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Nota Introdutória 

Sobre Nós: 

ACREDITAMOS NO POTENCIAL DE TODAS AS CRIANÇAS E JOVENS, INDEPENDENTEMENTE DAS 
CIRCUNSTÂNCIAS. 

ASSOCIAÇÃO ANTÓNIO RAMALHO BOXING SPIRIT é um projeto de inclusão social, com mais de vinte 

anos de existência, que através do Boxe tenta incutir nos jovens os valores éticos e as boas práticas 

desportivas. Onde o fundador, António Ramalho, tem a motivação e vontade em partilhar a sua 

experiência pessoal com as crianças e jovens desde cedo criando hábitos de vida com uma forte ligação 

ao desporto, ao Boxe em particular. O nosso trabalho envolve os atletas, treinadores, dirigentes, 

docentes e encarregados de educação, achamos muito importante passar valores éticos porque ajuda 

a prevenir a violência no desporto e na sua vida pessoal, o racismo, a xenofobia e a discriminação 

social, fazendo-os crescer enquanto pessoas e enquanto cidadãos.  A Associação António Ramalho-

Boxing Spirit foi registada em 2015 enquanto IPSS (Instituição Particular de Solidariedade Social) não 

tendo qualquer fim lucrativo, responsabiliza-se, junto com os seus parceiros e entidades, pela melhoria 

do bem-estar das crianças e jovens. Com uma equipa multidisciplinar, esta é uma das iniciativas que 

acreditamos ter um enorme potencial de crescimento, aliando a prática desportiva ao estudo. O nosso 

projeto inclui um Centro de Apoio ao Estudo para melhor atender as crianças e jovens. Os estudos são 

acompanhados por docentes e orientadores que dão apoio pedagógico. Após a conclusão dos estudos, 

os jovens fazem o treino de boxe. E porque na nossa Escola acreditamos no antigo conceito de “Anima 

Sana In Corpore Sano”, é através da prática do Boxe potencializamos alguns dos valores que 

consideramos mais tão importantes e fundamentais, como: 

Valores Interpessoais: Através da valorização do trabalho de equipa, da saudável competição e do 

respeito pelo próximo, incutimos nas crianças e jovens as linhas orientadoras de uma conduta que 

podem ser aplicadas ao longo da sua vida, nas mais diversas situações. Aqui aprendem a ser solidários 

com os companheiros ajudando-os e apoiando-os quando necessário, a reconhecer a importância do 

trabalho em equipa para alcançarem objetivos comuns, e a respeitar os adversários. 

Valores Pessoais: Através da prática do Boxe as crianças e jovens alcançam objetivos claros como: 

disciplina, persistência e dedicação, potenciam a autoestima, o amor-próprio e a confiança nas suas 

próprias capacidades como desportista e, consequentemente, como indivíduo, gerando assim 

responsabilidades, autonomia e autocontrolo, permitindo ainda alargar horizontes e fazer face aos 

diversos obstáculos e contrariedades que surgem ao longo da vida. 

Valores Sociais: Através do Boxe, as crianças e jovens desenvolvem capacidades de interação e 

integração em grupo, assim como de trabalho em equipa, desenvolvendo o respeito pelas normas e 

pelo espaço. A nossa instituição procura proporcionar aos seus beneficiários uma possibilidade real de 

superarem os seus próprios limites, orientando-os para novas possibilidades nas suas vidas. 
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Missão 
António Ramalho-Boxing Spirit 

Um projeto de vida para crianças e jovens. 

Muito mais que um projeto de ocupação de tempos livres de carácter lúdico, a António Ramalho-

Boxing Spirit  procura proporcionar aos seus beneficiários uma possibilidade real e concreta de 

superarem os seus próprios limites, abrindo as suas perspetivas para novas possibilidades na vida. 

Ao proporcionar as crianças e jovens o acesso à prática regular de desporto e dos estudos a 

Antonio Ramalho-Boxing Spirit visa fornecer instrumentos que os possam ajudar a evitar certos 

caminhos, a criar uma vida melhor, com horizontes diferentes e com ambições que podem acabar 

por se tornar uma realidade. 

 
Visão 
Os valores e benefícios do desporto. 

O desporto, através dos valores de trabalho de equipa, da competição saudável e de respeito pelo 

próximo, tem a capacidade de incutir nas crianças e jovens linhas orientadoras de ação de conduta 

que podem ser aplicadas ao longo da sua vida, nas mais diversas vertentes. A prática de desporto e a 

identificação clara de objetivos que são alcançados através do treino, disciplina, persistência e 

dedicação, potenciam a auto-estima, o amor-próprio e a confiança, permitindo alargar horizontes e 

fazer face aos diversos obstáculos e contrariedades que surgem ao longo da vida. O desporto não 

distingue classes sociais, origens ou circunstâncias da vida, premeia sim o esforço, os bons atletas e a 

excelência na performance. 

 
Filosofia 
Pretendemos que os valores éticos que passamos aos nossos alunos sejam uma mais valia para a sua 

vida pessoal e profissional. Desenvolvendo hábitos de vida saudável associados à prática desportiva 

regular e permanente. Acreditamos que a abertura a novos horizontes e oportunidades se pode 

fomentar através do Desporto e dos estudos. Pretendemos difundir o desporto como fator de união 

no nosso concelho. Dar resposta às necessidades desportivas das crianças e jovens. 

 
O Futuro 
O futuro com novos horizontes. 

A capacitação destes jovens na vertente ligada ao boxe é uma oportunidade de futuro caso desejem 

continuar, ou não, ligados à António Ramalho-Boxing Spirit 

Os alunos que demonstrem vontade e perfil para tal poderão, quem sabe, ser promessas do Boxe, 

Treinadores, Árbitros, entre outros – tirando partido da experiência atual para criarem futuras saídas 

profissionais dentro e fora da António Ramalho-Boxing Spirit. 

A António Ramalho-Boxing Spirit pretende conseguir integrar os alunos no processo em que eles 

mesmos participaram. Atualmente, abrimos ainda a possibilidade de colaborar com, empresas 

/organizações com as quais temos parceria. 

 

 



Página 5  
 

Parque Desportivo Carlos Queiroz - Rua Gaspar Barreiros, 2790-212 Outurela – Carnaxide - Oeiras 
Telemóvel: +351 961 144 103  email: a.r.boxingspirit@gmail.com  

 

CRONOLOGIA: 

 

-Janeiro:  
 
No primeiro mês do ano demos início as atividades de treinos de Boxe e do Centro de Apoio ao 
Estudo:  
Treinos:  
7h as 9h Segunda, Quarta e sexta  
13h as 14h Segunda, Quarta e Sexta  
17h30 as 21h30 Segunda a Sexta  
10h30 as 13h Sábados 

 

Centro de Apoio ao Estudo (CAE):  
Das 17h as 19h, podendo ter alteração nos horários conforme necessidade dos alunos.  
Os alunos saem direto de suas respetivas Escolas para o CAE, recebem um lanche, fazem as atividades 

escolares, estudam para os testes com orientação de professores voluntários e fazem treino de Boxe. 
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-Fevereiro: 

Visita á nossa Escola do Sr. Presidente da UF Carnaxide Queijas 

O nosso agradecimento pela visita e pelo interesse que mostrou pelo Projeto que temos vindo a 

realizar, que é de toda e para toda comunidade. 

 

Foi o mês de anos da professora Cláudia e os meninos do CAE se reunirão para festejar 

 

Recebemos para um treino os funcionários da empresa Noésis, cheio de boa disposição. Os mesmos 

nos fizeram algumas ofertas para os nossos alunos do CAE queremos deixar aqui o nosso 

agradecimento 
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Rafael Nacif   escritor do livro Desperta onde fala sobre as suas histórias de Coach, convidou-nos a 

estar presente. num evento o que é ser Coaching onde apresentou o seu livro, onde o lucro da sua 

venda foi oferecido a nossa Instituição não podemos estar mais agradecidos a Rafael pelo seu gesto 

 

-Março: 

O nosso Centro de Apoio ao Estudo recebeu os seus alunos durante as férias da Páscoa com diversas 

atividades sem deixar de praticar Boxe 
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Realizou-se no dia 3 de Março uma gala de boxe do C.R,Águias da Musgueira no Lumiar onde participou 

o nosso atleta júnior Wilson Semedo que venceu o seu adversário por abandono ao 3º assalto 

 

-Abril: 

Quando Boxe é mais que um Desporto!!! Reportagem na TV SIC Jornal da Noite 
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Nada se faz sem apoio, sem recursos e sem crédito e o mais difícil de conquistar é o crédito. Não só 

um crédito bancário, mas um crédito que vêm da confiança depositada em uma instituição. É pelo 

crédito e pela confiança demonstrada em nosso trabalho, que agradecemos a empresa Ec Travel na 

pessoa do Sr. Eliseu Correia 

 

 

 

 

Realizou-se no dia 30.31 e 1 de abril um torneio de Boxe Olímpico durante 3 dias, pugilistas de todos 

os escalões etários de toda parte do Pais combateram por uma medalha de ouro no Open Boxing 

Nacional, a nossa escola participou com 3 atletas: Inês Ferreira 15 anos cadete não teve adversária. 

Salvador Carrizosa 17 anos participou no escalão de Juniores e Wilson Semedo 19 anos fez a sua 

estreia como sénior, ambos venceram seus adversários, 4 vitórias e 2 medalhas de Ouro 
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-Maio: 

Dia 13.5 Salvador Carrizosa no escalão de Juniores é o novo campeão regional de Lisboa, ao vencer o 

seu adversário na final por pontos, onde irá agora participar no campeonato Nacional, a disputar no 

dias 2 e 3 de Junho em Lisboa juntamente com a sua colega de equipe também apurada Inês Ferreira 

 

 

 

 

-Junho: 

A empresa Samsung faz doação de um Frigorífico e um Micro-ondas á Escola de Boxe António 

Ramalho-Boxing Spirit 
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A nossa Escola de Boxe faz parceria com a Fundação PT com apoio nos meios de comunicação, para 

os nossos alunos do Centro de Apoio ao Estudo (CAE) 

 

 

 

 

 

Na nossa Escola o Boxe é para todos …. Tivemos no treino um convidado especial o Sr. Presidente Inigo 

Pereira da UF-Carnaxide Queijas 
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3.6-Terminou hoje o campeonato nacional de Cadetes Juniores masculinos e femininos realizado nos 
dias 2 e 3 na Escola Josefa de Óbitos em Campo de Ourique onde estiveram os clubes representantes 
das Associações de Lisboa,Setúbal,Aveiro e Porto 

A nossa escola de Boxe esteve representado por dois atletas Inês Ferreira em cadetes sagrando-se 

campeã por falta de comparência da sua adversária, já salvador Carrizosa que no dia 2 defrontou um 

atleta de Aveiro num excelente combate entre ambos os pugilistas averbando Salvador a vitoria por 

pontos na meia final .No dia 3 Salvador defrontou outro excelente pugilista do Porto onde a vitoria 

foi para o atleta nortenho num tremenda injustiça não ganhando a final, mas ganhou um pavilhão 

inteiro a concordar com a injustiça do resultado de qualquer forma, parabéns a todos e ao nosso 

campeão Salvador 

 

 

 

Resultado Final 

Inês Ferreira Campeã Nacional Cadetes 

1º Lugar por equipas em cadetes Femininos 

Salvador Carrizosa Vice-Campeão Nacional de Juniores 

Ambos os Atletas foram campeões Regionais de Lisboa 2018 
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Foi um dia diferente…Dia 1 de Junho foi o dia da criança, a nossa Escola de Boxe esteve aberta 
das 10 horas ate ás 17 horas para receber todos as crianças que vieram para experimentar uma 
aula de Boxe além de outras atividades 

 

 

-Julho: 

As Crianças do CAE tiveram nas férias de Verão muitas diversões, tendo também atividades com o 

Apoio da Câmara Municipal de Oeiras 
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-Agosto: 

Durante o mês de agosto a nossa Escola esteve aberta para os treinos para todos da comunidade 

 

 

-Setembro: 

Na Semana Europeia do Desporto convidamos os nossos amigos a fazerem desporto, aproveitaram e 

fizeram uma aula de Boxe Abertas para todos, de 23 a 30 de setembro  
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No início de setembro abrimos as inscrições para mais um ano de estudos a todas as crianças e 

jovens para o Nosso Centro de Apoio ao Estudo 

 

 

 

-Outubro: 

Na tarde de10.10.2018-a convite da UF-Carnaxide Queijas os nossos alunos do Centro de Apoio ao 

Estudo  / Boxe tiveram uma tarde diferente com o Presidente Inigo Pereira   
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Início do Projeto inserido no Programa Nacional Desporto para Todos/IPDJ  

 

 

 

 

-Novembro: 

Um dia Especial para nossa Escola António Ramalho-Boxing Spirit 

É gratificante na vida do nosso Fundador o reconhecimento do seu trabalho, não pela vaidade de ser 

reconhecido, mas pela afirmação coletiva de que nossas ações e o seu trabalho teve a aprovação e 

serviu, de alguma forma, para trazer melhorias e transformações na vida das pessoas. 

Estiveram presentes na entrega da Bandeira André Carvalho do P.N.E.D.-Drº. António Almeida 

Oeiras Viva-Drª. Carla Ribeiro Div. Desporto da C.M.O.-Drº Pedro Patacho Vereador do Desp.C.M.O.- 

Inigo Pereira Presidente da Uf.Carnaxide Queijas Drº Rui Pinto Div Desp C.M.O. 
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-Dezembro: 

TORNEIO INTERNACIONAL ODIVELAS BOXE CUP-A nossa equipa de formação composta por 3 atletas 

dos 12 aos 19 anos participaram no Torneio Internacional Odivelas Box Cup e durante 3 dias onde 

estiveram presentes 300 atletas, de diversos países 

Wilson “MIB” Semedo ganha a medalha de Ouro 
Salvador Carrizosa perde nos quartos de final por pontos 
João Borges medalha de Bronze 
O presidente da Federação de Cabo Verde observou Wilson e fez questão de dar os parabéns 
juntando-se á equipa, convidando Wilson a fazer parte da Seleção de Cabo Verde nos próximos 
eventos visto ser de nacionalidade cabo-verdiana 
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CAMPANHA DE NATAL 2018 

No bairro de Outurela, a Escola de Boxe do Mestre António Ramalho é como uma família. Miúdos e 

graúdos partilham o mesmo espaço e o Mestre ensina muito mais do que boxe. Os valores que ele 

passa através do desporto faz com que muitas crianças e jovens tenham disciplina, respeito pelo 

próximo, espírito desportivo no ringue e fora dele e educação, através da sala de estudo que o 

Mestre criou com a ajuda de voluntários para dar apoio aos trabalhos escolares dos miúdos.Este 

Natal, a Escola gostaria de oferecer uma prenda a cada um dos seus jovens pugilistas.  

Desde material relacionado com o boxe (luvas, ligaduras, roupa de treino…) até brinquedos, material 

escolar, etc, tudo é bem vindo! Não precisa de ser novo acabado de sair da loja e se não souberem 

onde fica a Escola, podem entregar-me que eu faço chegar!  Helena Lins (Voluntária) 
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FESTA DE NATAL E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2018: 

Atletas, Treinadores e Dirigentes, juntaram-se para um jantar de confraternização de natal na nossa 
Escola. As crianças do Centro de Apoio ao Estudo também tiveram uma festa com direito a várias 
prendas. 
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Finalizamos mais um ano agradecendo a todos os Treinadores, Monitores, professores, voluntários e 
parceiros, instituições e todos os anônimos, pois sem o apoio deles não seria possível desenvolver o 
nosso projeto.  

 

 

 

 

 

 

 

DONATIVOS APOIO FINANCEIRO Donativos regulares ou pontuais em género monetário 
permitem à António Ramalho Boxing Sipirit fazer face às necessidades inerentes à sua 

atividade, desportiva e Centro de Apoio ao Estudo IBAN PT50 0036 0282 99100035132 13 
 

APADRINHE UM ATLETA Saiba que com apenas 250 euros pode garantir equipamento de 
treino para o seu desenvolvimento. Se não puder ajudar sozinho, junte um grupo de amigos 
e faça verdadeiramente a diferença na vida de um jovem Atleta. Envie o seu donativo para 

geralboxingspirit@gmail.com 
 

CONSIGNAÇÃO IRS Com o preenchimento do Quadro 11, no Modelo 3, com o NIPC 
513695966 pode também contribuir para o Projeto da António Ramalho Boxing Spirit e sem 

gastar um cêntimo. 
Dúvidas podem ser esclarecidas em geralboxingspirit@gmail.com 

 
CONTATOS: 

Direção: a.r.boxingspirit@gmail.com 
Secretaria: geralboxingspirit@gmail.com 

Desporto: anram.team@gmail.com 
Telefones: 214 101 565 – 965 674 867 – 961 144 103 
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