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NOSSO PROJETO: 

 

António Ramalho BoxingSpirit é um projeto de integração social, que tem como 
objetivo, entre outros, proporcionar às crianças e jovens carenciados do Bairro 

de Outurela em Carnaxide, a possibilidade de, através da prática do Boxe, 

crescerem saudáveis física e socialmente. 

A escola nasceu há mais de vinte anos , proveniente da vontade do fundador 

António Ramalho, em partilhar a sua experiência pessoal, usando-a para 

motivar os jovens a adotarem desde cedo, por um lado, uma filosofia de vida com 
uma forte ligação ao desporto e ao Boxe e, por outro lado, crescer com valores, 

apoiados e orientados. Neste sentido, a Escola de Boxe e o CAE (Centro de Apoio 

ao Estudo) tornam-se um complemento à estrutura familiar, maioritariamente 

monoparental, em que o(a) progenitor(a) trabalha muitas horas para sustentar a 

família, deixando as crianças a deambular pelo bairro, desprotegidos e sem uma 
orientação. 

Simultaneamente a AnRam- BoxingSpirit   quer demonstrar que o desporto pode e 

deve ser para todos. 

 A Associação António Ramalho-BoxingSpirit registada em 2015 enquanto IPSS 

(Instituição Particular de Solidariedade Social) sem fins lucrativos, 
responsabiliza-se, junto com os seus parceiros, pela melhoria do bem-estar das 

crianças e jovens. Com uma equipa que vai desde os responsáveis pelo projeto, 

aos técnicos e parceiros. Acreditamos que esta iniciativa tem potencial para 

crescer fazendo a diferença na vida de crianças, jovens, adultos e seniores. O 

desporto é a melhor forma de aprender a vencer e de nos superarmos, ganhando 
segurança e autoestima. 

O sucesso a nível pessoal e profissional é um dos pilares da instituição, que utiliza 

o Boxe  e os Estudos  como instrumento de formação de caráter. 
 
 

 
 

 



 

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. 

- 

 



-Início da nova época desportiva onde privilegiamos formação de 25 crianças e 

jovens dos 8 aos 16 anos onde aliam o Boxe ao Estudo. 

 

 

 
 

 



Fevereiro: 
-Recebemos para um treino os funcionários da empresa Noésis, cheio de boa 

disposição, os mesmos nos fizeram algumas ofertas de materiais escolares e 
alimentos para os nossos alunos do CAE . 

 

 
 

-A nossa Equipa teve um bom início de época, onde alguns jovens de formação da 

nossa Escola, subiram pela primeira vez no ringue, no Torneio Internacional de 

Marvila 2019, sendo um orgulho vermos as suas prestações, foram uns 

guerreiros do princípio ao fim. 

Resultados: 

Infantis Masculino: 48kg João Borges conquista medalha de prata 
Cadetes Feminino: 60kg Miriam Silva conquista medalha de Prata/ Isa Abreu 

conquista medalha de Bronze 

Juniores Masculino: 60kg Salvador Carrisoza conquista medalha de ouro 

Elite Masculino: 60kg Wilson Semedo conquista medalha de prata 

 

 



 

-Março: 
-A nossa jovem atleta da formação categoria de cadetes 62 kg participa da gala 
realizada pelo Clube Águias da Musgueira e vence atleta da casa por abandono ao 

segundo assalto. 

 
 

-Abril: 
No dia 15/04 -No auditório do Centro de Alto Rendimento do Jamor foi 
apresentada a nova plataforma da candidatura da Bandeira da Ética e nós não 

poderíamos deixar de estar presentes pois somos detentores da mesma, 

estiveram presentes o Sr. João Paulo Rebelo, Secretário de Estado da Juventude 

e do Desporto, o Sr. Vitor Pataco, Presidente do IPDJ e representantes do PNED, 

além de outras individualidades ligadas ao Desporto, onde ouvimos uma pequena 
tertúlia de boas éticas sobre Pais, Treinadores, Dirigentes e Atletas, tudo com 

único objetivo, por em prática os valores, como o Respeito, amizade, Fairplay, 

Respeito , Coragem, Honestidade entre muitos outros… 

 

 
 



-17/04-Promoção do programa: Todos Juntos Contra Violência no Desporto: 

“Violência Zero” é o nome da campanha nacional de prevenção e combate à 

violência no desporto, que visa sensibilizar a população para o fenómeno da 

violência, promovendo os valores éticos do desporto, como a cooperação, o 
respeito, a solidariedade, o fair play e a tolerância. 

 

 
 

-Atividades de Férias de Páscoa no CAE(Centro de Apoio ao Estudo)desenvolvidas 

pela professora Cláudia: Atividades de caça aos ovos, coelho na toca, vídeo sobre 

a Páscoa, confeção de um coelho de pano, entre outras…Foi de muita diversão e 
aprendizagem…Passamos valores importantes para as nossas crianças 

como:respeito,solidariedade,compartilhar,amor ao próximo,entre outros…Nesse 

momento tão difícil que o Mundo está passando, pregar o Amor é muito 

importante…(Texto) Profª Cláudia 

 
 



-De 25/04 a 28/04- 3 dos nossos jovens atletas Miriam, Salvador e 

Wilson, participam no Torneio Internacional do Privilégio em Odivelas: 

Wilson Semedo “MIB” em Elite conquista medalha de ouro na final com atleta de 

Cabo Verde, Salvador Carrisoza “Manolo” estreou-se em Seniores e conquista 
medalha de ouro na final com um atleta da Inglaterra e Miram Silva perde por 

pontos. 

 

 
 

 

 

 

 



-MAIO: 

-04/05- Aula Aberta para Comemoração do Dia da Mãe 
Este ano a Escola António Ramalho BoxingSpirit e o CAE Prepararam uma 

Homenagem Especial a “MÃE”. Proporcionamos um momento só para “Elas”, Com 

uma atividade entre Mães e Filhos.Foi uma manhã especial com muito Amor. 

 
 

 

 

 

 



-04/05 – Apresentação da nossa Escola de Boxe, com workshop sobre a Bandeira 

da Ética: Realizou-se na Escola Secundária Luís Freitas Branco,em Paço de Arcos 

o Concurso Nacional de Leitura,onde fomos convidados pela C.M.Oeiras para 

fazermos uma apresentação de Boxe, esteve presente o Sr.Vereador do Desporto 
Dr. Pedro Patacho e também contamos com a presença do André Carvalho PNED/ 

IPDJ que falou sobre a Ética Desportiva /Bandeira da Ética direcionado ao pais 

dos alunos presentes. Ao falarmos e demonstrarmos sobre a nossa modalidade 

Boxe, convidamos o público a participar, foi com enorme orgulho que vimos o 

público aderir a experiência com entusiasmo. 
 

 

 
 

 
 



-08/05- Reportagem na TV RTP- Programa “Outras Histórias": 

António Ramalho é treinador de boxe e quer que os seus atletas sejam 

vencedores dentro e fora dos ringues. O ginásio na Outurela, em Carnaxide, tem 

uma sala de estudo onde um grupo de voluntários ajuda as crianças com os 
trabalhos de casa. O mestre Ramalho tenta assim encaminhar os jovens mais 

rebeldes e pelo caminho formar campeões. 

 

 

 
https://www.rtp.pt/noticias/pais/outras-historias-fintar-o-destino_v1145676 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

https://www.rtp.pt/noticias/pais/outras-historias-fintar-o-destino_v1145676


 

-Dia 25/05- Realizamos a Ação de Formação com parceria com PNED/IPDJ, para 

Treinadores no Salão Nobre da Junta de Freguesia de Carnaxide no Centro Cívico 

de Carnaxide.  
O tema da formação foi : Educação para Valores e Ética pela prática Desportiva. 

Acão certificada pelo IPDJ com 0,6 uc para efeitos de revalidação dos títulos 

profissionais de Treinadores de desporto e técnico de exercício/diretor técnico. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



 

-JUNHO: 

 
COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA:  

As nossas crianças do Centro de Apoio aos Estudo foram comemorar o DIA DA 

CRIANÇA. 

Uma das melhores coisas que podemos fazer por nossas crianças é colocar um 

sorriso em seu rosto com pequenas ações…. Foram comemorar o Dia da Criança 
no MC Donalds… 

 

 

 
 
 

 

 

 



 

-08/06 à 28/07: BOXE PARA TODOS! 

Durante as manhãs de Sábado, realizou-se treinos de Boxe ao ar livre aberto a 

todos no Jardim de Miraflores em frente a PSP, com a presença de alguns 
amantes da modalidade e todos aqueles que quiseram aprender um pouco do 

Boxe e melhorar a condição física. 

 

 

 

 
 

 



 

-11/06 a 28/06. “ Crescer e Vencer”- Educação para Cidadania 

A nossa Escola de Boxe em parceria com DGHM, Divisão de Gestão da Habitação 

Municipal de Oeiras, no âmbito do CLS Contrato Local de Segurança de Oeiras, 
onde o objetivo foi a prática de boxe e a transmissão de valores do Boxe com a 

duração de 45 minutos por treino, para 20 crianças dos Bairros da Encosta da 

Portela, Outurela, S. Marçal e Alto dos Barronhos. 

 

 
 

 

 

 



-JULHO: 

-António Ramalho, fundador da AnRamBoxing Team, cria a sua filial em território 

cabo-verdiano.“Um Projeto idealizado para ser a longo prazo e que visa despontar 
os laços de amizade, através do desporto, entre Portugal e Cabo Verde. Mais do 

que um projeto para criar campeões, é um projeto de desenvolvimento da 

cidadania e de intercâmbio cultural, que pretende agarrar nas janelas de 

oportunidades, criadas no espaço da lusofonia”, justificou. Deste modo, nasce a 

parceria entre a AnRamBoxing Team e o fundador do Centro de Nacional de 
Desempenho Atlético Físico, Cedric Barras, que abraçou esta iniciativa. 

 
Curso Treinador 2 Stars AIBA nosso Head Coach António Ramalho participou 
de 01 a 08 de Julho no curso de treinadores da AIBA International Boxing 

Association, de Curso de treinador duas Estrelas (2 Stars ) de treinador 

Internacional, que reuniu diversos treinadores de vários países. 

 



-06 a 08 de Julho - Realizou-se o Torneio Internacional de Boxe de Cabo Verde, 

Diáspora em casa,que decorreu na cidade da Praia, em Cabo Verde, 

ondejuntaram-se pugilistas de Portugal, França, Suíça, Holanda, para além dos 

pugilistas Cabo-Verdianos. 
Wilson MIB Semedo da Escola de Boxe António Ramalho participa no torneio, 

realiza 3 combates 3 vitórias, ganha medalha de Ouro e troféu do melhor Atleta 

para Portugal e para Outurela. 

-11 a 14 de Julho Wilson Semedo em representação da Seleção de Cabo Verde 

participa na cidade da Praia no Torneio Internacional Zona ll com a participação 
dos países: Cabo Verde, Senegal, Marrocos, Nigéria . Wilson Semedo ganha 

medalha de Ouro. 

 

 
 

 

 

 



-WILSON SEMEDO SE PREPARA PARA TOKIO 2020!!! 

É um orgulho para toda nossa equipa AnRam Team, Amigos, Família, Comunidade e 

Outurela Carnaxide Oeiras Portugal. O nosso jovem pugilista WILSON “MIB” acaba 

sua participação em Cabo Verde ao vencer duas medalhas de Ouro e troféu de 
melhor atleta em dois torneios, O Diáspora e os Jogos Africanos Zona II, em 

preparação para os torneios de apuramento para os Jogos Olímpicos TOKIO 2020,  

 

 
 

 

 

 

 



-Férias de Verão no Centro de Apoio ao Estudo(CAE): 

As nossas crianças se divertiram muito com as atividades de férias, teve 

mangueirada, piquenique, atividades educativas no computador, filmes com 

pipoca, brincadeira livre no campo de futebol, entre outras diversões… 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



-AGOSTO: 
 

Se Diferente, vem Estudar e Aprender Boxe! 
Foram abertas as inscrições para o ano letivo de 2019/2020.Ao fazer a inscrição 

ganha um Kit escolar. 

 

 
 

 

 



 

-Wilson Semedo Falha o Pódio… 

O nosso jovem pugilista Wilson MIB Semedo participou no All African Games em 

Rabat Marrocos considerado Jogos Olímpicos Africanos de 19 a 31 de Agosto 2019 
na categoria de 57 kg, torneio englobado na sua qualificação para os Jogos 

Olímpicos de Tokio 2020, representou a seleção de Cabo Verde depois de ter 

ganho dois torneio Internacionais, este seria o torneio mais forte onde contou 

com 23 adversários tendo perdido nos 1/4 de final ficando a um combate da 

medalha agora terá uma nova tentativa de se qualificar em Janeiro em Dakar 
2020. 

 

 

 

 

 

 

 



-SETEMBRO: 
 

-Início do ano escolar 2019/2020, tudo preparado com muito carinho para 
receber as nossas crianças no Centro de Apoio aos Estudo!  

Bom ano letivo para todos! 

 

 

 

 
 

 
 

 

 



 

-Parceria Desportiva: 

 Na área de formação acordamos uma parceria com uma Associação local 

“LUDOTECA” na área desportiva Boxe, onde recebemos crianças dos 6 aos 12 
anos, a fim de proporcionarmos a prática e os valores do boxe. 

 

 



 

-Semana Europeia de Desporto de 23 a 30 de setembro 

Todos os dias a partir das 18 h no nosso ginásio treino de Boxe grátis no Parque 

Desportivo Carlos Queiroz em Outurela Carnaxide 
 

 

 
  

 



ALL2FITNESS no Parque Desportivo Carlos Queiroz em Outurela Carnaxide 

Participação de aulas abertas para todos a convite da Oeiras Viva, no dia 28 de 

Setembro, com atividades para todos os gostos e para diversas faixas etárias. 

Um evento para toda a família, celebrando a necessidade de estilos de vida 
saudáveis. 

 

 

 

 



-OUTUBRO: 
 

-ORGANIZAÇÃO DE TORNEIO INTERNACIONAL: 
A Escola de Boxe António Ramalho BoxingSpirit de Portugal com o apoio da WBC e 

WBC CARES organizou um Torneio de Boxe Amador aberto a todos os jovens 

totalmente gratuito para atletas e público. 

Este torneio realizou-se nos dias 4, 5 e 6 de Outubro de 2019, no Pavilhão Celorico 

Moreira Miraflores Algés Lisboa, Portugal onde contou com a participação atletas 
e treinadores de várias partes do mundo num total de 250 pessoas, com a 

finalidade proporcionar aos atletas participantes a oportunidade de competirem 

gratuitamente a nível internacional, disputando as medalhas WBC e mais alguns 

prémios Boxing Spirit. 

Acima de tudo este torneio foi mais uma ferramenta para a promoção a nível 
internacional dos Valores do Boxe e Ética Desportiva. 

Pretendemos com o torneio incutir valores pessoais, sociais e éticos aos atletas 

contribuindo para o combate e prevenção da violência no desporto, o racismo, a 

xenofobia e a discriminação social, fazendo-os crescer enquanto pessoas e 

enquanto cidadãos. Três dias COMPLETAMENTE GRATUITOS para todos os 

participantes, familiares, amigos, fãs e comunidade. 
Durante os dias do torneio foi realizada uma campanha de angariação de 

alimentos  para doação as instituições de carácter social sendo os Escoteiros de 

Outurela e  ????? as instituições beneficiadas 

Acreditamos que o desporto é a melhor forma de “aprender a vencer”. 

 



- Após terminado de desmontar toda a logística do Torneio Internacional Boxing 

Spirit WBC 2019, não podemos deixar de agradecer a todos que participaram e 

que conviveram com a gente durante 3 dias na disputa pelas medalhas Boxing 

Spirit WBC, e porque o sucesso nestas coisas não se alcança sozinho, também 
agradecemos aos patrocinadores e a todos que nos acompanham nesta  

conquista diária, a todos elementos da organização que colaboraram. A vida é 

feita de obstáculos que sonhamos superar, para muitos destes desafios são 

necessárias parcerias e nós temos contado com o apoio de diversas entidades e 

amigos, agradecemos publicamente a todos aqueles que nos apoiaram, 
participaram ou colaboraram para o sucesso deste evento. Obrigada! 

 



-Reconhecimento é resultado de um trabalho sério, muita dedicação e ética. 

Mestre António Ramalho recebeu das mãos do Profº José Lima do IPDJ/PNED no 

Torneio Internacional Boxing Spirit WBC um troféu Move-te por Valores, pelo 

reconhecimento do seu trabalho desenvolvido com jovens e com a comunidade. 
-Esteve presente no Torneio Internacional Boxing Spirit WBC o representante da 

WBC Dom Miguel Pablos, que  entregou a medalha de Ouro WBC para o Mestre 

António Ramalho, pelo reconhecimento do trabalho realizado. 
 

 

 



- A convite da  Impossible – Passionate Happenings António Ramalho e mais  cinco 

pessoas tentaram fazer perceber se as politicas sociais, os programas, as 

medidas e estratégias de combate a Pobreza e Desigualdade surtiram efeito nas 

suas vidas e na vida de tantos outros…António Ramalho explicou em como o 
desporto pode ser uma ferramenta muito poderosa no combate a pobreza. 

 
 

- Wilson Semedo MIB nomeado para o melhor Atleta do Ano na Gala do Desporto 

de Cabo Verde 

 
 



 

 

-Dia 28/10, em Carnaxide Queijas na Celebração do seu VI Aniversário atribuíram 

ao Mestre António Ramalho a medalha de Mérito de Grau Ouro pelo trabalho 
desenvolvido com as crianças, jovens , comunidade e demais, através da pratica 

do Boxe e dos Estudos, como diz António Ramalho, esta medalha não é só dele, é 

de todos que diariamente os motivam, dão apoio e colaboram para que  todos 

juntos possam continuar o trabalho que sempre propusemos e também sermos 

melhores a cada dia. É uma satisfação e orgulho por esse reconhecimento feito 
pela UF… 

 

 
 



-Início do Projeto inserido no Programa Nacional Desporto para Todos/IPDJ  

 

 

MMMM 

-DEZEMBRO:  

 
Participação nos dias 6,7,8, de Dezembro no Torneio internacional Odivelas Boxe 

Cup 2020: 

 

Equipa: 
Team Leader – José Machado 

Head Coach- António Ramalho 

Treinadores 

Armindo Silva 

Ana Ramalho 

Gonçalo Pimenta 
 

Atletas 

Pedro Pinto 14 anos-Medalha de Bronze 

Kevin Sanches 14 anos-Diploma de Participação  

Leo Lenenehan 15 anos-Diploma de Participação  
Miriam Silva 15 anos-Diploma de Participação  

Francisco Crispim 18 anos-Medalha de Ouro 

Rodrigo Melo 20 anos-Medalha de Prata  

Inocêncio Silva 27 anos-Medalha de Prata 

Wilson Semedo –Diploma de Participação 
 

 

 

 

 



 

Destaque o Nosso Atleta WILSON “MIB” SEMEDO  

Na sua curta carreira de pugilista federado conta com: 

5 Medalhas de Ouro em Torneios Internacionais  
Medalha de Ouro Open Internacional de Sintra 2018 

Medalha de Ouro Odivelas Box Cup 2018 

Medalha de Prata Open internacional de Marvila 2019 

Medalha de Ouro Torneio Internacional de Odivelas 2019 

Medalha de Ouro Torneio Internacional Diáspora Cabo Verde 2019 
Medalha de Ouro nos Zona II de África 2019 

Participação nos All Games African Rabat Marrocos 20194  

Medalha de Prata Torneio Internacional Boxing Spirit  WBC 2019 

Reconhecimento com troféu do melhor atleta masculino no torneio Internacional 

Diáspora Cabo Verde 2019 
Na VII Edição da Gala do Desporto Cabo-Verdiano, foi nomeado para o Prémio 

Atleta do Ano 2019. 

Apuramento para Jogos Olímpicos Wilson Semedo irá participar em Fevereiro em 

Dakar pela obtenção do apuramento para os Jogos Olímpicos de Tokio 2020 

 
 

 

-Encerramento da Época desportiva 2019 



 

-E porque a nossa Ação depende dos nossos parceiros, mais uma vez 

agradecemos por nos continuar apoiar: 

 

 
 

DONATIVOS APOIO FINANCEIRO Donativos regulares ou pontuais em género monetário permitem à 

António Ramalho Boxing Sipirit  fazer face às necessidades inerentes à sua actividade, 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 projecto 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 

mailto:geralboxingspirit@gmail.com
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