes Mini Acro, Ballet II, Dança III, Ritmix, 
AcroReal, Ballet III. Antes do momento especial de fe-
cho, a classe de Hip-Hop do professor Rodrigo Santos 
atuou com uma mensagem forte sobre o uso das redes 
sociais e os jovens. O instrutor de Zumba, Zin Carlos 
Pereira preparou um grande momento no final deste 
Sarau, desafiando os presentes, atletas, professores e 
público a uma mega aula aos ritmos do Zumba. Mais 
um ano letivo que termina, uma época cheia de desa-
fios, superação de todos que irá levar o nome do Real 
Sport Clube além-fronteiras aquando da presença no 
World Gymnaestrada. 

Verónica Ferreira

AGRADECIMENTO
a Direção do real sc agradece aos muitos voluntários, atletas, 
professores, familiares, funcionários da escola seomara costa 
primo e do clube e outros colaboradores que se disponibilizaram 
para ajudar na logística dos saraus. um agradecimento especial 
para alguns pais das atletas do bloco Gymnaestrada que se en-
volveram na angariação de fundos. um bem-haja a todos!
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Rua Mateus Vicente Oliveira, 54 (junto ao mercado) 
2745-026 Queluz

Tel.: 214 348 969 / Fax: 214 353 780
Email: geral@afuncional.pt

cheerleaders / realístika

ballet II

Hip-Hop

Zumba

Dança III

acrorealritmix

pré-ritmix
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União das FregUesias de QUelUz e Belas apoia o desporto

Jogadores 
2019/2020

Futebol sénIor

O Real SC continua a formar a 
equipa sénior para a próxima 
época. O jogo de apresentação 
oficial aos sócios acontece em 
agosto, mas já temos mais con-
firmações para o novo plantel 
que continuará a ser conduzido 
pelo treinador António Pereira. 
Há ainda mais três renovações 
importantes para o grupo.

Daniel Almeida (defesa)David Grilo (guarda-redes)

Juan San Martin (avançado)Pedro Seguro (médio)Ruizinho Furtado (médio)

Rafael Mendonça (defesa) Tiago Morgado (médio)

João Ventura (avançado)

Sandro Silva (defesa)

RENOVÇÃO

Diogo David (avançado)

RENOVÇÃO

Abílio Fulane (guarda-redes)

RENOVÇÃO
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Esta nova associação – constituí-
da por 18 entidades desportivas 
sem fins lucrativos- surge como 

resposta ao desafio lançado pelo Vice-
-Presidente da Câmara Municipal de 
Sintra, Rui Pereira, para os clubes com 
relvados sintéticos se agregarem for-
malmente de modo a poderem bene-
ficiar das verbas destinadas à manu-
tenção dos campos. Embora o pretexto 
para a sua formação tenha sido a ma-
nutenção dos relvados sintéticos, a no-
vel associação pretende alargar a sua 
intervenção a outras áreas de interesse 
comum. O Real SC, SU Sintrense, SU 1º 
Dezembro, Belas Rugby Clube, GD Rio 
de Mouro Rinchoa e Mercês e o UDR 
Sabuguense assumiram a responsabi-
lidade de arrancar com o processo que 
culminou com a reunião magna dos clu-
bes. O Presidente do Real SC, Adelino 
Ramos, sublinhou na assembleia-geral 

Clubes desportivos de Sintra 
juntos numa Associação

MoMento HIstórIco no concelHo

Foi no dia 6, na Casa da Juventude na Tapada das Mercês, que decorreu a assembleia-geral constituinte 
e eleitoral da Associação dos Clubes do Concelho de Sintra-ACCS. 

o momento histórico para o movimen-
to associativo que representa a criação 
desta associação. Por sua vez, o Pre-
sidente do SU Sintrense, José Sequei-
ra, traçou as linhas mestras que vão 
orientar a ação da ACCS, reafirmando o 
rigor e a transparência na gestão da as-
sociação.Por último, o Vice-Presidente 
da CMS Rui Pereira expressou a satis-

fação pelos clubes terem respondido 
da forma como o fizeram ao desafio 
que tinha lançado, acrescentando que 
a associação pode resultar em siner-
gias para se agilizarem processos com 
vista a resolver problemas comuns que 
afetam os clubes. Desejou os maiores 
sucessos para a associação. Nesta 
assembleia-geral foram eleitos os pri-
meiros órgãos sociais da ACCS para o 
mandato 2019/2021. Mesa da AG: Pre-
sidente- Real SC, Vice-Presidente- SU 
1º Dezembro, Secretário- Arsenal 72 
DC. Conselho Fiscal: Presidente- SRD 
Negrais, Secretário- U. Mucifalense, 
Relator- CA Pero Pinheiro. Direção: 
Presidente- SU Sintrense, Vices-Pre-
sidentes- GD Rio de Mouro, Rinchoa e 
Mercês e Belas Rugby Clube, Secre-
tário- Mem Martins SC e Tesoureiro- 
UDR Sabuguense. Os clubes fazem-se 
representar ao mais alto nível na com-
posição dos órgãos sociais da ACCS. 

real sc e su sintrense eleitos 
presidentes da Mesa da aG e da Direção

Intervenção do Vice-presidente da cMs, rui pereira
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Um espetáculo dividido em vários momentos, 
cada uma das partes dedicada um pedacinho 
da “nossa” Terra. Tudo junto e tudo separado 

para alertar a plateia e, em primeira a análise, as 
alunas e o aluno de ballet e de dança contemporâ-
nea do Real Sport Clube para as alterações, algu-
mas delas irremediáveis, que tem vindo a ser infli-
gidas no nosso planeta. Um grito de alerta com a 
graciosidade dos movimentos de ballet e a robustez 
da dança contemporânea que faz ecoar o palco em 
todo o auditório Jorge Sampaio do Centro Cultural 
Olga Cadaval, em Sintra. O público aplaudiu com en-
tusiasmo e emoção cada momento do espetáculo: 

desde o gracioso momento com as alunas mais no-
vas das turmas de ballet e de dança, aos mais rigo-
rosos e arrojados das classes mais avançadas. No 
final deste Dançar para Ajudar, a professora Sandra 
Santos surgiu no palco para agradecer à Câmara 
Municipal de Sintra pelo apoio ao espetáculo com a 
disponibilização do CC Olga Cadaval, ao Real Sport 
Clube por todo o apoio e aos pais e familiares das 
alunas e aluno por toda a disponibilidade e empe-
nho na concretização de mais uma edição deste es-
petáculo solidário. “Correu tudo muito bem. Pelos 
vistos as pessoas conseguiram gostar mais deste 
ano do que do ano passado. Apostei muito quer nas 
coreografias como nos fatos... as alunas estavam 
calmas a e seguras, identificaram-se com o tema 
e isso foi muito importante”, disse a professora 
Sandra Santos em balanço a mais uma edição do 
Dançar para Ajudar. Nota ainda para a disponibili-

dade da bailarina profissional Joana Bergano 
e o ator Cláudio da Silva que participaram, 
em conjunto com a própria professora, no 
momento de abertura do Dançar para Ajudar 
– Home Sweet Home. Este ano, a receita do 
espetáculo Dançar para Ajudar – Home Sweet 
Home reverte para o Centro Social Sagrada 
Família, em Belas. Esta é uma IPSS - Institui-
ções Particulares de Solidariedade Social que 

PUBPUB

Dançar para aJuDar

Alterações climáticas 
no palco do CC Olga Cadaval

Mais uma edição do Dançar para Ajudar, mais um espetáculo de alta qualidade com a assinatura da 
professora Sandra Santos. Na linha das edições anteriores, o 13.º Dançar para Ajudar levou ao palco 
um tema da atualidade mundial: as alterações climáticas e o uso negligente que o homem tem feito 
dos recursos do planeta. 
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tem como principal foco 
o apoio à comunidade 
sénior do concelho com 
apoio domiciliário e cen-
to de dia, e ainda presta 
apoio a algumas famílias 
carenciadas da região. O 
vereador da CM Sintra, 
Eduardo Quinta Nova, 
presente no espetácu-
lo enalteceu o trabalho 
da professora Sandra Santos ao 
longo de mais um ano em torno 
do Dançar para Ajudar e o apoio 
que o Real SC tem vindo a dar à 
cultura. A autarquia não perdeu 
a oportunidade e desafiou a pro-
fessora Sandra a voltar ao CC 
Olga Cadaval com o Dançar para 
Ajudar em setembro. Um convi-
te que muito honra a mentora do 
projeto e o Real SC.  

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

No passado dia 30, vários funcioná-
rios do Departamento de Audito-
ria do Banco Montepio Geral, co-

laboradores e utentes do CECD-Centro 
para a Educação do Cidadão com Defici-
ência (Mira Sintra e Pendão) dedicaram 
o dia a pintar as salas da Formação Mu-
sical na sede do Real SC. Esta atividade 
de voluntariado foi possível graças ao 
projeto apresentado pelo CECD e apoia-
do pela Fundação Montepio. Foi com 
grande entusiasmo que os funcionários 
do Montepio Geral que habitualmente 
participam no voluntariado corporativo 
e os voluntários do CECD desenvolve-
ram esta ação, e ao Real SC resta agra-
decer o envolvimento de todos na ativi-
dade, em particular às responsáveis do 
CECD, Dra. Diana Carmona e Dra. Lígia 
Goncalves por terem incluído o nosso 
clube neste projeto. Recorde-se que o 
Real SC e o CECD já são parceiros nos 
projetos do Karaté Adaptado e agora 
também na Formação Musical.

Voluntariado 
pinta salas de 

Música 

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

O evento contou com a participação de 21 equipas representantes de agru-
pamentos escolares, escolas secundárias e do ensino superior, empresas 
e Centro de Ciência de Sintra. Trata-se de uma corrida de carros movidos 

apenas a energia solar, e mais que uma competição automobilística, é um 
evento composto por várias atividades de sensibilização e consciencializa-
ção ambiental ilustrativas das potencialidades e benefícios da energia so-
lar. A prova dividiu-se em duas partes: de manhã decorreram as corridas 
de velocidade e da parte da tarde uma corrida de resistência, sendo esta 
a mais importante por requerer um maior esforço quer dos carros quer 
das equipas e pilotos. De sublinhar que a prova durou 1 hora e o máximo 
atingido foram 67 voltas. Para além da competição, houve também mo-
mentos de teste drive para crianças e jovens em pequenos carros solares, 
prova de mini carros construídos por alunos das escolas, mostra de carro 
comandado por telemóvel e um espaço EcoKart com demonstrações. A 
iniciativa contou com o apoio do Real SC, da Câmara Municipal, SMAS, e 
de entidades e empresas da área da ciência, tecnologia e energia solar.

5.ª Corrida de carros solares 
na pista do Complexo Desportivo

Vs-solar cHallenGe

A pista do Real Sport Clube recebeu no passado dia 16 a 5ª edição do VS-SOLAR CHALLENGE, a grande 
corrida de carros movidos a energia solar. 
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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

Foi um evento inédito aquele que decorreu na noite 
do dia 14 no estádio do Real SC. A Festa da Músi-
ca do projeto “Expressão e Educação Musical em 

contexto escolar” da União de Freguesias de Massa-
má e Monte Abraão encheu o ambiente na pista e nas 
bancadas de melodias que a assistência calculada em 
cerca de 800 pessoas não se cansou de aplaudir. Com 
início pelas 21 e 30, o evento assinalou o encerramento 
do ano letivo do projeto que é desenvolvido pela Socie-
dade Filarmónica de Nª Sª da Fé de Monte Abraão em 
parceria com o Agrupamento de Escolas Ruy Belo e a 
UFMMA. Com a Banda no acompanhamento e a orien-

tação dos respetivos professores, as diversas turmas dos 3º e 4º anos das EB1/JI nº 1 e 2 interpretaram em voz e flauta 
diversas melodias conhecidas do grande público, tendo encerrado a festa com a interpretação de um trecho da cantata “Car-
mina Burana”. Foi assim num cenário habitualmente ocupado por eventos desportivos em particular o futebol que a Festa da 
Música proporcionou momentos diferentes e extraordinários que certamente vão ficar na memória de todos os participantes, 
desde os alunos aos professores, músicos, familiares e entidades convidadas. Este evento contou com o apoio do Real SC e 
do Grupo Motard Foge com Elas de Monte Abraão.

Centenas de atletas de vários escalões e 
faixas etárias participaram no passado 
dia 8 na IV Milha Joma-Real que decorreu 

no Complexo Desportivo do nosso clube. Esta 
prova faz parte do calendário do “Sintra a Cor-
rer” promovido pela Câmara Municipal.

Realizou-se nos dias 21 e 22 de 
junho o Seminário Internacional 
de Karate Goju Ryu da Kenkyukai 

orientado pelo Sensei Masaji Taira, 9º 
Dan e Diretor Técnico desta organiza-
ção. Durante este evento foram rea-
lizados exames de graduação de Dan 
(Cinto Negro) onde estiveram presen-
tes oito karatekas. Entre eles estavam 
dois dos  atletas do Real, Rui Martins e 
Ana Afonso (a professora dos Kids do 
Real) para 3º e 2º Dan respetivamente. 
“É com orgulho que informo que foram ambos aprovados com distinção. O Real 
SC tem agora, duas novas graduações de Dan o que muito nos orgulha! Passar 
num exame orientado por um mestre deste calibre é um reconhecimento muito 
grande. Parabéns por mais esta conquista”, disse o mestre José Ramalho.

Festa da Música 
no estádio do Real SC

IV Milha Joma-Real SC Temos novos cintos negros

proJeto escolar

atletIsMo Karaté
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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

basic Gym

Karaté adaptadoZumba

O Real SC voltou a marcar presença em mais uma edição da Feira Solidária e das 
Instituições, evento promovida pela União de Freguesias de Massamá e Mon-
te Abraão com vista a promover as instituições e organismos locais. Durante 

toda a manhã e tarde de sábado, dia 1, o parque Salgueiro Maia, em Massamá, foi 
palco de vários eventos, demonstrações, workshops e aulas. No período da manhã, 
a professora Catarina Carvalho animou a pequenada com uma aula de Basic Gym, 
ginástica infantil para crianças a partir dos 3 anos. Depois foi altura do mestre José 
Ramalho apresentar a classe de karaté adaptado numa demonstração conjunta com 
os alunos do CECD que frequentam as aulas no Real SC. À tarde, o ritmo foi outro. O 
instrutor de Zumba Carlos Pereira garantiu que ninguém ficava parado, numa tarde 
bem quente onde as temperaturas não melindraram para a dança. Na Feira Solidária 
e das Instituições, que este ano contou com o apadrinhamento do pasteleiro Marco 
Costa, esteve ainda uma banca do Real Sport Clube com vista à angariação de fundos 
para o bloco 5.º Elemento que dentro de sensivelmente um mês vai estar na Áustria 
para participar no World Gymnaestrada 2019.

Real SC na Feira Solidária 
e das Instituições
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