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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, o CAE (Centro 

de Apoio ao Estudo) e Empregabilidade, 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- Boxing Spirit quer demonstrar que o desporto pode 

e deve ser para todos. 

A Associação António Ramalho-Boxing Spirit 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 , jovens e famílias Com uma equipa que vai desde os responsáveis 
pelos projetos, 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 , os Estudos e a Empregabilidade como instrumento de formação 

de caráter. 
 
 

 
 
 

 
 



Mensagem do Nosso Fundador 

 

Os contextos desafiadores em que a António Ramalho Boxing Spirit IPSS trabalha e as 

barreiras persistentes que impedem crianças e jovens de alcançar todo o seu potencial 

permanecem como lembretes constantes e indesejáveis da necessidade urgente do 

trabalho que realizamos. No entanto, as conquistas de nossas crianças, jovens e 
colaboradores em nossa Escola nos dão motivo para grande otimismo. 

 

Este relatório anual detalha o impacto mesmo em tempo de pandemia ,gerado pela 

António Ramalho Boxing Spirit IPSS em 2020. Nele, comemoramos os esforços e 

realizações coletivas de nossos jovens, colaboradores e parceiros, destacamos os 

resultados dos projetos e iniciativas entregues ao longo do ano. 
Também destacamos os projetos nacionais e internacionais em que participamos, os 

prêmios que tivemos a honra de receber e as muitas visitas - de atletas olímpicos, 

executivos, camarários e membros do desporto - que tivemos o prazer de receber. 

 

Os resultados detalhados neste relatório anual simplesmente não seriam possíveis sem 
a dedicação e trabalho árduo das nossas crianças, jovens e colaboradores, o apoio 

contínuo e generoso de nossos muitos apoiadores ; portanto, ao convidá-lo a ler sobre 

nosso impacto em 2020, expressamos nossa enorme gratidão àqueles que possibilitam 

esse trabalho. 
 

 
 

O Presidente  

António Ramalho 



CRONOLOGIA: 

 

-Janeiro: 
No primeiro mês do ano demos início as atividades de treinos de Boxe, do Centro 

de Apoio ao Estudos, Empregabilidade e continuação dos Projetos Nacionais e 

Internacionais, baseado nas áreas desportivas, estudos, empregabilidade, sendo os 

mesmos direcionados a inclusão, ação social e valores éticos. 

 

Treinos: 

11h as 14h Segunda, Quarta e Sexta 

17h00 as 21h30 Segunda a Sexta 

10h30 as 13h Sábados 

 

Centro de Apoio ao Estudo(CAE): 

Das 15h as 19h, com reajustes nos horários devido a pandemia e conforme as 

necessidades dos alunos.  

Continuamos a manter o apoio aos alunos nos lanches antes de iniciarem as 

atividades. Mantivemos as atividades desportivas sempre que foi permitido. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 



-Início da nova época desportiva onde privilegiamos formação de 20 crianças e 

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



 
-O nosso pugilista Wilson “MIB” Semedo foi selecionado pela Federação Cabo Verdiana de 
Boxe a estar presente no torneio de Qualificação, para os Jogos Olímpicos de TOKIO 2020 

após vencer o torneio de qualificação para DAKAR realizado entre os dias 10 a 12 de Janeiro 

na cidade da Praia CV, onde venceu os 3 combates realizados. O Jovem pugilista de AnRam 

Team de Outurela- Carnaxide terá a grande possibilidade na sua curta carreia de estar 

presente nos jogos Olímpicos, já Sérgio Rodrigues o pugilista com mais internacionalizações 
viu fugir-lhe a sua qualificação de apuramento para os jogos. 

             
 

-Prémio Espírito Desportivo 

Nosso presidente e Fundador António Ramalho recebeu o Prémio Espírito Desportivo 

Foi uma satisfação enorme o reconhecimento pelo nosso trabalho desenvolvido durante 

essa fase pandémica, que esta fase passe o mais rápido possível para darmos continuidade 
ao nosso propósito  

Oeiras Valley IPDJ – Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P. Município de 

Oeiras UF Carnaxide-Queijas 

 

             
 

 

 

https://www.facebook.com/Oeiras.Valley/?__cft__%5b0%5d=AZUuoq7d0ucMnFk-OTeyX06cvv2JLnM31k-9cVD7HX5HQXFwx80TuTmlOP0ctZ2_WVyLRoFvYExWRZ9wfW-wi3Hg2klevSU5_p6Vvo1trCMHWr_rosRIz3oV3bV0JYT2qrRs_1ghU5lwmVFMy-gEz2HuhwWm5MQGtbJ-QoWGQs5U5kO1YNC9LJffdQwqYjsDKkY&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/IPDJip/?__cft__%5b0%5d=AZUuoq7d0ucMnFk-OTeyX06cvv2JLnM31k-9cVD7HX5HQXFwx80TuTmlOP0ctZ2_WVyLRoFvYExWRZ9wfW-wi3Hg2klevSU5_p6Vvo1trCMHWr_rosRIz3oV3bV0JYT2qrRs_1ghU5lwmVFMy-gEz2HuhwWm5MQGtbJ-QoWGQs5U5kO1YNC9LJffdQwqYjsDKkY&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/MunicipiodeOeiras/?__cft__%5b0%5d=AZUuoq7d0ucMnFk-OTeyX06cvv2JLnM31k-9cVD7HX5HQXFwx80TuTmlOP0ctZ2_WVyLRoFvYExWRZ9wfW-wi3Hg2klevSU5_p6Vvo1trCMHWr_rosRIz3oV3bV0JYT2qrRs_1ghU5lwmVFMy-gEz2HuhwWm5MQGtbJ-QoWGQs5U5kO1YNC9LJffdQwqYjsDKkY&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/MunicipiodeOeiras/?__cft__%5b0%5d=AZUuoq7d0ucMnFk-OTeyX06cvv2JLnM31k-9cVD7HX5HQXFwx80TuTmlOP0ctZ2_WVyLRoFvYExWRZ9wfW-wi3Hg2klevSU5_p6Vvo1trCMHWr_rosRIz3oV3bV0JYT2qrRs_1ghU5lwmVFMy-gEz2HuhwWm5MQGtbJ-QoWGQs5U5kO1YNC9LJffdQwqYjsDKkY&__tn__=kK-R


Fevereiro: 
 
 

-Nosso Atleta Wilson Semedo participou no dia 22 de fevereiro em Dakar o apuramento para 

os Jogos Olímpicos Tokio 2020. 

Wilson perde em Dakar o apuramento para os Jogos Olímpicos de Tokio 2020 perante um 
pugilista do Quénia 

Dakar, Senegal, West Africa 

 

                   
 

-Embaixador da Ética 

O nosso Fundador e Presidente António Ramalho foi nomeado Embaixador do Plano da  

Ética Desportiva (PNED)pela sua contribuição na passagem dos valores Desportivos para os 

seus alunos e atletas. 
 

 
 

 



 

- De fevereiro a junho estivemos encerrados derivado a Pandemia. 

 

 
 

JUNHO: 

 
-COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA: 

Derivado a pandemia entregamos uma Prenda Take Away aos nossos alunos. 

Os nossos alunos do Centro de Apoio ao Estudo/Boxe receberam uma Pizza para 

comemorar o DIA DA CRIANÇA em casa com seus familiares  

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

sorriso em seu rosto com pequenas ações….  
 

         
 

 



 
 

-REGRESSO AOS TREINOS: Após paragem prolongada foi assim o primeiro dia de treino 

no nosso novo Centro de Treinos no Parque Desportivo Carlos Queiroz. 

 

 
 
 

-No dia 10.6 o nosso Treinador António Ramalho participou de uma Live em direto para o 

Brasil compartilhando experiências do desporto no momento de pandemia a convite da 

@agenciapapaya e @novaletemtudo do Brasil através de @moniquepabreu. 

 
 

 



 

- Nosso Fundador recebe o Prémio Heróis para a Humanidade 

O World Boxing Council (WBC) criou o Prémio Heróis para a Humanidade, inspirado em 
pugilistas que através da sua gentileza, humildade, bravura e determinação resoluta, estão 

a esforçar-se para superar este terrível golpe, levantar-se de um derrube grave e ajudar 

as comunidades a recuperar os pés, o equilíbrio e a confiança deles, durante toda a duração 

destas crises terríveis. Lutaremos os doze rounds para a vitória! 
 

                                
 

- O nosso Head Coach participou de uma Live diretamente do Brasil/Portugal a convite de 

Mike Miranda diretor do Conselho Nacional de Boxe do Brasil onde o assunto foi o momento 

atual em que vivemos e qual o futuro do Boxe. 

 
 

 

 



-JULHO: 
 

- A nossa Escola de Boxe a pedido do Comité Olímpico Brasileiro ficou encarregada de 

preparar em Portugal o Centro de treino em Rio Maior fornecendo todo material necessário 

de apoio para receber a Seleção Olímpica Brasileira de Boxe, onde vieram estagiar os 

Atletas Olímpicos brasileiros,  

 

                           
 

              



-AGOSTO: 

-O Nosso Fundador Presidente foi entrevistado por Olhares de Lisboa: 

ESCOLA DE BOXE NA OUTURELA ENSINA MIÚDOS A LUTAR NO «RINGUE» DA VIDA  

A escola de boxe António Ramalho Boxing Spirit, no ginásio da Outurela, tirou crianças da 

rua e colocou-as de luvas em riste para «enfrentarem a vida fora dos ringues» e serem 

«seres humanos diferentes» e «grandes campeões nos estudos» e na modalidade. 

 

Entrevista na integra: https://olharesdelisboa.pt/escola-de-boxe-na-outurela-ensina-
miudos-a-lutar-no-ringue-da-vida/ 

 

 
 

-O nosso Head Coach participou de uma Live, foi uma conversa com Paulo Seco Head coach 

do Paulo Seco Team, Mateus Alves Head Coach da Seleção brasileira e com Beatriz Ferreira 
a número 1 mundial de 60kgs. 

 

 



 

-ANTB (Associação Nacional de Treinadores de Boxe) promoveu uma Live com o intuito de 

divulgar a modalidade e de todos ficarem a saber o que se faz neste momento em 

Portugal. Foram entrevistados: o Presidentes da ANTB António Ramalho ,AB Porto Cesar 

Moreira, AB Lisboa Paulo Seco e AB Algarve Sandra Silva o assunto foi sobre o momento 

atual do Boxe e o Futuro. 

 

 
 

 

-Se diferente, vem Estudar e Aprender Boxe! 

Foram abertas as inscrições para o ano letivo de 2020/2021. 

Ao fazer a inscrição ganharam um Kit escolar,oferta do nosso parceiro NACEX 

 

 



 

-SETEMBRO: 

-Início do ano escolar 2020/2021, tudo preparado para receber as 
nossas crianças no Centro de Apoio aos Estudo, com todos os cuidados 
segundo as diretrizes da DGS . 

 

 

- A nossa Escola de Boxe participa do Projeto Yes, da Eramos +, vai desenvolver ao 

longo de 24 meses, um trabalho com 60 jovens entre 18 e 25 anos de Portugal, 

Roménia e Itália, participando em atividades para aumentar a sua motivação pessoal, 

com responsabilidade e adotar um estilo de vida ativo baseado no Desporto e 

Empregabilidade 

                                              

 



 

 

-No dia 7 de setembro a nossa escola de Boxe comemorou o Dia internacional 

do Fair Play 

Fair Play (do inglês “Jogo Limpo”) é uma filosofia adotada em desporto que prima pelo 

jogo limpo, justo e leal. A expressão nasceu em 1896, durante as primeiras Olimpíadas 

da Era Moderna, em Atenas. Barão de Coubertin, o organizador dos Jogos, idealizou a 
filosofia por meio da frase: “Não pode haver jogo sem fair play. O principal objetivo 

da vida não é a vitória, mas a luta”. Pierre de Coubertain 

O conceito de fair play está vinculado à ética no desporto. Os praticantes devem 

procurar jogar de maneira justa, honesta e leal, não prejudicando o adversário de 

forma propositada. 

 

 
 

- “Mantém-te Ativo” - Na Semana de 23 a 30 de setembro a nossa Escola de Boxe 

comemorou a semana europeia do desporto, convidando pessoas a fazem uma aula 

de Boxe gratuita vem fazer Desporto de 23 a 30 de setembro. 

  



 

 
 

-No dia 23. 9 no âmbito da Semana Europeia do Desporto a nossa Escola 

proporcionou aos jovens da BOBA STUDIO E7G uma aula de Boxe e Ética no desporto, 

onde os jovens ficaram entusiasmados com nossa modalidade e foram convidados a 

visitarem a nossa escola. 
 

  

  
 

-Move-Te por Valores: Os Alunos do nosso Centro de Apoio ao Estudo executaram 
atividades reforçando os Valores e a Ética praticados na nossa Escola 

 

 

   



 

 

-No âmbito da Semana Europeia do Desporto a Escola de Boxe António Ramalho 

Boxing Spirit IPSS– Outurela, recebeu a visita do Sr. Presidente do IPDJ, Vítor 

Pataco, e da Srª Diretora Regional do IPDJ, Eduarda Marques, o Vereador do Desporto 

da CMO Drº. Pedro Patacho Drª Carla Ribeiro da Divisão Desporto da CMO o Srº 

Presidente da U.F. Carnaxide e Queijas Inigo Pereira, a Embaixadora da Beactive 
Patrícia Matos e representantes de outras entidades. 

 

                

                 
 

-OUTUBRO: 
- O nosso Presidente foi entrevistado pelo Correio da Linha para falar sobre o 

Projeto Internacional YES. 

 



 

-Dia 20 de Outubro foi Dia Mundial do Combate ao Bullying. Neste dia lembramos 

que é fundamental sensibilizar as crianc ̧as e jovens para este tema, educando para 

respeitar e aceitar as diferenc ̧as. Lembre-se que qualquer um pode ser a vítima ou o 

agressor… 

 

 
 

 

-Mais uma vez o Comité Olímpico Brasileiro encarregou-nos de montar o Centro de 

treinos para seleção Olímpica Brasileira de Boxe ,que vem estagiar mais uma vez para 

no nosso país. 
 

            
 

 

            



 

 

-NOVEMBRO: 
 

- Natal de “PEQUENOS GESTOS-GRANDES SORRISOS” 

Acreditamos que todas as pessoas são capazes de melhorar o mundo, cada uma a 

seu modo e dentro de suas possibilidades. Por isso, juntos temos mais chances de 

multiplicar amor e solidariedade. A solidariedade é um dos valores que nós da 
Associação António Ramalho Boxing Spirit IPSS buscamos colocar em prática no dia 

a dia, de muitas maneiras, para transformar o mundo ao nosso redor. Desenvolvemos 

projetos e ações que buscam compreender as diversas realidades atuais, respeitar 

as diferenças e envolver as pessoas na construção de cenários mais fraternos e 

esperançosos. Por isso, nestes tempos em que a cooperação entre as pessoas é 
ainda mais necessária, o Natal deve ser sobretudo um momento de partilha de valores 

como a amizade, a fraternidade e a solidariedade. Para este natal lançamos uma 

campanha fraterna para colocar um sorriso no rosto de algumas crianças e jovens”. 

CAMPANHA DE NATAL: A nossa Escola elaborou uma campanha para arrecadar 

prendas de Natal para as nossas crianças, onde a pessoas solidárias através de email 
solicitava um número, cada número correspondia a uma criança, juntamente com o 

número a pessoa recebia o perfil das crianças, estipulamos um valor da prenda para 

que não houvesse privilégios. As pessoas entregaram as prendas na escola para ser 

distribuída na festa de Natal. 

 

             
 

 

 

 



 

 

 

-António Ramalho Boxing Spirit e a Escola Profissional Gustave Eiffel – Queluz, 

celebraram um Protocolo de Colaboração que consiste em estágios para os jovens 

que frequentam a Escola Profissional Gustave Eiffel, pois acreditamos que o desporto 

é fundamental ao desenvolvimento pessoal e social dos jovens com quem 
trabalhamos. Este foi o primeiro passo dado, pela António Ramalho Boxing Spirit e a 

Escola Profissional Gustave Eiffel , na direção das vitórias que desejamos conquistar! 

 

  
 

 

- A RTP e a Equipa do Programa Hoje é Domingo, fizeram uma homenagem ao 

nosso Presidente e fundador pelo reconhecimento do trabalho desenvolvido com a 

António Ramalho Boxing Spirit. Também durante a homenagem a Empresa Decathlon  

doou artigos desportivos para as crianças e jovens da nossa Escola. 

 

   
 

  



 

-DEZEMBRO:   
- O nosso Presidente António Ramalho foi entrevistado pelo Jornal Costa do Sol onde 

diz  que  “ Os miúdos vêm para o Boxe e aprendem a ser outra pessoa” 

 

 
 

- A coordenadora do Centro de Apoio ao Estudo promoveu entre os alunos um Torneio 

de Puzzles. 

 
 

 
 

 

 



 

 

-FESTA DE NATAL : A Empresa Colt Techonlogy Services , o BPI Premier e 

diversos particulares contribuiram para que a nossa Festa e Campanha de Natal 

“Pequenos Gestos Grandes Sorrisos” fosse um sucesso. 

  

         

        

        

        
 
 

 

 



 

-E porque a nossa Ação depende dos nossos parceiros, mais uma vez agradecemos 
por nos apoiarem e por continuarem a acreditar do nosso trabalho. 

 
 

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 comprovativo 

para geralboxingspirit@gmail.com IBAN PT50 0036 0282 99100035132 13 
 

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 

CAE : 

anram.cae@gmail.com 

 

Telefones: 214 101 565 – 965 674 867 – 961 144 103 

 

mailto:geralboxingspirit@gmail.com
mailto:geralboxingspirit@gmail.com
mailto:a.r.boxingspirit@gmail.com
mailto:geralboxingspirit@gmail.com
mailto:anram.team@gmail.com
mailto:anram.cae@gmail.com

	RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES 2020
	CRONOLOGIA:
	Treinos:
	Centro de Apoio ao Estudo(CAE):

	Fevereiro:
	JUNHO:
	-JULHO:
	-AGOSTO:
	-O Nosso Fundador Presidente foi entrevistado por Olhares de Lisboa:
	ESCOLA DE BOXE NA OUTURELA ENSINA MIÚDOS A LUTAR NO «RINGUE» DA VIDA
	-SETEMBRO:
	-OUTUBRO:
	-NOVEMBRO:
	-DEZEMBRO:

