
Os sócios do Real Sport Clube aprovaram por unanimidade o Plano

de Atividades e Orçamento para 2023, proposto pela Direção. Na

apresentação do documento, o Presidente da Direção Adelino Ramos

e o Vice-presidente Financeiro Francisco Freire sublinharam, no

essencial, o equilíbrio entre as estimativas para os gastos e os

proveitos no próximo exercício. Outros dos pontos salientados

respeita à gestão do futebol sénior em que o caminho apontado pela

Direção, considerado “inevitável”, deverá passar pela transformação

da atual sociedade desportiva numa SAD. 

Veja aqui o Plano de Atividades e Orçamento para 2023

PLANO DE ATIVIDADES E
ORÇAMENTO APROVADOS 

Considerando que o Real SC não altera

o valor das quotas de sócio há cinco

anos e a necessidade de fazer face ao

aumento dos custos de funcionamento

do clube, este ano o valor foi

atualizado. Os novos valores podem ser

consultados aqui e entraram em vigor

no primeiro dia de janeiro.

ATUALIZAÇÃO DAS QUOTAS
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https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https%3A%2F%2Frealsportclube.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F12%2FReal-SC-Pl.Ativ_.Orcamento-2023.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https%3A%2F%2Frealsportclube.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F12%2FReal-SC_Comunicado_quotas.pdf


A família Real SC

juntou-se no salão

nobre do clube para

homenagear quem

tanto orgulha as cores

e bandeira do clube:

os sócios, os atletas e

os dirigentes do ano.

Não é exagero quando

dizemos que “somos

mais que um clube”

porque somos mesmo.

Somos uma enorme

família que ano após

ano não vira as costas

às dificuldades para

melhor saborear cada

conquista. E foi sobre

dificuldades e

conquistas que se

falou nesta VI Gala do

Desporto.

71.° ANIVERSÁRIO
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https://realsportclube.com/2022/12/19/vi-gala-do-desporto/


Anuncie
aqui

NACIONAL DE CAPOEIRA
O Real SC participou na Copa

Muzenza que se decorreu em

Paivas, na freguesia de Amora,

concelho do Seixal, e contou com

150 atletas e 25 professores. E

ainda a presença de atletas

estrangeiros: sete espanhóis, nove

ingleses, quatro brasileiros e um

luxemburguês.

POOL PORTUGUÊS
Os jogadores do Real SC continuam firmes na Taça de Portugal.

Na prova rainha participaram Nelson Brito, António Antunes e Paulo

Carneiro que tinha um jogo de extrema dificuldade contra Fábio

Gomes, jogador da primeira divisão. Já nos Veteranos de Pool

Português – 1.ª Divisão, o RSC teve uma excelente representação do

nosso capitão Daniel Macedo que chegou às meias-finais.
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https://realsportclube.com/2022/12/06/capoeira-brilha-na-campeonato-nacional/


Rua Mateus Vicente Oliveira, 54 (junto
ao mercado)2745-026 QueluzTel.: 214

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

VITÓRIA NA LIGA 3VITÓRIA NA LIGA 3VITÓRIA NA LIGA 3
Na reta final de 2022, o Real SC 

 defrontou o UD Leiria, um jogo a

contar para a jornada 15 que

estaria prevista só para este mês

de janeiro. Depois recebeu 

o FC Oliveira do Hospital. 

Já em 2023, o RSC recebeu 

e venceu Os Belenenses.

A equipa sénior feminina

defrontou o CF Benfica "B"

ainda em dezembro. Este

ano, o primeiro jogo da III

divisão do Campeonato

Nacional foi contra a

equipa Ad Pastéis Bola.

FUTEBOL FEMININO
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https://realsportclube.com/match/19542-ud-leiria-v-real-s-c/
https://realsportclube.com/match/19539-real-s-c-v-fc-oliv-hospital/
https://realsportclube.com/match/19540-os-belenenses-v-real-s-c/
https://resultados.fpf.pt/Match/GetMatchInformation?matchId=1774144
https://resultados.fpf.pt/Match/GetMatchInformation?matchId=1774146


Queluz: Rua Sebastião
Silva Lote 1402745-838 

www.pescacerta.pt | telf: 214381595

Algés: Rua Major Afonso
Palla nº15 A/b1495-001

Dezembro marca o início dos saraus de ginástica e o Real SC marcou

presença no Sintra FestGym, o primeiro evento do concelho que

reúne as classes dos clubes sintrenses. O Real SC participou com as

classes de acrobática e de ginástica rítmica. 

FOMOS AO SINTRA FESTGYM
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https://realsportclube.com/2022/12/12/rsc-no-sintra-fest-gym/


16.ª J: CF Os Belenenses 17.ª J: SU Sintrense

18.ª J: CD Cova Piedade 1.ª J: Vitória FC Sad

14.ª J: GD Peniche 15.ª J: CD Mafra

15.ª J: CAD Entroncamento 16ª J: SL Benfica SAD

17.ª J: Sporting CP Sad

JUVENIS COM JOGOS DIFÍCEIS
A equipa de sub17 terminou a primeira fase da 1.ª divisão do

Campeonato Nacional - série C sem perder pontos 

e ainda goleou no dérbi concelhio. 

E na estreia na fase de manutenção já somou pontos.

JUNIORES QUEBRAM CICLO

INICIADOS NÃO DESARMAM

Depois de 13 jogos sem perder pontos, a equipa sub19, que disputa a

série D da 2.ª divisão do Campeonato Nacional, sofreu a primeira

derrota da época.  Apesar do resultado, 2023 começa com a equipa

de Tiago Teixeira na liderança da classificação.

Os sub15 terminaram o ano com uma chuva de golos antes do

confronto com o Benfica. Com o primeiro jogo do ano, com o SCP, 

os iniciados conseguem continuar no terceiro lugar da classificação 

da série D da 1.ª divisão do Campeonato Nacional. 
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https://resultados.fpf.pt/Match/GetMatchInformation?matchId=1752678
https://resultados.fpf.pt/Match/GetMatchInformation?matchId=1752684
https://resultados.fpf.pt/Match/GetMatchInformation?matchId=1752689
https://resultados.fpf.pt/Match/GetMatchInformation?matchId=1871332
https://resultados.fpf.pt/Match/GetMatchInformation?matchId=1755949
https://resultados.fpf.pt/Match/GetMatchInformation?matchId=1755955
https://resultados.fpf.pt/Match/GetMatchInformation?matchId=1754066
https://resultados.fpf.pt/Match/GetMatchInformation?matchId=1754071
https://resultados.fpf.pt/Match/GetMatchInformation?matchId=1754077


CAMPANHA SOLIDÁRIA
Vamos manter a nossa recolha de bens essenciais até dia 15 de

janeiro. As necessidades são grandes e apesar da solidariedade de

muitos, ainda queremos ajudar quem mais precisa.

Contamos com todos porque juntos somos sempre mais fortes!
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quarta-feira
21:10

PROF.
NEUZA

VALOR POR AULA:VALOR POR AULA:VALOR POR AULA:
4EUR4EUR4EUR

DE QUE ESTÁS À ESPERA?DE QUE ESTÁS À ESPERA?

ZUMBAZUMBA

NOVIDADESNOVIDADES
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VEMVEM
APRENDER
APRENDERCONNOSCO

CONNOSCO

Piano/Órgão

Guitarra

Banda

Canto

4.ª feira das 19:20 às 20h10

Sábado das 10:00-10:50 / 11:00-11:50

Sábado 10:00-10:50 / 11:00-11:50

Sábado 12:00 / 13:00

Sábado 14:00-15:00

PROF. 
CLÁUDIA SANTOS

EXPERIMENTA

EXPERIMENTA

GRÁTIS!
GRÁTIS!
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na secretaria da sede

por email: matriculas@realsportclube.com 

por telefone: 92 440 44 51

Está na altura de vir treinar no Real SC. Além da

oferta desportiva, temos Escola de Música,

Bilhar,  Snooker e Pesca Desportiva. 

Fale connosco:

NOVAS INSCRIÇÕESNOVAS INSCRIÇÕES

Para informações e
inscrições na 

Escola de Futebol 
clique AQUI

Para informações
e inscrições clique AQUI

Tiro com
 Arco

mailto:matriculas@realsportclube.com
https://realsportclube.com/2022/09/03/escola-de-futebol/
https://www.tirocomarco-rsc.com/v1/experimenta/

