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Mérito e reconhecimento!
O Real Sport Clube acaba de ser dis-

tinguido pela União de Freguesias 
de Massamá e Monte Abraão com a 

Medalha de Mérito por ser uma institui-
ção que foi fundada há mais de 20 anos 
na freguesia e por serviços relevantes 
prestados à comunidade. Naturalmen-
te que não andamos a correr at rás de 
distinções do género mas é sempre um 
orgulho vermos reconhecido publica-
mente o trabalho que o clube desenvol-
ve no dia-a-dia em prol das crianças, 
dos jovens e dos seniores nas mais di-
versas vertentes e atividades. Sendo na 
sua génese uma associação desportiva, 
recreativa e cultural sem fins lucrativos, 
o clube tem procurado dar corpo ao seu 
estatuto de utilidade pública, condição 
que traduz o maior reconhecimento que 
uma entidade pode obter pelos serviços 
que presta à sociedade. Claro que o re-
conhecimento assume diversas formas 
e níveis de importância em função das 
circunstâncias e do enquadramento em 
que é proferido. Neste contexto podemos 
sempre considerar que estamos perante 

um reconhecimento público quando as 
nossas equipas e classes são convidadas 
inúmeras vezes a participar em eventos 
nacionais ou internacionais quer sejam 
eles desportivos de competição ou mera 
representação, quer sejam culturais ou 
sociais. Quando, por exemplo, o clube 
é selecionado e convidado a integrar a 
delegação de Portugal ao maior evento 
mundial de ginástica, a Gymnaestrada, 
significa isto que a qualidade das nossas 
classes, dos nossos atletas e técnicos é 
reconhecida pelas instâncias federati-
vas. Embora numa dimensão diferente, a 
participação regular das nossas classes 
de Ginástica e de Dança ou até de Artes 
Marciais e de Combate em eventos é tam-
bém uma prova de que a sua qualidade 
é reconhecida. Noutro campo, acontece 
o mesmo quando as equipas de futebol, 
em particular, as da formação são convi-
dadas a participar em torneios dentro ou 
fora do país, como é o caso, por exemplo, 
da Ibercup. Podemos igualmente falar de 
reconhecimento quando a capacidade de 
organização da nossa secção de Tiro com 

Em Foco!

Bilhar 3 Tabelas

A equipa do Real SC composta 

pelos bilharistas Sérgio Marques, 

João Ribeiro, Emílio Martins, Aníbal 

Temporão e José Carlos Gonçalves 

venceu o torneio organizado pelo S.L. 

Benfica. A prova contou com quatro 

equipas: S.L. Benfica, Real SC, CBA e 

Dragões de Lisboa. A equipa do Real 

venceu os quatro jogos, dois em casa 

e dois fora, e foi a grande vencedora.

Dançar para Ajudar entrega donativo

O Presidente do Real SC e a professora Sandra Santos entregaram 
no Centro Social da Sagrada Família em Queluz-Belas o donativo de 
2500 euros do espetáculo Dançar para Ajudar “Home sweet Home”. 
A entrega foi feita ao Presidente da Direção do CSSF, Carlos Silva, 
que estava acompanhado da Coordenadora Isabel Lúcio. Segundo 
foi referido, a verba será utilizada na aquisição de um novo fogão 
industrial, necessário para a instituição confecionar as refeições 
que diariamente são dadas aos utentes e famílias carenciadas.

Arco é permanentemente elogiada no 
momento em que assume a responsabi-
lidade de preparar as provas nacionais da 
Federação ou o Torneio Internacional de 
Sintra. Podemos ainda falar de reconhe-
cimento quando o clube é solicitado para 
se fazer representar ou para apresentar 
os seus projetos em eventos promovidos 
pelas Juntas de Freguesia ou pela Câma-
ra Municipal, como é o caso, por exem-
plo, do espetáculo solidário “Dançar para 
Ajudar”, que deverá fazer uma reposição 
em setembro no Centro Cultural Olga Ca-
daval. Um outro tipo de reconhecimento 
enquadra-se na responsabilidade social 
do clube como parceiro nos conselhos 
locais sociais ou no programa Sintra In-
clui ou ainda nos Conselhos Gerais dos 
agrupamentos escolares. É pois pela via 
do reconhecimento que se recebe a de-
monstração de valor pelo que temos feito 
na comunidade em que estamos inseri-
dos. É um sentido de gratidão que deve-
mos aceitar mas acima de tudo nos deve 
motivar a fazer mais e melhor!  

O presidente da direção,
Adelino Ramos
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Bloco 5.º Elemento brilha na Áustria
16.ª World gymnaestrada

Rita Carvalho
Dorbirn, a sul de Bregenz, no estado aus-
tríaco de Vorarlberg, é simplesmente 
maravilhoso. Adorámos o local, as pesso-
as são super simpáticas e hospitaleiras. A 
Gymnaestrada mundial é o maior evento 
desportivo do mundo e o Real SC esteve 
lá e muito bem representado pelo nosso 
Bloco. Fomos 18 mil ginastas oriundos de 
65 países numa cidade com menos de 50 
mil habitantes, foi uma autêntica invasão, 

O Real SC foi o único clube do concelho de Sintra a marcar presença na 16.ª edição da World 
Gymnaestrada como bloco de interior. Foram quatro dias cheios de emoção, partilhados por mais 
de 60 atletas, cinco professores / treinadores e muitos pais. Técnicos e alunas contam na primeira 
pessoa como foi a aventura na Áustria.

que alterou toda a rotina daquela popula-
ção. O nome do Evento não podia ter sido 
melhor escolhido- Gymna remete para a 
modalidade e strata para caminho ou rua. 
A importância deste evento é a partilha 
da GINÁSTICA, através da GINÁSTICA. 
Disse várias vezes às minhas atletas, que 
o nosso objetivo era fazer e ver Ginástica 
e assim foi. Existiu um verdadeiro inter-
câmbio cultural e técnico. A manifestação 
corporal é diferente consoante a cultura 
e essas diferenças foram muito interes-
santes no praticável, as minhas atletas 
apreenderam esta ideia e isso deixou-
-me muito feliz. Para mim como técni-
ca também foi muito enriquecedor, pois 
permitiu-me in loco assistir ao que se vai 
inovando na GPT. Existem ideias novas, 
com recurso à utilização de diferentes 
materiais e novas formas de fazer ginás-
tica. Existe tanto para dizer, mas por ou-
tro lado seria sempre redutor, pois para 

se perceber a magia do evento temos que 
fazer parte dele. Tenho a certeza que esta 
foi uma experiência inesquecível para to-
das as minhas ginastas.

 

Filipa Vivas
A semana do Gymnaestrada foi uma das 
melhores experiências por que eu, e acho 
que todos nós já passámos. E não falo só 
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do facto de pudermos fazer o que mais 
gostamos, que é a ginástica, fora do país, 
mas também um conjunto de muitas ou-
tras experiências novas como estar “so-
zinha” noutro país ou, como foi para mui-
tas das minhas colegas, viajar de avião. 
Durante esta semana conheci pessoas de 
vários lugares do mundo, assisti a atua-
ções de muitos países e, uma das minhas 
partes favoritas foi puder conhecer me-
lhor as pessoas que fazem parte des-
te bloco e o que elas são para além dos 
treinos o que fortaleceu a nossa relação 
enquanto grupo que, para além de levar 
o nome do Real para fora, levou também 
Portugal. Sentirmos que representámos 
o nosso país é uma das melhores sen-
sações do mundo e saber que o fizemos 

bem ainda nos enche mais de orgulho 
e tudo isto transformou esta sema-
na em algo memorável que vai ficar 
guardado para sempre com muito ca-
rinho e saudades. Espero que daqui a 
4 anos possamos estar na Holanda a 
fazer o que mais gostamos outra vez 
e, embora esta experiência em Áus-
tria seja irrepetível e única pois foi 
a primeira vez que a maioria de nós 

esteve num Gymnaestrada, espero que 
possamos voltar a levar este grupo tão 
especial lá para fora e mostrar quem é 
que nós somos: REAL, REAL, REAL! 
 
Rita Teixeira 
Esta foi a minha primeira experiência 
marcante enquanto atleta, permitiu-me 
estabelecer laços mais fortes com treina-
dores e colegas, tornando-nos uma clas-
se mais unida e mais confiante. O facto de 
nos termos aproximado, fez com que este 
evento fosse mais do que atuações e en-
saios, mas sim um momento que nos per-
mitiu crescer enquanto pessoas e ginas-
tas. O Gymnaestrada deu-nos a conhecer 
diversas culturas com características di-
ferentes, o que nos pode até inspirar para 

futuros projetos em Portugal. Este evento 
demonstrou que a ginástica é uma forma 
de expressão que pode ser realizada de 
maneiras diferentes. É um desporto em 
crescimento e em constante mudança. 
Ao observar a diversidade de ginastas, 
de culturas, de línguas, de ideias e de 
esquemas compreendi que somos parte 
de uma grande comunidade de pessoas 
que partilham a mesma paixão por este 
desporto. Para além disso, foi uma honra 
enorme representar o país neste evento a 
nível mundial, desde usar o equipamen-
to a erguer a bandeira e gritar até a voz 
faltar. Foi uma experiência memorável e 
insubstituível que irei guardar para sem-
pre no meu coração. Confesso que ao 
chegar a Áustria, fiquei receosa e senti 
realmente a pressão de atuar diante de 
pessoas estrangeiras. Mas a verdade, é 
que os nervos foram passando, o que me 
permitiu aproveitar a viagem. Apesar de 
todos os aspetos positivos que esta se-
mana nos proporcionou, a meu ver, atuar 
para os portugueses, em Portugal, será 
sempre melhor e muito mais emocionan-
te. As melhores atuações com o esquema 
foram sem dúvida no nosso país. 

Acrobática
Catarina Carvalho e 
Hugo Rodrigues
A Gymnaestrada é o maior evento de gi-
nástica do mundo. Um evento onde não 
é importante quem faz mais e melhor, 
onde a competição é posta de lado e onde 
o prazer de fazer ginástica fala mais alto. 
Vive-se e respira-se ginástica. Apesar 
disto, na Áustria viveu-se e respirou-se 
muito mais que ginástica! Viveu-se união, 
espírito de equipa e dedicação e respirou-
-se alegria, gargalhadas e felicidade. Te-
mos a certeza que foi uma experiência 
única que ninguém vai esquecer. Depois 
de dois anos de árduo trabalho, foi mui-
to gratificante proporcionar uma semana 

tão boa a estes miúdos que temos visto 
crescer!
 
Joana Martins 
Este foi o meu primeiro ano na Acrore-
al, e com tal veio o meu primeiro Gym 

For Life, o primeiro Portugal Gym e para 
acrescentar a tantas novas experiências 
inesquecíveis juntou-se a minha primei-
ra Gymnastrada mundial, realizada em 
Donrbirn, na Áustria. Poder participar 
nesta Gymnaestrada foi uma experiência 
incrível, todas as emoções vividas, todas 
as novas amizades feitas e por ai adian-
te…Foi ótimo poder assistir a tão boas 
apresentações de outros países e por po-
der fazer parte da noite de Portugal (uma 
noite memorável). Adorei poder partilhar 
o praticável com gente tão talentosa, com 
uma única paixão e com um único objeti-
vo: representar da melhor maneira pos-
sível Portugal! 
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Catarina Duarte  
Passou-se assim mais uma semana, uma 
daquelas muito especiais e isso deveu-
-se a tudo o que foi vivido por esta grande 
família porque sem dúvida que não seria 
tão espetacular sem ela. Todos os dias 
cruzámos-nos com pessoas de todas as 
nacionalidades, falamos com indivíduos 
de todas as gerações, pudemos assim fa-
zer novas amizades, partilhar saberes e 
conhecimentos tornando estes dias uma 
experiência muito enriquecedora, uma 
marca no nosso percurso. Fazer ginásti-
ca já é fantástico, fazê-la ao lado de um 
grupo como o nosso é extraordinário e 
não são todos os atletas que têm a sorte 
de o fazer, de partilhar o praticável com 
uma segunda família, de viver tantas 
emoções junto de alguém tão especial. 
Por tudo isso só tenho de agradecer ao 
Clube, á minha família, a todos os treina-
dores, colegas e à nossa coordenadora 
que juntos me proporcionaram toda esta 
felicidade, todos estes momentos ines-
quecíveis que irei guardar para sempre 
no meu coração. Foi a primeira, no que 
depender de mim não será a última por-
que realmente não há nada comparável 
a uma experiência deste género com as 
pessoas que mais gostamos para fazer o 

que adoramos. Uma experiência que fica-
rá na minha memória, para partilhar com 
os meus filhos e sem dúvida relembra-la 
sempre com um enorme carinho. Uma 
semana onde se fortaleceram muitas 
amizades e onde muito se sentiu toda a 
cumplicidade entre treinadores e atletas, 
foi com esta experiência que realmente 
percebemos o significado da expressão 
“O que a ginástica une ninguém separa”, 
e que assim seja, que venham muitos 
mais anos com este grupo incrível porque 
sem dúvida que vamos fazer ainda mais 
sucesso em Amesterdão.

Luísa Passadinhas  
O Gymnaestrada foi uma grande expe-
riência. Aprendemos que o trabalho de 
equipa é o mais importante. Senti que a 
equipa se conheceu melhor e, aprendeu 
não só ginástica como a amizade. Esta 
amizade e boa disposição não ficou só 
entre os membros da equipa do Real mas 
também com os atletas de outras classes 
e países. O meu balanço é muito positivo 
porque as condições eram boas: a comi-
da era boa, a água do banho era quente, 
os voluntários eram muito simpáticos e 
prestáveis, os nossos quartos eram gran-
des, os meios de transporte eram muito 
acessíveis e o espaço de atuação era for-
midável (sendo que o espaço de aqueci-
mento poderia ser melhor). Agora sobre 
a minha experiência achei educativo e di-
vertido. Gostei da parte em que trocamos 
os pin’s e do último dia, quando todos fi-
zemos uma espécie de feira para trocar 
os fatos de treino, t-shirt, pin´s, chapéus 
e muitas outras coisas. Achei que estava 
tudo muito bem organizado apesar da di-
mensão do evento ser enorme. 

PUB
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Dança

Sandra Santos
O balanço que faço é positivo. Dois anos 
de trabalho que culminaram da melhor 
forma com uma equipa determinada a 
dignificar o nome de Portugal e do nosso 
Real SC. Confesso que tinha uma expec-
tativa acima da média sobre as atuações 
que iríamos ver, no entanto verifiquei que 
a nossa qualidade artística e técnica está 
entre as melhores coisas que vimos. Bem 
sei que não vimos tudo, pois as atuações 
eram feitas em muitos Hall’s a cada 15 
minutos, mas na verdade aquilo que vi 
em nada nos tirou o mérito de ali estar-
mos presentes. Embora seja da área da 
dança e que este mundo da ginástica me 
diga pouco, achei que podemos sempre 
aprender uns com os outros. Ao obser-
var coreografias/esquemas enriquece-
mos também o nosso vocabulário artís-
tico, melhorando-o. Nunca fui a nenhuma 

Gimnoestrada, mas esta estava muito 
bem organizada a nível de informações, 
transportes, refeições, instalações para 
atuações e, é claro, o melhor de tudo a 
escola onde fomos recebidos. Fomos 
tratados como família e construíram-se 
amizades com os voluntários que deixa-
ram saudades. É uma experiência que 
ficará com toda a certeza marcada nas 
memórias de alunos e professores. Devo 
destacar o papel da Coordenadora que 
resolveu prontamente pequenos proble-
mas que foram surgindo e que foi sem 
dúvida uma mais-valia a sua presença 
no grupo. Agora é descansar e recuperar 
energias pois estamos todos de rastos.
 
Maria Teixeira 
“Uau!” Foi das primeiras palavras que 
se ouviu mal chegámos a Áustria, no dia 
6 de julho, e que marcou presença toda 
a semana. Durante a semana, ninguém 
parou para descansar. Visitámos sítios 
dos quais temos recordações fantásti-
cas, como Bregenz e o magnífico lago 
de Constança que tem uma extensão tão 
grande que faz fronteira com a Alema-
nha, a Áustria e a Suíça; ou daquela vez 
que andámos de teleférico, o Karren, e 
subimos a uma altitude de 976 metros, 
acompanhados de uma paisagem de ti-
rar a respiração sobre o vale do Reno e 
de uma vista majestosa de três países; 
ou quando fomos de comboio (com con-
dições excelentes!) até Feldkirch, sem-
pre rodeados de uma paisagem virgem 
e pura, com muitas árvores, cenário im-
prescindível das nossas imensas fotogra-
fias! Conhecemos pessoas fantásticas, 
umas que até ficaram comovidas com 
o Bloco, outras cujas atuações eram de 
arregalar os olhos e outros atletas com 
os quais trocámos camisolas, calças de 
fato de treino, sorrisos e experiências. Os 

austríacos foram, constantemente, pes-
soas em quem nunca faltou um sorriso 
e sempre prontas a ajudar. Cuidaram de 
nós com muita atenção e estavam inte-
ressados em saber mais sobre Portugal, 
ensinaram-nos a dança tradicional aus-
tríaca que era extremamente ritmada e 
rápida, cheia de voltas e saltos e algumas 
palavras em austríaco, como danke, que 
significa obrigado/a. Foi, sem sombra de 
dúvidas, uma experiência que nos mudou 
a todas… Foi como comunicar numa lin-
guagem universal através das artes per-
formativas. Pudemos entendermo-nos 
através do movimento e da celebração 
do espetáculo, pudemos mostrar quem 
éramos, de onde vínhamos, mas tam-
bém conhecer quem estava connosco, 
de onde vinham e o país onde estávamos. 
Pudemos ser uma rede global de “nós”, 
sem ter medo da nossa identidade, mas 
adotando uma em comum. E acho que 
era essa a mensagem que se quer pas-
sar para o exterior: um mundo partilhado 
e respeitado, com pessoas diferentes e, 
ao mesmo tempo, valorizadas de forma 
igual! 
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Tel.: 214 348 969 / Fax: 214 353 780
Email: geral@afuncional.pt

Cheerleaders

Claúdia Janelas
Não foi a minha primeira Gymnaestra-
da, já conto com três, mas é sempre 
como se fosse a primeira mais que não 
seja porque como treinadora às vezes 
que fui a este grande evento Gímnico, os 
meus ginastas era a primeira vez. Todas 
elas deixaram alguma marca e esta 16.ª 
Gymnaestrada Mundial não foi diferente, 
apesar da grande responsabilidade que 
recai sobre nós técnicos e coordenação 
de levar 62 ginastas maioritariamente 
menores. A Áustria é um país desenvolvi-
damente bonito e a cidade de Dornbirn foi 
uma excelente anfitriã. Evento organiza-
do com pessoas extremamente educadas 
e disponíveis para ajudar fosse nos trans-
portes no supermercado e sobretudo na 
escola onde ficamos alojados, fomos re-
cebidos com uma festa que durou uma 
semana. Foi uma semana com muitas 
emoções sobretudo nas apresentações 
de Bloco que nos emocionam ainda mais 
pois estamos num país que não o nosso 
e lá vem a pátria ao coração e também 
na Noite de Portugal que foi lindíssima e 
que me fez pisar novamente o praticável 
para fazer uma apresentação. Apesar de 
cansados, ainda deu tempo para conhe-
cermos lugares muito interessantes e 
bonitos como o lago Konstance que faz 
fronteira com Áustria, Alemanha e Suíça. 

Para além destes pas-
seios, o bebermos com 
os olhos Ginástica de 
outros países enrique-
ce-nos bastantes pois 
há sempre novidades e 
apresentações tão dife-
rentes como geniais. A 
par desta cultura gím-
nica a famosa troca de 
equipamentos entre Na-
ções faz da Gymnaestra-

da um sonho de Humanidade! Ali não há 
fronteiras a separar nem políticas a des-
truir! Só seres humanos a interagirem no 
seu pleno. Assim foi para mim mais uma 
Gymnaestrada com sabor a primeira vez 
e por isso agradeço às minhas ginastas 
que me fizeram embarcar em mais uma 
Gymnaestrada e fomos unidas, cúmpli-
ces e aprendemos umas com as outras, á 
equipa de treinadores que faço parte mui-
to muito obrigada pq foi um grupo coeso, 
unido e divertido e claramente obrigada 
Célia que foi sempre presente em tudo e 
sempre super divertida. Obrigada Real.
 
Carolina Fernandes 
Foi um sonho que consegui concretizar 
e foi inesquecível. A minha experiência 
como participante deste evento. Come-
çou logo no primeiro dia quando tive quer 

deixar os meus pais e passar a assumir 
eu as responsabilidades sozinha, mas 
sempre apoiada pela minha treinadora 
Cláudia Janelas e a nossa coordenadora 
que fez parte do meu crescimento, Célia 
Afono. A viagem correu muito bem e ape-
sar de cansadas, estávamos desejosas 
de ir conhecer e ver tudo. As fotos com 
ginastas de outros países foram constan-
tes. Brasil, Nepal, Canadá, Japão, etc... 
A cidade Dornbirn é muito bonita e tinha 
tudo organizado para nos receber, mas 
também aproveitamos para ir conhecer 
outras cidades como Lindau na Alema-
nha. Foi uma saída que apenas a nossa 
classe é que fez. Dormimos numa esco-
la acolhedora e fizemos amizades com 
os voluntários e outros ginastas portu-
gueses de outros clubes que também lá 
estavam a dormir. Ao longo destes dias 
senti a nossa classe unida e com muita 
cumplicidade. Este foi um aspeto bas-
tante positivo da nossa viagem ao WG. 
As exibições também decorreram bem, 
senti uma grande emoção e orgulho en-
quanto apresentava o nosso trabalho ao 
público de outros países. Ter participado 
neste evento vai sempre trazer me recor-
dações que podem ser resultado de troca 
de equipamentos ou de experiências que 
se aprende, vive se e isso só foi possível 
em Dornbirn, na Áustria.
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Célia Afonso
A 16.ª World Gymnaestrada superou as expetativas acerca de tudo e de 
todos. O ambiente vivenciado não poderia ter sido mais agradável e a par-
tilha de momentos fortaleceu, como seria de esperar, os laços e mística 
dos atletas do Real SC e inclusive da equipa técnica entre si. Durante dois 
anos aproximadamente, o clube, a sua direção e coordenação, os técni-
cos e os pais representantes das classes envolvidas desdobraram as suas 
agendas e as suas energias levar o melhor da nossa ginástica e dança ao 
maior evento mundial. Foram sensivelmente 18 meses de treinos extra, 
atuações, organização de eventos para angariação de fundos, presença em 
feiras e outras iniciativas locais e tudo para se fazer cumprir o sonho de 62 
atletas. Um agradecimento especial aos professores Hugo Rodrigues, Ca-
tarina Carvalho, San-
dra Santos, Cláudia 
Janelas e Rita Car-
valho pela sua com-
petência e profis-
sionalismo demons-
trados e entrega a 
100% neste projeto. 
Na Áustria, vivemos 
momentos intensos, 
“respirámos ginás-
tica de manhã à noi-
te” e sentimos algo 
que não tem preço, o 
respeito e apreço por 
todas as atuações, seja qual for a bandeira, 
as idades e a espetacularidade da perfor-
mance. Foi meritório e um orgulho, perce-
ber que o público que assistia, sabia ao que 
vinha e percebia daquilo que via, pois não 
podemos ficar indiferentes aos comen-
tários e aplausos que surgiam durante (e 
após) a atuação especifica do nosso bloco 
“5ºelemento”. O Bloco do Real Sport Clu-
be! Serviu também esta participação e esta 
viagem memorável, para nos fazer crer 
ainda mais, ambicionar mais, mas também 
para nos fazer ver que já somos bons e aqui 
aproveito para enaltecer o trabalho desen-
volvido na ginástica em Portugal. Estamos 
sem dúvida no bom caminho! Se vi melhor? 
Vi, claro! Mas acredito tanto, mas tanto, 
que vamos lá chegar!
PUBPUB

WG 2019: o sonho tornado REAL

Obrigado aos pais
A direção do Real Sport Clube 

agradece todo o esforço, 
empenho e presença do grupo 

de pais das nossas atletas 
que acompanhou o Bloco 

5.º Elemento até à Áustria. 
A vossa presença e apoio 

foram fantásticos! É isto que 
faz do Real Sport Clube um 

lugar onde a palavra ‘família’ 
se funde com o amor pelo 

desporto. OBRIGADO!
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para conseguirmos fazer melhor que 
no ano passado. O objetivo é, sem dú-
vida, fazer melhor que no ano passado. 
Em casa, não perdemos pontos e é isso 
que queremos replicar e aumentar os 
bons resultados fora.”

PUBPUB

União das FregUesias de QUelUz e Belas apoia o desporto

O Real SC iniciou a preparação para 
a época 2019-2020 do Campeona-
to de Portugal. Neste arranque, o 

treinador António Pereira resume o ob-
jetivo de forma clara e concisa. “Fazer 
melhor que o ano passado!” Uma afir-
mação que não deixa margem para dú-
vidas: o Real SC vai apostar tudo para 
voltar à segunda divisão em 2020. O 
plantel está quase fechado e o mister 
está otimista. “Temos o grupo em que 
acreditamos, por isso agora é trabalhar 
e esperar que a sorte esteja connosco 
em alguns momentos e que não volte 
a acontecer o que aconteceu no ano 
passado.” No final do primeiro treino, 
na segunda-feira, o treinador admitiu 

Real SC volta a lutar pela subida
Futebol sénior

estar tranquilo. “Conheço-os todos e 
por isso não fiquei surpreendido com 
nada. Para já está tudo a correr con-
forme o que estava perspetivado para 
o início da época”. No primeiro jogo de 
treino com o Vilafranquense, o Real SC 
perdeu pela margem mínima. 
Paulinho volta a assumir a liderança em 
campo, o capitão dos seniores comen-
tou o início da pré-época considerando 
que, à semelhança dos anos anteriores, 
estes primeiros tempos servem para o 
grupo se conhecer melhor, uma vez 
que há entradas novas. “Já temos 
muitos anos deste campeonato, já 
nos conhecemos uns aos outros, 
agora é preparar e arrancar forte 

Jogo de 
apresentação aos 
sócios e adeptos 
dia 9 de agosto 

pelas 19h30

“Fiquem connosco com 
intuito de conseguirmos 

os objetivos.”
treinador antónio Pereira

“Espero que acompanhem novamente a 
equipa. Vocês são muito importantes, dão-nos 

força para conseguirmos ir mais longe.”
Paulinho
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Futebol sénior

Campeonato de Portugal
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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 iniciados do 
Real SC estive-
ram em Espa-

nha para participar 
no IBERCUP Barce-
lona, uma presença 
que veio no segui-
mento da participa-
ção na Ibercup Cas-
cais (Páscoa) e da 
Ibercup Estoril (em 
junho), onde a equi-
pa realizou bons tor-
neios e só perdeu nas meias-finais em am-
bos. O treinador Diogo Lopes explicou que 
na ida a Barcelona o grupo queria “fazer um 
bom torneio a nível desportivo mas também 
desfrutar de uma semana de férias”. “Esta 
experiência, para muitos a primeira vez que 
saíram do país, revelou-se bastante enrique-
cedora, não só a nível desportivo mas sobre-
tudo a nível social e pessoal com a partilha 
de diferentes realidades e costumes que 
acontecem em outros países que não o nosso. A ní-
vel desportivo é de salientar o nível competitivo que 
a equipa apresentou ao longo do torneio, onde os jo-
gadores se ajudaram uns aos outros, demonstrando 
um excelente espírito de equipa”, disse o técnico. Na 
bagagem, os jogadores e a equipa técnica trouxeram 
a mala cheia de memórias e momentos para mais 
tarde recordar. “Uma palavra de agradecimento 
também aos encarregados e educação que connos-
co partiram nesta aventura, ajudando-nos também 
em algumas situações do dia-a-dia e também aque-
les que, não podendo ir acompanharam a prestação 
através das redes sociais”, sublinhou o treinador.

IberCup em Barcelona: 
“Uma experiência muito 

enriquecedora”

iniciados

O Real Sport Clube foi distinguido 
pela União de Freguesias de Mas-
samá e Monte Abraão com a Me-

dalha de Mérito por serviços relevantes 
prestados à comunidade. Em nome do 
Real SC, o Presidente Adelino Ramos 
recebeu a distinção que foi entregue 
pelo Presidente da Junta Pedro Oliveira 
Brás e pelo Presidente da Assembleia 
de Freguesia Manuel Lourenço Mar-
ques, durante uma sessão que decor-
reu no passado dia 13 e em que foram 
homenageadas outras instituições e in-
dividualidades, entre as quais o antigo 
Presidente do clube Orlando Gomes.

Real SC recebe 
medalha de 

mérito

institucional
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A equipa de tiro com arco do Real 
Sport Clube conquistou 10 títulos 
nacionais no Campeonato Nacio-

nal de Campo. No total, foram 12 pódios 
individuais e 7 coletivos. Entre os cinco 
títulos nacionais individuais, destaque 
para a estreia de Cláudio Alves, que há 
vários anos perseguia o título nacional de 
campo em compound seniores homens. 
No recheado currículo de títulos domés-
ticos do Cláudio, este era o último que 
faltava. Uma referência também para a 

Elisabete Hryor’Yeva (campeã nacional 
robins recurvo) e para a Bárbara Duarte 
(campeã nacional de compound cadetes 
senhoras), ambas a serem campeãs na 
época de estreia na competição de tiro 
com arco. Por equipas, foram intensas 
as finais de recurvo seniores homens, 
com a equipa do Real a levar a melhor 
no desempate, frente ao Clube Futebol 
Benfica. A equipa de arco recurvo sénior 
- Jorge Lima, Guilherme Almeida, Diogo 
Ramos (vice-campeão nacional, este ano) 

é campeã nacional e a equipa Diogo Ra-
mos, Cláudio Alves e Catarina Ferreira 
conquistou o título de equipas mistas, no 
escalão sénior. A época terminou na Final 
Round, no complexo do Estádio Nacional, 
no dia de calor intenso e vento muito for-
te. O RSC foi o clube com mais arqueiros 
neste campeonato, tanto entre os classi-
ficados, como entre os que fizeram um 
número insuficiente de prova. Veja todas 
as classificações finais dos nossos ar-
queiros no site do Real SC 
https://realsportclube.com/

PUB

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

Real SC conquista 10 títulos nacionais
tiro com arco

camPeonato nacional de kickboxing 

Realizou se nos dias 29 e 30 junho no Pavilhão Galamba Marques, na Figueira da Foz, o Cam-
peonato Nacional de Kickboxing, organizado pela FPKMT. Estiveram presentes mais de 800 
atletas de seis escalões etários, dos cadetes aos veteranos, oriundos de todo o Pais e Ilhas da 

Madeira e Açores. O Team Real esteve representado por seis atletas, por via direta do apuramento 
do Campeonato de Lisboa que foram os seguintes: Tiago Nunes, Diogo Pires, Andry Vozni, David 
Pires, Luís Gonçalves e Cláudia Vieira. Após o primeiro dia de competição os nossos atletas foram 
apurados para as finais de domingo, este foram os seguintes resultados:

•	Tiago Nunes vence na Final e sagra-se Campeão Nacional 
•	Diogo Pires, Andry Vozni, Luís Gonçalves e Cláudia Vieira perdem os combates da final e são 

Vice -Campeões Nacionais
•	David Pires perdeu o combate da meia-final, foi 3.º classificado 

Com estes resultados o Team Real conseguiu ir ao pódio com todos os atletas presentes. Estão todos de Parabéns, nota ainda 
para o atleta Tiago Nunes que assim acumula dois títulos nacionais, um de Muay-Thai e outro de Kickboxing.

Tiago Nunes é campeão nacional 
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Campeões nacionais por equipa de 
arco compound veteranos

Francisco Freire, rui Freitas e João alves
Foi uma época tremida marcada por momen-
tos bons e outros nem tanto. Em termos de 
competição foi um ano mais forte porque apa-
receram mais arqueiras neste escalão. Tive-
mos uma Final Round difícil porque levantou-
-se muito vento à tarde, quando fizemos as 
eliminatórias. Apesar disso, acabámos por ter 
sorte do nosso lado e vencemos. Em termos 
individuais, foi uma época muito semelhante à 
anterior. 

Campeões nacionais fazem 
balanço da época

tiro com arco

apoio  oficial da secção de tiro com arco

Campeões nacionais por equipa 
mista em arco compound

Patrícia Paixão, 17 anos – A época correu 
otimamente. No início não correu muito 
bem, mas com o passar dos treinos con-
segui melhor e atingir o meu objetivo: 
bater o recorde nacional de campo. É 
algo só conseguido com muito treino e 
dedicação. Comecei a praticar Tiro com 
Arco quando tinha 12 anos, depois de ver 
alguns filmes, como o “Hunger Games” 
fiquei com curiosidade, apesar de tam-
bém ter experimentado natação e hip-
-hop, é aqui que me sinto bem.
diogo Freire – A época correu bastante bem. Em termos individuais, fiquei em se-
gundo, passei o recorde pessoal pelo menos três vezes neste CN de Campo. A vi-
tória por equipas mistas foi muito boa para nós. Para o ano vou estar nos seniores 
pela primeira vez e tenho noção que será um desafio. Estou preparado para tra-
balhar muito, treinar bastante para melhorar o meu desempenho. Quero pontuar 
para conseguir ir às provas internacionais. Só comecei a praticar Tiro com Arco há 
cinco anos, mas sempre foi a minha paixão, sempre adorei. Admito que a culpa é do 
“Robin dos Bosques”. No início foi difícil, mas é isto mesmo que queria, nunca mais 
parei nem vou parar.

Campeã nacional 
robins em arco recurvo
elisabete Hryor’yeva, 9 anos – 
Este foi o meu primeiro ano 
no Tiro com Arco. No início 
foi difícil e não gostava muito, 
mas depois ficou mais fácil. 
Comecei por ficar em 4.º lu-
gar, aos pouco e com muito 
treino cheguei ao segundo 
lugar e terminei a época em 

1.º lugar. É bom, fiquei contente e para o próximo 
ano, espero manter o primeiro lugar. Foi o meu pai 
quem me falou no Tiro com Arco, hoje gosto bas-
tante e não é difícil conciliar com a escola.

Campeão nacional em arco compound
cláudio alves

Sobre a participação no Mundial – Fui o arqueiro por-
tuguês que fez mais pontuação. Isso correu bem, ape-
sar de me ter ido abaixo nas eliminatórias. Importante 
é que acumulei experiencia e o próximo já irá correr 
melhor. Estar ao lado dos nossos ídolos e saber que se 
está em pé de igualdade com eles, é fantástico. o am-
biente destes campeonato é sempre espetacular.
Sobre o Campeonato Nacional – Sentimento de objetivo 
cumprido. Finalmente sou campeão nacional em campo. Era algo que me cus-
tava por ainda não ter no currículo, mas já está. Agora, quero concentrar-me 
nas provas internacionais que vou fazer em sala. Este ano, já consegui um 
recorde de campo nas eliminatórias, para o ano quero ver se aumento para a 
pontuação perfeita de 150 pontos.
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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

A comitiva Portuguesa era consti-
tuída por 34 elementos repartidos 
pelas diversas secções sendo que 

a delegação de Sintra era a mais repre-
sentada com nove Kenshi sendo seis do 
Real Sport Club e três da escola EB1 de 
Mem Martins. Relativamente às expeta-
tivas criadas, estas não foram defrauda-
das havendo relativamente aos pratican-
tes do RSC uma melhoria de desempe-
nho relativamente aos últimos campeo-
natos Europeus realizados em Portugal 
no ano de 2015. De salientar a consis-
tência patenteada pelo par José Santos e 
Nazariy Kovaliuk que obtiveram uma po-
sição de relevo, 3.º lugar, numa catego-
ria em que haviam 17 pares em competi-
ção que englobava as graduações de 1.º 
e 2.º Dan, tendo este par ficado na fase 
eliminatória em 1.º lugar destacado dos 
restantes. Nesta fase 
eliminatória passavam 
5 pares á fase seguinte. 
Bastante relevante foi 
também o par Leonardo 
Costa e Diogo Martins 
que por um ponto, não 
conseguiram atingir a 
fase final situando-se 
na 6 posição da clas-
sificação geral. Estes 
dois pares conseguiram 

Atletas melhoram desempenho
no Campeonato Europeu

sHorinJi kemPo

a melhor prestação de toda a comitiva 
Portuguesa em competição que eram 
9 pares divididos pelas diferentes ca-
tegorias. Também de realçar a enorme 
responsabilidade do mestre José Araújo, 
enquanto juiz, que no período eliminató-
rio ajuizou os 1.º e 2.º Dan e na fase final 
os 3.º Dan e acima, assim como o cons-
tante incentivo da Sílvia Costa, que nun-

ca largou os “seus meninos”(dado que o 
mestre estava noutras funções) em toda 
a fase de competição acarinhando-os e 
transmitindo-lhes o alento necessário 
para um bom desempenho. Obrigado 
Sílvia. Seguiram-se dois dias e meio de 
prática onde os “kenshi” tiveram opor-
tunidade de conviver com mestres e 
alunos de diferentes nacionalidades. Tal 
como já tem vindo a ser habitual, o mes-
tre José Araújo esteve designado como 
instrutor cabendo-lhe desta vez o grupo 
de principiantes (sete kyu) até quatro 
Kyu. Apesar da “agenda” muito preen-
chida, ainda ouve espaço de tempo para 
algumas visitas culturais, que também 
são necessárias, e descobrir um pouco 
mais sobre a história deste país. Ficam 
os agradecimentos devidos ao RSC pelo 
apoio concedido e toda a disponibilida-

de patenteada quando 
da necessidade de pro-
mover treinos extra e 
cujo resultado final só 
nos pode deixar orgu-
lhosos e esperançados 
que num futuro muito 
próximo (Campeonatos 
do Mundo Tóquio 2021) 
todos estes bons resul-
tados sejam superados.

Mestre José Araújo

Mais uma vez o Real Sport Club se fez representar num encontro internacional de Shorinji Kempo, 
desta feita os campeonatos Europeus da modalidade que tiveram lugar na cidade de Estocolmo no dia 
6 de julho. 
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