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Tolerância zero 
contra o racismo

Muito se tem falado nos últimos 
tempos sobre o racismo no futebol 
a pretexto do que se passou com o 

jogador Marega do Futebol Clube do Por-
to, um caso que gerou no imediato diver-
sas reações para o tal momento mediáti-
co. A realidade é que casos destes têm-se 
multiplicado tanto no futebol nacional e 
internacional como numa ou noutra mo-
dalidade desportiva de emoções e paixões 
coletivas. São na maioria os cânticos nas 
bancadas, mas também podem ser uma 
simples piada, uma expressão ou um 
gesto que acabam por ferir a dignidade do 
atleta. Centrando-nos no desporto-rei, as 
principais instâncias que regulam o fute-
bol têm procurado combater o racismo, 
a xenofobia e a violência, seja ela de que 
tipo for, com campanhas de sensibiliza-
ção e agravamento de medidas discipli-
nares. Por exemplo, a FIFA já duplicou no 
seu código disciplinar o castigo mínimo 
previsto para intervenientes do futebol 
que tenham comportamentos racistas, 
podendo agora ser castigados com dez 
jogos de suspensão. As alterações intro-
duzidas permitem também que um clube 
possa ser despromovido ou expulso da 
competição ou os árbitros interromperem 
um jogo por incidentes racistas, podendo 
mesmo dá-lo por encerrado e atribuir a 
derrota à equipa infratora.  Em Linha com 
a FIFA também a UEFA introduziu no re-
gulamento disciplinar penalizações mais 
duras e tem estado a promover uma cam-
panha com a mensagem “Não ao Racis-
mo” tendo em vista aumentar a consciên-
cia pública para a intolerância no futebol. 
Nas competições de clubes da UEFA, são 
publicadas mensagens contra o racismo 
nos comunicados e nos estádios são emiti-
dos vídeos com declarações de jogadores 
a apoiar a campanha. Em cada jogo são 
também exibidas no relvado tarjas “Não 
ao Racismo”, são trocados galhardetes 

com a mesma mensagem e os capitães de 
equipa usam braçadeiras “Unidos Contra 
o Racismo”. Se é verdade que tem havido 
uma maior preocupação no combate ao 
racismo, à discriminação e à intolerância 
no futebol, também é verdade que nem 
todas as medidas têm sido eficientes por-
que, como bem sabemos, muitas situa-
ções identificadas como comportamentos 
racistas ocorrem sem que sejam punidas 
e nem sempre as campanhas surtem os 
efeitos desejados. Veja-se, por exemplo, o 
caso da campanha que a federação italia-
na decidiu lançar com a utilização de ima-
gens de macacos o que é completamente 
insensato, contraproducente e arruina 
qualquer intenção positiva da cruzada 
contra o racismo. Daí à polémica foi um 
pequeno passo. Em Portugal, também 
as instâncias federativas e associativas 
bem como a Liga de clubes e os decisores 
políticos têm procurado unir as mãos no 
combate. Para além de algumas ações de 
sensibilização junto dos clubes e em cada 
jogo, está já em vigor a Lei n.º 113/2019 
de 11 de setembro que estabelece o re-
gime jurídico da segurança e combate ao 
racismo, à xenofobia e à intolerância nos 
espetáculos desportivos. Através deste 
novo quadro legal, foi criada a Autoridade 
para a Prevenção e Combate à Violência 
no Desporto e reforçadas algumas medi-
das preventivas e sancionatórias. Pode-
-se não concordar com esta ou aquela 
medida, mas para além da condenação de 
qualquer ato de racismo e discriminação 
ou violência, até contra agentes de segu-
rança, que ocorrem no desporto, devemos 
estar todos unidos sobretudo na luta diá-
ria contra estes problemas. A tolerância 
zero deve começar desde logo pela pre-
venção nas escolas. É tempo de agir e de 
sermos todos agentes de mudança!  

O presidente da direção,
Adelino Ramos

Em Foco!

AcroReal 
em Casal de Cambra

A classe de representação de ginástica acrobática do Real SC vai participar na Gala Shotokats no próximo dia 29 de março. Este é um evento organizado pelo Centro Shotokai de Queluz e tem 
inicio às 15h30. 

Real SC vai ao DançAlhandra

Mais uma vez a classe III de Dança 

Contemporânea, orientada pela 

professora Sandra Santos, vai 

participar no Festival de Alhandra, 

um evento que já vai na oitava edição. 

Entre workshops e palestras, as 

alunas do Real SC vão apresentar 

a coreografia “The begining of the 

end”, sobre o impacto no mundo dos 

incêndios florestais. O DançAlhandra 

acontece a 21 de março a partir das 

18 horas.

Gym for Life Portugal 

O Real SC vai marcar presença no 

primeiro grande evento nacional de 

ginástica promovido pela Federação 

portuguesa. O Gym for Life 

acontece entre os dias 3 e 5 de abril 

no pavilhão multiusos de Odivelas. 
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Patrícia Paixão

Compound Sénior Homens Elisabete Hryoryeva

Patrícia Paixão
bicampeã nacional

tiro Com arCo

A representação da secção de tiro com arco do Real Sport Clube foi a mais premia-
da entre as 17 equipas presentes na penúltima prova do campeonato nacional de 
sala da FPTA, no Montijo. Destaques para as vitórias individuais de Jonah Wiltha-

gen, em arco recurvo, e Vítor Ferreira, em arco compound, nas categorias de seniores 
masculinos. Elisabete Hryoryeva, João Pereira, Carlos Almeida, Bárbara Duarte, David 
Hryor’Yev e Patrícia Paixão completam a lista de vencedores, uma lista com 14 pó-
dios individuais e sete coletivos. A equipa sénior masculina de arco recurvo esteve em 
particular destaque, garantiu uma vitória tranquila e ficou a apenas quatro pontos do 
recorde nacional. Nesta altura, ainda com uma prova por realizar, já é seguro dizer que 
a Patrícia Paixão é bicampeã nacional júnior compound de sala.

Individuais
•	Elisabete Hryoryeva, 1°
•	João Pereira, 1°
•	Gabriel Chan, 4°
•	Giselle de Sousa, 2°
•	Maria Teresa Nogueira, 3°
•	Jonah Wilthagen 1°
•	Diogo Ramos 3°
•	Jorge Lima, 4°
•	Guilherme Almeida, 9°
•	Carlos Almeida, 1°
•	Daniel Fróis, 5°

•	Pedro Duarte, 10°
•	Bárbara Duarte, 1°
•	David Hryor’ yev, 1°
•	Patrícia Paixão, 1°
•	Ricardo Matos, 3°
•	Guilherme Domingues, 4°
•	Rita Pereira, 3°
•	Vítor Ferreira, 3°
•	Gonçalo Freitas, 4°
•	Cláudio Alves, 5°
•	Diogo Freire, 21°
•	João Carlos Alves, 2°

•	Rui Freitas, 7°
•	Francisco Freire, 6°
•	Guilherme Abrantes, 8°

Equipas
•	Recurvo Sénior Homens, 1°
•	Recurvo Veterano Homens, 2°
•	Compound Sénior Homens, 1°
•	Compound Veterano Homens, 2°
•	Mista compound cadete, 1°
•	Mista compound júnior, 1°
•	Mista compound sénior, 2°

Classificações Finais

•	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
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Na competição feminina, a também número 1 do 
ranking nacional, derrotou a segunda melhor da 
temporada de sala e finalista do torneio do ano 
passado, a jovem Catarina Quitério, a uma sema-
na da prova final do campeonato nacional. Raquel 
Domingues foi terceira, e Paula Catita, terceira nas 
últimas duas edições, foi desta vez a quarta clas-
sificada. Na competição feminina, a vencedora dos 
jovens (13-18 anos) do ano passado, arrecadou a 
vitória, triunfando na final frente à internacional 
sul-africana, Lizl Kuschke. A galeria de vencedo-
res do Real Archery Tournament Sintra 2020 inclui 
ainda o algarvio Filipe Marques, que triunfou na 
categoria Freestyle, que inclui diversos arcos que 
não usam miras. Nas categorias dos mais novos, o 
infantil Alberto Montalvo Lafuente, e o jovem Tia-
go Rodrigues, de Portugal, foram os vencedores na 
divisão Recurvo, enquanto na divisão Compound, 
as vitórias pertenceram a João Martim Pereira, de 
Portugal, e a Cloé Isch, da Suíça.  

Vitória italiana no torneio 
internacional de Tiro com Arco

rEal arCHEry tournamEnt Sintra 2020

Mauro Nespoli, de Itália, ganhou a 
competição de Recurvo mascu-
lino, e Sérgio Martinez Garrido, 

de Espanha, ganhou o prémio principal, 
na categoria Compound masculino. Nas 
senhoras, triunfaram a luso-ucraniana 
Milana Tkachenko, em Recurvo, e a jo-
vem espanhola Ana Pedraza Cambero, 
em Compound. Foi a estreia de Nespoli, 
em Portugal, e com uma marca de qua-
lificação, apenas um ponto abaixo do 
recorde pessoal: fez 593 pontos, em 600 
possíveis. Na final da categoria rainha do 
Tiro com Arco, o arqueiro italiano triun-
fou sobre o número 1 do ranking nacional 
de Sala, Nuno Carneiro. Pedro Nogueira 
foi o terceiro, depois de derrotar na final 
de bronze, o duplo campeão da prova, e 
finalista das últimas três edições, Jonah 
Wilthagen, da Holanda. 

Um campeão olímpico ganhou a prova internacional de Tiro com Arco, organizada pelo Real Sport 
Clube. A quinta edição deste torneio no pavilhão municipal de Casal de Cambra (Sintra), ficou ainda 
marcada por um gesto inspirador de fairplay que envolveu um jogador da casa.

apoio  oficial da Secção de tiro com arco

mauro nespoli
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Fairplay 
na final de Compound

Na divisão Compound, a final ficou mar-
cada por um gesto de fair play do vence-
dor, o espanhol Sergio Martinez Garrido, 
que arrancou um aplauso prolongado, 
do público que encheu a bancada do Pa-
vilhão Municipal de Casal de Cambra. 
Perante a incapacidade do finalista Cláu-
dio Alves, atirar uma das flechas, Sergio 
Martinez Garrido, abdicou de atirar tam-
bém a flecha, recusando-se desta a for-
ma aproveitar uma vantagem que seria 
mais que suficiente para triunfar no tor-
neio. Sergio Martinez Garrido, internacio-
nal da seleção espanhola, ganhou a final, 
tal como tinha acontecido em 2017, frente 
a Cláudio Alves, o número 4 português e 
também internacional, mas por Portugal.

Inscreveram-se neste torneio, um nú-
mero recorde de 130 participantes, que 
durante dois dias, juntamente com trei-
nadores, dirigentes, amigos e familiares 
encheram o Pavilhão Municipal de Ca-
sal de Cambra. O Real Archery Tourna-
ment  Sintra 2020 voltou a distribuir prize 
money aos melhores de cada categoria 
sénior, num total de 36 ar-
queiros. O Real SC agradece 
mais uma vez o apoio funda-
mental da CM Sintra, das UF 
de Massamá e Monte Abraão 
e UF de Queluz e Belas, bem 
como do patrocinador oficial 
Princeville Capital e de vá-
rias empresas que contribui-
ram para o sucesso do even-
to desportivo.
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Sergio martinez Garrido e Cláudio alves
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Pilates: uma modalidade 
para todas as idades

SaúdE E bEm-EStar

Para entender a origem do Pilates 
é preciso recuar no tempo até à 
década de 1920 quando Joseph 

Hubertus Pilates, alemão filho de um 
ginasta e uma naturopata, juntou numa 
só modalidade o melhor de dois mun-
dos: exercícios orientais e ocidentais. 
Com o Pilates passaria a ser possível 
encontrar equilíbrio entre a contem-
plação, o relaxamento, o autoconheci-
mento e a ligação entre corpo, mente 
e espírito. “O Pilates surgiu através da 
minha profissão. Como fisioterapeuta 
sempre tive interesse 
nas áreas do bem-es-
tar relacionadas com 
a saúde, considerando 
que andam ou devem 
andar sempre de mãos dadas. Come-
cei por tirar formações na área da pre-
paração para o nascimento, incluindo 
exercício durante o pré e pós-parto. De 

Pilates é uma modalidade criada com objetivo de melhorar a flexibilidade e gerar maior bem-estar 
físico e mental. No Real SC, as aulas são agora orientadas pela fisioterapeuta Vera Verdades. 

seguida, decidi experimentar 
o Pilates Clínico. Lembro-
-me de me inscrever apenas 
no primeiro módulo de for-
mação por pensar que talvez 
não me identificasse, por ter 
ideias pré-concebidas de ser 
demasiado calmo para mim. 
Surpresa das surpresas… foi 
amor à primeira vista”, ex-
plicou a professora Vera Ver-
dades. Hoje em dia, a prática 
de Pilates evoluiu e ganhou 

forma qua-
se persona-
lizada ao gosto, capa-
cidade e necessidade 
de cada individuo. 

“Percebi que o Pilates Clínico pode ser 
praticado por qualquer pessoa, com ou 
sem lesão, dos quatro anos até perde-
mos a conta da idade! Tudo é adaptável, 

tudo é moldável e personalizável para 
que todos possam beneficiar ao máxi-
mo”, realçou a professora que admitiu 
ter iniciado o ensino em 2018.
Quando tentamos enumerar os benefí-
cios da prática de Pilates, por mais opi-
niões válidas que possam existir, é cer-

“Antes de tudo, 
aprenda a respirar”

Joseph Pilates

Vera Verdades 
e a classe do real SC
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nível do nosso sistema nervoso central. 
Ainda numa fase inicial, começamos 
a trabalhar a ativação dos músculos 
profundos do core (aqueles que estabi-
lizam a nossa coluna), quer a nível da 
região lombo-pélvica, dorsal quer cer-
vical. Depois, juntamos a respiração. 
Já dizia Joseph Pilates “Antes de tudo, 
aprenda a respirar”. 
No Real SC, as aulas de Pilates estão 

direcionadas para qualquer idade e ex-
periência gímnica. Apesar de poder ser 
praticado a partir dos quatro anos, a 
professora Vera Verdades referiu que 
os exercícios que tem levado a cabo 
nas aulas não estão adaptados a tão 
tenra idade, mas é possível absorver 
adolescentes na classe. Outro dado 
importante está relacionado com a pe-
riodicidade com que se frequentam as 
aulas e se pratica Pilates. A professo-
ra Vera Verdades aconselha a prática 
da modalidade entre duas a três vezes 
por semana, com um treino entre 45 a 
60 minutos. “É igualmente importante 
que os alunos mantenham a prática por 
longos períodos de tempo e consolidem 
exercícios específicos em casa para fa-
cilitar a sua aprendizagem e garantir 
o máximo de benefícios”, explicou. As 
aulas de Pilates no Real SC acontecem 
à quarta-feira às 19h45 e à sexta-feira 
às 20h00. 

Vem experimentar 
gratuitamente!

PUB

to que todas concordam na melhoria 
do bem-estar e consciência corporal. 
“Em primeiro lugar vem a consciência 
corporal. Difícil de explicar porque ao 
passarmos muito tempo desalinhados 
pensamos que essa é a nossa posição 
“normal”. Garantidamente as nossas 
alunas já sabem do que estou a falar! 
Alterar esta posição leva tempo pois é 
necessário haver uma reorganização a 

A “magia” da prática de Pilates:
•	Melhor consciência corporal;
•	Melhor postura e capacidade de 

autocorreção;
•	Alívio de tensões musculares;
•	Alívio de dores;
•	Maior mobilidade articular;
•	Maior flexibilidade muscular;
•	Mais força muscular;
•	Mais resistência;
•	Melhor equilíbrio e coordenação;
•	Melhor capacidade de concentração.



8 | Real Informação fevereiro 2020 - N .º 225

PUBPUB

primeiro golo apareceu logo no primeiro 
minuto de jogo e foi apontado por Diogo 
David. A vantagem quebrou um pouco a 
estratégia e ritmo do jogo, com o Real 
SC a apresentar uma primeira parte com 
pouco espetáculo de futebol. Na segunda 

parte, o Real SC entrou mais organi-
zado e a procurar o golo. O resultado 
final fixou-se no 3-0 com a marcação 
de duas grandes penalidades, a úl-
tima em cima do apito final. “Fomos 
mais fortes, apesar de não termos 
feito um jogo com muita qualidade. 
Penso que o golo logo no início do 
jogo pode ter influenciado no que 
respeita à mentalidade e forma como 
devíamos ter encarado este jogo”, 
considerou o treinador Hugo Martins 
ressalvando que na segunda parte 
a equipa esteve melhor. A jornada 

23 levou o Real SC até Sintra para mais 
um dérbi com o SU Sintrense. O primeiro 
golo apareceu logo aos oito minutos e foi 
assinalado por Ballack. Vantagem para 
o Real SC que se manteve até ao inter-
valo. Na segunda parte, a equipa conse-
guiu segurar o resultado e aos 73 minu-
tos Ventura fechou as contas do dérbi no 
2-0.  O Real SC mantém o primeiro lugar 
na classificação com 53 pontos, mais dois 
que o Olhanense.

REAL SPORT CLUBE 3-0 Armacenenses

REAL SPORT CLUBE 1-1 Olhanense

Sintrense 0-2 REAL SPORT CLUBE 

Aljustrelense 1-6 REAL SPORT CLUBE 

Oriental 0-2 REAL SPORT CLUBE

CamPEonato dE PortuGal

Real SC assume liderança

22.ª Jornada

20.ª Jornada

23.ª Jornada

24.ª Jornada

21.ª Jornada

O Real SC recebeu o Olhanense para a 
jornada 20 do campeonato. Um jogo 
onde as duas equipas queriam pon-

tuar e garantir vantagem sobre o adver-
sário direto à liderança da classificação. 
Depois de uma semana de muita chuva 
e humidade que deixou o campo do 
Real SC bastante fustigado, a dificul-
dade do confronto de líderes aumen-
tou substancialmente. Na primeira 
parte, o Real SC conseguiu dominar o 
ritmo do jogo e as oportunidades apa-
receram de forma tímida, sem gran-
de abertura à finalização com golo. 
Ao intervalo o marcador continuava 
a zeros. No segundo tempo, os algar-
vios entraram em campo com maior 
agressividade, mas a equipa de Hugo 
Martins estava preparada para tra-
var a ofensiva. Bastou um deslize na 
grande numa jogada de ataque para que 
o Olhanense fizesse golo. Em cima do mi-
nuto 90, um autogolo repôs a igualdade 
no marcador e fechou as contas do jogo. 
“Na segunda parte, houve momentos em 
que o jogo partiu e foi aí que o Olhanen-
se chegou ao golo”, analisou o treinador 
acrescentando que a equipa tentou tudo 
o que estava ao seu alcance. “Apesar de 
não ser o resultado que pretendíamos, 
acho o empate é justo.” Numa análise ao 

confronto direto, os algarvios estão em 
vantagem porque na primeira volta ven-
ceram em Olhão por 3-2. Na jornada 21, a 
equipa de Hugo Martins venceu em casa 
do Oriental de Lisboa. O primeiro golo 
apareceu aos 19 minutos e foi apontado 

por Daniel Almeida. Perto do intervalo, 
Ryan fez o secundo e fechou as contas do 
jogo. Na jornada 22 o Real SC recebeu e 
venceu os algarvios de Armação de Pêra. 
“Sem fazer um jogo fantástico, acabámos 
por vencer com toda a justiça”, conside-
rou o treinador Hugo Martins. Foi uma 
vitória expressiva por 3-0 que beneficiou 
com a derrota do Olhanense e garante o 
regresso ao primeiro lugar da classifi-
cação, com dois pontos de diferença. O 
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Cerrado Novo - Campina Grande  Armazém 4 - A
2065-114 Belas      Tlm. 914008434

Torreense 2-2 REAL SPORT CLUBE Oriental 0-2 REAL SPORT CLUBE

REAL SPORT CLUBE 1-0 Alcanenense

O Torreense foi o adversário 
deste arranque da fase de 
manutenção do Campeona-

to Nacional de Juniores. Perto do 
primeiro quarto de hora de jogo, 
Edney Ribeiro abre o marcador. O 
empate apareceu perto do interva-
lo e deixa o jogo relançado para a 
segunda parte. Aos 74 minutos, o 
Torreense chega ao golo da vanta-
gem. “O Torreense é uma equipa 
muito eficaz e extremamente bem 
organizada. Fez três remates ao 
longo jogo todo e fez dois golos”, dis-
se o treinador Pedro Guerreiro. Sem 
desistir de que era possível inverter 
e recuperar pontos, o Real SC con-
seguiu igualar e terminou o jogo com 
um empate 2-2. Um resultado que não 
reflete o desempenho dos jogadores 
de Pedro Guerreiro. A equipa mostrou 
mais garra e criou mais lances e rema-
tes perigosos, mas a faltou a eficácia. 
“Criámos diversas situações. A equipa 
esteve muito bem, apesar do resultado 
final. O empate tem um sabor agridoce, 
mas vamos continuar a trabalhar”. O 
Real SC somou três pontos na segun-
da jornada da fase de manutenção da 
segunda divisão do campeonato nacio-
nal de juniores, num jogo no campo do 

Oriental de Lisboa. Aos 18 minutos, Ed-
ney Ribeiro abriu as contas do jogo e ao 
intervalo o Real SC mantinha a vitória 
pela margem mínima. Já na segunda 
parte, Edney Ribeiro bisou aos 64 minu-
tos e garantiu a vitória da equipa. “Foi 
um jogo muito equilibrado onde pro-
curámos utilizar uma estratégia que 
pudesse neutralizar o jogo do Oriental. 
Nos minutos iniciais, mostrámos um 
jogo diferente daquilo que costumamos 

19.ª Jornada 20.ª Jornada

21.ª Jornada

CamPEonato naCional dE JuniorES - 2.ª diViSão (manutEnção)

Juniores bem lançados 
no arranque da segunda fase

fazer e isso deu resultado com o 
primeiro golo a surgir aos 20 mi-
nutos”, disse o treinador. Pedro 
Guerreiro considera que, face ao 
que foi jogado, o resultado foi justo. 
“Grande atitude e grande compro-
misso dos jogadores face ao que 
tínhamos estipulado”.  

Objetivos traçados

Para esta segunda fase, o trei-
nador admite que cada jogo 
deve ser encarado como uma 

final e é preciso estar focado porque 
o adversário teme sempre o Real SC. 
“Esta campeonato tem uma vantagem, 
o facto de não parar, isso é bom porque 
gostamos de competir. A equipa está 
com muita sede para competir, se gal-
vanizar e superar nesta fase. Sou um 
treinador encantado com estes jogado-
res”, disse Pedro Guerreiro. O técnico 
frisou ainda que para a fase de manu-
tenção a equipa tem objetivos coletivos, 
mas também individuais. “Queremos 
potenciar jogadores ao máximo para 
os seniores do clube,este é o primeiro 
objetivo. Depois também queremos po-
tenciar juniores de primeiro ano para 
que venham a ser a base da equpa na 
próxima época”, disse o técnico.

“Temos objetivos definidos 
porque quem joga no 

Real SC, joga para ganhar!”
Pedro Guerreiro
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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

CamEonato naCional dE JuniorES b - SEriE d (manutEnção)

Juvenis perto da manutenção 

CD Cova Piedade 1-1 REAL SC  REAL SC 3-1 AD Oeiras

Casa Pia 3-2 REAL SCLouletano 1-2 REAL SC

10.ª Jornada 11.ª Jornada

13.ª Jornada12.ª Jornada

Na jornada 10 da fase de manuten-
ção, os Juniores B foram até à 
margem sul para defrontar o Cova 

da Piedade. O Real SC marcou primeiro, 
mas o golo só apareceu aos 61 minutos. 
Pouco depois e na sequência de uma 
grande penalidade, o adversário igualou 
a partida. Um empate a uma bola que 
empurra a equipa orientada por Pedro 
Domingos para o quarto lugar da classifi-
cação, sendo ultrapassado por um ponto 
pelo Casa Pia. Na jornada 11, o Real SC 
recebeu e venceu o Oeiras por 3-1. O pri-
meiro golo foi do adversário e surgiu per-
to da meia hora. A poucos minutos do in-
tervalo, Mamadu Cande igualou a partida 
e relançou o jogo. No regresso ao campo 
n.º 2, Adul Djalo virou o resultado a favor 
do Real SC. Aos 81 minutos, Zacarias Bal-
de marca o último golo do jogo e fecha as 
contas do encontro. Esta vitória coloca o 
Real SC em terceiro lugar com 35 pontos, 
beneficiando da derrota do Casa Pia por 
1-0 com o Portimonense. Quando faltam 
duas jornadas para o fim do calendário, 
a equipa orientada por Pedro Domingos 
foi a Loulé vencer por 2-1. Passava pouco 

da meia hora, quando o Real SC abriu o 
marcador com um golo apontado por Ro-
drigo Conceição. Ao intervalo, o resulta-
do dava vantagem mínima ao Real SC. O 
Louletano chegou ao golo aos 66 minutos 
e relançou o jogo. Já depois do minuto 80, 
Leonardo Pina marcou e fechou as con-
tas. Faltam dois jogos e o Real SC soma 
38 pontos no segundo lugar da classifica-
ção. Quando faltam duas jornadas para o 
fim do calendário, a equipa orientada por 

Pedro Domingos foi a Loulé vencer por 
2-1. Passava pouco da meia hora, quan-
do o Real SC abriu o marcador com um 
golo apontado por Rodrigo Conceição. Ao 
intervalo, o resultado dava vantagem mí-
nima ao Real SC. O Louletano chegou ao 
golo aos 66 minutos e relançou o jogo. Já 
depois do minuto 80, Leonardo Pina mar-
cou e fechou as contas. Faltam dois jogos 
e o Real SC soma 38 pontos no segundo 
lugar da classificação.

União Das FrEGUEsias DE QUELUz E BELas apoia o DEsporto
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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

A equipa de Tiago Teixeira 
recebeu o Oeiras para 
um jogo a contar para 

a jornada 9 da fase de manu-
tenção. Uma vitória expressiva 
por 3-0 conseguida com prova 
do esforço, união e superiori-
dade do coletivo e destaque de 
algumas individualidades. O 
primeiro golo apareceu perto 
da meia hora e já na segunda 
parte o Real SC dilatou com 
a conversão de uma grande 
penalidade. Aos 66 minutos, 
Adam Aouissi fechou as contas do jogo. 
A equipa orientada por Tiago Teixeira 
continua focada na liderança da fase de 
manutenção no Campeonato Nacional. 
Em Almeirim defrontou e venceu por 
2-0 o Footkart Efka. Os golos só apa-
receram na segunda parte do jogo. Bu-
bacar Seidi marcou o primeiro aos 66 
minutos e, pouco depois, Luís Gomes 
fechou as contas do jogo. À 10.ª jornada 
o Real SC lidera isolado a classificação 
com 43 pontos. A equipa orientada por 
Tiago Teixeira recebeu o GS Loures 
na jornada 11 e venceu por 3-1. Hugo 

CamPEonato naCional dE JuniorES C - SériE E (manutEnção)

Iniciados fortes na liderança

REAL SPORT CLUBE 3-0 AD Oeiras

REAL SPORT CLUBE 3-1 GS Loures

Footkart 0-2 REAL SPORT CLUBE

O Elvas 0-6 REAL SPORT CLUBE

FC Alverca 0-4 REAL SPORT CLUBE

9.ª Jornada

11.ª Jornada

10.ª Jornada

12.ª Jornada

13.ª Jornada

Loureiro marcou primeiro aos 14 mi-
nutos e bisou pouco depois. Estava feito 
o 2-0 que se manteve até ao intervalo. 
Já na segunda parte o Loures marcou 
e diminuiu a desvantagem, mas o Real 
SC conseguiu chegar ao 3-1. Esta vitó-
ria reforça a liderança do Real SC na 
classificação da fase de manutenção 
do Campeonato Nacional de Juniores 
C. Na deslocação a Elvas para a jorna-
da 12 da fase de manutenção, a equi-
pa de Tiago Teixeira bateu nas redes 
adversárias seis vezes, sem qualquer 
resposta. Uma chuva de golos que só 
começou na segunda parte. Adulai 

Candé marcou o primeiro aos 
49 minutos. Hugo Loureiro bi-
sou aos 50 e 53 minutos. Os 
outros dois golos foram prota-
gonizados por João Peti e Bru-
no Cordeiro. A fechar as con-
tas do jogo hat-trick de Hugo 
Loureiro aos 73 minutos. “Foi 
um jogo que, apesar do domí-
nio ter sido todo nosso, teve 
duas partes distintas”, disse 
Tiago Teixeira. O treinador 
refere que na primeira parte, 
a equipa entrou forte e ainda 

teve três oportunidades para golo q 
não concretiziou. “O Elvas equilibrou ao 
longo do primeiro tempo e fomos para 
intervalo empatados a zero. Ao interva-
lo, retificamos e organizamos melhor 
fazendo uma substituição”, explicou o 
técnico. “A segunda parte foi dominada 
por completo por nós com uma entrada 
forte. Marcámos cedo o golo e a partir 
daí o Elvas teve de subir mais as linhas 
para tentar o empate. Conseguimos ter 
espaço que não alcançámos ao longo 
da primeira parte. Os golos foram apa-
recendo.”
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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

André Martins (avançado)

Danilson Tavares (médio)

João Coito (médio)

Novos jogadores 
no plantel sénior

O avançado André Martins, de 24 
anos, chega ao Real SC para refor-
çar o ataque da equipa. Anterior-
mente jogava no Clube Caçadores 
das Taipas, de Guimarães.

No meio campo, há dois novos re-
forços. Danilson Tavares de 19 
anos jogou pelos Juniores do Real 
SC e João Coito, de 29 anos, que jo-
gava no Casa Pia.

CamPEonato dE PortuGal

Taça da Liga de Goju-Ryu 
e Open da Ericeira

karaté

O Real participou com vários atletas 
na Taça da Liga de Karate Goju-
-Ryu (29 de fevereiro) em S. Ju-

lião da Barra e no Open de Karate da 
Ericeira (1 de março) no Pavilhão muni-
cipal da Malveira, nas provas de Kata e 
Kumite. Qualquer uma das provas tem 
um grau elevado de qualidade técnica 
tendo alguns atletas competido contra 
atletas da seleção nacional. “Não houve 
conquistas de pódio, mas o nosso de-
sempenho foi muito bom. O atleta Ga-
briel Rosa passou à segunda volta onde 
seria eliminado, mas com um desem-
penho excecional e ficando num honro-
so 5.º lugar”, sublinhou o mes-
tre José Ramalho que acres-
centou: “foi um fim-de-semana 
exigente porque as duas provas 
realizaram-se em dias segui-
dos, mas estivemos lá e demos 
o nosso melhor”. Houve atletas 
que competiram pela primeira 
vez numa prova desta dimen-
são, “o que representou para 
eles, um marco histórico que 
ficará nas suas memórias”, dis-
se o mestre. “Foi acima de tudo, 

uma experiência que nos enriqueceu, 
tendo-nos mostrado os nossos pontos 
fortes e as nossas ‘fraquezas’, indican-
do-nos onde temos de trabalhar mais. 
Os meus agradecimentos à Sensei Ana 
Afonso que tratou da organização e 
gestão dos atletas participantes, dos 
treinos suplementares de competição, 
mesmo tendo de treinar, ela própria, 
para competir também. Foi um esfor-
ço enorme que honrou o clube e que 
lhe merece o reconhecimento. Agora 
é tempo de corrigir o que está menos 
bem e aperfeiçoar o que está bem por-
que, pode-se sempre melhorar!”
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termina assim o Campeonato Regional 
de Kickboxing com seis vice-campeões 
de Lisboa e um Campeão sem adversário 
na final, David Pires.. O mestre António 
Duarte considera positiva a participação 
dos atletas, apesar da lesão sofrida por 
Tiago Nunes.

Foram oito os atletas que integraram 
o Team Real no Campeonato Regio-
nal de Kickboxing. Competiram atle-

tas experientes e estreantes nestas lides 
competitivas. Tiago Nunes, atual detento 
do titulo nacional, faz parte do grupo e 
procurou revalidar a participação no Na-
cional para defender 
o titulo alcançado na 
época passada. A pro-
va decorreu durante 
dois dias e no primeiro, 
Tiago Nunes acabou 
por ser eliminado, não 
conseguiu alcançar as 
meias-finais apos so-
frer uma lesão no om-
bro esquerdo que lhe 
condicionou o restante 
combate. Tiago Nu-
nes terminou o Cam-
peonato Regional em 

terceiro lugar. Diogo Pires, David Pires, 
Alexandre Silva, Luís Gonçalves, Daniel 
Pinheiro, Tomás Carneiro e Cláudia Viei-
ra foram os restantes atletas do Real SC 
em competição. No fim da prova, o Team 
Real conseguiu apurar os sete atletas, 
perderam nos combates finais. O Real SC 
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Real SC apura sete atletas 
para o Campeonato Nacional

kiCkboxinG

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 Team Real participou no Campeonato Regional, em Torres Vedras. Esta é uma das provas mais 
importantes do calendário, uma vez que serve de apuramento para o Nacional de Kickboxing. Estiveram 
presentes cerca de 600 atletas e 50 clubes.
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As quatro equipas de Bilhar do 
Real SC estão a disputar Cam-
peonatos Nacionais em dife-

rentes divisões e séries. Até ao final 
de fevereiro a equipa D é a melhor 
classificada. O grupo constituído pe-
los bilharistas José Almeida, Rodri-
gues Pereira, Joaquim Moreira, José 
Chaves, Vítor Montoia e José Lou-
renço é líder isolado com 23 pontos 
da série 2 da 3.ª divisão do Campe-
onato Nacional – zona sul. Na série 
1 da mesma prova compete a equipa 
C, que à jornada sete soma 13 pontos 
e ocupa o 5.º lugar da classificação. 
Na segunda divisão nacional da zona 
sul compete a equipa B que tem 11 
pontos ao fim de seis jogos, duas vi-
tórias, um empate e três derrotas. A 
equipa A está na 1.ª divisão nacional 
(zona sul) e ainda não venceu ne-
nhum jogo, está em 8.º lugar com 
sete pontos. 

Real SC vence 3.º Open de 
Lisboa 

Decorreu no último fim-de-semana 
de fevereiro, o terceiro Open Dis-
trital. As provas aconteceram na 
sede do Real SC. A secção de Bilhar 
participou com vários atletas e a fi-
nal acabou por ser disputada “entre 
portas” com Joaquim Jorge Moreira 
a ser derrotado por Sérgio Gama por 
12(49) - 25(49).

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

Equipa D 
lidera isolada

bilHar

Domingos Massena, professor responsável 
pelo ensino de Xadrez no Real Sport Clu-
be, lidera a lista que tomou posse da pre-

sidência da mesa da assembleia da Associação 
de Xadrez de Lisboa. A cerimónia de tomada de 
posse dos novos órgãos sociais daquela Asso-
ciação contou com a presença de membros da 
Federação Portuguesa de Xadrez e da Associa-
ção de Xadrez de Portugal. Domingos Massena 
dá aulas de Xadrez na sede do Real SC ao sába-
do (mais informações, na secretaria do clube).

O Estágio Internacional de Inverno, inserido no plano de atividades anuais da Asso-
ciação Cultural Portuguesa de Aikido, contou com a participação de 19 atletas do 
Real SC. Este estágio foi orientado por Antoine Vermeulen Shihan, 7.º DAN Aiki-

kai de Tóquio, e aconteceu nas instalações da Escola Naval da Armada, no Laranjeiro 
(Almada), no final de fevereiro. Um evento de carácter internacional que contou com a 
participação de uma centena de praticantes de Aikido. 

Professor do Real SC na 
Associação de Lisboa

Real SC participa 
em estágio internacional

xadrEz

aikido
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duarte lages (Vice-Presidente) e
 domingos massena (Presidente)
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