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O princípio da lealdade

Há muita gente que não dá valor 
aos princípios na vida e em parti-
cular ao princípio da lealdade.

E a verdade é que se os princípios de-
vem constituir a base para o desenvol-
vimento dos comportamentos pessoais 
e coletivos, não menos verdade é que 
o princípio da lealdade é fundamental 
para o bom funcionamento das rela-
ções humanas e também das organi-
zações.
Se, por exemplo, não houver lealdade 
no trabalho, este não prospera e muito 
dificilmente as metas serão atingidas. 
As relações acabam por se deteriorar, 
surgem as desconfianças e tudo se tor-
na mais difícil.
Há quem considere que a lealdade é si-
nónimo de fraqueza perante o outro e, 
por isso, há quem se preocupe sobre-
tudo em dar uma imagem de liberdade 
agindo em prejuízo da relação inter-
pessoal ou da própria organização.
Desenvolver o princípio da lealdade im-
plica acima de tudo o desenvolvimento 
da confiança recíproca e a predisposi-
ção para se acreditar em quem está ao 
nosso lado, com quem nos relaciona-
mos.
No quadro de uma qualquer organiza-
ção, ao princípio da lealdade está sub-
jacente a existência de uma autoridade 
a quem se deve lealdade. E se por qual-
quer razão, se entende que há motivos 
para não confiar ou acreditar mais, a 
opção nunca pode nem deve ser a da 
deslealdade. Este será sempre o pior 
caminho, que pode levar a consequên-
cias gravosas.
Por outro lado, não se pode ser leal 
a alguém ou a uma organização e ao 
mesmo tempo pensar ser leal a quem 
está no outro lado da barricada ou sim-

plesmente interessado em aproveitar-
-se da situação para prejudicar outrem.
Há ainda quem prefira não ser leal a 
nada ou a ninguém porque a lealdade 
representa muitas vezes alguns cus-
tos nas relações sejam elas de ordem 
pessoal, profissional ou organizacional. 
E nestes casos optam pelo caminho da 
neutralidade, um caminho que nem é 
peixe nem carne, e o facto é que não se 
pode ser neutro quando estamos a fa-
lar do princípio da lealdade.
Se alguém pensar que existem razões 
para se discordar disto ou daquilo, para 
se tomar uma posição perante algo que 
achamos estar errado, então o correto 
é confrontar quem de direito em sede 
própria.
Aproveitar-se uma situação, por mais 
incorreta que seja ou se discorde dela, 
violando até princípios básicos da con-
fidencialidade para se pressionar ou 
porque apenas não se gosta de alguém, 
é a pior opção que se pode tomar no que 
respeita ao valor da lealdade. E quando 
isto acontece, há que acarretar com to-
das as consequências que, em última 
instância, podem mesmo ser judiciais.
Mais que transgredir uma determina-
da norma, a violação de um princípio 
como o da lealdade é muito mais grave 
porque representa uma subversão de 
valores fundamentais, nomeadamente 
o da ética, sinceridade, boa-fé ou ho-
nestidade.
São estes valores, entre outros, que 
enquadram o princípio da lealdade que 
se exige a quem colabora diariamente 
connosco. E quem não entender isto, o 
melhor será procurar outros desafios!  

O presidente da direção,
Adelino Ramos

Em Foco!

Dança vai ao teatro
A professora Sandra Santos vai levar as classes de dança e ballet ao teatro, uma atividade inserida no plano da presente época desportiva e à semelhança dos anos anteriores está pensado para satisfazer o interesse e expetativas dos alunos das classes. As classes de dança 1 e 2 e a de ballet 2 foram ao teatro D. Maria II ver um bailado de dança contemporânea feito por/e para adolescentes, “A Laura quer”. Depois as classes 3 de dança e ballet foram ao São Luiz para assistir ao bailado “ Autopsia” da companhia de Olga Roriz. Em dezembro as três classes de ballet vão ver o “Lago dos Cisnes” interpretado pela ballet 

Nacional Russo.

68.º Aniversário do Real SC

A sessão comemorativa do 68.º 

aniversário do clube realiza-se dia 

13 de dezembro às 21 horas na 

Sede em Massamá, momento em 

que serão homenageados os sócios 

de 25 e 50 anos. O programa inclui 

também a Gala do Desporto que 

vai distinguir os atletas/alunos e os 

técnicos/professores que mais se 

destacaram na época passada.
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aos poucos ganham complexidade. Do 
ponto de vista técnico em prova gímni-
ca os atletas devem realizar séries de 
mortais e de piruetas nos preliminares, 
sendo as finais compostas por duas se-

ries livres. As aulas de Tumbling acon-
tecem no pavilhão gimnodesportivo da 
escola básica Professor Egas Moniz, 
em Massamá, às segundas, quartas-
-feiras e sábados.

PUB

Real SC aposta na 
modalidade de Tumbling

ginástica

A época 2019-2020 conta com uma 
nova modalidade de ginástica. O 
Tumbling é orientado pela pro-

fessora Cláudia Janelas e a turma já 
tem uma pista insuflável para os trei-
nos. Esta é uma modalidade que requer 
reações dinâmicas, consciência espa-
cial, coordenação, força e coragem. Os 
atletas são desafiados a contrariar a 
própria gravidade com piruetas, rodas 
e saltos mortais recriados ao longo da 
pista de 25 metros. As inscrições es-
tão abertas, mas é importante ter no-
ções básicas de ginástica para praticar 
Tumbling. Os treinos para os exercí-
cios finais começam por ser básicos e 

“Vem treinar connosco 
e dá um salto na tua vida.”

Prof. cláudia Janelas
REaL tUMBLing
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Também a classe 2 
de dança contem-
porânea do Real 

SC teve uma atuação 
fora de portas. O grupo 
foi convidado para ani-
mar o 35.º aniversário 
da ASASTAP- Associa-
ção de Solidariedade e 
Apoio Social do pessoal 
da TAP, localizada no 
Casal da Granja - Vár-
zea de Sintra, lugar 
que acolhe diariamente 
pessoas idosas institu-
cionalizadas. A turma 
composta por 18 alunas garantiu animação nesta data festiva. “A turma encheu e 
emocionou o coração dos utentes e puseram toda a gente a dançar”, comentou a 
professora Sandra Santos.

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

Alunas do Real SC 
mostram nova coreografia

Espetáculo World 
Gymnaestrada 

exibido em 
Odivelas

Dançaginástica

A professora Sandra Santos le-
vou a classe 3 de dança con-
temporânea ao Gym Dance, 

em Vila Franca de Xira, um even-
to que tem com objetivo promover 
a relação entre os movimentos do 
corpo e a música. Esta foi a primei-
ra edição do Festival Gym Dance, 
organizado pela Sociedade Euter-
pe Alhandrense. “É nosso objetivo 
realizar um encontro com vários 
clubes de ginástica e escolas de 
dança nacionais e internacionais, 
promovendo assim uma troca de 

experiências entre os nossos atletas/bailarinos e as nossas escola”, refere a or-
ganização. As alunas do Real SC aproveitaram a oportunidade para estrear a mais 
recente coreografia criada pela professora Sandra Santos. Chama-se “The begin-
ning of the end” e aborda as alterações climáticas e a desflorestação em particular 
na Amazónia. O Gym Dance contou com a presença de classes de Ginástica Acro-
bática, GPT, Hip-Hop, Dança Jazz e Contemporânea.A reedição do espetáculo ODUS de-

correrá no dia 14 de dezembro, 
no Pavilhão Multiusos de Odive-

las. Esta é uma oportunidade única de 
ver de perto a apresentação que os gi-
nastas portugueses levaram ao World 
Gymnaestrada que se realizou em julho 
na Áustria. O Real SC participou em 
bloco composto pelas classes de ginás-
tica acrobática, rítmica, dança e cheer-
leaders. 
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A dança e cultura espanholas es-
tiveram em destaque através de 
um evento organizado pelo grupo 

de dança Las Martinez, do qual também 
faz parte a professora Marta. “Após 
termos sido convidadas para vários en-
contros de escolas flamencas e outros 
espetáculos, achámos que estava na 

altura de organizarmos o nosso próprio 
evento de Flamenco e Dança Espanhola 
no concelho de Sintra”, explicou a pro-
fessora de dança. O Entr’Olés aconte-
ceu o dia Internacional do Flamenco, 
16 de novembro, e foi composto por 
workshop e espetáculo de dança. “Que-
ro agradecer a presença da turma de 

dança espanhola do Real Sport Clube 
no Entr’Olés. Foi um gosto poder contar 
convosco que abrilhantaram e muito o 
nosso evento. Esperamos contar con-
vosco numa próxima edição desta co-
memoração”, disse a professora Marta 
Martinez. “

Verónica Ferreira

Flamenco brilhou na sede do RSC
Dança

A classe de Dança Espanhola do Real SC, orientada pela professora Marta Martinez, participou no 
Entr’Olés, um evento realizado no salão nobre do clube.
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até ao intervalo. Na segunda parte, o 
Real SC dilata o marcador pouco depois 
do regresso ao relvado com um golo de 
Ballack. San Martin bisa na partida. O 
3-0 surge aos 55 do jogo. Pouco depois, 
o Montijo consegue chegar às redes do 
Real SC e diminui para 3-1. As contas 
do jogo viriam a ser fechadas pelo pró-
prio Montijo que, num erro defensivo, 
marca na própria baliza e faz o 4-1.

REAL SPORT CLUBE 5-1 Esp. Lagos FC Alverca 0-2 REAL SPORT CLUBE

Amora Fc Sad 1-2 REAL SPORT CLUBEREAL SPORT CLUBE 4-1 Olímpico Montijo

caMPEonato DE PoRtUgaL

Vitórias com goleadas
9.ª Jornada 10.ª Jornada

12.ª Jornada11.ª Jornada

A jornada 9 foi a estreia de Hugo 
Martins à frente da equipa técni-
ca do Real SC e na receção aos 

algarvios de Lagos, a equipa não desilu-
diu. O primeiro golo surgiu perto dos 15 
minutos de jogo João Medeiros. Pouco 
depois, o Cf Esperança Lagos marca e 
relança a partida. Um resultado pouco 
duradouro, Sandro Silva vira o mar-
cador para o lado do Real SC e, antes 
do intervalo, com a conversão de uma 
grande penalidade por Rui Furtado, a 
equipa de Hugo Martins já estava com 
um confortável 3-0. Na segunda par-
te, o Real SC marcou mais dois. Diogo 
David aos 51 minutos e Ballack fechou 
as contas da goleada aos 82 minutos. 
“Foi uma vitória justíssima, construída 
ainda na primeira parte fruto da maior 

intensidade e do 
facto de não dei-
xarmos o adver-
sário receber de 
frente para a nos-
sa baliza. Fomos 
fortes na pressão. 
Individualmente, 
tivemos a qualida-
de dos jogadores 
a vir à tona e isso 
material izou-se 
em golos. Apesar 
de termos sofrido 
um golo, a equipa 

teve uma reação forte e conseguiu ter 
sempre o jogo controlado”, disse o trei-
nador no rescaldo do jogo. A jornada 10 
do Campeonato de Portugal aconteceu 
no campo do Alverca com o Real SC de-
terminado a conquistar os três pontos. 
O primeiro golo apareceu pouco depois 
da meia hora de jogo num livre apon-
tado por Tiago Morgado. Em cima do 
intervalo, um cruzamento de Ruizinho 
para San Martin fez o 2-0 que viria a 
selar as contas do jogo. Determinado 
a conquistar pontos a cada jornada, o 
Real SC entrou forte frente ao Clube 
Olímpico Do Montijo, Futebol Sad e o 
resultado voltou a corresponder ao ob-
jetivo. O primeiro golo do jogo apareceu 
perto da meia hora e foi apontado por 
San Martin. Uma vantagem segurada Gonçalo Ferreira (guarda-redes)

De volta à equipa
O guarda-redes de 25 anos que ti-
nha saído do Real SC há duas épo-
cas para o Elétrico de Ponte de Sôr 
e que estava a jogar pelo Sintra 
Football, voltou a assinar pelo clube 
até ao final da época.
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to Nacional da 2.ª Divisão. Um encontro 
disputado no campo n.2 do Real SC, onde 
a vitória pode acontecer para qualquer 
uma das equipas, houve bastante equi-
líbrio entre as duas equipas, mas sem 
grandes oportunidades para abrir o mar-
cador, que chegou ao fim sem golos. Com 
este resultado, os juniores estão em 4.º 
lugar na classificação com 22 pontos, a 
três da segunda posição que dá acesso à 
fase de apuramento. 

REAL SC 4-0 Caldas SC GS Loures 1-1 REAL SPORT CLUBE

REAL SPORT CLUBE 0-0 SU SintrenseCs Marítimo da Madeira 1-0 REAL SC

Em casa, a equipa orientada por Pe-
dro Guerreiro recebeu e venceu o 
Caldas Sc, um jogo pontuável para 

a jornada 10 do Campeonato Nacional 
de Juniores (2.ª divisão). O primeiro jogo 
foi apontado por Rodrigo Martins, aos 21 
minutos de jogo. Pouco depois, Rodrigo 
Santos marca e dilata o resultado. No 
final da primeira parte, o Real SC tinha 
vantagem, mas adivinha-se que o re-
sultado podia não ficar por aí. De volta 
ao campo, Rodrigo Santos bisou aos 55 
minutos e Rúben Rodrigues fechou as 
contas aos 85 minutos. Na deslocação ao 
campo do Loures o Real SC iria encontrar 
um adversário focado em dificultar a vida 
à equipa orientada por Pedro Guerreiro. 
O Loures ocupa a liderança provisória da 
2.ª divisão do Campeonato Nacional com 
mais dois pontos que o Real SC. Perto da 
meia hora, o Real SC chega à vantagem 
com um golo apontado por Tomás Bor-
ges. A vantagem manteve-se até ao mi-
nuto 85. O Loures empata o jogo e man-

tém a classificação igual. Na jornada 12 a 
equipa de Pedro Guerreiro voou até à ilha 
da Madeira, um encontro equilibrado que 
acabou com a derrota injusta da equipa 
do Real SC. Perto do intervalo, o árbitro 
David Pimenta assinala grande penalida-
de contra o Real SC e Gonçalo Rodrigues 
do Cs Marítimo da Madeira não desperdi-
çou. Os Juniores do Real SC empataram 
este sábado com o Sintrense em jogo a 
contar para a 13.ª jornada do Campeona-

10.ª Jornada 11.ª Jornada

13.ª Jornada12.ª Jornada

caMPEonato nacionaL DE JUnioREs - 2.ª Divisão

Juniores na linha d’água
para a segunda fase

União das FregUesias de QUelUz e Belas apoia o desporto
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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

caMPEonato nacionaL DE JUnioREs B - sERiE D

Juvenis vencem no arranque 
da fase de manutenção

REAL SPORT CLUBE 0-0 Portimonense REAL SPORT CLUBE 2-0 Praia Milfontes

Portimonense 3-3 REAL SPORT CLUBE

11.ª Jornada 1.ª Jornada

2.ª JornadaEncerrada a primeira 
fase do Campeonato 
Nacional, na última 

jornada a equipa orientada 
por Gonçalo Pereira rece-
beu o Portimonense. Um 
jogo equilibrado, com um 
marcador por inaugural. 
0-0 acabou por ser resul-
tado final. O treinador considera que o 
afastamento da equipa “não mancha a 
evolução dos jogadores e da equipa, que 
se ira focar agora em ganhar a fase de 
manutenção. Será uma fase complicada, 
onde descem quatro equipas. Por isso, o 
grau de dificuldade será elevado”, disse.

João Correia, defesa de 16 anos, está 
no Real SC desde os seis anos e, 
apesar de ter saído para o Sporting, 

voltou no ano passado. “Ficámos com um 
sabor amargo, sabíamos que podíamos 

O resultado do primeiro jogo da fase de manutenção corres-
pondeu às expetativas do treinador e da equipa. O Real SC 
abriu o marcador aos 57 minutos com um golo apontado por 

Tomás Oliveira. O segundo golo do encontro apareceu nos 10 úl-
timos minutos do jogo e foi assinalado por Rodrigo Conceição. O 
segundo jogo aconteceu no Algarve e o empate colocar o Real SC 

em terceiro lugar com 19 pontos. O Real SC marcou primeiro, Rodrigo Conceição con-
verteu uma grande penalidade e bisou aos 20 minutos. Uma vantagem que se manteve 
até ao intervalo. No segundo tempo o Portimonense conseguiu dar volta ao resultado 
e perto do apito final, o Real SC conseguiu empatar e garantir um ponto neste jogo. O 
último golo foi apontado por Leonardo Pina.

fazer melhor. Falhámos alguns porme-
nores, conseguindo melhorar isso a se-
gunda fase tem tudo para correr melhor. 
O nosso objetivo é ficar em primeiro”, dis-
se o jovem que admite querer construir 
carreira no futebol, mas também tirar um 
curso superior ligado a engenharia para 
garantir melhor futuro.

“Estamos preparados 
para a segunda fase”

Rodrigo Conceição, extremo direi-
to de 16 anos, está há 6 épocas no 
Real SC e tem uma opinião diferente 

sobre a prestação da equipa na primeira 
fase do campeonato. “Acho que não esti-
vemos mal na primeira fase. Tivemos al-
guns deslizes que dificultaram um pouco 

a passagem à segunda fase e também não 
fomos muito consistentes, deixamo-nos 
levar pelas emoções e isso nem sempre é 
positivo. Temos de continuar a trabalhar 
para que esta segunda fase nos permita 
evoluir mais. Nesta idade e neste campe-
onato é difícil gerir emoções e tudo o que 
está à nossa volta porque sabemos que 
estamos a um passo de poder dar o salto 
e há equipas onde os juvenis já têm con-
trato profissional. Tudo isso pesa e nem 
sempre é fácil gerir. Mas a nossa equipa 
sabe geri-lo e temos conseguido. Esta-
mos preparados para a segunda fase. Os 
desafios e dificuldades que enfrentámos 
na primeira fase deixa-nos mais tranqui-
los e serenos para lutar na manutenção”, 
disse o jogador.

João correia e Rodrigo conceição
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Cerrado Novo - Campina Grande  Armazém 4 - A
2065-114 Belas      Tlm. 914008434

A uma jorna-
da do fim 
da primeira 

fase, Tiago Teixei-
ra sabia que tudo 
podia acontecer e o 
jogo em casa com 
o Alverca podia re-
solver o disputado 
quarto lugar que 
daria acesso à fase 
seguinte. “Foi um 
jogo tipicamente de 
final. Estivemos muito bem, com oportunidade clara para mar-
car golo. Entretanto, o Alverca equilibrou o jogo e passou a ten-
tar jogar no erro”, disse o treinador. Ao intervalo o marcador 
continuava a zero, mas na segunda parte, o Real SC continuou 
à procura de linhas de finalização, mas a bola insistiu em não 
entrar. O Alverca chegou ao golo aos 60 minutos e pouco depois 
conseguiu o 2-0. O Real SC ainda conseguiu reduzir, mas já não 
evitou a derrota. “Entrámos fortes e bastante determinados, 
mas há medida que o jogo avançou a nossa equipa começou a 
quebrar”, disse Tiago Teixeira. Na deslocação até ao Alentejo, a 
contar para a última jornada da primeira fase do CN de Juniores 
C, o Real SC venceu por 3-0 apesar do resultado não alterar o 
afastamento da luta pelo título nacional. Gabriel Cardoso mar-
cou perto dos 15 minutos e à meia hora Hugo Loureiro dilatou a 
vantagem. As contas da equipa orientada por Tiago Teixeira fi-
caram fechadas aos 51 minutos com novo golo de Hugo Lourei-
ro. O Real SC terminou a primeira fase do Campeonato Nacional 
de Juniores C em sexto lugar com 15 pontos.

caMPEonato nacionaL DE JUnioREs c - séRiE E

ManUtEnção cn DE JUnioREs c - séRiE E

Iniciados falham 
segunda fase

REAL SPORT CLUBE 1-2 FC Alverca

O Elvas 0-3 REAL SPORT CLUBE

REAL SPORT CLUBE 1-0 GD Estoril Praia

10.ª Jornada

11.ª Jornada

1.ª Jornada

Gonçalo Cuco, médio centro de 14 anos, está no Real SC 
desde os 5 anos. “Acho que tivemos um bom desempe-
nho apesar de termos sofrido muitos golos, com uma 

derrota pesada no Sporting 
CP e no SL Benfica. As equi-
pas que ficaram na luta pela 
manutenção também são 
boas. O nosso objetivo é ficar 
em primeiro”, disse o jogador 
acrescentando que tem como 
objeto pessoal chegar ao fu-
tebol profissional e jogar na 
Primeira Liga. “É por isso que 
vou lutar! No Real SC gostaria 
de chegar aos seniores por-
que foi aqui que comecei aos 
5 anos”.

Diogo Belo, médio interior 
de 14 anos, “ficamos tris-
tes por não ter consegui-

do cumprir o nosso objetivo e 
chegar à segunda fase, mas 
por outro lado estamos satis-
feitos com o que temos apren-
dido e com aquilo que o mister 
nos tem ensinado porque jogar 
na segunda distrital ou no na-
cional são coisas totalmente 
diferentes. Era um campeo-
nato muito competitivo e todos 
os três pontos de cada foram 
eram determinantes. Agora temos ambição de ganhar os 14 jo-
gos e sermos campeões da fase de manutenção”. 

“temos ambição de 
sermos campeões da fase 

de manutenção”
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A segunda prova do Campeonato 
Nacional de Sala voltou a ser or-
ganizado pela secção de Tiro com 

Arco do Real SC e realizou-se no Pa-
vilhão da Escola Secundária Seomara 
da Costa Primo na Amadora. No total 
foram o Real SC arrecadou nove me-
dalhas de ouro, nove de prata e três de 
bronze. A prova contou com a participa-
ção de 116 arqueiros em representação 

Mais nove medalhas de ouro
no Campeonato Nacional de Sala

tiRo coM aRco

de 14 clubes. Na 2.ª Prova do Campeo-
nato Nacional de Sala de Tiro com Arco 
da Federação Portuguesa de Tiro com 
Arco (época desportiva 2019-2020) o 
Real Sport Clube esteve representado 
com 27 arqueiros. Em termos de resul-
tados individuais, os nossos arqueiros 
conseguiram7 ouros, 7 pratas e 3 bron-
zes. Por equipas, o Real SC arrecadou 
mais duas medalhas de ouro e outras 

duas de prata. Destaque também para 
a arqueira Paula Catita do Clube Atlé-
tico de Queluz que em Recurvo Vetera-
nos Senhoras bateu por duas vezes o 
recorde nacional parcial (18m Round, 
30 flechas) com 267 e 269 pontos (ante-
rior máximo era de 261 pontos) e o re-
corde nacional (18m Round, 60 flechas) 
com 536 pontos (anterior máximo era 
de 521 pontos).

apoio  oficial da secção de tiro com arco
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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

No Open de Lisboa estivemos re-
presentados com seis karatekas 
– cinco na prova de Kata e um na 

prova de Kumite (Combate). Ana Afon-
so, Maria Rita Gonçalves, Gabriel Rosa, 
Alexandre Afonso e Diogo Amador na 
prova de Kata e Gabriel Gomes estreou-
-se na prova de Kumite. Sendo uma 
prova onde vários países estiveram 
representados e onde o nível técnico é 

muito exigente, 
apesar da exce-
lente prestação 
não conseguimos 
classif icar-nos 
para o pódio ten-
do, no entanto, 
o Gabriel Rosa 
passado ainda à 
segunda fase. No 
Kumite, o Gabriel 
Gomes teve como 
adversário um 

Luxemburguês que lhe ganhou, embo-
ra tivesse tido “muito trabalho”. Refiro 
que foi a primeira vez em que o Gabriel 
Gomes participou nesta prova e, ape-
sar da inexperiência, fez um combate 
com muita qualidade. 
No torneio de Almodôvar apenas parti-
cipámos com dois atletas – Alexandre 
Afonso e Maria Rita Gonçalves tendo 
esta última, conquistado um honroso 

3.º Lugar. Muito trabalho há a fazer 
para a preparação de provas futuras, 
mas o nível técnico dos nossos atletas 
é já bastante elevado. Iremos trabalhar 
para conseguir sempre melhorar. A 
todos eles, muitos parabéns pelo exce-
lente desempenho!

Karatecas de alta qualidade
kaRaté

Novembro foi um mês onde o Karaté do Real SC esteve movimentado, com duas provas - uma internacional 
e outra nacional – Karaté Open de Lisboa e Torneio de Karaté de Almodôvar, respetivamente.
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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

Fo
to

: c
or

te
si

a 
 M

ár
io

 F
ra

nc
oAtletas de Aikido do Real SC parti-

ciparam nas Jornadas Nacionais 
de Aikido Para Crianças e Jovens, 

um evento organizado pela Federação 
Portuguesa de Aikido pela segunda vez. 
Este ano, a iniciativa aliou-se à Operação 
Nariz Vermelho, que tem como objetivo 
ajudar o projeto que diariamente procura 
levar alegria às crianças e jovens inter-

Aikidocas juntos 
pela Operação Nariz Vermelho

JoRnaDas nacionais DE aikiDo PaRa cRianças E JovEns

nados nos hospitais. As Jornadas Nacionais de Aikido 
realizaram-se no clube do pessoal de siderurgia nacio-
nal em Paio Pires, concelho do Seixal. O Real SC fez-se 
representar com os atletas João Pires, Duarte Pires, 
Filipe Pires, Tiago Pires e Beatriz Franco. Mas para 
além dessa participação no evento, a classe de Aikido, 
orientada pelo professor Jerónimo Freitas, também 
contribuiu para os preparativos, nomeadamente João 
e Duarte Pires foram solicitados para a preparação dos 

cartazes de divulgação. No cartaz onde estão 
quatro praticantes, o mais alto é o João Pires 
e o segundo mais alto o Duarte Pires. No outro 
cartaz é o Duarte Pires que “dá a cara”. Du-
rante as Jornadas, dezenas de crianças e jo-
vens realizaram jogos, workshops e demons-
trações de Aikido, atividades com o objetivo de 
proporcionar momentos de convívio e troca de 
experiencias entre os participantes. 

veja as melhores imagens das 
Jornadas nacionais de aikido 

para crianças e Jovens 
(use a câmara do telemóvel 

para ler o código QR)
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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

A época de Bilhar já começou e a secção do Real SC conta novamen-
te com quatro equipas inscritas nas provas nacionais e bilharis-
tas a disputar os Opens regionais. O Torneio de Abertura marca 

o arranque oficial da época desportiva de carambola. Entre as quatro 
equipas do Real SC em prova, a equipa B composta por António Sereno, 
Luís Campos, Umbelino Rodrigues, Emílio Martins e Aníbal Temporão, 
foi quem chegou mais longe. Em seis jogos, o Real SC venceu cinco e 
terminou com a mesma pontuação que o Ginásio do Sul – B. Mas na fase 
final, a equipa do Real SC encontrou o Sporting CP C nos quatros de final 
e foi afastado por 4-0. Os bilharistas do Real SC vão continuar a treinar 
intensivamente para preparar o início do Campeonato Nacional: a equipa 
A está inserida na 1.ª divisão da zona sul, a equipa B está na 2.ª divisão 
da zona sul e as restantes disputam a 3.ª divisão da zona sul. A prova 
Rainha arranca a 10 de janeiro e vai prolongar-se até ao fim de junho com 
um total de 49 jogos. Do Campeonato Nacional de Bilhar Três Tabelas 
é a terceira divisão a dar a tacada de saída com o calendário de jogos a 
arrancar já em dezembro: dia 12 o Real SC D recebe o Ginásio Sul C. Para 
o primeiro fim-de-semana de 2020 estão reservados os primeiros jogos 
das restantes equipas do Real SC. A equipa A começa em casa com a CBA 
“Rebuçados Dr. Bayard” – A, jogo agendado para 6 de janeiro. A equipa 
B joga com o Sporting CP C dia 7 de janeiro. Por fim, e no dia seguinte, 
realiza-se o jogo da terceira divisão com o União de Leiria A.

Real SC B chega 
à fase final do 

Torneio de Abertura

BiLhaR tRês taBELas

EQUIPA A
•	João Alves Ribeiro (Cap)
•	João Vidal (SubCap)
•	Joaquim Monteiro 
•	 Sergio Marques  
•	Nuno Carvalho
•	Bernardino Rieiro

EQUIPA B
•	António Sereno (SubCap)
•	Luís Campos (Cap)
•	Umbelino Rodrigues 
•	Emílio Martins
•	 Aníbal Temporão

EQUIPA C
•	Fernando Antunes (SubCap)
•	 Sérgio Gama (Cap)
•	 Samir Siddic  
•	Norberto Vaz
•	Carlos Gaspar
•	José Rijo
•	José Rodrigues

EQUIPA D
•	 Joaquim Jorge Moreira (SubCap)
•	Rodrigues Pereira (Cap)
•	José Almeida
•	José Chaves  
•	 Vitor Montoia
•	 António Moleiro
•	Marcelino Braz 
•	José Lourenço

Equipas 
já preparam 

provas 
nacionais

BiLhaR
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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

O presépio, da autoria do sócio  António Sereno, faz a 
delícia de quantos frequentam o espaço da entrada 
na sede. A Direção agradece ao sócio a iniciativa e as 

horas que dedicou à montagem deste presépio.

Atletas da classe de Kickboxing/Muay-Thai represen-
taram o RSC no 1.º Torneio Inter Escolas organizado 
pelo núcleo sportinguista de Loures. “Correu bem. 

Foi mais um torneio de preparação. O importante é ganhar 
mais experiência em competição para as próximas provas.  
Estiveram presentes Tomás Carneiro, Cláudia Vieira, Da-
niel Pinheiro e Tiago Nunes, que nao combates por estar 
lesionado do braço”, disse o Mestre António Duarte.

Espírito natalício 
já chegou ao Real SC

Real SC participa em 
torneio inter escolas

nataL

kickBoxing / MUay-yhai
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