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As dores de crescimento

O desenvolvimento de ideias e pro-
jetos e a sua concretização real 
com sucesso só será possível 

quando existem os necessários e ade-
quados recursos, sejam financeiros ou 
humanos, técnicos ou logísticos.
Sem tais recursos dificilmente uma boa 
ideia pode ser transformada em projeto 
e efetivamente concretizada. O mesmo 
se aplica quando pensamos em promo-
ver atividades de índole desportiva, so-
cial ou cultural, recreativa ou de lazer. 
Ou noutro patamar quando somos con-
frontados com problemas infraestrutu-
rais para os quais temos que encontrar 
uma solução, mas sem os meios indis-
pensáveis nada ou quase nada se con-
segue resolver.  
Nestes casos, a perspetiva agrava-se 
quando estamos perante uma situação 
inesperada, imprevista, que nos obri-
ga muitas vezes a soluções de recurso 
(e não com os recursos necessários e 
suficientes!), que nos leva para o típico 
desenrascanço.  
Por outro lado, quantas vezes o cami-
nho para as soluções ou para ultra-
passar dificuldades não acaba por ser 
o da improvisação, porque os recursos 
escasseiam, independentemente da 
planificação que se possa fazer! Mes-
mo quando se consegue antecipar este 
ou aquele problema, o verdadeiro pro-
blema acaba por ser a dificuldade em 
obter os recursos adequados.
Muita da atividade do clube tem a ver 
com estas primeiras linhas. O Real 
Sport Clube é uma instituição que ao 
longo dos anos registou um cresci-
mento assinalável. Foi deliberado, pelo 
menos, no que concerne aos propósitos 
da atual linha diretiva, mas hoje não po-
demos ignorar que as dores de cresci-

mento nem sempre têm sido fáceis de 
aliviar. E a realidade é que, nos últimos 
tempos, quando sentimos que as dores 
estão a passar e a tranquilidade parece 
instalar-se, eis que lá aparece mais um 
problema para resolver e nem sempre 
temos à mão de semear os recursos 
para o rápido alívio e consistente trata-
mento. É claro que tudo seria mais fácil 
se para cada problema, para cada ideia 
ou projeto, as disponibilidades finan-
ceiras estivessem à nossa frente com 
um simples estalar de dedos. Mas não 
é assim e, garanto-vos, que as dores de 
cabeça demoram a passar em certas 
circunstâncias. 
E quando procuramos o analgésico 
mais adequado, que é como quem diz a 
melhor solução, nem sempre chega no 
momento em que é de facto necessário. 
E lá voltamos nós à tal ginástica, feita 
quase sempre sem rede! Mas o que é 
importante é que resulte.
O indesmentível crescimento acarreta 
um aumento das responsabilidades a 
que não podemos fugir e é este sentido 
que deve continuar presente em cada 
ideia, projeto ou atividade que se pro-
mova dentro e fora do clube. 
O Real Sport Clube atingiu um grau de 
visibilidade e credibilidade junto da co-
munidade e das entidades associativas, 
desportivas e autárquicas, que não per-
mite voltar atrás. Estamos cientes que 
o nível de exigência é cada vez maior, 
mas o clube também já alcançou, por 
mérito próprio, o direito de esperar de 
outros o apoio indispensável para que 
os recursos não faltem no presente e 
no futuro.  

O presidente da direção,
Adelino Ramos

Em Foco!

Operação Nariz Vermelho
As segundas jornadas de Aikido para 
jovens e crianças tem, nesta edição, 

uma colaboração muito especial 
com a Operação Nariz Vermelho. O 

encontro desta arte marcial acontece 
no Seixal a 2 de novembro no clube 

do pessoal de siderurgia nacional em 
Paio Pires e tem como objetivo ajudar 

o projeto que diariamente procura 
levar alegria às crianças e jovens 

internados nos hospitais. 

Defesa Pessoal
A partir do mês de novembro, o 

mestre Manuel Pinto, responsável 

pelas modalidades de Judo e 

Ju-Jitsu, vai dar aulas de defesa 

pessoal a pais dos atletas de judo 

às e será à quarta-feira entre 

as 20h30-21h30, sem custos. A 

ideia tem como objetivo criar uma 

modalidade que melhor prepare 

os pais para os imprevistos do 

quotidiano enquanto os seus filhos 

estão nas aulas.  Mais informações 

na sede do Real SC. 

Dança Espanhola

Las Martinez, grupo de Dança 

Espanhola e Flamenco, vai 

organizar um encontro de 

sevilhanas no Real SC que contará 

com a classe de Dança Espanhola 

do clube. “Entr’Olés” acontece 

a 16 de novembro, a partir das 

16h30 na sede do Real SC. Haverá 

espectáculo e workshop. A entrada 

tem o valor de 2 “olés”.
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Real SC estreia-se em grande 
 no Campeonato Nacional de sala

tiro com arco

Na primeira prova da época 2019/2020 os arqueiros do Real Sport Clube subiram 19 vezes ao pódio e 
já estão de olho na segunda prova, também organizada pela Secção de Tiro com Arco do Real SC.

A Secção de Tiro com Arco do Real 
Sport Clube organizou a primeira 
Prova Do Campeonato Nacional 

de Sala 2019/2020. A prova decorreu 
no Pavilhão da Escola Secundária Se-
omara da Costa Primo e contou com a 
participação de 117 arqueiros em re-
presentação de 14 clubes. Destaque 

para o regresso ao Tiro com Arco do 
Ginásio Clube do Montijo e do Clube 
Atlético de Queluz. Merece ainda realce 
a estreia absoluta nas competições de 
Tiro com Arco da FPTA de 15 arqueiros 
de diversas idades. O Real Sport Clube 
foi o clube mais representado com 26 
arqueiros em prova que somaram seis 
títulos individuais e um coletivo. Os ar-
queiros e as equipas do RSC subiram ao 

pódio 19 vezes, numa jornada que fica 
ainda marcada pela estreia dos novos 
equipamentos da Secção de Tiro com 
Arco do Real Sport Clube que este ano 
volta a contar com o apoio principal da 
Princeville Capital. A próxima prova do 
Campeonato Nacional de Sala também 
será organizada pelo Real SC. A prova 
volta ao pavilhão da Escola Secundária 
Seomara da Costa Primo, na Amadora, 
no dia 3 de novembro. 

apoio  oficial da Secção de tiro com arco
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•	Ferragens,	Ferramentas
•	Material	Elétrico
•	Material	de	Construção
•	Tubos,	Acessórios

•	Tintas
•	Torneiras
•	Louças	Sanitárias
•	Azulejos

Rua Mateus Vicente Oliveira, 54 (junto ao mercado) 
2745-026 Queluz

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

Mariana Santos, aluna do Real SC 
de ginástica rítmica, apresentou 
a edição deste ano do Real Teen 

Bands Festival. Uma missão que a jovem 
de 15 anos encarou com bastante entu-
siasmo, também admite que sem-
pre gostou de música e por isso 
subir ao palco do festival de bandas 
juvenis foi um desafio fácil de acei-
tar. A banda anfitriã foi a primeira 
a atuar. Os Real People nasceram 
na escola de música do Real Sport 
Clube, sob coordenação da profes-
sora Cláudia Santos e orientação 
dos professores Luís Barreto e Rui 
Pinto orientam os Real People. Nos 

Festival de bandas juvenis revela 
novas estrelas da música

real teen bandS feStival

A quarta edição do festival de bandas juvenis voltou ao parque Salgueiro Maia, em Massamá, para dar 
a conhecer seis novos talentos.

últimos oito anos, a banda do Real SC 
manteve-se sempre ativa mesmo com 
a saída de alguns membros, que acaba-
ram por iniciar projetos próprios. O Real 
SC tem sempre apoiado e incentivado a 

formação destes novos músicos, tendo a 
banda atualmente seis elementos. Este 
ano, o festival de bandas juvenis trouxe 
uma novidade “fora das garagens” onde 
nascem muitos dos grupos que partici-
pam no evento. Raízes, do Grupo Jovens 
Raízes - E7G, é composto pelos jovens 
Bruno Dias, Sidney Lopes, Paulina Cunté 
e Ruben Ribeiro que fazem parte do pro-
grama Escolhas - Sétima Geração, sedia-
do em Monte Abraão. É um projeto criado 
com objetivo de criar ocupação e alter-
nativas aos jovens da comunidade local 

Real People

Raízes
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para os ajudar a encontrar as suas pró-
prias vocações e motivações pessoais e 
profissionais. O grupo Raízes, segundo a 
atuar no parque Salgueiro Maia, começou 
a cantar junto há três anos e já têm letras 
originas que abordam temáticas relacio-
nadas com os jovens e o próprio projeto. 
Cantaram rap, trep e hip-hop americano. 
“O projeto Raízes é importante porque 
aprendemos a evitar os problemas das 
ruas enquanto fazemos o que mais gosta-
mos”, disse o jovem cantor Sidney Lopes 

no final da atuação como agradecimento. 
Os Bergalgo já são repetentes no Festi-
val, mas é sempre um gosto voltar a vê-
-los e ouvi-los. O grupo vem de Belas e 
é formado por Bruno Brites na Guitarra 
e Voz, Diogo Mendes na Guitarra, Pedro 
Faria no Baixo, João Carvalho na Bateria 
e João Quarenta nos Teclados. A expres-
sividade da sua música surge em acor-
des mistos de rock alternativo em portu-
guês. Também os Searching 4 Name são 
já caras conhecidas do público que tem 

acompanhado as edições do Real Teen 
Bands Festival. A banda nasceu em 2017 
a partir da ideia do Diogo Reis (guitarris-
ta e pianista) e da Carolina Colaço (voz 
principal). Mais tarde, o grupo ficou com-
pleto com Gonçalo Pólvora (saxofonista), 
Rafael Martins (baixista) e André Soares 
(baterista). Decorridos dois anos, a fa-
mília Searching 4 Name acolheu Afonso 
Valente que toca trombone e Iúri Cláudio 
que veio tomar posse da bateria. Os Sear-
ching 4 Name tocam vários sucessos do 

PUB

Bergalgo Searching 4 Name



6 | Real Informação outubro 2019 - N .º 221

PUB

Sócios do Real Sport Clube

PLANO DE SAÚDE

Maria Ferreira

212 405 660

11-07-1976  ·  nº cliente 24687-01

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

PLANO DE 
SAÚDE SORRISO+ 

SEM PLAFONDS

ADAPTADO À 
SUA  FAMÍLIA

COBERTURA NACIONAL

SEM PERÍODO 
DE CARÊNCIA

FÁCIL UTILIZAÇÃO

SEM LIMITE DE IDADE

212 405 660

mundo do pop e rock. Considera-se um 
grupo ambicioso, com várias influências 
musicais e num futuro próximo querem 
ter trabalhos originais. Alex Ferreira & 
Space Monkeys foram uma das novidades 
desta quarta edição do Real Teen Bands 
Festival. O cantor vai lançar o primeiro 
álbum a solo no próximo ano e atua com 
a banda Space Monkeys. “Comecei a mi-
nha jornada há cerca de dois anos e ao 
final do primeiro decidi juntar de vez as 
pessoas que tocavam comigo regular-
mente para formar os Space, que são um 
grupo de amigos que se apoiam uns aos 
outros”, explicou o jovem músico. A úl-
tima atuação ficou reservada para Nuno 
Pontes e os Remendos. Este projeto de 
nome peculiar surgiu quase do acaso. 
Em 2016, Nuno Pontes precisava de uma 
banda para tocar no Open Day dos Nirva-
na Studios. Eia que surgem João Miguel 
Pais, Tiago Coelho e Carlos Rua para re-

mediar a situação… e assim ficou o nome 
da banda. “Entretanto, o Tiago Barata 
juntou-se porque dá sempre jeito ter um 
baixista, o Carlos fugiu para Inglaterra 
e o João Vinha aceitou participar nes-
ta empreitada cuja sonoridade pode ser 
catalogada como uma espécie de pop-
-rock”, explicou o vocalista. A sonoridade 
alternativa, cantada na língua de Camões, 
conquistou o público que não arredou pé 
do parque Salgueiro Maria e ainda pediu 
“mais uma” no final. A quarta edição do 
Real Teen Bands Festival foi organizado 
pelo Real SC em conjunto com a Associa-
ção Encontros de Braço Dado e a parce-
ria institucional da União de Freguesias 
de Massamá e Monte Abraão. ““Estamos 
muito satisfeitos com o resultado de mais 
uma edição do Real Teen Bands Festival. 
É o quarto ano e para nós é uma grande 

satisfação ver que este festival tem vindo 
a ganhar cada vez mais visibilidade. Agra-
decemos o apoio da Junta de Freguesia 
e de algum comércio local que também 
nos ajudou”, disse o presidente do Real 
SC, Adelino Ramos. Em representação da 
UFMM esteve o vereador João Vinha que 
no final enalteceu o espetáculo e admitiu 
ter ficado surpreendido pela qualidade e 
variedade de artistas em cima do palco. 
“O Real SC em boa hora teve esta ideia, 
nós apoiámos e continuaremos a apoiar, 
porque achamos que é uma marca da fre-
guesia e é algo que os jovens necessitam 
de ter para que possam sair das garagens 
e subir ao palco. Também a presença do 
projeto Raízes foi importante porque 
mais que cantar, eles trouxeram uma 
mensagem”. O Real Teen Bands Festival 
irá regressar em 2020.

Alex Ferreira & Space Monkeys

Nuno Pontes e os Remendos

Marisa Santos
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Hugo Martins foi treinador do De-
lhi United e adjunto nos escalões 
sub17 e sub19 da seleção nacional 

Índia. Antes, em Portugal, o técnico já 
tinha passado por vários clubes, como o 
1.º de Dezembro, o Estoril Praia ou mes-
mo o Casa Pia. Enquanto adjunto, Hugo 
Martins foi treinador de camadas jovens e 
coordenador técnico, e passou por clubes 
como o União da Madeira, o Chaves ou o 
Oeiras.

Como recebeu o convite para treinar a 
equipa sénior do Real SC?
Estou muito contente por representar 
esta camisola, estas cores. Sabemos que 
o Real SC, pela sua história recente, é um 
clube que tem objetivos sempre ambicio-
sos, por isso não foi muito difícil aceitar 
o convite. Sou uma pessoa ambiciosa e 

a estrutura do Real SC, já é muito 
profissionalizada, e há qualidade 
individual na equipa.
Já conhecia a equipa?
Há jogadores que já conhecia e 
outros, mais jovens, e de grande 
qualidade. O Real SC tem jogado-
res que são uma referência neste 
Campeonato de Portugal.
Como encaro os objetivos traçados 
para a época?
Em primeiro lugar temos de garan-
tir ficar nos dois primeiros lugares 
da série D. Este é o primeiro passo 
para depois podermos pensar na 
subida de divisão. Esta é a nossa 
primeira responsabilidade. Já tive 
oportunidade de dizer aos jogadores que 
o jogo deste Campeonato é muito tático 
e o que vai fazer a diferença muitas ve-
zes é a mentalidade que tenhamos dentro 
de campo. Está tudo em aberto, estamos 
próximo do lugar que queremos, mas é 
importante não esquecer que este é um 
Campeonato de 72 equipas e no fim da 
época só duas é que conseguem subir de 
divisão. É duro e muita vezes não é justo, 
mas são as regras. Nós só temos que nos 
preparar bem e garantir o melhor resul-
tado na série D para depois, obviamente, 
podermos trabalhar na subida de divisão.
Os adeptos do Real SC são presença as-
sídua nos jogos, como vê esta relação 
com a equipa?
Costumo dizer que os adeptos funcionam 
muitas vezes como o nosso 12.º jogador. 
Muitas vezes conseguem levar a equipa a 

transcender-se, superar-se como o jogo 
exige, por isso esta relação equipa/adep-
tos é fundamental. Há que manter o apoio 
aos jogadores e, se possível, atrair mais 
pessoas aos jogos.
De que forma a experiencia na Índia in-
fluenciou o treinador que é hoje?
Acho que são as experiências que nos vão 
moldando e de alguma forma nos ajudam 
a criar uma ideologia. Depois de ter esta-
do na Índia, um país de grandes diferen-
ças sociais, culturais e religiosas penso 
que me tornei numa versão muito mais 
atualizada, isto é, fez-me crescer não só 
como treinador mas e principalmente 
como homem. Foi uma experiência fan-
tástica. A forma como hoje olho para os 
problemas é totalmente diferente e acre-
dito que tudo tem um sentido na vida.

Verónica Ferreira

2018-2019: Sertanense
2017-2018: Delhi United e Seleção 
Índia (juniores e juvenis)
2017: 1.º Dezembro; Estoril Praia 
(juniores)
2015/2016: União da Madeira 
(adjunto)
2014/2015: Casa Pia (juniores); 
GD Chaves (adjunto)
2013/2014: At. Cacém 
(coordenador técnico)
2012/2013: Oeiras (adjunto; 
iniciados)
2011/2012: 1.º Dezembro 
(infantis)
2010/2011: Fontainhas 

Clubes anteriores

Hugo Martins é o novo treinador 
equipa Sénior

O técnico, de 41 anos, estava ao comando do Sertanense, que disputa o Campeonato de Portugal na 
série C, depois de uma experiência na Índia. 
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orientação de Hugo Martins. Uma pri-
meira parte sem grande futebol espe-
táculo. O Real SC chegou várias vezes à 
grande área dos algarvios, mas a pon-
taria não foi certeira e noutros momen-
tos o guarda-redes negou o golo aos jo-
gadores de Hugo Martins. O Louletano 
procurou a vantagem de bola parada, 
com vários livres apontados à área do 
Real SC, mas a defesa esteve atenta e 
afastou o perigo. Ao intervalo o marca-
dor ainda estava por inaugurar, mas o 
golo não veio a aparecer. Na segunda 
parte as equipas continuaram à procu-
ra do golo, notou-se um Real SC mais 
agressivo, mas a bola não quis tocar as 
redes adversárias. O Real SC volta para 
casa com um ponto e ocupa o 5.º lugar 
na classificação, atualmente liderada 
pelo SC Olhanense SAD.

REAL SPORT CLUBE 2-0 SU Sintrense REAL SPORT CLUBE 4-0 Aljustrelense

Louletano DC 0-0 REAL SPORT CLUBE

campeonato de portugal

Seniores vencem dérbi
6.ª Jornada 7.ª Jornada

8.ª Jornada

O Real SC venceu na rece-
ção ao SU Sintense. “Jo-
gámos com uma equipa 

que já sabíamos que nos ia 
dar muito trabalho, uma equi-
pa muito agressiva e forte nos 
duelos. Preparámo-nos para 
isso”, comentou o adjunto Cé-
sar Lacerda. O Real SC abriu o 
marcador logo aos 8 minutos 
depois de o SU Sintrense ter 
perdido a bola na grande área, 
Ryan não desperdiçou. 1-0 
para o Real SC ao intervalo, al-
tura em que a classe de Cheerleaders 
do Real SC animou o público presente 
no dérbi concelhio. Depois de uma pri-
meira parte com várias bolas perdidas 
a meio campo, o SU Sintrense amea-
çou, mas o Real SC manteve a superio-
ridade e segurou a vantagem. Aos 60 
minutos, o SU Sintrense fica reduzido 
a 10 com a expulsão de Tiago Feiteira 
na sequência de uma acumulação de 
amarelos. Uma vantagem numérica 
que o Real SC não conseguiu aproveitar 
imediatamente e o SU Sintrense ainda 
criou algumas situações de perigo. Aos 
82 minutos, nova expulsão no SU Sin-
trense. O Real SC fechou as contas do 
jogo já em cima do apito com um golo 
apontado por Diogo David. “No final 
conseguimos reagir bem. Terminámos 
o jogo com o 2-0. Um resultado mais 

do que justo”, referiu o técnico César 
Lacerda no rescaldo do encontro. Na 
semana marcada com alterações na 
equipa técnica, com a saída do treina-
dor António Pereira, o Real SC recebeu 
e venceu o SC Mineiro Aljustrelense. O 
primeiro golo da equipa apareceu aos 
16 minutos com a conversão de uma 
grande penalidade por André Almei-
da. A vantagem pela margem mínima 
manteve-se até ao intervalo. Na segun-
da parte, o Real SC manteve a pressão 
para aumentar a vitória, mas o 2-0 só 
apareceu ao minuto 72 com um golo 
de Márcio Meira. Pouco depois, Ryan 
marca e perto do minuto noventa Tia-
go Morgado fecha as contas da golea-
da. Na jornada 8 o Real SC rumou a sul 
para defrontar o Louletano. O primeiro 
jogo do Campeonato de Portugal sob 
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erros. Somente nos últimos minutos da 
primeira parte conseguimos sair com 
qualidade nas transições, procurámos 
atacar em profundidade”, disse Hugo 
Martins em análise ao jogo. Na segun-
da parte, o Real SC consegue diminuir 
a vantagem com um golo apontado 
por San Martin. “Tivemos uma atitude 
totalmente diferente. Mais atacante, 
muito mais pressionante. Tínhamos de 
dar outra imagem daquilo que é a nos-
sa equipa, penso que de alguma forma 
foi conseguido. Controlámos o jogo do 
início ao fim da segunda parte, tivemos 
várias oportunidades. Há um momen-
to que crucial que foi o lance do Dida. 
Se tivéssemos conseguido fazer o 3-2 
quando ainda faltavam uns 20 minutos 
a história do jogo ainda podia ter sido 
diferente.” 3-1 foi o resultado final: 
“Não concretizámos as oportunidades 
e isso fez do Viseu um justo vencedor. 
Fomos penalizados pela nossa primei-
ra parte que é muito abaixo daquilo 
que é a qualidade da equipa”, disse o 
treinador. O Real SC está fora da prova 
rainha do futebol nacional e continua a 
apostar tudo no campeonato.

Académico de Viseu 3-1 REAL SPORT CLUBE

taça de portugal 

O adeus à Taça 
em duas partes diferentes

3.ª Eliminatória

A terceira eliminatória da Taça de 
Portugal Placard levou o Real SC 
até Viseu para defrontar o Aca-

démico, equipa que disputa a II Liga 
Nacional. Já orientada por Hugo Mar-
tins, a equipa do Real SC esperava um 
jogo difícil. “Ao longo da minha vida e 
carreira já fui tendo experiências deste 
tipo de desafios, de poder jogar fren-
te a equipas que são de outra dimen-
são. Agrada-me jogar com este tipo de 
equipas, um grupo também muito bem 
orientado e muito bom em termos in-
dividuais que, coletivamente, nos vão 
criar dificuldades. Procurámos focar-

-nos no nosso processo sem desligar-
mos daquilo que são as nossas respon-
sabilidades”, disse o treinador. O pri-
meiro golo surgiu aos nove minutos por 
Jean Reis. Na primeira parte, o Real 
SC ainda sofreu outros dois golos, Fer-
nando Ferreira marcou aos 23 minutos 
para pouco depois Jean Reis voltar a 
atirar às redes do Real SC. Ao interva-
lo, o marcador assinala um pesado 3-0. 
“Foi um jogo com duas histórias dife-
rentes. Uma primeira parte, em que 
fomos amorfos, pouco ativos e pou-
co reativos. O adversário inaugurou o 
marcador com alguma facilidade, num 

momento em que 
ainda nos estáva-
mos a procurar 
enquadrar no jogo 
e como equipa. 
Foram cometidos 
erros, mas tam-
bém houve mérito 
do adversário que 
foi extremamente 
eficaz na criação 
de oportunidade a 
partir dos nossos 
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tude que tiveram e a forma como se en-
tregaram à estratégia de jogo. Nisso sou 
um treinador muito feliz. Uma palavra 
também a um dos nossos capitães: Ro-
drigo Martins. No final do jogo recebeu a 
notícia triste do falecimento da sua avó. 
Em meu nome e em nome da equipa téc-
nica, deixo um forte abraço ao Rodrigo e 
à sua família!” 

A equipa orientada por Pedro Guerreiro 
recebeu o Ac Alcanenense para a jornada 
9 do Campeonato Nacional de Sub19 (2.ª 
divisão). Na primeira parte não houve go-
los a registar. O Real SC ficou em desvan-
tagem com o Alcanenense a marcar aos 
61 minutos. Dez minutos depois, Gonçalo 
Martins consegue a igualdade, na conver-
são de uma grande penalidade e já depois 
do minuto 80 Rodrigo Martins dá volta ao 
marcador a favor do Real SC.

no final do jogo, o árbitro roberto 
Santos acompanhado dos assisten-
tes roberto rebelo e flávio Silva 

dirigiram-se ao balneário do real Sc para 
expressarem a sua solidariedade ao nosso 
jogador rodrigo martins. um ato solidário 
que mereceu de imediato o agradecimento 
pelo delegado do rSc ao jogo, José carlos 
pires. numa missiva enviada  ao núcleo de 
Árbitros de futebol da região autónoma 
da madeira, a direção do real Sc expres-
sou também o reconhecimento pelo nobre 
gesto dos árbitros madeirenses. 

REAL SC 3-1 Torreense SAD Oriental 1-1 REAL SPORT CLUBE

REAL SPORT CLUBE 2-1 Alcanenense

Na receção ao Torreense Sad, a 
equipa orientada por Pedro Guer-
reiro sabia que ia encontrar um 

jogo difícil, mas tudo fez para vencer. 
Perto do primeiro quarto de jogo, Igor 
Ramos marca pelo Real 
SC, uma vantagem que 
se manteve até ao in-
tervalo. “Esta equipa do 
Torreense é organizada 
e, na minha opinião, os 
pontos que tem não re-
flete o que vale dentro 
de campo. Sabíamos que 
ia ser uma tarefa difícil”, 
disse técnico do Real SC. Na segunda 
parte, Gonçalo Martins dilata na conver-
são de uma grande penalidade. Minutos 
depois, o Torreense Sad rompe a defesa 
dos jogadores de Pedro Guerreiro e, ape-
sar da defesa de Bruno Santos, a bola 
passa a linha da baliza e o árbitro assi-
nala golo. “Estávamos avisados para os 
pontos fortes do Torreense. Eles conse-
guiram fazer o golo na sequência de uma 
bola parada, ainda assim creio que con-
seguimos anular o adversário e o resulta-
do prova-o. É justo!”. Com o 2-1, o adver-
sário procurou aumentar a pressão para 
alcançar o empate. O Real SC conseguiu 
negar-lhes o tento e fechou as contas aos 
77 minutos com um golo de Duarte Oli-
veira. Foi em Marvila que o Real SC teve a 
jornada, em casa do Oriental. Um empa-

te a uma bola que, na opinião do treina-
dor, “espelha bem” o resultado das duas 
equipas em campo. “Se pudermos falar 
em justiça no futebol, podemos dizer que 
isto foi um resultado justo: duas equipas 

que procuraram ganhar 
o jogo embora de formas 
diferentes. Nós procura-
mos ser uma equipa que 
joga de forma mais equi-
librada, apesar de ainda 
não estarmos no máxi-
mo das nossas capaci-
dades, e isso revela-se 
em alguns momentos do 

jogo”, explicou Pedro Guerreiro. Aos pri-
meiros 15 minutos de jogo, Rodrigo Mar-
tins abriu o marcador e deu vantagem ao 
Real SC. Perto do fim da primeira parte, o 
Oriental conseguiu igualar. Os jogadores 
do Real SC acabaram por ficar “emocio-
nalmente” abalados com o golo perto do 
intervalo. Na segunda parte, o Real SC 
ainda procurou condicionar as iniciativas 
do Oriental, mas não conseguiram resol-
ver o resultado de forma favorável. “Hou-
ve oportunidades para as duas equipas, a 
vitória podia ter caído para qualquer um 
dos lados”, considerou o técnico no final 
do jogo. “Fica um ponto na casa do líder 
até então, num Campeonato onde sabe-
mos que quando não podemos ganhar 
também não podemos perder. Uma pala-
vra também para os jogadores pela ati-

7.ª Jornada 8.ª Jornada

9.ª Jornada

campeonato nacional de JunioreS - 2.ª diviSão

Juniores bem classificados
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com um golo de João Pinheiro. Pouco 
depois, Rodrigo Conceição dilata a van-
tagem e Rodrigo Martins fecha as contas 
do Real SC aos 75 minutos. Os golos do 
Mil Fontes aparecem em cima do cair do 
pano, aos 88 está feito o 3-1 e já em cima 
do minuto 90 os alentejanos chegam ao 
3-2. “Temos feito um campeonato com 
pouca estabilidade, especialmente em 
casa. A derrota com o Louletano, onde 
fomos muitíssimo superiores e o empa-
te com o Casa Pia complicaram as con-
tas do apuramento para a segunda fase. 
Contudo, não mancha a evolução dos 
jogadores e da equipa, que se irá focar 
agora em ganhar a fase de manutenção. 
Será uma fase complicada, onde descem 
quatro equipas, pelo que o grau de difi-
culdade será elevado”, disse o treinador.

PUB

•	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

campeonato nacional de JunioreS b - Serie d

Juvenis falham segunda fase

Belenenses 3-0 REAL SPORT CLUBE REAL SC 4-2 Estrela Vendas Novas

Praia MilFontes 3-2 REAL SCREAL SPORT CLUBE 1-1 Casa Pia

7.ª Jornada 8.ª Jornada

10.ª Jornada9.ª Jornada

A jornada 7 do Campeonato Nacional 
de Juvenis levou o Real SC até à 
casa do Belenenses. Um jogo difícil 

onde a equipa orientada por Gonçalo Pe-
reira não conseguiu pontuar. O primei-
ro golo do Belenenses aconteceu a dez 
minutos do intervalo. Na segunda parte, 
outros dois golos fecharam as contas do 
jogo nos 3-0. A 8.ª jornada do Campeona-
to Nacional de Juniores B sub17 jogou-
-se em casa frente aos alentejanos Es-
trela FC, de Vendas Novas. À meia hora 
de jogo, a equipa orientada por Gonçalo 
Pereira já perdia por 2-0 com golos sofri-
dos antes dos 15 minutos da partida. Em 
cima do intervalo, Lourenço Rodrigues 
diminui para o 2-1. O Real SC aproveitou 
a pausa para refletir a postura em cam-
po e no regresso os jogadores revelaram 
a ambição necessária para contrariar o 
resultado. Rodrigo Martins iguala o jogo 
aos 55 minutos na conversão de uma 
grande penalidade. Com o jogo relança-
do, o Real SC corre atrás do prejuízo e 
procura a todo o tento fazer o golo. Aos 
64 minutos, Rodrigo Conceição conver-
te novo penalti e revira o marcador. As 
contas ficam seladas aos 10 minutos do 
fim com um golo de João Correia. Na 
receção do Casa Pia para a jornada 9 
do Campeonato Nacional de Juniores B 

o Real SC não foi além de um empate a 
uma bola. O jogo, que veio a ser bastan-
te penalizador para a equipa de Gonçalo 
Pereira, foi muito disputado, apesar dos 
golos só terem surgido na segunda par-
te. Aos 57 minutos o Casa Pia marcou 
primeiro para pouco depois Hugo Ramos 
igualar a partida. A partir do minuto 70 
tudo se complicou. Aos 77 o Real SC fi-
cou reduzido a 10, Lourenço Rodrigues 
foi expulso depois de acumular cartões 
amarelos. Pouco depois também João 
Correia vê o segundo amarelo. Reduzido 
a nove jogadores, o Real SC tenta correr 
atrás do prejuízo para não permitir finais 
felizes ao Casa Pia. Subia a pressão den-
tro das quatro linhas com faltas para a 
duas equipas a aumentar, perto do apito 
final mais uma expulsão para o Real SC. 
Adul Djalo sai após segundo ama-
relo. Depois do fim do jogo, Hen-
rique Rebelo também foi expulso. 
Na deslocação à costa alentejana, 
a equipa de Gonçalo Pereira não 
teve a vida facilitada. Os juvenis 
do Cd Praia Milfontes tiveram di-
ficuldade em fazer frente ao Real 
SC mas perto do fim do jogo con-
seguiram chegar perto do empa-
te. Aos 48 minutos, já na segunda 
parte, o Real SC abre o marcador 
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Rua Agualva dos Açores, n.º 7
2735-557, Agualva-Cacém

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

E-mail geral@divibelas.pt

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

Entrega 
Gratuita na 

Grande Lisboa

União Das FrEGUEsias DE QUELUz E BELas apoia o DEsporto

por 3-0, mas aos 28 os alentejanos dimi-
nuíram a derrota. Em cima do intervalo, 
Loureiro bisou: 4-1 para a equipa do Real 
SC. Na segunda parte, tempo para mais 
três golos do Real SC, um deles hat-trick 
de Hugo Loureiro. 7-1 foi o resultado fi-
nal. Aos dois minutos de jogo, o Real SC 
já estava a perder. Adivinha-se um jogo 
difícil frente a um Belenenses disposto a 
dificultar todos os acessos às redes. Os 
jogadores de Tiago Teixeira procuraram 
correr atrás do prejuízo, mas na primeira 
parte o resultado não sofreu mais alte-
rações. No regresso ao relvado, o Bele-
nenses consegue dilatar e rapidamente 
chega ao 3-0. O primeiro golo do Real SC 
surge aos 58 minutos por Eduardo Fer-
nandes. Para mais tarde, um autogolo do 
Belenenses fechar as contas no 3-2. “O 
grupo está focado, mas também sabe-
mos que são jogadores de 14 anos e sen-
tem a pressão de estar tão perto de fazer 
história... Vamos ver como vai correr e é 
bom pelo segundo ano consecutivo estar-
mos nas decisões”, comentou o treinador 
Tiago Teixeira.

A equipa orientada por Tiago Tei-
xeira recebeu o atual líder do 
Campeonato Nacional de Junio-

res C, o SL Benfica Sad na jornada 6. 
Um desafio grande, frente a uma equi-
pa forte e determinada com o resultado 
a ser pesado para o Real SC que sofreu 
o primeiro golo perto dos 10 minutos de 
jogo. Há meia hora de jogo a vantagem 
já estava no 3-0. Depois um autogolo 
dos encarnados diminuiu a desvanta-
gem do Real SC ao intervalo. Na se-
gunda parte, o Benfica voltou a impor 
a sua força e os jogadores do Real SC 
não conseguiram acompanhar o ritmo. 
Goleada por 6-1 no final do jogo. “Foi um 
resultado duro… o Sporting e o Benfica 
são muito fortes. Os jogadores têm que 
estar bem porque não há tempo para es-
tar mal. Domingo temos mais uma des-
locação de grande dificuldade e que só 
estando muito bem todos conseguimos 
algo positivo”, disse o treinador no fim 
do jogo. Na jornada 7, com deslocação ao 
Estoril Praia, os Iniciados conquistaram 
três pontos depois de dois jogos difíceis 

com os líderes do Campeonato. Decorri-
do um quarto de hora de jogo Adulai Can-
dé abre o marcador e pouco depois dos 
30 minutos o Real SC dilata para o 2-0. A 
vitória estava clara, mas na segunda par-
te o Estoril Praia fintou a defesa e tocou 
as redes do Real SC. Na jornada 8, a equi-
pa orientada por Tiago Teixeira recebeu 
os alentejanos de Borba. O primeiro golo 
apareceu antes dos 10 minutos. O Real 
SC abriu o marcador com Hugo Loureiro 
a apontar às redes do Borbense. Antes 
da meia hora de jogo, o Real SC já vencia 

campeonato nacional de JunioreS c - Série e

Iniciados lutam até ao fim 
pela segunda fase

REAL SPORT CLUBE 1-6 SL Benfica SAD

REAL SPORT CLUBE 7-1 Borbense

Estoril Praia 1-2 REAL SC

Belenenses 3-2 REAL SPORT CLUBE

6.ª Jornada

8.ª Jornada

7.ª Jornada

9.ª Jornada
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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

O Mestre José Ra-
malho, respon-
sável pelo Kara-

té no Real SC, levou 
a arte marcial até ao 
Centro de Dia de Casal 
da Mira da Santa Casa 
da Misericórdia da 
Amadora. Um convite 
feito no âmbito do dia 
do idoso assinalado a 
1 de outubro.

Karaté anima centro 
de dia de Casal da Mira

ação Social

O Mestre Manuel Pinto, responsável pela modalidade de 
Judo, recorda neste arranque de ano letivo parte da histó-
ria desta arte milenar japonesa. O judo foi criado no Japão 

na segunda metade do século XIX com a partir da fusão de artes 
marciais praticadas no oriente. Curiosamente o Judo aparece 
em Portugal na forma de “ju-jitsu” e o primeiro clube da moda-
lidade só é constituído na década de 1950. A prática de Judo traz 
obviamente benefícios para todas as idades, mas é nos mais 
novos que se podem tornar mais evidentes. 

•	Cria noções práticas sobre as capacidades e limites 
individuais;

•	Desenvolve o raciocínio temporal
•	Fortalece valores morais e disciplinares
•	Cria personalidade e conduta 

sobre os outros
•	Desenvolve controlo 

muscular, de postura 
e melhora o sistema 
cardiorrespiratório.

•	Melhora a coordenação 
motora e o equilíbrio.

A par destas vantagens que pode-
mos enumerar, o Judo aumenta 
a capacidade de criar relações e 
amizade com os outros, tornando-
-se uma excelente opção para os 
mais introvertidos. 

O Team Real foi convidado para ir à Escola Secundária Mi-
guel Torga, em Massamá, para uma demonstração de 
Kickboxing. Os alunos foram convidados a realizar uma 

aula. Começaram por aquecer para depois experimentar alguns 
golpes e técnicas aplicadas no Kickboxing. O Mestre António 
Duarte ficou bastante satisfeito. “A receção foi ótima. Os alunos 
mostraram muito interesse para aplicar a matéria transmitida”, 
disse o responsável pela modalidade.

Os benefícios do JudoReal SC vai à escola
arte marcialKicKboxing/muay-thai
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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 escola secundária Miguel Torga estabeleceu um protocolo 
com o Real Ténis Clube com vista ao uso do espaço para a 
introdução à modalidade dos alunos do curso profissional 

de técnico de desporto. Durante algumas horas semanais, os alu-
nos de 12.º ano são 
agrupados em pe-
quenos grupos e o 
professor Diamanti-
no Souto, responsá-
vel pelo clube de té-
nis, explica aspetos 
teóricos da prática e 
ensino de ténis an-
tes da componente 
prática nos courts 
do clube. Paulo Mouzinho, professor responsável pelo curso pro-
fissional de técnico de desporto da ES Miguel Torga, explicou que 
o curso foi criado há sensivelmente três anos e a proximidade do 
Real SC à escola permite criar uma dinâmica muito atrativa com 
componentes práticas que normalmente não são tão acessíveis 
aos agrupamentos de escolas. “Este é um curso mais prático e 
dinâmico, permite que os alunos tenham mais experiencias nas 
áreas do desporto”, explicou o docente. Diamantino Souto tam-
bém valoriza esta parceria, celebrada com total cedência gratuita 

do espaço para usu-
fruto dos alunos, con-
siderando que esta é 
uma forma bastante 
útil de dar a conhecer 
a modalidade e mos-
trar o outro lado do 
ténis, o lado do ensi-
no, aquele que requer 
mais conhecimento 
técnico. 

O Team Real foi até 
São João da Ma-
deira para partici-

par no Campeonato Na-
cional de Muay-Thai. O 
mestre António Duarte 
levou  três atletas: Dio-
go Pires, Cláudia Vieira 
e Tiago Nunes, que ia 

tentar revalidar o título nacional de Muaythai conquistado no 
ano passado. Só dois atletas puderam competir. Cláudia Vieira 
e Tiago Nunes alcançaram o segundo lugar nos respetivos es-
calões e são agora vice-campeões nacionais.

Futuros técnicos 
de desporto aprendem 

no Real Ténis Clube

Cláudia Vieira 
e Tiago Nunes são 

vice-campeões nacionais

curSo profiSSional

KicKboxing / muay-thai

Krav Maga é a nova oferta desportiva para a época 2019-
2020 do Real Sport Clube. Sob orientação do instrutor 
Luís Higgs, a classe já conta com mais de uma dezena de 

alunos e está aberta a mais inscrições. As aulas acontecem na 
sede do Real SC às terça-feira a partir das 20h10 e à quinta-
-feira às 19h30. Para mais informações entre em contato com a 
secretaria da sede do Real SC. A primeira aula é gratuita.

Nova modalidade
Krav-maga



outubro 2019- N.º 221 Real Informação / 15

PUB

Ficha Técnica
Título: “Real Informação” | Propriedade do Real Sport Clube | Sede: Rua Firmina Celestino Cardoso, 10 Massamá - 2745-777 Queluz | Tel./Fax: 21 437 51 26 
21 437 10 73 | Complexo Desportivo: Rua Cidade Desportiva, 1 Monte-Abraão - 2745-012 Queluz Tel./Fax: 21 439 42 16 / 21 430 74 12 | Sub-Sede em Queluz: Rua Heliodoro 
Salgado, 1, 2745-122 Queluz | Email: geral@realsportclube.com www.realsportclube.com | Diretor: Adelino Ramos| Redação: Verónica Ferreira | Colaborador: João Pedro 
Duarte | Depósito Legal n.º 376038/14 | Pré-Impressão, Impressão e Acabamentos: MX3 - Artes Gráficas Tel. 21 917 10 88 | clientes@mx3ag.com | Distribuição gratuita



16 | Real Informação outubro 2019 - N .º 221


