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Um caminho de vitalidade
anos de um clube são sem 
dúvida um sinónimo de cida-
dania, com o objetivo de con-

tribuir para o desenvolvimento social e 
desportivo e para a promoção dos valo-
res humanos.
São 68 anos traçados num percurso 
que começou a dois e a partir de 1995 
num só clube, um percurso feito de 
altos e baixos, como em tudo na vida, 
com muitos sacrifícios e muita deter-
minação e dedicação.
Uma das provas reais disto mesmo, dos 
sacrifícios que se fazem, da persistên-
cia e da dedicação estão bem patentes 
nas homenagens dedicadas aos nossos 
sócios mais antigos, aos atletas e alu-
nos, aos técnicos e professores e aos 
colaboradores.
Nos primeiros casos pela vontade de 
se manterem há 25 ou mais anos como 
associados, nos segundos casos por se 
destacarem nas modalidades que pra-
ticam e noutros ainda pelo trabalho que 
desenvolvem em prol do clube, todos 
eles merecedores do nosso reconheci-
mento. Todos eles representam, acima 
de tudo, a vitalidade do RSC. 
São 68 anos de um caminho com so-
nhos, individuais ou coletivos, alguns 
já realizados outros ainda por concre-
tizar. Há certamente um sonho que há 
anos atrás os primeiros sócios tiveram 
e que hoje podemos dizer que se reali-
zou: o sonho de ver o nosso Real como 
um grande clube, um clube de referên-
cia local, regional e nacional.
São 68 anos de um caminho nada fá-
cil, com algumas pedras bem bicudas 
espalhadas ao longo do percurso, quer 
por mãos externas quer mesmo inter-
namente, mas que tem sido trilhado 
com muita resiliência e perseverança 

para se atingir as metas a que o clube 
se propõe sejam no campo desportivo, 
na formação ou na competição, sejam 
nas outras atividades formativas ou 
ainda a nível da sua responsabilidade 
social.
Naturalmente que parte deste cami-
nho seria mais difícil de percorrer se 
o clube não contasse com os indispen-
sáveis apoios institucionais, estando na 
primeira linha a Câmara Municipal e as 
Juntas de Freguesia, a quem agradece-
mos, bem como aos patrocinadores.
É um caminho feito também em parce-
ria com outras entidades, instituições 
e outros clubes, a quem o Real abre 
as portas com o sentido de uma maior 
proximidade e integração na comunida-
de. É através de algumas parcerias que 
o clube tem participado em projetos de 
indiscutível interesse social, justifican-
do assim o reconhecimento público.
São, por outro lado, 68 anos de um 
percurso cada vez mais exigente, so-
bretudo nestes últimos anos, em que o 
clube tem apresentado inúmeras pro-
vas de vida, demonstrando que é este o 
caminho que, no nosso entender, deve 
continuar a ser feito: o do crescimento 
nas condições adequadas e que forem 
possíveis.
É um caminho que o clube quer conti-
nuar a percorrer com confiança, com a 
participação e o apoio dos sócios, das 
famílias, da autarquia, dos patrocina-
dores e de outros parceiros. Só assim é 
possível fazer mais e melhor pelo des-
porto e pela sociedade! Só assim é pos-
sível continuar a fazer do Real… mais 
que um clube! Por muitos e bons anos!  

O presidente da direção,
Adelino Ramos

Em Foco!

 Aquisição de 
desfibrilhadores

O clube vai adquirir mais dois desfibrilhadores para serem colocados no Complexo Desportivo, onde já existe um no edifício de apoio, e outro na Sede. A aquisição destes dois equipamentos será completada com a devida formação para técnicos e colaboradores do clube que assim ficarão habilitados a usar os desfibrilhadores nas situações de 
emergência.

Referência bancária

O clube vai disponibilizar em 

breve aos sócios o pagamento das 

mensalidades através da referência 

bancária. A introdução deste sistema 

mais cómodo está a ser ultimada 

pelas empresas que prestam serviço 

na área informática.

Ballet
Em janeiro vamos abrir uma aula 

extra de pontas às sextas-feira, 

para alunas do nível mais avançado 

incluído também alunas do nível 

2 com capacidade para tal. Esta 

aula complementa o trabalho 

técnico realizado duas vezes por 

semana e tem o intuito de melhorar 

o desempenho e evolução das 

alunas. Para isso o Real adquiriu 

barras extra pois sem as mesmas 

o trabalho não poderia ser 

desenvolvido.

68
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presidente da Mesa 
da Assembleia, que 
mais uma vez recor-
dou a capacidade de 
união e crescimen-
to do Real SC e das 
pessoas que o com-
põem.  Este ano não 
houve sócios com 
50 anos de filiação 
a distinguir, mas 
a direção do clube 
entregou emblemas 
de prata aos sócios: 
António onçalves (n.º150), Fernando An-
tunes (n.º 198), Maria Julieta Libório (n.º 
199), Ricardo Rodrigues (n.º 201) e Maria 
Isabel Lopes (n.º 202). Depois foi tempo 
de entregar diplomas de mérito troféus 
aos atletas que se distinguiram em fu-
tebol. O professor João Pedro Ferreira 
entregou os 11 diplomas de mérito aos 
jogadores escolhidos pela Escola de Fu-

tebol e o vice-presidente Luís 
Neves entregou os troféus. 

FUTEBOL
SUB-9: Mário Manteiga
Sub-10: Miguel Pereira
Sub-11: Vasco Godinho
Sub-12: Manuel Coelho
Sub-13: Pedro Calvinho
Sub-14: Gabriel Cardoso
Sub-15: David Costa
Sub-16: Rodrigo Conceição
Sub-17: Rúben Rodrigues

Sub-19: Kevin Moura
Atleta do ano – seniores: Marcos 
Barbeiros
Atleta do ano – formação: Rafael 
Mendonça
Equipa do ano – futebol: Iniciados sub-15
Escola de Futebol: Vítor Carvalho
Treinador do ano – escola de futebol: 
Bruno Amorim

PUB

Real SC celebra 68.º aniversário
V Gala do desporto 

A noite de festa começou com os an-
fitriões Célia Afonso, coordenadora 
das modalidades, e Ricardo Vina-

gre, diretor de comunicação e marketing, 
com o discurso de José Pedro Matias, 

ricardo Vinagre e Célia afonso

“A direção do Real Sport Clube juntou sócios, atletas, técnicos e colaboradores para assinalar mais 
um aniversário e distinguir os melhores de 2018-2019.

tiro com arco

dança espanhola

Música
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Pereira
Cheerleading:  Carolina Fernandes
Coração Vivo – Vital Nabais 

DESPORTOS DE COMBATE
Capoeira - Nível Infantil: Iuri 
Klymenko -  (conhecido na Capoeira 
por Amarelinho)
Capoeira - Nível Adulto: Daniela 
Silva -  (Conhecida no mundo 
capoeirista por BomBom)
Kickboxing: David Pires

DANÇA
Contemporânea: José Leonardo
Ballet: Mariana Sanches
Hip-Hop Kids: Matilde Amaral

Treinador do ano – formação: Pedro 
Domingos
Antes de se seguir para a entrega dos 

diplomas de mérito aos atletas do ano 
das modalidades, a classe de Dança 
Espanhola da professora Marta Marti-
nez brincou o público com uma atua-
ção. Os apresentadores, Célia Afonso e 
Ricardo Vinagre, chamaram ao palco os 
responsáveis de cada modalidade para 
receber o atleta escolhido e entregar o 
diploma de mérito. 
Pesca: Frederico Costa
Música: Guilherme Casaca Lopes
Xadrez: Ricardo Ramos
Bilhar: António Sereno e Vítor Montoia
Pool Português: António Pinto

ARTES MARCIAIS
Karaté Kids: Leonor Nunes 
Rodrigues Varela
Karaté: Rita Gonçalves
Karaté adaptado: João Carlos Alves
Judo: Rita Cardeira
Aikido: Sara Ferreira
Shorinji Kempo: PAR Leonardo Costa 
e Diogo Martins

GIMNICAS
Acrobática: Catarina Duarte
Rítmica: Beatriz Godinho
Rítmica - representação: Catarina 

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

Hip-Hop Capoeira Xadrez

pesca ricardo Vinagre, Célia afonso 
e Carlos dias

Kickboxing/Muay-thai
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Hip-Hop Avançado: Carolina Costa
Tiro com Arco – Compound 
Homens: Cláudio Alves
Tiro com Arco – Recurvo Homem: 
Diogo Ramos
O percurso da equipa B de Bilhar du-
rante a época 2018-2019 valeu o troféu 
de equipa do ano das modalidades aos 
bilharistas Sérgio Marques, João Ribei-
ro, Emílio Martins, Aníbal Temporão e 
José Carlos Gonçalves. No que respeita 

ao técnico do ano também nas moda-
lidades, a direção decidiu pelo Mestre 
José António Araújo, responsável pela 
classe de Shorinji Kempo. Foram ainda 
entregues outros dois trofeus: um de 
mérito e reconhecimento ao professor 
João Pedro Ferreira e outro de reconhe-
cimento pela dedicação a Virgílio Ber-
nardo, colaborador do Real SC há vários 
anos, conhecido por todos como o “faz 
tudo”. Os momentos finais, antes do so-
prar das velas do 68.º aniversário, foram 

dedicados à intervenção do Presidente 
da Direção que sublinhou o percurso 
de crescimento do clube e ao discurso 
do Vice-presidente da Câmara Munici-
pal de Sintra Rui Pereira que realçou a 
importância do clube para o desenvolvi-
mento desportivo do concelho e lançou 
um desafio à direção para a construção 
do pavilhão com o apoio da câmara. A 
sessão comemorativa terminou com a 
interpretação do hino do clube, acompa-
nhada à viola pelo Lucas Brito.

a direção do real sC lamenta que tenha havido problemas técnicos alheios à sua vontade que prejudicaram a cobertura 
fotográfica do 68.º aniversário. a todos os lesados com a ausência de imagens, as nossas sinceras desculpas.

Bilhar 3 tabelas Mestre José araújo 
(shorinji Kempo) rui pereira (CMs)
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pela equipa.

“Este grupo foi 
muito bem escolhido”

No final do jogo com o Fabril, o treina-
dor Hugo Martins analisou o percurso 
conquistado pelo grupo até ao momen-
to e realçou a capacidade de trabalho, 
sacrifício e dedicação dos jogadores. 
“O mérito é dos jogadores porque têm 
dado expressão às nossas ideias. É cla-
ro que este é um processo em aberto 
e ainda há coisas que temos que me-
lhorar, mas é sempre bom estar a tra-
balhar sobre vitórias. Este grupo foi 
muito bem escolhido e isso reflete-se 
nos resultados positivos. Temos pro-
curado trabalhar a superação, não a de 
cada jogador, mas em prol do grupo. 
Daí vem o espirito coletivo que, sendo 

REAL SPORT CLUBE 4-1 Lusit. Évora SAD                              

Sintra Football 0-4 REAL SPORT CLUBE REAL SPORT CLUBE 2-0 Fabril Barreiro

CaMpeonato de portuGal

Fecho de ano no rumo certo
13.ª Jornada

14.ª Jornada 15.ª Jornada

Na jornada 
13 do Cam-
peonato de 

Portugal, o Real 
SC recebeu e ven-
ceu o Lusitano de 
Évora, um jogo 
onde os sócios do 
clube foram con-
vidados a doar um 
alimento distribu-
ídos com a ajuda 
da UFMMA.  O pri-
meiro golo do en-
contro foi dos alentejanos que aos sete 
minutos conseguem fintar a defesa do 
Real SC e enviar a bola para o fundo 
das redes. Mas a vitória não durou mui-
to. Aos 20 minutos, Márcio Fernandes 
empatou o jogo e relançou a partida. O 
2-1 foi apontado por Ryan numa jogada 
rápida e de caras com o guarda-redes. 
Já na segunda parte o médio brasileiro 
soube aproveitar uma falha defensiva 
e bisou. O Real SC chegou ao 3-1 aos 
71 minutos. No período de descontos 
o árbitro marca grande penalidade a 
favor do Real SC. João Medeiros não 
desperdiçou e fechou as contas do jogo 
em 4-1. Na jornada 14 a equipa orien-
tada por Hugo Martins venceu o Club 
Sintra Football por 4-0. O primeiro golo 
apareceu à meia hora de jogo por João 
Ventura. E em cima do intervalo, Di-

namite dilatou para o 2-0. No segundo 
tempo, os golos apareceram perto do 
fim do jogo. Ventura bisou ao minuto 78 
e ao cair do pano Márcio Meira fechou 
as contas. O último jogo de 2019 foi 
em casa com o GD Fabril do Barreiro. 
A equipa orientada por Hugo Martins 
queria terminar em grande, com mais 
três pontos para garantir continuidade 
no topo da classificação. O Real SC foi 
mais forte, um jogo realizado sob os 
efeitos da tempestade Fabian. O cam-
po estava bastante alagado, o que difi-
cultava as jogadas de ataque de ambas 
as equipas. Ao intervalo, o marcador 
continua a zeros. Ibraime Cassama 
marcou o primeiro jogo, já passava do 
minuto 50. San Martin fecha as contas 
do jogo aos 74 minutos. Este é o oita-
vo jogo sem perder pontos conseguido 
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O Presidente do Real SC, acom-
panhado do Vice-presidente 
Luís Tavares, fez a entrega na 

Junta de Freguesia de Massamá e 
Monte Abraão de parte dos produtos 
alimentares que foram oferecidos 
pelos sócios, adeptos e pela equipa 
sénior no jogo disputado com o Lu-
sitano de Évora no domingo. A en-
trega foi feita na presença de Van-

da Pacheco, respon-
sável do serviço de 
Ação Social que fará 
a distribuição pelas 
famílias carenciadas 
da freguesia. A outra 
parte dos produtos 
alimentares foram 
entregues à Junta de 
Freguesia de Queluz 
e Belas, tendo sido 

rececionada pela 
Presidente Paula 
Alves e pela vo-
gal da Ação Social 
Ana Pacheco. Es-
tes produtos serão 
distribuídos pelas 
famílias inseridas 

no programa da emergência social. 

a direção do real sC agradece 
mais uma vez a generosidade 
de quem ofereceu os produtos 
alimentares, dando assim uma 

prova de que o desporto, e neste 
caso particular o futebol, pode 

ter também um cariz solidário de 
apoio a quem mais necessita.

PUB

Jogadores e adeptos ajudam 
a ajudar os mais carenciados

real solidário

Alexandre Barbas (central)

Reforço 
para a defesa

O jovem central de 19 anos sur-
ge com objetivo de reforçar o 
centro da defesa do Real SC. É 
um jovem com valor reconheci-
do pelo treinador e que já tinha 
passado pelo clube na época 
2017/2018 e jogou nos juniores. 
Clube anterior: Estoril Praia

sempre saudável, quando aparece so-
bre bons resultados é ainda melhor. 
Quem ganha é normalmente mais feliz 
e isso também se reflete nas dinâmicas 
coletivas. Por vezes, há perigo do des-
lumbramento. Felizmente não nos tem 
acontecido, mas quando os jogadores 
se envolvem demasiado a nível emo-
cional com os resultados, isso pode de-
senvolver sentimentos que algum faci-
litismo. Isso não existe. Há que manter 
presente o medo e a frustração da der-
rota e do fracasso para que se consiga 
ir sempre mais longe”. 

“Temos sempre medo 
de perder e por isso 

não desistimos de lutar 
sempre pela vitória”

Hugo Martins
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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

O Elvas 0-3 REAL SC REAL SPORT CLUBE 3-0 Ac. Santarém

Torreense vs REAL SC (adiado)

Depois do empate sem golos no 
dérbi concelhio, o Real SC voltou 
à vitória na 14.ª jornada do Cam-

peonato Nacional de Juniores (2.ª divi-
são) na receção d’O Elvas. O primeiro 
golo apareceu perto do minuto 20, por 
Abulai Sanha. A vantagem pela margem 
mínima foi mantida até ao intervalo. Igor 
Ramos dilata para 2-0 aos 5 minutos da 
segunda parte e, pouco depois, o capi-
tão Rodrigo Martins fechou as contas 
do jogo. Na receção do Académica de 
Santarém a equipa orientada por Pedro 
Guerreiro voltou a conseguir o objetivo e 
mantém o segundo lugar na classifica-
ção. A vitória por três golos sem respos-

ta mantém a confiança do grupo elevada para preparar o último jogo de 2019. Depois 
de uma primeira parte sem golos, Rodrigo Martins abriu o marcador aos 54 minutos, 
para Abulai Sanha dilatar no minuto seguinte. O 2-0 manteve-se até o capitão bisar 
no jogo. Rodrigo Martins fechou as contas aos 79 minutos. O grupo orientado por Pe-
dro Guerreiro tinha jogo previsto com o Torreense, mas a depressão “Elsa” e o mau 
tempo causado pela tempestade Fabian adiou os planos. “É pena porque estamos 
numa boa dinâmica de vitória, mas não será por causa disto que não vamos ter am-
bição de ir buscar os três pontos a Torres Vedras”, disse o treinador. Com a intem-
périe parte do muro do campo do Furadouro cedeu e a Proteção Civil recomendou o 
adiamento do jogo SCU Torreense vs Real SC. A jornada 16 do Campeonato Nacional 
Juniores (2.ª divisão – série D) foi adiada para 4 de janeiro.

14.ª Jornada 15.ª Jornada

16.ª Jornada

CaMpeonato naCional de Juniores - 2.ª diVisão

Juniores continuam 
na luta para o play-off

União das FregUesias de QUelUz e Belas apoia o desporto



dezembro 2019- N.º 223 Real Informação / 9

PUBPUB

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

Cn Juniores B - serie d (Manutenção)

Juvenis sofrem 
pesadas derrotas

REAL SC 1-2 CD Cova Piedade             

Oeiras 4-0 REAL SPORT CLUBE

REAL SPORT CLUBE 3-0 Louletano

3.ª Jornada

4.ª Jornada

5.ª Jornada

Na receção do Cova da Piedade os jogadores de Gonçalo 
Pereira não conseguiram impor o seu ritmo e acaba-
ram por sofrer a primeira derrota desta fase de manu-

tenção. Aos primeiros minutos de jogo, o adversário chega à 
vantagem. Já no segundo tempo, o Real SC fica reduzido a 10 
a perder por 2-0, mas ainda consegue diminuir com um golo 
apontado por Rodrigo Conceição. Na deslocação ao campo do 
AD Oeiras, o Real SC não conseguiu os três pontos e foi nos 
primeiros minutos de jogo que o AD Oeiras conseguiu ficar 
em vantagem. O Real SC aguentou a pressão e o resultado até 
quase ao final do jogo, mas nos últimos dez minutos o AD Oei-
ras marcou mais três. A jornada 5 aconteceu em casa do Real 
SC. Jorge Tavares abriu o marcador aos 20 minutos de jogo. 
Um resultado que se manteve até ao intervalo. Na segunda 
parte, Adul Djalo e Rodrigo Conceição fizeram golo depois do 
minuto 70. Com esta vitória por 3-0 os Juvenis terminam 2019 
em 4.º lugar da classificação provisória da fase de manuten-
ção no Nacional, acima da linha de água de despromoção.

Na segunda jornada da fase de manutenção no Campeonato 
Nacional sub15 o Real SC jogou em Oeiras, mas não conse-
guiu os três pontos. O adversário marcou primeiro, logo ao 

minuto 10. Uma vantagem que só foi contrariada na segunda parte. 
Hugo Loureiro igualou o jogo e garantiu um ponto para o Real SC. 
A equipa ocupa o segundo lugar com igualdade de pontos do FC 
Alverca. A terceira jornada da fase de manutenção no Campeonato 
Nacional de Juniores C jogou-se em casa, mas os jogadores de 
Tiago Teixeira não conseguiram pontuar. Na meia hora de jogo, 
o árbitro Diogo Trancadas assinala grande penalidade a favor do 
Footkart Efka, que não desperdiçou. “Foi um jogo difícil. Sofremos 
um golo e logo de seguida tivemos uma expulsão o que tornou o 
jogo complicado. Tentámos reagir sem muito critério, apesar de 
algumas oportunidades desperdiçadas”, disse o treinador Tiago 
Teixeira. A jornada 4 da fase de manutenção aconteceu em casa do 
Loures, um campo difícil que o Real SC queria dominar. O Loures 
marcou primeiro, mas perto da meia hora Diogo Belo igualou a 
partida e pouco depois Hugo Loureiro virou o resultado a favor do 
Real SC. No arranque da segunda parte, Adam Aouissi dilatou a 
vantagem. As contas do Real SC ficaram fechadas com novo golo 
de Hugo Loureiro aos 59 minutos. “Foi uma grande vitória num 
campo sempre difícil em que não entramos bem, estivemos a per-
der, mas conseguimos reagir fazendo um jogo bem conseguido, 
acabando assim o ano da melhor maneira”, comentou o técnico. 
O Loures ainda marcou, mas não conseguiu evitar a derrota por 
2-4. Com este resultado, os Iniciados fecham o ano em 2.º lugar 
da classificação com 25 pontos, menos três que o FC Alverca que 
lidera a fase de manutenção à 4.ª jornada.

Cn Juniores C - série e (Manutenção)

Iniciados 
com  jogos difíceis

Oeiras 1-1 REAL SPORT CLUBE

GS Loures 2-4 REAL SPORT CLUBE

REAL SPORT CLUBE 0-1 Footkart

2.ª Jornada

4.ª Jornada

3.ª Jornada



10 | Real Informação dezembro 2019 - N .º 223

PUBPUB

Real SC atinge
novo recorde nacional

tiro CoM arCo

Os arqueiros do Real Sport 
Clube trouxeram do Tor-
neio de Natal das Caldas da 

Rainha sete medalhas, um troféu 
coletivo e um recorde nacional. 
Dos 20 arqueiros do RSC que 
estiveram presentes na quinta 
prova do campeonato nacional 
de sala da FPTA, nas Caldas da 
Rainha, 7 atingiram posições de 
pódio. Destaque para os triunfos 
de Patrícia Paixão, (compound 
júnior senhoras) e Ricardo Ma-
tos (compound júnior homens), 
uma dupla que fixou o primeiro 
recorde nacional misto júnior 
compound, em ranking round, 
com 1019 pontos. A marca está 
sujeita a homologação federati-
va. Foi a maior prova dos últimos anos, realizada  em Portugal, e a representação do Real foi 
a mais medalhada, trazendo ainda para casa o troféu de melhor equipa de veteranos recurvo 
homens.

apoio  oficial da secção de tiro com arco

Classificações Finais
Individuais

•	Gabriel Chan 3.º
•	Maria Teresa Nogueira 4.°
•	Diogo Ramos 6.°
•	Guilherme Almeida 7.°
•	Daniel Fróis 3.°
•	Carlos Almeida 6.°
•	Pedro Duarte 7.°
•	Bárbara Duarte 2.º
•	Patrícia Paixão 1.º
•	Guilherme Domingues 2.º
•	Ricardo Matos 1.º
•	Catarina Ferreira 4°
•	Rita Pereira 2.º
•	Cláudio Alves 3.º
•	Diogo Freire 14°
•	Gonçalo Freitas 29°
•	Rui Freitas 4°
•	Francisco Freire 5°
•	João Carlos Alves 6°
•	Guilherme Abrantes 8°

patrícia paixão (Compound 
Juniores senhoras)

ricardo Matos e Guilherme domingues 
(Compound Juniores Homens) 

A secção de Tiro com Arco já anunciou quem é o convidado estrangeiro para o tor-
neio internacional para o Real Archery 
Tournament 2020 que se realizará nos dias 
22 e 23 de Fevereiro de 2020 no Pavilhão 
Municipal de Casal de Cambra, e que con-
tará com os apoios da CM de Sintra e da 
Federação Portuguesa de Tiro com Arco. 
É Mauro Nespoli, arqueiro Recurvo italia-
no de 32 anos que se iniciou no Tiro com 
Arco em 1997 tendo feito a sua estreia a 
nível internacional em 2002. Atualmente é 
n. 4 do ranking mundial em Arco Recurvo 

Arqueiro internacional convidado
real arCHery tournaMent 2020 

Homens. Como resultados desportivos 
representando Itália destacam-se: Jogos 
Olímpicos de Londres 2012: medalha de 
Ouro por Equipas; Jogos Europeus Minsk 
2019: medalha de Ouro individual, meda-
lha de Ouro em Equipas Mistas e medalha 
de Bronze por equipas; Campeonato do 
Mundo, ’S-Hertogenbosch 2019 (Holan-
da): medalha de Bronze em Equipas Mis-
tas; Fase Final da Taça do Mundo 2019 
em Moscovo (Rússia): medalha de Prata 
a nível individual.



dezembro 2019- N.º 223 Real Informação / 11

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

As alunas da professora Sandra San-
tos da classe de Dança Contem-
porânea 3 foram ao concurso Viva 

Dança – Portugal’s First Dance Conven-
tion pela primeira vez, uma estreia que se 
revelou uma enorme surpresa. O grupo 
participou na categoria ‘senior technical 
large group’ e alcançou o terceiro lugar. 
A primeira edição do Viva Dança contou 

Classe conquista prémio 
na estreia em competição

ConCurso de dança

este grupo vai longe! 
Foi como se tivéssemos 
conseguido medalha de 

ouro, uma vez que fomos a 
um concurso internacional 

com júris estrangeiros.
sandra santos

No pavilhão multiusos de Odivelas estiveram milhares de ginastas de todo o país, um reencontro esperado por todos os que foram 
ao WG2019 na Áustria. O Real SC esteve representando, mais uma vez, com ginastas de acrobática, cheerleading e rítmica. A classe 
de dança contemporânea que também compôs o Bloco 5.º Elemento, não compareceu por motivos de incompatibilidade de agenda.

O regresso do espetáculo ODUS - WG2019
GinástiCa

com mais de mil participantes e a pre-
sença de 18 professores internacionais 
e nacionais das melhores empresas, fa-
culdades, e instituições. A classe compe-
tiu com escolas muito mais experientes 
quer em ensaio e tempo dedicado à dan-
ça como neste tipo de eventos. É de notar 
que a classe de Dança Contemporânea 3 
só ensaia duas vezes por semana. 
O Viva Dança – Portugal’s First Dance 
Convention aconteceu na Batalha. Um 
evento repleto de workshops, exposito-
res, seminários, audições, concursos de 
Improvisação, apresentações e que ter-
minou com a competição.
“Levámos o nome do Real SC a sítios e 
pessoas que jamais tinham ouvido falar 
do clube no que respeita à dança. Por isso 
estamos todos de parabéns! Uma palavra 

de agradecimento ao clube e aos pais das 
alunas por todo o apoio na deslocação”, 
disse a professora Sandra Santos.
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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

Capoeira vai à escola
dia do patrono

O Real Sport Clube foi convidado a 
estar presente no Centro Cultu-
ral Olga Cadaval, em Sintra, para 

mais uma edição da Gala dos Campe-
ões, evento promovido pela CMS para 
homenagear os melhores atletas com 
títulos da última época desportiva, seja 
a nível distrital, regional, nacional e in-
ternacional no âmbito do desporto e/ou 
desporto escolar, na época desportiva 
de agosto de 2018 a setembro de 2019. 
No total foram distinguidos atletas de 

29 modalidades diferentes que em co-
mum têm o concelho de Sintra como 
sede. O Real SC é presença assídua no 
evento e este ano foram três as modali-
dades convidadas. O mestre José Araú-
jo levou atletas de Shorinji Kempo, João 
Gutierrez teve no evento com vários ar-
queiros da Secção de Tiro com Arco e 
o mestre António Duarte foi convidado 
pelos resultados com atletas de Kick-
boxing / Muay-Thai. 

O Agrupamento Escolas de Massamá 
voltou a celebrar o dia do Patrono, 
que assinala o nascimento de Egas 

Moniz (29 de novembro), e convidou o 
mestre Sargento para realizar uma aula 
de capoeira com os alunos da EB1 Xuta-
ria. A nossa campeã Daniela Silva tam-
bém esteve presente e, juntos, dinamiza-
ram uma aula de grupo que contou com 
a participação de mais de 70 crianças do 
jardim-de-infância.

Real SC na Gala dos Campeões
CâMara de sintra distinGue os MelHores do ConCelHo

Foram 567 os atletas do concelho de Sintra homenageados pela Câmara de Sintra na Gala dos Campeões 
deste ano, o Real Sport Clube fez parte da festa.

shorinji Kempo tiro com arco

Kickboxing / Muay-thai
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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 final do 2.º Torneio Regional de Bilhar Três Tabelas jogou-se na sede do Real Sport 
Clube. Uma prova marcada por mais uma boa prestação dos atletas da secção de Bi-
lhar. As meias-finais ficaram resolvidas 

entre Joaquim Jorge Moreira 21(50) – 12(50) Car-
los Manso e Emílio Martins 22(28) – 25(28) Sérgio 
Marques. Sérgio Marques foi o vencedor de mais 
este troféu.
Com a época 2019-2020 ainda muito no início, os 
atletas do Real SC já mostram a qualidade do bi-
lhar que praticam. Realizados dois torneios regio-
nais, o Top 5 da Federação Portuguesa de Bilhar 
da região de Lisboa – 1.ª divisão é ocupado por 
cinco jogadores do Real Sport Clube.

Quatro jogadores de Xadrez do Real Sport Clube participaram no 
torneio de equipas promovido pela CM Oeiras, no Palácio Riba-
mar, em Algés. O torneio aconteceu no dia 30 de novembro e o 

Real SC foi a segunda melhor equipa entre as nove em prova. Domin-
gos Massena, Ricardo Zink Ramos, Assis Capamba e João Bento foram 
os jogadores neste torneio do circuito de xadrez de Oeiras a defender 
as cores do Real SC.

Real SC lidera top 5 do ranking 

Jogadores em destaque 
em torneio do circuito de Oeiras

BilHar três taBelas

Xadrez
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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 depressão “Elsa” provocou danos estruturais no campo 
de Tiro com Arco, localizado no complexo desportivo do 
Real Sport Clube, e no telhado da sede. Tudo aconteceu 

ao final da tarde desta quinta-feira quando a força do vento 
não poupou a cobertura da linha de tiro que tinha sido inaugu-
rada recentemente. O vento que se fez sentir danificou a parte 
superior da estrutura e obrigou à retirada das lonas para evi-
tar maiores estragos. Também o telhado na sede foi afetado 
com algumas telhas “sandwich” a ameaçarem voar. A rápida 
intervenção impediu consequências mais graves.

O mestre José Araújo realizou exame de graduação a atle-
tas, dos quais duas são alunas no Real Sport Clube,  no 
passado dia 14 de dezembro. No Shorinji Kempo a avalia-

ção para evoluir na graduação é composta por exame escrito, 
onde são avaliadas as qualidades inteletuais e filosóficas do 
atleta no âmbito da forma de estar na vida instruída pela mo-
dalidade. A compo-
nente física é, por 
esse motivo, até me-
nos importante, ain-
da que também seja 
alvo de escrutínio. O 
Shorinji Kempo, arte 
marciais com origem 
no Japão, assume-se 
como uma filosofia 
de vida onde o res-
peito pelo próximo 
balança em todas as 
ações individuais e 
coletivas. 

Os sócios do Real Sport Clube aprovaram por unanimi-
dade o Plano de Atividades e o Orçamento para 2020 na 
Assembleia Geral que decorreu esta noite na subsede 

em Queluz. O plano para o próximo ano traduz, segundo o 
Presidente da Direção, uma continuidade da ação para al-
cançar os objetivos a que o clube se propõe no campo des-
portivo de formação e competição e nol da responsabilidade 
social. A proposta orçamental corresponde à linha de ação 
que tem sido seguida, com uma tendência de ligeira redução 
na despesa e a manutenção do nível dos proveitos.

Mau tempo deixa 
rasto de destruição

Novos jovens 
graduados 

Sócios aprovam plano e orçamento para 2020

depressão “elsa”sHorinJi KeMpo

asseMBleia-Geral
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