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Ano novo… novas e velhas resoluções!
Com a entrada no novo ano, quase 

todos fazem promessas que gos-
tariam de ver cumpridas. Como 

se costuma dizer, ano novo, vida nova e 
muitas resoluções pela frente, antigas 
na sua grande maioria mas também al-
gumas novas. Muitos aproveitam o final 
do ano velho e o início do novo sobretudo 
para manifestar a disposição de mudança 
para melhor quer a nível individual quer 
coletivo. E quantas vezes se apontam ob-
jetivos tão altos que um ano não chega 
para cumprir! Entre as resoluções indivi-
duais mais conhecidas está, por exemplo, 
a preocupação com a saúde e lá vem a 
promessa de mudar o regime alimentar, 
fazer exercício físico, praticar um des-
porto, ir ao médico para um check-up e 
deixar de fumar. Manter um estilo de vida 
saudável exige naturalmente muita força 
de vontade e persistência, fatores que se 
perdem no tempo, na maioria das vezes 
por falta de paciência. Um outro tipo mais 
materialista de resoluções inclui ganhar 
mais dinheiro, ter um emprego melhor, 
mudar de casa ou de carro ou ainda fa-
zer aquela viagem que se anda a sonhar 
há vários anos! Estas são resoluções que 
exigem normalmente saber aproveitar 

as janelas de oportunidades e acima de 
tudo, em certas circunstâncias, que se 
tenha muita sorte para que as expetati-
vas se cumpram. A verdade é que a lista 
de desejos que se elabora em cada vira-
gem de mais um ano é tão exigente e está 
dependente quase sempre de fatores 
que não se conseguem controlar, que o 
mais provável é concluir-se que afinal, o 
melhor mesmo, é avançar para desafios 
mais realistas. Gostaria, a propósito, de 
deixar aqui uma ou outra resolução que 
entendo serem oportunas no universo do 
clube. A primeira tem a ver com a vontade 
de reiterar, a nível diretivo, a necessidade 
de se desenvolverem todos os esforços 
para que o nosso clube prossiga o seu 
caminho e alcance os objetivos sejam 
desportivos ou outros. Esta resolução 
depende, como é óbvio, da estabilidade e 
da capacidade enquanto dirigentes mas 
também do envolvimento e o empenho 
de todos os que, de alguma forma, estão 
ligados ao clube. Outra das resoluções 
refere-se à mudança urgente de certos 
comportamentos de alguns sócios, tra-
tando-se muitas vezes da falta de educa-
ção e de respeito para com o outro e para 
com o património do clube, que é um bem 

Em Foco!

Novos tapetes de Bilhar

As mesas do Bilhar têm panos novos. 

A substituição dos panos permitirá 

aos praticantes da modalidade 

melhores “performances” quer em 

treinos e sobretudo nos jogos oficiais. 

Esta renovação justifica-se dada a 

sobrecarga de utilização  das mesas 

de Bilhar.

comum que devemos preservar. Uma ou-
tra resolução prende-se com a mudança 
de mentalidade. De facto, já não basta 
sermos confrontados com hostilidades 
externas às quais não podemos deixar 
de dar a devida resposta, como ainda se 
veem certas atitudes internas que apenas 
prejudicam o clube. O nosso desejo é que 
os seus autores tenham a consciência 
desses efeitos nefastos, mudem de atitu-
de e contribuam, de forma positiva, para 
o crescimento do clube. Profundamente 
relacionada com esta resolução, está o 
desejo de que os mexericos que fazem do 
clube uma caixa-de-ressonância, o diz-
-que-diz somente por dizer ou para deitar 
abaixo só porque não se vai à bola com 
este ou aquele, deem lugar à crítica po-
sitiva e construtiva. Hoje mais que nunca, 
num quadro de cada vez maior exigência, 
é fundamental que, independentemente 
das diferenças de opinião, de algumas di-
vergências, devemos todos dar as mãos 
para termos um clube de sucesso. Estas 
são mais umas resoluções que renovo 
para este ano, na certeza de que a sua 
concretização permitirá dizer no final que 
valeu a pena!  

O presidente da direção,
Adelino Ramos
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O Pilates é uma modalidade que trabalha corpo e mente 
através de exercícios onde a respiração e a concentra-
ção são pontos essenciais para se alcançar o equilibrio 

e bem-estar proporcionados por esta modalidade de origem 
alemã. Quem o pratica, sente melhorias na flexibilidade, am-
plitude de movimentos, postura e força abdominal. A partir 
de janeiro, Vera Verdades é agora a professora responsável 
pela modalidade no Real SC e abriu dois horários de aula: 
quarta-feira às 19h45 e sexta-feira às 20h00. 

A primeira aula é GRÁTIS

2020 é o Ano Municipal da Juventude, por iniciati-
va da autarquia de Sintra. Um calendário vasto de 
eventos programados até dezembro que arranca-
ram no último fim de semana janeiro, a cidade de 
Agualva-Cacém. O Real Sport Clube participou no 
certame e foi representado por alunas das classes 
2 e 3 de Dança Contemporânea. A turma 3 utilizou o 
evento para dar a conhecer a coreografia premiada, 
em dezembro, no concurso Viva Dança – Portugal’s 
First Dance Convention. Mas a professora Sandra 
Santos levou o desafio mais além e com as duas 
turmas mais avançadas de Dança Contemporânea 
protagonizou um momento de flash mob, isto é, a 
apresentação de uma coreografia entre um grupo 
de pessoas que, sem motivo aparente, têm coor-
denados movimentos e no fim, dispersam do local 
como se nada tivesse acontecido. . 

Professora Vera Fernandes assume Pilates

Alunas do Real SC 
em flash mob no Cacém

novidade

dança contemporânea

2020 começa com outra novidade na oferta desportiva do Real Sport Clube. A classe de Pilates tem 
uma nova professora e as inscrições estão abertas.
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Benefícios do Krav Maga
Melhora e muito o condicionamento físico:

•	Aumenta a resistência cardiovascular e física;

•	Aumenta os reflexos a velocidade e a agilidade;

•	Aumenta a massa muscular e a perda de gordura;

•	Aumenta a capacidade cerebral e a capacidade de resposta em 
momentos de stress extremo;

Melhora a autoestima:

•	Aumentando o condicionamento físico e todas as suas características 
começamos a tomar consciência das capacidades do nosso corpo e mente, assim que somos expostos a situações 
inesperadas no dia-a-dia e temos a noção de que facilmente as resolvemos o que antes provavelmente não aconteceria.

•	Passamos a ter consciência da necessidade de usar o contacto visual, de ter uma rápida resposta mental e maior agilidade 
quando expostos ao perigo.

Promove a consciência corporal:

•	O praticante aprende a lidar com o seu corpo desenvolvendo uma melhor coordenação motora, flexibilidade e autocontrolo. 
Os exercícios e o reforço da autoestima obrigam o atleta a ter comportamentos mais conscientes e saudáveis.

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

“Krav Maga é mais que saber lutar é sem dúvida evitar con-
fronto até à última instância, é uma forma de estar na vida 
com autocontrole, segurança e autoestima”, é assim que 
Luís Higgs descreve a modalidade que lhe ocupa a vida há 
mais de duas décadas e que voltou à oferta desportiva do 
Real Sport Clube esta época. É importante perceber que o 
Krav Maga surgiu em Israel na década de 1940 como forma 
de luta e defesa entre judeus e antissemitas. Por essa altu-
ra, as técnicas serviram de base de treino para as forças de 
defesa israelitas e hoje é uma das modalidades de defesa 
pessoal mais procurada em todo o mundo.  

“Krav Maga é mais 
que saber lutar”

nova aposta desportiva

O Real SC volta a ter a modalidade de origem israelita na oferta desportiva. Um aposta que já se 
revelou um sucesso. O instrutor Luís Higgs explica melhor o segredo.
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Luís Higgs recorda que o criador do Krav 
Maga, IMI Lichtenfeld, usava algumas 
frases como referência:

•	“Seja bom o suficiente para 
evitar o conflito”
•	“Reaja na proporção da 

necessidade”
•	“Para que nos possamos 

caminhar em Paz”
Quando se pensa quem é que deve ou não 
praticar Krav Maga, o instrutor considera 
claro que “se as pessoas procuram stre-
et fight definitivamente esta modalidade 
não serve, no entanto se está à procura 
de um sistema de defesa pessoal e tático 
que o irá preparar para se saber prote-
ger e defender a si e à sua família, nesse 
caso esta será a modalidade que procu-
ra”. Desde que foram abertas as aulas 
de Krav Maga no Real SC a procura tem 
vindo a crescer. O instrutor demarca-se 
de responsabilidades sobre o segredo do 
sucesso e diz que “o sucesso é sem dú-
vida dos alunos. Só tento passar da me-
lhor forma aquilo que sei e que adquiri ao 
longo deste tempo, tanto nas aulas como 
na vida. Tento passar alguns princípios 
básicos da vida, humildade, respeito, em-
penho e união. Somos, sem dúvida, uma 
enorme família e é isso que temos para 
oferecer: dois braços abertos para rece-
ber quem quiser vir fazer parte da nossa 
enorme Família IKMF”.

Qual a melhor idade para começar a 
praticar Krav Maga?
Luís Higgs defende que a modalidade ser-
ve a todas as pessoas e idades. “Temos 
alunos dos 4 aos 72 Anos neste momento. 
É óbvio que as metodologias de treino são 
diferentes, assim como as formações dos 
instrutores, principalmente para os Kids, 
onde a pedagogia é totalmente diferente. 
As técnicas ensinadas são extremamen-
te simples e de grande eficácia, poden-
do ser aplicadas por qualquer pessoa 
ou criança. Por outro lado, exige treino 
e treino é sinonimo de empenho esforço 
e dedicação, como em tudo na vida para 
podermos ter sucesso” referiu o respon-
sável pelo Krav Maga no Real SC.

Quem é o instrutor?
Luís Higgs começou a praticar artes mar-
ciais em 1994. Nesse tempo optou por 
kickboxing, tendo passado também pelo 
boxe e pelo jiu-jitsu. Até que um dia, e por 
convite de um amigo, atual diretor em 
Portugal da IKMF, Federação internatio-
nal (International Krav Maga Federation), 
Joaquim Santos, decidiu participar numa 
aula de defesa pessoal. “Percebi que me 
identificava muito com a modalidade. 
Era uma união perfeita de algumas artes 
marciais, com técnicas muito simples e 
eficazes”, explicou o instrutor. Atualmen-
te, Luís Higgs dedica-se totalmente ao 
Krav Maga, faz parte da Federação Inter-
nacional e é treinador de nível II, acredi-
tado pelo IPDJ.

PUB
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Dia de Reis 
celebrado com torneio

setor de formação de futebol do real sc

A iniciativa, coordenada pelo setor 
de formação de futebol do Real 
SC, correspondeu à tradicional 

atividade de Natal que realizamos to-
das as épocas. “Este ano optou-se por 
razões várias, realizar em data próxima 
do dia de Reis”, explicou o professor 
João Pedro Ferreira, coordenador do 
SFFRSC. Esta foi uma atividade aberta 
a todos os atletas da Escola de Futebol 
Real Sport Clube, divididos por Esca-
lões em dois turnos ao longo da manhã 
desse sábado, sem qualquer carácter 
classificativo, foi unicamente participa-
tivo. Estiveram presentes mais de 250 

A iniciativa da Escola de Futebol aconteceu na manhã de dia 4 de janeiro e contou com centenas de 
participantes.

atletas que apesar de ain-
da estarem em período 
de férias escolares deci-
diram participar. Além do 
carater lúdico da ativida-
de, neste tipo de iniciativa 
o SFFRSC tem por tradi-
ção associar o programa 
“MARCA UM GOLO PELA 
SOLIDARIEDADE”. Este 
consiste na entrega de 
um artigo para ser doado 
a instituições de solidariedade social do 
Concelho de Sintra. “Este ano a opção 
foi em Brinquedos didáticos da LEGO. 

No final recolhemos 
mais de 100 artigos que 
aguardam entrega da 
Direção às instituições a 
beneficiar”, revelou João 
Pedro Ferreira. Sendo 
dia de Reis, também os 
atletas do Real SC rece-
beram uma oferta. Este 
ano foi uma “Gola Térmi-
ca” que poderão utilizar 
nos seus treinos. Para-

lelamente, este tipo de iniciativas pro-
cura desenvolver o convívio, a amizade 
e a partilha entre atletas e técnicos do 
clube.
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ção de uma grande penalidade, o Loures 
chegou ao empate. Apesar de a equipa ter 
procurado criar linhas de passe e ataque 
durante toda a partida, o técnico admite 
que os jogadores não foram tão fortes na 
segunda parte. “É importante enaltecer a 
grandiosidade dos jogadores que até ao 
apito final procuram trazer os três pon-
tos. Este resultado apesar de não ser o 
desejado, em nada vai afetar a prepara-
ção do próximo: vamos jogar em casa 
com um grande adversário, tem tudo 
para ser um bom jogo e seguramente va-
mos merecer vencer!”

REAL SPORT CLUBE 2-1 Pinhalnovense

1.º Dezembro 1-0 REAL SPORT CLUBE

GS Loures 1-1 REAL SPORT CLUBE 

REAL SPORT CLUBE 3-0 Sacavenense

campeonato de portugal

Real SC mais perto da liderança

18.ª Jornada

16.ª Jornada

19.ª Jornada

17.ª Jornada

O ano começou com dérbi em casa 
do 1.º Dezembro que assinalou a 
primeira derrota do Real SC desde 

27 de outubro quando empatou 0-0 com 
o Louletano. Na jornada seguinte, o Real 
SC recebeu o Sacavenense e a equipa de 
Hugo Martins queria recuperar pontos. A 
primeira parte foi bastante anímica, com 
a equipa a procurar encontrar o seu me-
lhor método e ritmo. Na segunda parte, 
Ibraime Cassama abriu o marcador e 
pouco depois Márcio Fernandes dilatou 
para o 2-0. Já nos 10 minutos finais, Di-
namite fechou as contas para o 3-0. Em 
cima do apito final, o árbitro assinalou 
grande penalidade a favor do Sacave-
nense, mas André Paulo negou o tento 
e o resultado ficou inalterado. Com este 
resultado e beneficiando do empate do 
Olhanense com o Sintrense, o Real SC 
mantém o segundo lugar com menos um 
ponto. “No primeiro jogo do ano, não foi 

o resultado nem a exibição 
que queríamos e isso preju-
dicou-nos. Não nos focámos 
o suficiente, assim como na 
primeira parte deste jogo 
com o Sacavenense. Quando 
assim é, torna-se mais difí-
cil superar os adversários“, 
disse o técnico. Hugo Martins 
considera que apesar das di-
ficuldades da primeira parte, 
os jogadores conseguiram 

superar e voltar a encontrar o caminho 
certo e, por isso, os resultados aparece-
ram. A jornada 18 jogou-se em casa com 
o CD Pinhalnovense e a vitória do Real SC 
levou a equipa para a liderança da clas-
sificação do Campeonato de Portugal. 
André Almeida marcou o primeiro aos 23 
minutos. Uma vantagem que se manteve 
até ao intervalo. Diogo David aumentou a 
vantagem já depois do minuto 70. Pouco 
depois o Pinhalnovense marcou e selou o 
resultado em 2-1. O Real SC terminou o 
jogo com 10 em campo depois da expul-
são do capitão Paulinho por acumulação 
de cartão amarelo assinalado pelo árbi-
tro já no período de descontos. Depois de 
ter conseguido ultrapassar o Olhanense 
na jornada 18, o resultado por um igual 
em Loures volta a deixar o Real SC em 
segundo lugar da classificação. Aos 20 
minutos de jogo Daniel Almeida abriu o 
marcador, mas pouco depois, na marca- Aguinaldo Veiga (avançado)

Reforço no ataque
Este é um reforço importante para 
ajudar a equipa na caminhada para a 
subida. O avançado passou por vários 
clubes nacionais e estrangeiros e é 
internacional por Angola.
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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

Torreense 2-2 REAL SPORT CLUBE REAL SPORT CLUBE 2-1 Oriental

Alcanenense 0-3 REAL SPORT CLUBE

Depois de ver o jogo adiado por cau-
sa do mau tempo, a equipa de Pe-
dro Guerreiro voltou a Torres Ve-

dras para disputar a jornada 16. O Real 
SC entrou forte em campo e procurou 
impor o seu ritmo de jogo, mas o Torre-
ense conseguiu encontrar equilíbrio e na 
primeira vez que alcança a grande área 
do Real SC consegue chegar ao golo. “A 
equipa sentiu muito o golo e só perto do 
intervalo é que conseguimos ter uma 
boa oportunidade de igualar, mas não 
concretizámos”, disse o treinador. Para 
a segunda parte, o técnico efetuou algu-
mas alterações e quando a equipa esta-
va a conseguir encontrar novo encaixe 
no jogo, o Torreense chega ao segundo 
golo. “Ficou muito difícil depois reagir a 
este resultado. Ainda assim há que valo-

rizar muito a equipa que conseguiu fazer 
dois golos e teve uma grande oportuni-
dade para chegar ao 3-2”, explicou Pedro 
Guerreiro acrescentando que “o que fica 
é que mais uma vez não conseguimos ter 
capacidade para ganhar fora. Esta equi-
pa está a ser penalizada por não conse-
guir pontuar fora e isso poderá ter um 
desenlace triste”. A penúltima jornada 
da 2.ª divisão do Campeonato Nacional 
jogou-se com o Cl. Oriental Lisboa. Ao 
intervalo, o Real SC estava a perder pela 
margem mínima. Pouco depois do início 
da segunda parte, Ricardo Cabral iguala 
a partida para aos 61 minutos Rodrigo 
Martins. O Real SC terminou a primei-
ra fase do Campeonato Nacional de Ju-
niores (2.ª Divisão) com uma vitória em 
casa do Ac Alcanenense.

“Os jogadores foram 
extraordinários 

na primeira fase”
Pedro Guerreiro

Na jornada 18 o Real SC marcou o pri-
meiro golo aos 23 minutos e foi apontado 
por Tomás Borges. A primeira parte ter-
minou com a equipa de Pedro Guerreiro 
em vantagem numérica após a expulsão 
de um jogador do Alcanenense. Já na 
segunda parte, Edney Ribeiro dilatou a 
vantagem no regresso ao campo e a dez 
minutos do fim do jogo, Tomás Borges 
bisou e fechou a contas do jogo. Rafael 

16.ª Jornada 17.ª Jornada

18.ª Jornada

campeonato nacional de juniores - 2.ª divisão

Juniores falham o play-off de subida

Batista também foi expulso a poucos mi-
nutos do fim do jogo por acumulação de 
cartão amarelo. O treinador considera 
que a equipa sofreu com falta de consis-
tência nos jogos fora. “Olhando para a 
equipa conseguimos perceber isso mes-
mo. Em casa, o grupo fez o melhor regis-
to de sempre na história da formação do 
Real SC: em nove jogos tivemos oito vitó-
rias e um empate. Mas fora em 27 pon-
tos possíveis apenas conseguimos fazer 
dez”, disse o técnico considerando que 
ainda assim “há uma valorização clara 
daquilo que é o jogo da equipa e daqui-
lo que são valorizações individuais. Os 
jogadores continuam bastante compro-
metidos e isso é extraordinário”. Para a 
fase de play-off para a manutenção, Pe-
dro Guerreiro garante que a equipa tem 
perspetivas de evolução e superação 
porque “há jogadores que têm capacida-
de de vir a ser profissionais de futebol”. 
O treinador deixa ainda uma palavra de 
felicitação ao Cs Marítimo da Madeira e 
ao GS Loures pelas vitórias que alcan-
çaram e lhes permitiu discutir o play-off 
de subida. Pedro Guerreiro felicita igual-
mente os adversários dos Juniores que, 
jogo após jogo, obrigou a equipa a procu-
rar ser melhor e superar-se. “Têm mui-
to mérito. Esta série D do Campeonato 
é muito forte, para mim foi a mais forte 
das cinco séries e por isso todos saímos 
a ganhar porque todos evoluímos”.
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Cerrado Novo - Campina Grande  Armazém 4 - A
2065-114 Belas      Tlm. 914008434

cameonato nacional de juniores b - serie d (manutenção)

Juvenis 
recuperam terreno

REAL SC 0-2 Casa Pia         Estrela Vendas Novas 0-6 RSC

REAL SC 5-2 PortimonensePraia Milfontes 0-4 REAL SC

6.ª Jornada 7.ª Jornada

9.ª Jornada8.ª Jornada

O ano não começou bem para os 
Juvenis. No regresso ao Cam-
peonato Nacional de Juniores B 

em casa, o Real SC acabou por perder 
os três pontos para o Casa Pia. A pri-
meira parte terminou com o marcador 
por abrir, mas aos 58 minutos 
o Casa Pia chegou à vantagem. 
Aos 66 minutos, o Real SC fica 
em vantagem numérica no 
campo depois da expulsão de 
Rodrigo Teixeira por acumu-
lação de cartão amarelo. Uma 
vantagem da qual os jogadores 
não conseguiram tirar partido. 
E Casa Pia chega ao 2-0 aos 81 
minutos. A jornada sete da fase 
de manutenção do Campeonato 
Nacional de Juniores B aconte-
ceu no Alentejo frente ao Estre-
la FC. Nos primeiros minutos 
de jogo, Mamadu Cande abriu o 
marcador e perto da meia hora 
bisou. Rodrigo Conceição dilatou a van-
tagem em cima do intervalo. Na segun-
da parte, a equipa agora orientada por 
Pedro Domingos marcou mais três. Aos 

União das FregUesias de QUelUz e Belas apoia o desporto

60 minutos Adul Djalo, cinco minutos 
depois marcou Jorge Tavares e depois 
do minuto 80 Leonardo Pina fechou as 
contas do jogo. Na jornada 8 da fase de 
manutenção aconteceu no sudoeste 
alentejano. A equipa de Pedro Domin-

gos goleou o Cd Praia Milfontes por 4-0. 
Mamadu Cande abriu o marcador pou-
co depois do primeiro quarto de hora 
de jogo e aos 32 minutos Adul Djalo. Na 

segunda parte, Mamadu Cande bisou 
aos 70 minutos e Rodrigo Conceição 
fechou as contas da goleada seis mi-
nutos depois. O Real SC terminou com 
10 em campo depois da expulsão de 
João Correia aos 86 minutos, por acu-

mulação de cartão amarelo. A 
jornada 9 aconteceu no campo 
n.º2 do Real SC. O Portimonen-
se marcou primeiro, logo ao 
minuto 8, mas na própria ba-
liza. O autogolo abriu caminho 
para a goleada protagonizada 
pelos jogadores orientados por 
Pedro Domingos. Na primeira 
parte, o Real SC ainda dilatou a 
vantagem para o 3-0, primeiro 
Adul Djalo e em cima da meia 
hora Mamadu Cande, que bi-
sou pouco depois do intervalo. 
O Portimonense marcou aos 64 
minutos e, já com o marcador 
a 5-1 por Rodrigo Conceição, 

os algarvios voltaram a marcar na con-
versão de uma grande penalidade. O 
resultado de 5-2 mantém o Real SC em 
terceiro lugar com 31 pontos.
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A equipa de Tiago Teixeira recebeu o 
Elvas para o primeiro jogo do ano. 
A jornada 5 da fase de manutenção 

no Campeonato Nacional de Juniores C 
terminou em goleada por 6-0 com o pri-
meiro golo a surgir logo no arranque da 
partida. Hugo Loureiro marcou os dois 
primeiros golos e perto da meia hora 
de jogo, o Elvas faz autogolo e o Real SC 
chega ao 4-0 apontado por Eduardo Fer-
nandes. A primeira parte termina com 
um resultado largo de 5-0 e o último golo 
do jogo apareceu logo no regresso ao 
relvado. Com esta goleada o Real SC vol-
ta a assumir a liderança da classificação 
com 28 pontos. A equipa de Tiago Teixei-
ra voltou a golear na jornada seis da fase 
de manutenção. Logo nos primeiros mi-
nutos o Real SC abriu o marcador e aos 
seis minutos de jogo já havia dois golos 
para a equipa da casa. Ainda na primeira 

campeonato nacional de juniores c - série e (manutenção)

Iniciados 
dão chuva de golos

REAL SPORT CLUBE 6-0 O Elvas

Borbense 0-9 REAL SPORT CLUBE

REAL SPORT CLUBE 4-0 FC Alverca

Estoril Praia 0-3 REAL SPORT CLUBE

5.ª Jornada

7.ª Jornada

6.ª Jornada

8.ª Jornada

parte, Hugo Loureiro bisou e resolveu o 
jogo com mais dois golos. “Foi um jogo 
que acabámos de tornar fácil por termos 
finalizado as oportunidades que tivemos 
logo ao princípio do jogo. Entrámos muito 
fortes e determinados, fizemos uma pri-
meira parte de grande nível. Na segunda 
parte, o jogo ficou mais equilibrado mas 
foi sempre controlado por nós e com 

hipóteses de dilatar a vantagem“, 
referiu Tiago Teixeira no rescaldo 
do jogo. A jornada 7 da fase de ma-
nutenção do Campeonato Nacional 
de Juniores C levou o Real SC até ao 
Alentejo. E em casa do Sc Borbense 
só deu Real SC com uma vitória al-
tamente expressiva de 9-0. Os golos 
começaram a surgir no marcador 
pouco depois dos 15 minutos iniciais 
por Diogo Belo. A superioridade do 

Real SC ficou comprovada. Ao intervalo, 
a equipa de Tiago Teixeira já vencia por 
4-0. No regresso ao campo, Hugo Lourei-
ro dilatou para o 5-0. A vitória alargada 
por 9-0 contou com dois golos apontados 
por Duarte Furtado e outros dois da auto-
ria de Dinis Guedes. Este resultado man-
tém o Real SC isolado na liderança da 
classificação com 34 pontos. Na jornada 
8 o Real SC foi até ao campo do Estoril 
Praia. A vitória por 3-0 não deixou mar-
gem para dúvidas do foco que a equipa 
traçou e tem cumprido para esta fase de 
manutenção no Nacional. Perto da meia 
hora, Diogo Belo abriu o marcador. Já na 
segunda parte, Hugo Loureiro dilatou e 
Cristian Puha fechou as contas em cima 
do apito final. Há mais de um mês que o 
Real SC não perde e lidera isolado a clas-
sificação com 37 pontos.

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
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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

Pais e filhos juntos pela dança
Hip-Hop de natal

A 32.ª Gala de Entrega de Prémios de 2019 da Federa-
ção Portuguesa de Kickboxing e Muaythai realizou-
-se na Fundação Champalimaud e o Mestre António 

Duarte recebeu o prémio de agradecimento pela confiança 
e respeito pelo trabalho desenvolvido. O mestre representa 
o Conselho Nacional de Graduações da Federação desde 
os anos 90 para a formação dos praticantes de Kickboxing 
e Muaythai.

O Mundial de Capoeira conta com a participação da atleta 
do Real SC, Daniela Silva (Bumbum), graduada e atual 
campeã Europeia. O Mestre Sargento irá participar no 

Enca/Muzenza – encontro académica ligado ao desporto Capo-
eira e todas as suas variáveis, será igualmente árbitro no Mun-
dial e o técnico principal dos 32 atletas nacionais em prova. 
Além disso, o responsável pela Capoeira no Real SC também 
irá dar um curso. Durante o Mundial, o Mestre Sargento vai 
ainda receber a última graduação da modalidade, passará a 
ser reconhecido mundialmente como poucos neste escalão da 
capoeira. A prova decorre entre 30 de janeiro e 2 de fevereiro 
na cidade de Curitiba, estado do Paraná.

Foi no dia 19 de Dezembro que se realizou a já 
tradicional Aula Natalícia de Hip-Hop, que con-
tou com os alunos do Professor Rodrigo Santos 

no Real SC. Esta aula juntou cerca de 100 pais e filhos 
e traduziu-se num excelente momento de convívio 
entre todos. Houve lugar a várias danças e brinca-
deiras entre todos e a  habitual troca de brinquedos 
usados (hábito que sensibiliza para a generosidade, a 
reciclagem e para a igualdade entre todos). Foi feito 
um balanço do ano 2019, foram premiadas algumas 
bailarinas e foi lançado o Christmas Challenge. 

Mestre António Duarte 
distinguido pela federação 10.º Mundial no Brasil

KicKboxing / muay-tHai capoeira



12 | Real Informação janeiro 2020 - N .º 224

PUB

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

Real SC conquista pódio 
Compound Seniores em Cáceres

Arqueiros em estágio 
para a Europa

tiro com arco

A secção de Tiro com Arco do Real Sport Clube 
participou no dia 12 de Janeiro no XIV Trofeo 
Cayetano Martinez Congregado excelente-

mente organizado pelo Club Arqueros San Jorge 
de Cáceres (Espanha). Nesta sua segunda partici-
pação nesta prova estiveram presentes 14 arquei-
ros do Real Sport Clube que obtiveram pódios nas 
diferentes categorias em competição e dos quais se 
destacam o pódio de Compound Seniores Homens 
apenas composto exclusivamente por arqueiros do 
Real Sport Clube: Cláudio Alves (Ouro), Vítor Hugo 
Ferreira (Prata) e João Carlos Alves (Bronze). Desta-
que também para os pódios de Ricardo Matos (Ouro) 
e Guilherme Domingues (Prata) em Compound Ju-
niores Homens e Patrícia Paixão (Bronze) em Com-
pound Juniores Senhoras. 

O Real SC vai levar cinco arqueiros para disputarem lugar na co-
mitiva nacional que irá representar o país no Campeonato da 
Europa de Tiro com Arco. Diogo Ramos, Cláudio Alves e Jorge 

Lima competem por lugares na cate-
goria sénior, enquanto Ana Gutierrez e 
Rita Pereira representam o clube em 
Arco Compound Mulheres. Elas terão 
de fazer os mínimos para integrar a 
comitiva nacional, do lado dos homens 
serão elegíveis os dois que tiverem 
melhor pontuação. As provas aconte-
cem nos dias 8 e 9 de fevereiro e a 7 e 8 
de março no Complexo Desportivo do 
Estádio Nacional do Jamor. O Campe-
onato Europeu de Tiro com Arco acon-
tece entre os dias 20 e 26 de maio na 
cidade turca de Antalya.
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homologada para “Estrelas World Ar-
chery Target Awards”, permitindo aos 
arqueiros certificar pontuações alcan-
çadas com os pins oficiais (500-525-
550-575-585 e 595 pontos). O torneio 
tem prize money, no máximo 500 euros 
para o 1.º classificado e com o mínimo 
de 30 euros para os 5.º, 6.º, 7.º e 8º lu-
gares nas categorias de Seniores. Em 
Freestyle, uma estreia nesta competi-
ção, o valor máximo está fixado nos 200 
euros e o mínimo será 40 euros atri-
buídos ao 3.º lugar. Esta prova contará 
com os apoios da Câmara Municipal de 
Sintra, das Juntas de Freguesia e da Fe-
deração Portuguesa de Tiro com Arco.

PUB

Equipa Recurvo Seniores é a 
melhor em Vila do Conde

Prova internacional de Sintra 
supera recorde de inscrições

tiro com arco

real arcHery tournament 2020

Decorreu domingo, 26 
de janeiro, no Pavi-
lhão Desportivo de 

Mindelo em Vila do Conde 
a 8.ª Prova do Campeona-
to Nacional de Sala 2019-
2020 da Federação Portu-
guesa de Tiro com Arco, 
organizada pelo Ginásio 
Clube Vilacondense. O Real 
Sport Clube através da sua 
Secção de Tiro com Arco esteve representado com oito arqueiros que lutaram pelos 
melhores lugares. “A prova correu bem. Apesar de termos poucos arqueiros em Vila 
do Conde, os resultados foram positivos”, comentou João Gutierrez, responsável pela 
secção de Tiro com Arco do Real SC.

O Torneio Internacional de Sintra 
realiza-se nos dias 22 e 23 de 
fevereiro no pavi-

lhão desportivo municipal 
de Casal de Cambra. A 
5.ª edição deste torneio 
conta com 130 arqueiros 
inscritos divididos pelas 
seguintes oito naciona-
lidades: Portugal tem 81 
arqueiros, Espanha tem 
31, Suíça tem 13 e África 
do Sul, China, Brasil, Ho-
landa e Itália terão cada país um arquei-
ro. Este número marca um novo recor-
de de inscrições em relação às quatro 

Classificações Finais
Individuais

•	2.º lugar: Diogo Ramos (arco recurvo 
seniores) 

•	3.º lugar: Jorge Lima (arco recurvo 
seniores)

•	3.º lugar: Daniel Fróis (arco recurvo 
veteranos)

•	3.º lugar: Cláudio Alves (arco compound 
seniores)

Equipas
•	1.º lugar: Arco recurvo seniores (Diogo 

Ramos, Jorge Lima e Guilherme 
Almeida)

edições anteriores Torneio Internacio-
nal de Sintra, o anterior máximo era 

de 96 inscrições no nosso 
segundo ano. O cabeça-
-de-cartaz do evento será 
o italiano Mauro Nespoli, 
arqueiro Recurvo de 32 
anos. Nespoli iniciou-se 
no Tiro com Arco em 1997 
tendo feito a sua estreia 
a nível internacional em 
2002. Actualmente é n.º 
4 do ranking mundial em 

Arco Recurvo Homens. O Torneio Inter-
nacional de Sintraencontra-se inscrita 
no calendário da World Archery e está 

apoio  oficial da secção de tiro com arco
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No dia 24 de janeiro, promovido 
pela secção de Shorinjikempo, 
teve lugar nas instalações do 

Real Sport club uma palestra relativa 
às temáticas de “Violência domésti-
ca “ e “ Abuso sexual sobre homens”.  
Foram momentos de aprendizagem e 
elucidação destas duas realidades que 
teimosamente custam a ser encaradas 
de frente não só pela sociedade em 
geral, como muitas das vezes pelos/
as violentados e agredidos(as). Peran-

te uma plateia de cerca de 30 
pessoas que se predispuse-
ram a saber mais e a tentar 
perceber este fenómeno, cada 
vez mais presente e constan-
te. Os oradores convidados 
fizeram-nos chegar toda a 
informação possível, estatísti-
cas, locais de aconselhamento 
e apoio e formas pos-
síveis de prevenção e 
ajuda. Durante toda a 
sessão foi manifesto 
o interesse dos pre-
sentes interagindo 
com questões e opi-
niões quando a isso 
eram “chamados” 

enriquecendo desta forma o 
momento. Fica a convicção de 
que o Shorinjikempo não é nem 
será, pelo menos na secção 
de Sintra, uma “coisa” onde 
se aprende só a dar murros e 
pontapés, mas sim que além 
disso tem um dever social e 
interventivo a cumprir para 
com a sociedade. Estamos a 
projetar um relacionado com o 
Bullying para dentro em breve. 

Por último, ficam os agradecimentos 
pela disponibilidade patenteada às en-
tidades envolvidas: Dr.ª Mónica Araújo 
de Albuquerque, da AMCV, Ângelo Fer-
nandes, da Associação Quebrar o Silên-
cio, ao Real Sport Club, pela disponibi-
lidade das instalações e a todos os pre-
sentes que dessa forma justificaram a 
continuidade de ações deste cariz.

PUB

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

Real SC recebeu palestra sobre violência 
doméstica e abuso sexual sobre homens

sHorinji Kempo

Estiveram presentes dois técnicos com larga experiencia de trabalho no terreno, a Dr.ª Mónica Araújo 
de Albuquerque da AMCV (Associação das Mulheres contra a Violência) e Ângelo Fernandes em 
representação da associação “Quebrar o Silêncio”. 

ângelo fernandes
associação “Quebrar o silêncio”

mónica araújo, associação das mulheres contra a violência
e mestre josé araújo
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