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TAÇA DE PORTUGAL
Jogo a jogo… rumo à vitória!
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O milagre de acreditar

Quantas vezes se ouve dizer a pro-
pósito de acontecimentos menos 
positivos que “não há milagres”! 

Ainda recentemente o treinador de 
uma das principais equipas do futebol 
português dizia “eu não faço milagres”, 
numa alusão aos resultados negativos 
do clube!
Pois bem, estas expressões mais ou 
menos idiomáticas em que a língua 
portuguesa é muito rica, servem na 
maioria das vezes como desculpa para 
encobrir dificuldades, incapacidade ou 
incompetência do próprio ou de tercei-
ros. Em qualquer dicionário o significa-
do de milagre remete-nos para algo de 
que não se está à espera, extraordinário 
ou inexplicável pelas leis da natureza e 
que é atribuído a causa sobrenatural ou 
divina. Então se é um facto extraordiná-
rio e sem explicação, que necessidade 
há de se justificar constantemente com 
tais expressões os fracos resultados ou 
os objetivos não alcançados?
Há que ter a coragem e a humildade de 
assumir os fracassos, as más opções 
que se tomam mesmo quando são con-
dicionadas por fatores exógenos, a que 
somos alheios. 
Tão ou mais importante que a própria 
assunção, é a vontade de aprender com 
os erros e tentar dar a volta para que 
algo de bom aconteça. Ou seja, para 
que um milagre aconteça.
Na verdade, em vez de nos refugiarmos 
em certas expressões que mais não são 
uma forma e um modo de muitas vezes 
justificar o injustificável, o importante é 
termos a capacidade para separar o tri-
go do joio, para distinguir o que está ou 
não está correto e fazer os impossíveis 
para as coisas darem certo, para fazer 

acontecer algo que possa parecer um 
verdadeiro milagre.
Sabemos que para muitos é sempre 
mais fácil fugir às responsabilidades 
em vez de as assumir com frontalidade, 
hombridade e dignidade. Outros prefe-
rem esperar que as suas próprias inap-
tidões ou inabilidades se transformem 
por obra e graça de um milagre. Por 
outro lado, há quem tenha um atitude 
diferente e faça das fraquezas  forças 
para reverter o menos bom ou alcançar 
as metas definidas.
Estamos, pois, perante dois caminhos 
diferentes em face de resultados nega-
tivos: o caminho palmilhado por aque-
les que se conformam de que só um 
milagre os pode salvar, e o caminho 
traçado e percorrido por aqueles que 
aceitam os desafios por muito comple-
xos e difíceis que se apresentem, e que 
não desistem de os enfrentar.
Nós estamos e queremos continuar a 
trilhar este segundo caminho. Temos 
a plena consciência de que nada é fácil 
e que muitas mudanças e tomadas de 
posição representam termos mais uns 
tantos que porventura passaram para 
o outro lado, deixaram-nos de falar ou 
acabam mesmo por nos verem como o 
inimigo a abater. Se estão à espera de 
um milagre, tirem o cavalinho da chu-
va! Para os mais distraídos sempre po-
demos dizer que, de facto, muitas vezes 
fazemos as coisas acontecerem de um 
modo tal que até parece um milagre. 
Mas só acontecem porque somos dos 
que acreditam que sem esforço, dedi-
cação, voluntarismo e profissionalismo 
não há milagres!  

O presidente da direção,
Adelino Ramos

Em Foco!

IV Real Teen Bands Festival
Por motivos alheios à vontade do Real 
SC e restantes entidades promotoras 

do Real Teen Bands Festival, o 
evento foi cancelado. A empresa de 

montagem do palco não cumpriu 
o acordado com a organização do 

festival, e não compareceu para 
montar o palco. Está prevista a sua 
realização no dia 26 de outubro, no 

mesmo local, Parque Salgueiro Maia 
em Massama.

Taça de Portugal
Na 3.ª eliminatória da prova rainha 

do futebol português, o Real SC vai 

defrontar o Académico de Viseu, 

equipa inserida na segunda liga 

nacional. O jogo do Académico de 

Viseu- Real SCacontece no Estádio 

do Fontelo, em Viseu, dia 20 de 

outubro às 15 horas.

Vamos apoiar a nossa equipa! 

Juntos somos mais fortes!

Karaté Adaptado

A classe de Karaté Adaptado do Mestre 
José Ramalho esteve em Mafra para uma 
demonstração a convite do Nucleo de 
Karate da Ericeira
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Real SC vence 
em jogo equilibrado

Taça de PorTugal- 2ª eliminaTória

A segunda eliminatória da Taça de Portugal levou o Real SC até ao estádio municipal de Leiria. 
Uma vitória pela margem mínima que garante a continuidade da equipa na Prova Rainha do futebol 
português.

O Real SC continua na Taça de Por-
tugal ao vencer a U. Leiria por 
1-0 na segunda eliminatória num 

jogo com raras oportunidades de golo 
para as duas equipas. Mesmo assim as 
mais claras surgiram dos pés de joga-
dores do Real, sendo que a principal 
aconteceu a meio da primeira parte 
quando o extremo João Ventura apa-
receu isolado na cara do guarda-redes 
adversário, rematou mas aquele de-
fendeu com os pés para canto. Foi sem 
dúvida a melhor oportunidade em todo 
o jogo. Quem de deslocou ao estádio Dr. 
Magalhães Pessoa, um dos estádios do 

Euro 2004 que tem um relvado em más 
condições e a evidenciar outros sinais 
do tempo, desde cedo se 
percebeu que as equipas 
iriam apostar inicial-
mente sobretudo numa 
estrutura defensiva que 
acautelasse algum erro 
de modo a não sofrer 
o golo. Com o decorrer 
dos minutos, as equipas 
libertaram-se um pou-
co mais e foram surgin-
do algumas tentativas 
de ambos os lados para 

O Real Sport Clube alinhou de 
início com os jogadores: André 
Paulo, Paulinho (cap.), Sandro 

Silva, André Almeida, Dinamite, 
Ibraim Cassamá, Ruizinho, 

Felipe Ryan, Marcos Barbeiro, 
Juan San Martin e João Ventura. 

Na 2.ª parte entraram os 
jogadores: Tiago Morgado, 
Alex Sousa e Márcio Meira. 

Foram suplentes não utilizados: 
David Grilo, Pedro Pedroso, 
Pedro Seguro e Tiago Luís.

Equipa 
Real SC
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atingir a baliza adversária, especial-
mente através de alguns remates com 
perigo à entrada da área. Da parte da 
equipa do Real, orientada por António 
Pereira, foi João Ventura que tentou 
mais a sorte com três remates a saí-
rem ligeiramente ao lado e por cima da 
baliza. Do lado dos leirienses, foi dos 
pés do coreano Choi que, num remate 
à entrada da área, obrigou André Paulo 
a defesa apertada. Na segunda parte, 

Apoio REAL em Leiria

Alguns adeptos do Real 
Sport Clube quiseram 

mais uma vez dar o seu 
apoio à equipa e marcaram 

presença em Leiria. De 
autocarro ou em viaturas 

próprias, foi com estes 
adeptos que os jogadores 

e técnicos sentiram 
novamente que “Juntos 

somos mais fortes!”

o registo da primeira manteve-se mas 
depois do primeiro quarto de hora, foi 
o Real que começou a dar sinais de in-
conformismo e a mostrar que queria 
resolver o jogo dentro do tempo regu-
lamentar. E foi já a poucos minutos dos 
90 que, na sequência de alguma confu-
são dentro da área, o avançado Márcio 
Meira que tinha entrado para o lugar de 
Marcos Barbeiro, acabou por rematar 
numa recarga para o fundo da baliza. 

No período de descontos de 5 minutos 
mas que o árbitro ainda prolongou por 
mais algum tempo, devido a algumas 
faltas, os adversários ainda tentaram 
alterar o rumo do jogo, em particular 
através de dois livres na zona central 
próximo da grande área. O resultado 
manteve-se com a vitória do Real num 
jogo difícil e equilibrado. Vamos espe-
rar agora pelo próximo adversário para 
a terceira eliminatória. 
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Casa cheia para assistir ao arranque da prova rai-
nha no complexo desportivo do Real SC. Foi a 
equipa de António Pereira que abriu o marcador 

com um golo apontado por David Augusto aos 8 minu-
tos, num jogo totalmente dominado pelo Real SC. Em 
cima do intervalo Diogo David dilatou a vitória a favor 
do Real SC. Clima de festa na pausa da Taça de Portu-
gal com o Real SC a ver quase garantida a passagem 
à 2.ª eliminatória. Na segunda parte, um autogolo de 
Augustus Nogueira aos 66 minutos aumenta o con-
forto na equipa do Real SC que acabou por fechar as 
contas aos 74 minutos com a conversão de uma gran-

Goleada no arranque da Prova Rainha 
Taça de PorTugal

A primeira eliminatória da Taça de Portugal aconteceu em casa do Real SC com o Estrela FC, de Vendas 
Novas. Um jogo disputado no primeiro fim de semana de setembro.

Mais um 
reforço

Há um novo jogador no plan-
tel sénior para a época 2019-
2020. Márcio Meira passou 
pelo Gil Vicente e assinou pelo 
Real SC. 

Márcio Meira (médio)

de penalidade, marcada por João Me-
deiros. Já em cima do apito final, nos 
quatro minutos de compensação dados 
pelo árbitro Paulo Raposo, o Estrela FC 
marcou. A goleada do Real SC ficou re-
solvida por 4-1. No rescaldo do encon-
tro, o treinador-adjunto César Lacerda 
sublinhou que a equipa gosta de vencer 
e é nisso que têm vindo a investir. “Tra-
balhar sobre vitórias é sempre mais fá-
cil e dá-nos mais confiança. Ganhámos, 
cumprimos e passámos à próxima fase, 
que era o mais importante”, referiu o 
técnico.
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cador manteve-se inalte-
rado até ao intervalo. Na 
segunda parte, David Au-
gusto marcou o segundo 
a favor do Real SC aos 50 
minutos. Perto do minuto 
90, os algarvios consegui-
ram diminuir e fecham o 
resultado em 2-1. Com a 
segunda eliminatória da 
Taça de Portugal, o Real 
Sport Clube só volta ao 

Campeonato de Portugal a 5 de outubro 
com dérbi concelhio na receção do SU 
Sintrense (jornada 6). 

Olhanense 3-2 REAL SPORT CLUBE REAL SPORT CLUBE 1-1 Oriental

Armanecenses 1-2 REAL SPORT CLUBE

camPeonaTo de PorTugal

Seniores superiores 
em jogos díficeis

3.ª Jornada 4.ª Jornada

5.ª Jornada

A terceira jornada do 
Real SC aconteceu no 
estádio municipal do 

Algarve, um jogo à porta fe-
chada frente ao Olhanense. 
Os algarvios marcaram pri-
meiro, aos 15 minutos esta-
va feito o 1-0. Resultado que 
se manteve até ao intervalo. 
No início da segunda parte, 
o Olhanense dilatou a van-
tagem, mas menos de dez 
minutos depois, o Real SC reclamou o 
prejuízo e reduziu com um golo apon-
tado por San Martin. No momento se-
guinte, Diogo David iguala e relança o 
jogo. Aos 64 minutos, o Real SC fica em 
vantagem com a expulsão Rafael Tava-
res, mas não conseguiu aproveitar para 
dar a volta ao resultado. O 3-2 surge 
nos minutos finais e o Real SC aca-
bou por deixar os primeiros pontos do 
Campeonato em Faro. Na quarta jor-
nada, a equipa de António Pereira re-
cebeu o Oriental. O jogo começou com 
o domínio do Real SC no meio campo 
adversário, mas sem grandes ocasiões 
de remate. Pouco depois da meia hora, 
o Real SC acabou por sofrer um golo 
na primeira grande oportunidade cria-

da pelo Oriental. Mais eficácia aliada à 
sorte do Oriental não desmobilizou a 
equipa e o Real SC continuou sempre a 
correr atrás do prejuízo sem 
duvidar a capacidade do gru-
po para inverter o resultado. 
A desvantagem manteve-
-se até ao intervalo. No re-
gresso ao campo, o Real SC 
conseguiu empatar o mar-
cador aos 64 com um golo 
apontado por Felipe Sousa. 
Na quinta jornada, o Real 
SC voltou ao Algarve para 
defrontar os CF Os Armane-
censes. O primeiro golo sur-
ge perto dos 20 minutos de 
jogo por Rui Furtado. O mar-
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ficar muito pesado. Tivemos mais algu-
mas oportunidades para fazer o golo e 
o adversário só conseguiu criar algum 
perigo a uns 15 minutos do fim do jogo, 
após um erro do Real SC, e depois na 
marcação de um livre já em cima do 
apito final com a bola a bater na trave”, 
disse o treinador Pedro Guerreiro. O 
Real SC deslocou-se a Santarém para 
a 6.ª jornada. A Académica marcou pri-
meiro perto da meia hora de jogo. Um 
resultado que se manteve até ao fim da 
primeira parte. No segundo tempo, a 
equipa orientada por Pedro Guerreiro 
voltou a sofrer novo golo pouco depois 
do regresso ao campo. Já nos últimos 
minutos de jogo, Rodrigo Martins mar-
cou pelo Real SC. O resultado ficou fe-
chado com a derrota por 2-1.

REAL SC 3-1 CS Marítimo da Madeira SU Sintrense 2-2 REAL SPORT CLUBE

Académica Santarém 2-1 REAL SCREAL SPORT CLUBE 1-0 O Elvas

Avitória da terceira jornada come-
çou logo no primeiro minuto de 
jogo com um golo apontado por 

Ruben Rodrigues. À meia hora de jogo, 
Igor Ramos dilatou a vantagem que as 
equipas acabariam por levar para o bal-
neário no intervalo. Na segunda parte, 
o 3-0 aparece aos 84 minutos com um 
golo de Abulai Sanha. A poucos minu-
tos do fim do jogo, os insolares CS Ma-
rítimo da Madeira chegaram às redes 
do Real SC e as contas do jogo ficaram 
fechadas. “Procurámos entrar forte no 
jogo, a pressionar alto e a condicionar 
o jogo do Marítimo. Os três golos são 
semelhantes, ou seja, a equipa foi or-
ganizada e solidária a defender e bas-
tante perigosa nas transições ofensi-
vas”, disse o treinador. Na jornada 4, os 
Juniores foram até à Portela de Sintra 
para o primeiro dérbi concelhio. Decor-
rida meia hora de jogo, o Real SC abre o 
marcador com um golo de Diego Chai-
nho. Um resultado que se manteve até 
ao intervalo. Pouco depois dos 10 minu-
tos da segunda parte, o Sintrense em-
patou para aos 67 ficar em vantagem 
após a marcação de grande penalidade. 
O Real SC acabou o jogo em desvanta-
gem numérica, aos 84 Rafael Batista 
foi expulso. Apesar de jogar com 10, 
a equipa ainda voltou a tocar as redes 
sintrenses. O jogo termina com o em-
pate a duas bolas. “Sem dúvida que foi 

o resultado mais 
ajustado dado 
o que foi pro-
duzido por am-
bas as equipas. 
Demorámos a 
reagir aos dois 
golos, mexemos 
e conseguimos 
estabilizar nova-
mente como na 
primeira parte 
embora apenas 
tivéssemos real-
mente uma oportunidade flagrante de 
golo. Quando íamos à procura de ar-
riscar mais, temos a expulsão do Rafa 
e na mesma decidimos arriscar. Deu 
certo e com felicidade fizemos o empa-
te no final o que revela bem a alma e 
a ambição deste grupo. Apesar do mal 
menor, não deixamos de ter situações 
para resolver tanto taticamente como 
disciplinarmente., comentou o treina-
dor. Em casa, os Juniores venceram o 
“O Elvas” CAD pela margem mínima na 
jornada 5. Rodrigo Martins marcou aos 
17 minutos. O golo surgiu na sequência 
de uma situação de transição ofensiva 
de contra-ataque. Na segunda parte, 
a chuva forte condicionou a criação de 
jogo e o Real SC não conseguiu dilatar 
a vitória. “Tivemos de  jogar mais na se-
gunda bola porque o campo começou a 

3.ª Jornada 4.ª Jornada

6.ª Jornada5.ª Jornada

camPeonaTo nacional de juniores - 2.ª divisão

Juniores focados nos objetivos
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te, e estava feito o 3-0 que se manteve 
até ao minuto 90, altura que o Cova da 
Piedade chegou às redes do Real SC. Na 
receção do Estoril Praia para a 6.ª jor-
nNa receção do Estoril Praia para a 6.ª 
jornada do Campeonato Nacional de Ju-
niores B, o Real SC perdeu por 2 bolas a 
zero. Durante a primeira parte, a equipa 
orientada por Gonçalo Pereira conseguiu 
equilibrar o jogo e foi perto do intervalo 
que o Estoril Praia abriu o marcador. No 
segundo tempo de jogo, o Real SC cor-
reu atrás do prejuízo, mas acabou por 
sofrer mais um golo que viria a fechar 
as contas do encontro. “Defrontámos 
uma equipa com muita qualidade indivi-
dual e que gosta de assumir o controlo 
do jogo. Conseguimos que esse controlo 
fosse assumido por nós, especialmente 
na segunda parte”, disse o treinador no 
rescaldo do jogo. “Fico feliz por termos 
conseguido meter a nossa identidade em 
campo, contra uma boa equipa, tendo 
conseguido criar mais situações de fina-
lização que o adversário. Mas, mais uma 
vez, pecamos na eficácia na finalização”.

camPeonaTo nacional de juniores b - serie d

Juvenis enfrentam 
adversários de peso

Oeiras 1-1 REAL SPORT CLUBE REAL SPORT CLUBE 1-4 Benfica SAD

REAL SPORT CLUBE 0-2 Estoril PraiaCD Cova Piedade 1-3 REAL SPORT CLUBE

3.ª Jornada 4.ª Jornada

6.ª Jornada5.ª Jornada

A terceira jornada dos Juvenis jo-
gou-se em Oeiras. A primeira 
parte terminou com o golo do ad-

versário a surgir em cima do intervalo. 
Mas no segundo tempo, os jogadores de 
Gonçalo Pereira conseguiram igualar. 
Rodrigo Conceição faz o golo do empa-
te que fechou as contas e garantiu um 
ponto para o Real SC. Na jornada qua-
tro do Campeonato Nacional de Junio-
res B, o Real SC recebeu o SL Benfica 
SAD. Um jogo que se sabia difícil, frente 
a um adversário que não iria facilitar a 

vida aos jogadores de Gonçalo 
Pereira. O primeiro golo apare-
ceu perto da meia hora e já em 
cima do intervalo os encarnados 
dilataram. As equipas foram para 
o balneário com 2-0 sobre o Real 
SC. No regresso ao campo, João 
Resende bisou para as águias. 
Pouco depois, Adul Djalo reduz 
para 3-1, mas em cima do apito 
final o SL Benfica ainda marcou. 
Com o resultado de 4-1 o Real SC 
teve a primeira derrota do Cam-

peonato frente ao atual líder da classifi-
cação. Na jornada cinco, em casa do CD 
Cova da Piedade o Real SC arrecadou 
três pontos, mas dois autogolos foram 
determinantes na vitória. Aos 22 minu-
tos de jogo, o Cova da Piedade marca o 
primeiro na própria baliza. Um resultado 
que se manteve até ao intervalo. Depois 
da pausa no jogo, o Real SC aumentou 
a vantagem aos 52 minutos com um 
golo apontado por Rodrigo Conceição. 
Com novo erro do Cova da Piedade, a 
bola entra na própria baliza novamen-

União das FregUesias de QUelUz e Belas apoia o desporto
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apoio  oficial da secção de Tiro com arco

sar controlo há medida 
que o tempo passava 
e o resultado mínimo, 
o Oeiras acreditou e 
num jogo mais direto 
fez com que tivéssemos 
mais trabalho”, disse o 
treinador no rescaldo 
do jogo. O Real SC com 
o Sporting SAD em Al-
cochete para a jornada 
6. A equipa orientada 
por Tiago Teixeira mar-
cou primeiro aos quatro 
minutos, um golo apon-
tado por Cristian Puha. 
Aos 23 minutos de jogo 

os leões empataram. Na segunda parte, 
o Real SC ser goleado e o resultado ficou 
nos 9-1. “Depois de uma primeira parte 
de bom nível da nossa equipa ninguém 
previa o desfecho final”, disse o treina-
dor na análise do jogo. Tiago Teixeira ga-
rante que “o grupo está focado no próxi-
mo jogo de grau dificuldade elevado” e 
que no fim do jogo com o Sporting foram 
analisados os erros. “Vamos agarrar-
-nos à nossa primeira parte que foi de 
bom nível. “Agora é levantar a cabeça e 
aprender com estes jogos”.

Depois da derrota na jornada dois do 
Campeonato Nacional de Juniores 
C, os Iniciados voltaram à glória. 

O jogo aconteceu no Estádio Municipal 
De Almeirim frente ao Footkart Efka e 
só deu Real SC, com o primeiro golo a 
apareceu logo aos 10 minutos por Adu-
lai Candé. Pouco depois da meia hora, 
o Real SC dilata o marcador. Um jogo 
que ficou fechado nos 2-0 e garantem 
mais três pontos para a equipa de Tia-
go Teixeira. A equipa de Tiago Teixeira 
marcou e venceu em casa frente ao AD 

Oeiras. Um jogo difícil onde o marcador 
só foi inaugurado na segunda parte com 
um golo Hugo Loureiro. A vitória por 1-0 
garante o quarto lugar na classificação 
com nove pontos, atualmente liderada 
pelo Sporting Sad com 12 pontos. “Foi 
um jogo bem conseguido da nossa par-
te em que fizemos uma primeira parte 
muito boa com o domínio e controlo do 
jogo em que pecámos na finalização, 
tivemos algumas oportunidades para 
marcar. A segunda parte foi mais equi-
librada. Marcamos o nosso golo e ape-

camPeonaTo nacional de juniores c - série e

Iniciados sofrem derrota pesada

GS Loures 0-2 REAL SPORT CLUBE

Sporting SAD 9-1 REAL SPORT CLUBE

REAL SPORT CLUBE 1-3 Sacavenense
3.ª Jornada

5.ª Jornada

4.ª Jornada
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Qual a importância da certificação da 
FPF?
A obtenção da Certificação de Entidade 
Formadora na Época 2018-2019, que não 
é bem uma obtenção, mas uma renova-
ção da Certificação agora em moldes di-
ferentes, já que o Setor de Formação de 
Futebol do Real Sport Clube, já era um 
Departamento Certificado pela FPF, ali-
ás um dos primeiros 40 a nível Nacional, 
numa fase do processo em que apenas 
Clubes com características diferencia-
das podiam aceder à Certificação. Esta 
época 2018-2019 a FPF abriu e condicio-
nou todos os Clubes com promoção de 
formação de futebol em Portugal a ir ao 
processo de Certificação. 
Como funciona a avaliação aos clubes?
Concorreram cerca de 1400 Clubes a um 
novo Modelo que passou de uma Classi-
ficação no processo anterior por Certi-
ficado; Certificado com Reservas e Não 
Certificado, para uma Classificação de 
1 a 5 Estrelas. Numa seriação de mais 
de 9 critérios subdivididos em mais de 
70 subcritérios, que se verificando con-
cretizam pontos que de forma Sumativa 
podem ir dos 0 aos 100 pontos para a ob-
tenção das 5 Estrelas. 
Nesse cenário, como ficou posicionada 
a SFFRSC?
O Setor de Formação de Futebol do Real 
Sport Clube (SFFRSC) obteve neste pro-
cesso a que se submeteu, para a época 
em curso 2018-2019, a classificação de 
4 Estrelas com uma pontuação de 89 
pontos. Ficando a apenas 1 ponto das  5 
Estrelas (a partir dos 90 pontos) e onde 
apenas Sporting SAD e Benfica SAD a 

Real SC tem uma das melhores 
escolas de futebol do país

formação

obtiveram no Distrito de Lisboa.
De que forma o reconhecimento da FPF 
ajuda o clube no crescimento do projeto 
da formação de jogadores?
Este reconhecimento/Certificação está 
ainda a dar os primeiros passos no uni-
verso mais generalizado dos Clubes For-
madores de Futebol em Portugal. Só este 
ano os Clubes tiveram a real oportunida-
de de se poderem comparar e verificar 
o seu posicionamento relativamente aos 
seus pares e concorrentes desta área de 
intervenção formacional, mas que tam-
bém é ela um mercado. A obtenção de 
EF Certificada com 4 Estrelas permite-
-nos por exemplo, ter acesso aos meca-
nismos compensatórios por Formação 
de Jogadores estipulados pela FPF e 
pela FIFA e que nos níveis mais baixos 
de Certificação mão seria possível. As-
sim como poder celebrar Contratos de 
Formação Desportiva com Jogadores do 

SFFRSC. Permite igualmente posicio-
nar o SFFRSC no mercado onde opera 
pela competitividade de seleção e re-
crutamento dos melhores jogadores em 
Formação e com melhor potencial de 
performance, poder assim ser uma es-
colha deliberada dos mesmos e dos seus 
Encarregados de Educação. Por conse-
guinte teremos Escalões/Equipas com 
mais potencial de performance e suces-
sivamente ser um Clube predominante-
mente procurado por Jogadores em vez 
de ser um Clube predominantemente 
“procurador” (o posicionamento normal 
que não seja dos clubes considerandos 
comummente de “Os Grandes”) de Joga-
dores o que numa economia de mercado 
competitivo nos dá um posicionamento 
de vantagem negocial. Estes critérios 
vêm diferenciar principalmente pelos 
fatores de qualidade de intervenção téc-
nica, acompanhamento pedagógico dual, 

Cerrado Novo - Campina Grande  Armazém 4 - A
2065-114 Belas      Tlm. 914008434
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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

Escola/Futebol e muito principalmente 
pelos meios de apoio infraestruturais e 
logísticos que proporcionam aos seus 
praticantes.  Realce ainda para o fato de 
que tendo sido o Setor de Formação de 
Futebol do Real Sport Clube um dos pri-
meiros Clubes a participar neste proces-
so nacional de diferenciação positiva de 
Entidades Formadoras pela FPF e parti-
cipando desde a génese em debates, for-
mações e reuniões técnicas, aumentou 
em muito o seu capital de notoriedade 
junto da Federação Portuguesa de Fu-
tebol reconhecendo nesta o esforço que 
as Direções do Real Sport Clube têm fei-
to no investimento do desenvolvimento 
deste Setor do Clube.
Do ponto de vista social, qual tem sido 
o papel deste projeto na orientação dos 
jovens em situações vulneráveis?
No SFFRSC todos os atletas que por al-
gum fator evidenciável e ou declarado 
não tenham possibilidades económi-
cas de suportar os custos, embora mí-
nimos, mas que para estas situações, 
poderão ser máximos, não deixarão de 
poder praticar a modalidade que mais 
gostam. De modo igual continuamos a 
estabelecer acordos com organizações 
e instituições de acompanhamento e ou 
integração social de jovens que por al-
guma razão necessitem do futebol como 
meio facilitador da sua inclusão plena 

na sociedade portuguesa.Temos exem-
plos de casos como o de um elemento 
da Escola de futebol Real SC, que sen-
do refugiado está integrado e em ativi-
dade no nosso contexto de promoção de 
prática desportiva do Futebol, sendo os 
custos suportados pelo Real Sport Clu-
be. Outros exemplos situa-se em jovens 
com acompanhamento médico psicope-
dagógico e que procuram através da so-
ciabilização em contexto de grupo a sua 
homeostasia emocional. Fazemos ainda 
todos os anos a Campanha “MARCA UM 
GOLO PELA SOLIDARIEDADE” de reco-
lha de bens úteis que são distribuídos 
por instituições de jovens em contex-
tos desfavorecidos, nomeadamente em 
IPSS.  Estas são apenas umas de várias 
situações que temos todos os anos e que 
com muita abertura nos orgulhamos de 
assumir.
Como está a escola de futebol, em nú-
mero de atletas e funcionamento?
A Escola de Futebol do Real Sport Clu-
be (EFRSC), em número de participantes 
tem mantido um rácio global equilibra-
do nos últimos três a quatro anos, com 
um número médio de 350 inscrições 
por época. Se contarmos com uma taxa 
média regular de 25% a 30% de desis-
tências nesta tipologia de atividade de 
prática de atividade física desportiva em 
contexto de ar livre sujeita às variações 

das condições climatéricas e em que 
a pressão para a seleção para o en-
quadramento da Competição é muito 
elevada, são números dentro dos ob-
jetivos expectáveis. No entanto esta 
tipologia de Atividade está a mudar e 
a EFRSC está a atravessar um proces-
so de acompanhamento da nova con-
textualização desta forma de prática 
Desportiva. 
Que mudança é essa?
Os utentes pretendem Competição 
Oficial, apesar do nível de potencial 

de performance ser insuficiente para 
resultados comparáveis com o nível do 
enquadramento das Equipas represen-
tativas dos Escalões de Competições Ofi-
ciais do SFFRSC. Mas se não conseguir-
mos proporcionar-lhes este contexto a 
taxa de desistências tenderá a aumentar 
assim como a de não renovação, indo 
estes elementos procurar outras orga-
nizações que já lhes proporcionam este 
enquadramento competitivo federado. 
Algumas destas organizações funcio-
nando num raio de influência muito pró-
ximo em termos espaciais e logísticos do 
Complexo Desportivo do Real SC. Como 
exemplo, os polos da EF Belenenses não 
ficam afetados pelas variações climaté-
ricas.
Há mais projetos em desenvolvimento?
Outra necessidade da EFRSC é expandir 
a outros polos de intervenção, abrindo 
centro de Atividade em Campos de Es-
colas nas áreas geográficas próximas, 
funcionando como catalisadores de in-
fluência posicional no mercado de For-
mação de futebol do concelho de Sintra 
e concelhos limítrofes. Um outro fator 
de adaptação à conjuntura que já está 
em desenvolvimento e que a EFRSC e o 
SFFRSC estão de certo modo a começar 
mais tarde é o enfoque no aumento da 
participação do género feminino no con-
texto do Futebol. Esta é uma prerrogati-
va da FIFA, da UEFA e consequentemen-
te da Federação Portuguesa de Futebol 
(FPF) que tem procurado incentivar os 
Clubes ao fomento deliberado do au-
mento do número de praticantes do gé-
nero feminino e criando inclusive meca-
nismos de facilitação, como apoios, mas 
também de condicionamento como o 
adotado já para desta época 2019-2020, 
de impedimento de aceder à Certificação 
máxima por CINCO ESTRELAS aos Clu-
bes que não tenham prática de Futebol 
Feminino. 
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As classes de Capoeira e Kickboxing 
marcaram presença em represen-
tação do Real SC no Encontro Cultu-

ral organizado pelo Projeto Raízes- 7ª Ge-
ração do Programa Escolhas, no dia 28 de 
setembro no Bairro 1º de Maio em Monte 
Abraão. Este evento teve como ponto de 
partida promover uma maior dinamiza-
ção do bairro, bem como dar a conhecer 

à comunidade as instituições existentes e 
contou com demonstrações e workshops 
de várias modalidades e atividades de-
senvolvidas pelos jovens do Projeto Raí-
zes e por diversas entidades como o Real 
SC, o Shotokai, o Grupo Motard Foge com 
Elas, Criagente, a Associação Olho Vivo e 
Associação dos Filhos e Amigos de Farim. 
A primeira classe do nosso clube a parti-
cipar, da parte da manhã, foi a Capoeira 

orientada pelo Mestre 
Sargento. A primeira 
parte consistiu numa 
demonstração dos jo-
vens capoeiristas dos 
exercícios que habi-
tualmente executam 
nas aulas que decor-
rem na sede do clube 
e seguiu-se uma aula 
aberta com o público 
presente, sobretudo 
crianças e jovens, a 
aderir com entusias-
mo ao convite lançado 
pelo Mestre Sargen-
to. Foram momentos 
de animada interação 
entre capoeiristas e 
público que certa-

mente ficarão registados na memória de 
quem participou neste evento.
Da parte da tarde, foi a vez da classe de 
Kickboxing/Muai Thai orientada pelo 
Mestre António Duarte que se apresen-
tou no ringue no Bairro 1º de Maio com 
alguns atletas, entre os quais o campeão 
nacional Tiago Nunes e a campeã regio-
nal Cláudia Vieira, para além de outros 
medalhados.Durante cerca de uma hora, 
fizeram a demonstração deste desporto 
de combate que combina várias técnicas 
de mãos e pernas com velocidade e con-
tacto. A segunda parte foi, à semelhança 
do que aconteceu com a Capoeira, uma 
aula aberta e alguns jovens quiseram 
juntar-se aos nossos atletas para expe-
rimentarem algumas técnicas básicas do 
Kickboxing/Muai Thai.
De assinalar, por último, que em ambas 
as demonstrações, os Mestres tiveram 
a oportunidade de no início falarem um 
pouco sobre os princípios e os objetivos 
de cada uma das respetivas modalidades.
No âmbito da responsabilidade social 
enquanto instituição com estatuto de 
utilidade pública, o Real SC integra com 
outras entidades da freguesia e do con-
celho o consórcio do Programa Escolhas 
7ª Geração- Projeto Raízes.
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Rua Agualva dos Açores, n.º 7
2735-557, Agualva-Cacém
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entrega 
gratuita na 

grande lisboa

Capoeira e Kickboxing
no Encontro do Projeto Raízes

resPonsabilidade social

Cumprindo o programa nacional de graduações e for-
mação da FPKMT, os novos graduados receberam re-
centemente os respetivos cintos e diplomas entregues 

pelos Mestres António Duarte e Luís Gabriel. Cinco atletas 
receberam o cinto laranja: Andrii Vozny, Cláudia Vieira, Da-
niel Pinheiro, Nuno Deus e Tomás Carneiro. E dois conquis-
taram o cinto verde: David Pires e Diogo Pires.

Novos graduados no Team Real
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É conhecida a vantagem da natação 
sobre demais atividades desportivas 
e recreativas, na medida em que tra-

balha o corpo inteiro. Tonifica os múscu-
los, aumenta a resistência e a coordena-
ção, corrige a postura, melhora o equilí-
brio, e ajuda a manter um peso saudável. 
Reconhece-se que a natação reforça o 
sistema cardiovascular, desimpedindo e 
renovando as artérias, proporcionando 
um coração saudável e melhorando o sis-
tema respiratório. A natação implica mo-
vimentos que se estendem a praticamen-
te todos os músculos do corpo e é uma 
atividade com baixo impacto nas articu-
lações, que diminui a exposição a lesões 
em todas as faixas etárias, com relevân-
cia especial nos praticantes seniores, 
para quem as dores nas articulações são 
mais predominantes, permitindo o seu 
alívio, por exemplo em casos de artrite, 
artrose ou fibromialgia. As vantagens da 
natação aplicam-se também à hidrogi-
nástica, visto que partilham da mesma 

característica de con-
tarem com a água para 
suportar parte do peso 
do corpo do praticante e 
serem baseadas na su-
peração da resistência 
provocada pela água. 
Destaca-se que, mes-
mo numa intensidade 
moderada, a natação 
tem influência benéfica 
nos principais indicado-
res sanguíneos. A pres-
são sistólica (o valor 

“máximo da tensão”) do sangue reduz-
-se nos adultos que praticam períodos de 
45 minutos, 2 a 4 vezes por semana. Por 
outro lado, a natação equilibra os níveis 
de colesterol no organismo, aumentando 
o HDL, o “colesterol bom”, e melhora o 
controlo da glucose, estimando-se uma 
redução de 10% no risco de contração de 
diabetes do tipo 2. 
São inúmeros os benefícios no bem-estar 
da mente de praticantes de modelos de 
vida ativos. A Natação é um exercício re-
laxante e pacífico, que permite a concilia-
ção da respiração com os movimentos. A 
concentração nesta coordenação, substi-
tui o foco no stress da vida do dia-a-dia e 
motiva um aumento do sentimento de au-
tonomia e de autoestima. A melhor oxige-
nação do cérebro pode incrementar a ca-
pacidade de raciocínio e boa disposição, 
diminuindo sintomas de doenças cere-
brais, como o Alzheimer. Uma prática re-
gular de natação, em exercício aeróbico, 
reduz a ansiedade, impulsiona os níveis 
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Mente e corpo sãos
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de energia e melhora os padrões de sono, 
reduzindo quadros de insónia. A natação 
gera, ainda, a socialização entre os par-
ticipantes, evitando o isolamento social, 
que resulta em solidão e pode levar à de-
pressão, sobretudo em pessoas seniores. 
Além do mais, trata-se de um exercício 
que não tem limites na faixa etária a que 
se destina, podendo ser desenvolvida de 
forma saudável ao longo de toda a vida.

As inscrições para natação 
e hidroginástica na Piscina 
Real estão abertas, tome 

este “medicamento”, 
inscreva-se e desfrute de 

uma vida saudável!

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

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

R. Firmina Celestino Cardoso, 10 A
(perto do chafariz, 

por trás da Telepizza)

Tel. 21 439 6627
secretaria@piscinareal.pt

19,1 cm x 6,9 cm
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O clube de Ténis do Real SC está a 
iniciar mais uma época. A procura 
desta modalidade tem vindo a au-

mentar nos últimos anos em todas as fai-
xas etárias, com principal foco para o gé-
nero femininos. De acordo com o profes-
sor Diamantino Souto, responsável pelo 
projeto da escola e clube de Ténis do Real 
SC, há mais meninas a aderir à prática do 
Ténis, apesar de serem mais relutantes 
quando são desafiadas para entrar em 
competição. “Não sei bem o motivo, mas 
elas são talvez menos competitivas. Vejo 
que gostam de estar nas aulas, aprender 

e praticar té-
nis, quando 
se fala em 
torneios ofi-
ciais, onde há 
mais compe-
tição, retraem 
ou desistem”, 
explicou o 
técnico. Du-
rante a épo-

Aprender ténis entre amigos
nova éPoca

ca, os courts de ténis recebem as aulas, 
mas também torneios. Ao longo do ano, 
o Real Ténis Clube promove três torneios 
juvenis e dois torneios seniores com ob-
jetivo de aumentar o convívio e a troca 
de conhecimentos entre jogadores, quer 
iniciantes como experientes. Ao longo 
dos anos, o projeto de ténis também tem 
criado tenistas que atualmente estão fe-
derados e competem em provas oficiais. 
É de relembrar que a prática de ténis traz 
um conjunto de benefícios para a saúde e 
o bem-estar geral, tais como: aumenta a 
coordenação motora, flexibilidade e equi-
líbrio; ajuda na perda 
de gordura acumula-
da e calorias; reforça 
a estrutura óssea, 
músculos e coração, 
ao mesmo tempo 
que reduz a probabi-
lidade de problemas 
cardíacos; aumenta 
a capacidade de re-
ação; promove o de-

senvolvimento do raciocínio e de pensa-
mento tático. Todas estas consequências 
físicas acabam por se refletir também no 
quotidiano pessoal através da melhoria 
do estado de espírito e do humor, há me-
nos stress e ansiedade, ao mesmo tempo 
que se promovem caraterísticas positivas 
na personalidade, como a sociabilidade, 
espírito de equipa. Depois de completa 
a época desportiva, o Real Ténis Clube 
abre portas a grupos de vários ATL’s do 
concelho. “Os alunos vêm até aos courts 
de ténis e são desafiados a experimentar 
a modalidade, alguns usam raquete pela 
primeira vez. É uma boa oportunidade 
para dar a conhecer o ténis e despertar 
o ‘bichinho’ para a prática desportiva, 
nomeadamente desta modalidade”, ex-
plicou o professor Diamantino. Em junho, 
já no período de férias escolares, o clube 
recebeu um grupo do ATL Pé de Alegrim 
e para além de jogarem ténis, tiveram 
ainda oportunidade de praticar hóquei. O 
Real Ténis Clube está a aceitar novas ins-
crições. Há classes de iniciação e aper-
feiçoamento para jovens e adultos, com 
mensalidades a partir de 29 euros.



setembro 2019- N.º 220 Real Informação / 15

PUB

Ficha Técnica
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