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Editorial

Em Foco!

A casa do Desporto

Taça de Portugal
O Real SC surge na série G e irá
defrontar o Estrela FC, segundo
classificado da AF Évora Divisão
Elite na época 2018/2019. A disputa
por um lugar no Jamor conta com
110 clubes no arranque: 68 equipas
são do Campeonato de Portugal e as
restantes de campeonatos distritais
.
A primeira eliminatória da Prova
Rainha acontece a 8 de setembro
entre Real SC - EstrelaFC.

Fubebol
O jogador sénior Marcos Barbeiro
foi convocado para a seleção de
São Tomé e Príncipe. O jogador
do Real SC vai disputar dois jogos
com a seleção da Guiné-Bissau. O
primeiro será dia 4 em São Tomé e
Príncipe e o outro dia 8 na Guiné. O
Real SC dá os parabéns ao jogador
e deseja os melhores resultados!

Workshop de Dança
Numa parceria com a UF Queluz
- Belas no programa de Colónia
de Férias, o Real SC realizou
um workshop de dança com a
participação da professora Marta
Martinez, responsável pela classe
de Dança Espanhola do clube.
Foram dois dias dedicados à dança:
a 12 de julho participaram cerca de
68 crianças entre os 6 e os 9 anos e
no dia 17 o grupo teve cerca de 53
crianças dos 10 aos 12 anos.

O

último Eurobarómetro sobre o
desporto e a atividade física concluiu que os portugueses são dos
que menos se mexem.
O estudo que é realizado de quatro em
quatro anos pela Comissão Europeia
revelou, por exemplo, que apenas 33
por cento dos portugueses em 2010 diziam fazer exercício ou desporto com
alguma ou muita regularidade. Esta
percentagem baixou para 28 por cento
em 2014 e atualmente situa-se nos 26
por cento.
Quer isto dizer que cerca de 70 por cento dos portugueses nunca ou raramente
fazem exercício físico ou praticam uma
atividade desportiva. E quando falamos
em género e idade, o estudo menciona
que são do sexo masculino entre os 15
e os 24 anos quem mais pratica o desporto com alguma regularidade, mas
também são os homens com mais de
55 anos que se mexem menos.
O certo é que Portugal é o quinto país
europeu onde se prova existir uma
maior predisposição para o sedentarismo.
Por outro lado, um estudo do Centro de
Investigação em Antropologia e Saúde
da Universidade de Coimbra revelou
recentemente que a falta de tempo, as
dificuldades económicas e a insegurança, constituíam os principais fatores
para a ausência de prática desportiva,
em particular das crianças.
De acordo com o estudo, estas barreiras podem ser ultrapassadas com o
envolvimento de várias entidades que
podem proporcionar localmente instalações adequadas para a prática de diversas atividades desportivas.
A referência a estes estudos permite,

genericamente, enquadrar a importância de se ter um clube perto de nós que
proporcione a possibilidade de se praticar alguma atividade desportiva, que
resulte sobretudo num benefício para a
saúde.
É neste contexto que entendemos parte
da missão do nosso clube no que respeita ao desenvolvimento desportivo.
Queremos contribuir para combater o
sedentarismo e para promover o bem-estar de quem procura o clube.
O que se deseja é que a relação das
crianças, dos jovens e dos adultos com
o desporto seja desenvolvida de forma
cada vez mais regular, seja ao ar livre
ou em espaço fechado, seja de modo
formal numa competição ou informal
em contexto de lazer.
Seja em qualquer circunstância e
modo, queremos que cada vez mais a
atividade desportiva faça parte das nossas vidas ao longo do ano.
Como é sabido, temos uma oferta diversificada de modalidades desportivas
que certamente vai ao encontro do interesse individual ou coletivo, quer no
campo da formação quer no da competição.
Reconhecidamente mais acessível em
termos de custos quando comparado
com outros, o nosso clube disponibiliza
boas instalações e um quadro de técnicos e professores qualificados, de elevada competência e dedicação.
No arranque de mais um ano, queremos
assim renovar o nosso compromisso de
fazer o que for possível para continuar
a merecer a confiança de quem faz do
Real SC a sua casa do Desporto.
O presidente da direção,
Adelino Ramos
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Real SC pronto para a luta no
Campeonato de Portugal

O jogo de apresentação do plantel sénior para a época 2019-2020 aconteceu no início de agosto com o
Belenenses SAD. O Real SC entrou em campo determinado e conseguiu garantir um emate por uma bola.
Durante a pré-época o grupo ainda procurou novos jogadores para reforçar o plantel. O Campeontao
de Portugal começou fora de portas e no primeiro jogo em casa a vitória foi o único resultado possível
para ao Real SC que dominou e esteve empre por cima do jogo.

Novos
jogadores
O Real SC contratou mais três
jogadores para a época 20192020. Pedro Pedroso (defesa)
vem do GD Chaves Satélite.
André Paulo (guarda-redes)
é ex-Casa Pia AC. E Francisco
Teixeira (extremo) vem do Belenenses SAD / Sub23.
André Paulo (guarda-redes)

Pedro Pedroso (defesa)

Francisco Teixeira (extremo)
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campeonato de portugal

Triunfo no primeiro jogo em casa
1.ª Jornada
Pinhalnovense 0-0 REAL SPORT CLUBE

2.ª Jornada
REAL SPORT CLUBE 2-0 GS Loures

3.ª Jornada
Olhanense 3-2 REAL SPORT CLUBE

O Campeonato de Portugal já começou.
O Real SC teve a primeira jornada em
casa do Pinhalnovense e, apesar de
não ter trazido os três pontos, segurou
o resultado sem permitir a derrota. Aos
primeiros minutos de jogo, uma falta
na grande área levou o árbitro Marcos
Brazão a marcar penalti a favor do Pinhalnovense. Na sequência desta falta, David Augusto viu cartão vermelho
e o Real SC ficou reduzido a 10. Uma
expulsão que alterou a tática do jogo e
obrigou o Real SC a recuar. Destaque
para a grande exibição do guarda-redes do Real SC, homem do jogo pelas
boas defesas que negaram golo ao adversário. Na segunda jornada, e perante uma bancada cheia, o Real SC recebeu o GS Loures. A equipa entrou forte,
com o adversário motivado para pressionar e dificultar a execução do Real
PUB

SC. Mas antes
da meia hora,
o GS Loures
fica reduzido a
10 na sequência de uma entrada perigosa
na grade área
na tentativa de
parar o ataque
do Real SC.
André Almeida é chamado a converter e o remate
certeiro não desiludiu. Feito o 1-0 para
o Real SC aos 24 minutos. Um jogo
muito intermitente, com várias faltas e
tentativas de marcação de falta, foi na
segunda parte que começaram a surgir
cartões amarelos, principalmente para
o GS Loures. “Estávamos tranquilos,
sabíamos o que tínhamos que fazer. A
equipa estava preparada para o jogo.

Sentimos que o jogo estava controlado
e que tivemos sempre por cima”, comentou o treinador-adjunto César Lacerda. Aos 61 minutos, Felipe Ryan faz
o 2-0 com um golo espetacular conseguido na sequencia de um remate fora
da área. “Ganhar é sempre positivo. É
o que procuramos para a equipa e neste jogo isso não fugiu à regra”, disse o
adjunto, César Lacerda. Pouco depois,
um novo jogador do GS Loures vê cartão vermelho direto depois de uma entrada perigosa sobre André Almeida. A
vantagem em campo não facilitou a ida
ao Real SC, o GS Loures fechou ainda
mais a defesa. No rescaldo, o adjunto
de António Pereira considerou que “o
jogo correu bem, cumprimos o objetivo.
Ganhámos, temos os três pontos e é de
salientar que o GS Loures nunca chegou a rematar à nossa baliza”.
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Pedro Guerreiro lidera Juniores:
“Somos uma equipa com ambições”
1.ª Jornada
CaldasSC 1-0 REAL SPORT CLUBE

2.ª Jornada
REAL SPORT CLUBE 2-0 GS Loures

3.ª Jornada
REAL SPORT CLUBE 3-1
Pedro Guerreiro, ex-treinador adjunto dos seniores, comanda os Juniores
nesta época 2019-2020. O primeiro jogo
da 2.ª divisão do Campeonato Nacional
de Juniores aconteceu nas Caldas da
Rainha. Foi um início de época complicado com a equipa
reduzido a 10 perto da
meia hora por acumulação de cartão amarelo ao jogador Ricardo Cabral. Apesar das
dificuldades, a equipa
aguentou o marcador
sem golos até ao intervalo. “Tínhamos noção
da qualidade do adversário que íamos
apanhar, mas aos 20 minutos, fruto de
alguma ingenuidade e imprudência, ficámos com menos um jogador e isso
acabou inevitavelmente por condicionar o jogo. Ainda assim, conseguimos
ser a equipa mais perigosa,
com mais situações de perigo… apesar de termos sofrido
golo nos últimos minutos do
jogo”, disse o treinador. Na
segunda parte, o golo da derrota do Real SC surgiu quase
ao cair do pano, aos 87 minutos. “Tenho muito orgulho no
trabalho da equipa, mesmo
PUB

com menos um jogador, fomos bravos,
valentes e cheios de ambição”, elogiou
Pedro Guerreiro admitindo que “o resultado foi ingrato e difícil de digerir,
mas não deixamos de ser uma equipa
forte e tenho a certeza que vamos conseguir muitos bons
momentos no campeonato”. A segunda
jornada
aconteceu
em casa frente ao GS
Loures. O Real SC entrou forte e conseguiu
vantagem no marcador logo nos primeiros
minutos com um golo
apontado por Ruben Rodrigues. “Nos
primeiros minutos de jogo deixámos
claro ao que vínhamos e daquilo que
somos capazes”, esclareceu o técnico.
O GS Loures tentou pressionar, mas o
Real SC dominou e manteve a pressão

durante toda a primeira parte. Antes
do intervalo, tempo ainda para dilatar
a vantagem. Um remate certeiro de
Kevin Moura faz o 2-0 aos 37 minutos.
Na segunda parte, o GS Loures tentou
criar mais situações de perigo, mas
sem sucesso nas tentativas de ataque à
área do Real SC. “Era muito importante
começarmos com uma vitória em casa.
Somos uma equipa com ambições e por
isso não perder pontos em casa é fundamental”, disse Pedro Guerreiro.

Objetivo definido
“O Real SC, dada a sua dimensão, tem
de ter ambição de lutar pela vitória em
todos os jogos. É esse o propósito que
vamos trabalhar neste Campeonato.
Queremos ser competitivos todos os
jogos e procurar ganhá-los. Sabemos
que temos qualidade, respeitamos os
adversários e por isso é que damos
tudo em todos os jogos. Nesta
primeira fase, o objetivo é ficar
entre os dois primeiros lugares.
A partir daí sabemos que começa outro Campeonato e é por
isso que iremos lutar. Por outro
lado, neste grupo um dos objetivos é preparar os jogadores para
poderem vir a ser opção no plantel sénior”, Pedro Guerreiro.
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campeonato nacional de juniores b - serie d

Gonçalo Pereira sobre os Juvenis:
“Vamos lutar pela 2.ª fase”
1.ª Jornada
V. Setúbal 1-2 REAL SPORT CLUBE

2.ª Jornada
REAL SPORT CLUBE 1-2 Louletano

3.ª Jornada
Oeiras 1-1 REAL SPORT CLUBE

Os Juvenis, orientados por Gonçalo Pereira, jogaram o primeiro jogo da época
em casa do Vitória SAD. Pouco depois do
primeiro quarto de hora de jogo, Rodrigo
Martins abriu as contas e faturou para o
Real SC. Estava feito o 1-0, resultado que
se manteve até ao intervalo. No regresso
ao relvado, o Vitória SAD alcança o empate aos 65 minutos. Um resultado que
não satisfazia as ambições do Real SC.
Destemido a alterar o marcador, os jogadores não desistiram e o golo da
reviravolta surgiu já em cima do
minuto 90. Apesar de o jogo ter
tido mais cindo minutos de compensação, o resultado não se alterou. A segunda jornada aconteceu em casa com o Louletano.
“Vínhamos com um balanço de
uma excelente vitória em Setúbal contra um dos candidatos à
segunda fase. Ganhámos, mas

não foi nada fácil em termos de espírito de
sacrifício e de grupo, os jogadores tiveram
uma atitude fantástica. Queremos utilizar
essa energia positiva”, disse o treinador
Gonçalo Pereira. O jogo com o Louletano
sabia-se difícil, o Real SC encontrou um
grupo comprometido e preparado a dificultar as vias de ataque. A equipa estive
sempre no controlo do jogo, criaram mais
oportunidades, mas a bola esteve em dia
“não”. “Sabíamos bem a estratégia que o
Louletano ia trazer, criámos umas seis ou
sete oportunidades claras de golo, mas
pecámos na finalização”, comentou o técnico. Sem golos ao intervalo, na segunda parte o Real SC manteve o foco para
abrir o marcador. O golo chegou aos 78
minutos por Rodrigo Martins, mas pouco
depois os algarvios igualaram e em cima
do apito final, o Loulé virou o resultado.

“Conseguimos criar e jogar um futebol
positivo. Infelizmente num contra-ataque
e uma bola parada eles conseguiram ser
mais felizes. Não tenho dúvidas de que
se a bola tem entrado na primeira parte,
ganhávamos confortavelmente. Mas acho
que é uma boa aprendizagem para esta
geração para que possam aprender a lidar com estas situações porque o futebol
é mesmo assim: umas vezes dá para uns,
outras vezes dá para outros e o jogo são
90 minutos”, disse o treinador no rescaldo do jogo.

Objetivo definido
“Os objetivos para a época é não descer
de divisão. Logicamente vamos tentar
passar à segunda fase e garantir a manutenção logo aí, não só para dar uma boa
imagem do Real SC mas também para
dar uma boa aprendizagem a
estes jogadores porque é obviamente melhor e mais gratificante jogar com equipas da segunda fase que lutam pelo titulo e
subida. Sabemos que não será
fácil porque este é um Campeonato altamente competitivo,
mas estou confiante que conseguiremos ter bons resultados”,
Gonçalo Pereira.

PUB
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Tiago Teixeira e os Iniciados:
“O nosso objetivo é ganhar sempre”
1.ª Jornada
GS Loures 0-2 REAL SPORT CLUBE
Tiago Teixeira volta ao
comando dos Iniciados
que iniciaram o Campeonato em casa do GS
Loures. Perto do minuto 15 o Real SC abre o
marcador e ainda na
primeira parte a equipa chega ao 2-0. No
segundo tempo o Real
SC acabou por jogar
com menos um, mas as contas ficaram
fechadas. “Foi um jogo muito bem conseguido da nossa equipa, assimilados
rapidamente o que pretendíamos e estudámos muito bem a equipa do Loures.
Fomos justos vencedores. Fomos sempre melhores em campo até depois de
termos ficado reduzidos a dez, com a

2.ª Jornada
REAL SPORT CLUBE 1-3 Sacavenense

expulsão por vermelho direto de Diogo
Belo no início da segunda parte”, disse o treinador. Tiago Teixeira ainda realçou que os jogadores que não foram
convocados estiveram em Loures para
assistir ao jogo, revelando-se um apoio
fundamental que demonstra já coesão
no grupo. O plantel dos Iniciados para
2019-2020 tem 30 jogadores,
um grupo novo e desafiante.
“Organizá-lo com tão pouco tempo de pré-época não é
fácil. Queremos incutir-lhes
rapidamente o sentimento de
grupo e de pertença, vontade
de vencer, basicamente sentir
o que é o Real SC e o que significa ‘ser Real SC’. Esta é uma
das nossas primeiras preocupações”, explicou o técnico.

Objetivo definido
“Este ano a fasquia está extremamente
alta porque no ano passado conseguimos o inédito. Sentimos que somos para
os adversários sempre o alvo a abater.
O nosso objetivo é ganhar sempre todos
os jogos, mas queremos garantir a manutenção e lutar jogo a jogo com ambição. Este é um grupo que pode evoluir no
Real SC todos os anos”, Tiago Teixeira.

União das Freguesias de Queluz e Belas apoia o desporto
PUB

• 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
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Na Sede

Espaços remodelados
Com o início de mais uma época desportiva, atletas e técnicos das modalidades têm agora ao dispor
vários espaços da sede renovados e reorganizados.

P

eríodo preferido por muitos para os derradeiros dias de
férias, a última semana de agosto foi diferente na sede do
clube tendo sido aproveitada para se proceder a mudanças de espaços, que implicaram trabalhos de remodelação.
Foi o que aconteceu com o ginásio 3 que passou para o 1º andar onde estava a sala de jogos e TV, passando esta a funcionar
no piso inferior. Com esta mudança, os atletas e praticantes de
modalidades como Karaté, Kickboxing e Shorinji Kempo passam a realizar os exigentes treinos num ginásio com melhores
condições. Esta necessidade era sentida há algum tempo mas
só agora foi possível concretizar a mudança. Por seu lado, os
sócios que pretendam ocupar algum tempo com os jogos de
mesa em particular os de cartas ou assistir, por exemplo, à
transmissão televisiva de um jogo de futebol, irão usufruir de
um espaço que sofreu agora algumas obras mas que no futuro poderá merecer outras melhorias. Outra obra concluída
prende-se com a impermeabilização do terraço da sede no
quadro da candidatura que o clube apresentou ao PRID-Programa para a Reabilitação de Instalações Desportivas e que
foi apoiada pela IPDJ e pela Câmara Municipal de Sintra, um
apoio financeiro importante para a sua concretização. Espera-se agora que a obra a cargo da empresa Casa dos Asfaltos
contribua para acabar com alguns pontos de infiltrações que
têm provocado danos nos espaços interiores da sede.
PUB
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Real SC cria classe de Tumbling

P

ela primeira vez na história do
Real Sport Clube surge nesta época uma Classe de Tumbling com
a professora Cláudia Janelas, mentora
também do projeto de Cheerleading no
clube. O Tumbling é mais uma disciplina dentro da ginástica de trampolins e
conta com uma pista como aliada onde
se fazem séries acrobáticas de saltos.
A modalidade faz parte do programa
olímpico desde 1932 e o primeiro campeão do mundo foi o norte-americano
Rolando Wolf. Nos anos 1960 e 70, o
Tumbling ganhou popularidade na Europa de Leste, mais tarde espalhou-se
pela Europa Ocidental, Estados Unidos,
Ásia e Austrália. Os praticantes são treinados para desenvolveram apetências

indispensáveis à prática da modalidade como a consciência espacial, a coordenação, a velocidade,
a tonicidade e a força. Os treinos
para os exercícios finais começam
por ser básicos e aos poucos ganham complexidade. Do ponto de
vista técnico em prova gímnica os
atletas devem realizar séries de
mortais e de piruetas nos preliminares, sendo as finais compostas por duas series livres. A professora Cláudia Janelas explicou
que no Tumbling “os ginastas são
desafiados a realizar acrobacias
de solo em cima de uma pista insuflável”. São disso exemplo exercícios
compostos por mortais duplos, com ou
sem piruetas. “Nesta
altura de arranque
do projeto estamos a
aceitar inscrições a
partir os 7 anos mesmo que não tenham
conhecimento gímnico porque vamos
conseguir
formá-los de início, mas se
houver atletas com

“Vem treinar connosco e
dá um salto na tua vida”
REAL TUMBLING
Prof. Cláudia Janelas
conhecimentos gímnicos será sempre
mais fácil trabalhar e garantir maior
evolução”, explicou a professora Cláudia Janelas. O Real SC terá uma pista
de Tumbling insuflável e as aulas de
Tumbling decorrem no pavilhão gimnodesportivo da escola básica Professor
Egas Moniz, em Massamá, às segundas, quartas e quintas-feiras. Esta será
uma classe mista a partir dos 7 anos.
As inscrições já estão abertas (mais informações na secretaria da sede).
Verónica Ferreira

PUB

Tel. 21 439 6627
secretaria@piscinareal.pt
R. Firmina Celestino Cardoso, 10 A
(perto do chafariz,
por trás da Telepizza)

De 2ª a 6ª feira, das 8h15 às 21h30
Sábados, das 8h00 às 18h00

www.piscinareal.pt
www.facebook.com/piscinareal
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dança

Hip-hop, Dança Espanhola e Zumba juntos a
“Dançar o verão!”

O

s Professores Rodrigo Santos, responsável pelo Hip-Hop no Real SC, Carlos Pereira, do Zumba, e Marta Martinez, da
Dança Espanhola, promoveram um evento de dança que juntou as várias modalidades no salão nobre da sede do clube.
Uma iniciativa que contou com a participação de cerca de 40 pessoas. O “Summer Dance Day” teve como objetivo a
promoção das modalidades, ao mesmo tempo que proporcionou momento de diversão e descontração entre participantes e
professores.

dança

A

“Estou muito contente
com a evolução da classe”

classe de Dança Espanhola da
responsabilidade da professora
Marta Martinez não parou este
verão. Antes das férias, o grupo ainda
participou em dois eventos. Em julho,
animaram a festa de uma escola e ainda
marcaram presença no Festival Corpo
Lx, organizado pelo “aí! A dança”, que
aconteceu nos jardins fronteiriços do
Palácio Nacional da Ajuda. Este é um
evento que decorre normalmente em
Sintra e teve nesta ocasião estreia em
Lisboa. No final do calendário letivo a
professora Marta Martinez fez um baPUB

lanço positivo e afirma estar satisfeita
com a evolução da turma. “Existiram
várias atuações que fazem com que a
turma ganhe mais confiança em palco
e individualmente tal como aumenta a
ligação entre o grupo e a química que é
fundamental para quando se vai a palco. O balanço é bastante positivo e estou muito contente com a evolução da
turma de Dança Espanhola”. A classe
de Dança Espanhola está aberta a novas inscrições para 2019-2020, informe-se na secretaria do clube e venha
experimentar uma aula gratuita!
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Novos instrumentos

música

Inscrições abertas
para mais um festival
de bandas juvenis

O

Real Sport Clube volta a realizar o Real Teen Bands
Festival, com a Associação Encontros de Braço Dado
e o apoio da União de Freguesias de Massamá e Monte
Abraão. A 4.ª edição do festival acontece no último sábado de
setembro no parque Salgueiro Maia, em Massamá. As inscrições já estão abertas. O Real Teen Bands é uma iniciativa
que tem como objetivo a promoção de bandas juvenis.

M

ais um ano escolar se aproxima e o Real Música sempre
acrescentar o seu currículo. Contamos com um novo professor de bateria além do mesmo dar continuação a aulas
de solfejo e formação musical, um projeto que estava em standby. Tornava -se necessário a aquisição de um piano bastante
sofisticado e, mais uma vez, a direção juntou esforços e conseguiu oferecer à nossa classe do Real Música um Yamaha dos mais
evoluídos (obrigado a todos os que tornaram possível mais este
passo em frente, pela classe Real Música). As aulas do professor
Pedro Reigado, de guitarra clássica e elétrica vão manter-se, pois
como diz o ditado “Equipa que ganha não se mexe”, quer isto dizer
depois do sucesso do seu ensino, temos de manter a sua qualidade. O professor Luís, com a suas aulas, tanto guitarra clássica,
Elétrica, e como coordenador da banda dos Real Música, a famosa, Real People, vai manter os seus moldes de ensino. As minhas
aulas de piano e órgão, tem corrido bem, pois tenho alunos que
mantem-se durante anos, o que significa que estão satisfeitos
com a aprendizagem. Daqui a uns dias, mais precisamente dia 28
de setembro, vamos estar “ao vivo e a cores” no Real Teen Bands
Festival, com a nossa Real People, pelas 15h às 20h, no parque
salgueiro Maia. Vai ser um dia inesquecível, vem apoiar a banda
do Real Sport clube, porque JUNTOS SOMOS MAIS FORTES, com
toda a certeza vais adorar ouvir -nos, bem como a todas as bandas
que vão estar presentes. E se gostas de cantar, vem ter connosco
às nossas aulas, ao sábado de manhã, ao 12h, também tu podes
tornares-te um membro da nossa banda. Todas as nossas classes
estão de braços abertos á tua espera… vem ter connosco!
PUB

• Montagem de fechaduras

• Isolamentos Anti-humidade

• Montagem e reparação de

• Pinturas

estores e de esquentadores

• Carpintaria e serralharia

• Caixilharia alumínio

• Manutenção geral

• Desentupimentos

• etc...

Mercado Municipal de Queluz
Tel.: 212 475 302 / Fax: 935 841 655
Email: multiserv@afuncional.pt
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férias de verão

Capoeira e Xadrez animam

O

Real SC recebeu, a 8 de julho, um grupo de crianças do ATL Pé de
Alegrim, com idades entre os 6 e os 13 anos, para uma manhã diferente de férias de verão. Houve aula de Xadrez onde os pequenos
foram introduzidos a este jogo de tabuleiro. Depois tiveram oportunidade
de realizar uma aula de Capoeira.

Tiro com Arco

Subsede atingida por autocarro

U

m autocarro da empresa Vimeca atingiu o edifício da subsede de Queluz, onde está instalada a
Secção de Tiro com Arco do Real SC. O acidente aconteceu no início do mês de agosto e, de acordo com a empresa, teve origem em falha humana. Do sinistro resultaram três feridos ligeiros e
danos significativos no espaço exterior. A estrutura do edifício também foi afetada, mas não coloca em
causa a segurança. Espera-se que as necessárias obras de recuperação do prédio bem como na sala
de treinos da secção avancem a curto prazo.
PUB

Divibelas, Lda.

Entrega
Gratuita na
Grande Lisboa

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

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

Telf 214 316 189
Tlm 936 902 824
www.divibelas.pt
E-mail geral@divibelas.pt
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tiro com arco

Há melhorias no campo de treino
e uma carrinha personalizada

N

o final da época, a Secção de Tiro
com Arco do Real Sport Clube desenvolveu um conjunto de melhorias no campo de treino, localizado no
complexo desportivo do clube, por detrás
do campo principal. Foram arrancadas

várias árvores ao longo
da linha de treino de forma a colocar um telheiro,
bancos e bancada de apoio
aos treinos. Essa zona foi
cimentada e na parte de
cima do telheiro existe
agora o nome da secção,
uma imagem captada por
via área. Antes do período
de férias, arqueiros e diretores juntaram-se para um lanche informal de inauguração do novo espaço. Um momento de convívio entre a Secção de Tiro com Arco e a presença do presidente da direção, Adelino Ramos, e dos vice-presidentes Carlos Dias, das modalidades, Luís Neves, do futebol, e Francisco Freire, do departamento financeiro. A Secção de Tiro com
Arco recebeu uma carrinha
personalizada com as cores
e símbolos do clube e da secção. Um equipamento apoiado pelo patrocinador principal
da Secção de Tiro com Arco
do RSC e concebido pela Dynamic Graphics. João Gutierrez, responsável pelo Tiro
com Arco, está otimista com
as novas condições da Secção
para a época 2019-2020.

PUB

Apoio oficial da Secção de Tiro com Arco
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coração vivo

Aventura pelos passadiços de Belver

M

ais uma época concluída e, para
celebrar um ano de atividade
e boa disposição, os atletas do
Coração Vivo, acompanhados do seu
Professor, Carlos Dias e por alguns familiares e amigos, partiram para uma
grande AVENTURA visitar os passadiços
de Belver e a história desta simpática
vila no passado dia 29 de junho. Foi
de Coração Vivo, com muita alegria e
boa disposição que o grupo, composto
por 54 elementos, bem cedo partiu de
autocarro a partir da sede. A viagem
correu dentro da normalidade, cheia
de entusiasmo e alegria. Pelo meio da
manhã, começamos a descer até ao
rio Tejo, com uma paisagem de fundo magnífica onde nos esperava uma
praia fluvial muito bem enquadrada,
a convidar para um belo mergulho, e

coração vivo

o início dos passadiços, que era o nosso
destino. A magnitude da paisagem o ar
puro foram, os nossos parceiros desta
caminha, que terminou numa íngreme
subida colocando em prova a capacidade física dos atletas do Coração Vivo. De
seguida, visitámos o museu das mantas
onde foi realçado o empreendedorismo

das suas fundadoras. A pressão do estômago era forte. Seguimos param reconhecido restaurante, onde saciámos a
fome com um magnífico repastos muito
bem “regado”. Depois deste convívio a
mesa seguimos para o museu do sabão
que foi uma bela surpresa quer pelo seu
edifício, quer sua história e pelo aspeto pedagógico realçado. Ainda fizemos
um assalto ao Castelo da Vila, onde
repousamos os olhos nas magníficas
paisagens que la do alto conseguimos
alcançar. De regresso ainda houve tempo para visitarmos a Oliveira milenária
“3350 anos “assim cansados, mas satisfeitos pelo mais um passeio maravilhoso. Não quero terminar este texto sem
deixar uma palavra de agradecimento
ao casal de atletas Ivone e Catarino,
que foram os mentores e organizadores
deste passeio final época. O meu bem-haja a todos pela dedicação e empenho
que fortalece o CORAÇÃO VIVO.
Professor Carlos Dias

INSTITUIÇÕES QUE APOIAM O PROGRAMA “Coração Vivo”
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Farmácia
Ortopedia e Perfumaria
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Pedrosa
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