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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 éticos desportivos e pessoais, 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. Temos vindo a ampliar o nosso projeto com apoio académico-escolar, preparação 

para o primeiro emprego, com desenvolvimento de competências e habilidades básicas para o mercado de trabalho para os 

nossos jovens. 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 e jovens. Com uma 

equipa que vai desde os responsáveis pelo projeto, aos técnicos e parceiros. Acreditamos que es ta 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, desportivo e profissional são os pilares da instituição, que utiliza o Boxe, os Estudos e a 

Empregabilidade 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 
12h as 13h Segunda, Quarta e Sexta 

17h00 as 21h30 Segunda a Sexta 

10h30 as 13h Sábados 

 
 

 

 



Centro de Apoio ao Estudo (CAE): 
Das 14h 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 e estudos, onde privilegiamos formação de 20 crianças e jovens dos 8 aos 14 anos onde aliam o 

Boxe ao Estudo. 

 

 
 

 

 



-Recebemos as nossas crianças de forma descontraída com um campeonato de puzzles. 

 

   

 
-Fevereiro: 
-Dia 12.02.2021 foi dia de fazer uma surpresa aos nossos alunos do Centro de Apoio ao Estudo (CAE) da António Ramalho Boxing 
Spirit com o apoio da empresa Colt fomos distribuir cabazes de alimentação saudável com objetivo de ajudar as famílias  em 

tempo de pandemia e aproveitamos para dar uma palavra de incentivo e que brevemente estaremos novamente juntos … 

  

 
 

-Dia 13-02-2021. Organizamos uma Live através da Zoom sobre Bullying no Desporto onde foram convidados alunos e todos os 

interessados no tema da Live em parceria com a Universidade Europeia  

 
 



-Durante o mês de fevereiro organizamos o 1ª Torneio Online de técnicas de Boxe  

Onde o objetivo foi incentivar á pratica desportiva estando em confinamento onde tivemos inscrições de diversos países 

Portugal, Peru, Brasil, Angola, Cabo Verde Alemanha, Itália 

 

 

 
-Março: 
-No dia 23 .03 fomos convidados pelo IPDJ Clube Top participar em uma Webinar onde contou com 400 participantes com o tema 

“Clubes Desportivos como instrumentos de Integração Social” onde o nosso presidente António Ramalho contou aos presentes a 

historia da nossa Instituição e o que fazemos na mesma, onde no final teve de respondeu a algumas questões colocadas pelos 

participantes  
Objetivo: é ajudar à reflexão sobre o papel fundamental dos clubes desportivos, que assumem enorme relevância, como espaços 

privilegiados para o desenvolvimento de políticas e iniciativas enquadradas no âmbito da responsabilidade social.  

Conheça o trabalho de excelência que está a ser desenvolvido pelos clubes: 

– Escola de Boxe António Ramalho-Boxing Spirit 

– Clube de Rugby “JAGUAR´s” 

– Invictus Viseu 

 

 

 



 
-Como todos os anos foi dia de solicitar a todos o apoio através da doação de 0.5 da sua contribuição através do IRS 

 

 
 

 

-Abril: 
-Abril foi dia de desejar uma Páscoa Feliz num momento ainda mais difícil com a pandemia 

  

AnRam Boxing Spirit promoveu nesta Páscoa uma iniciativa referente ao nosso projeto Alimentação saudável com os nossos 

alunos onde contou com o apoio da UF Carnaxide Queijas e contou com a presença do Sr. Presidente Inigo Pereira 

 
 
 

-Em abril voltamos a treinar  

Volta a boa disposição ao ar livre com os jovens do Projeto Yes  

YES-Youth Empowerment through Sport é uma parceria estratégica entre Clubul Sportiv Kyodai , Il Cassetto dei Sogni e 

@anram.team . O projeto é co-financiado pelo Programa Erasmus+ da União Europeia. . 

https://www.facebook.com/ClubulSportivKyodai/?__cft__%5b0%5d=AZX4abk9WV1xFAeyy06McLL2ozznfA6RhbABu94jTmzRaJuL4m-97bQnnRAgwBfVNu4F9c0g6w9-UGR7NS-Z-NFLPx3tZ_IBR9GcvewJ_PwWaTo4sS4Mk0hb0EXAORKqCS35LQVWNm4ocvNmYBHV2Soe_oNUnRAPieAtwUL616EdhCm_hKlfXdMNQ0-3p-hXsFs&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/cassettodeisogni.it/?__cft__%5b0%5d=AZX4abk9WV1xFAeyy06McLL2ozznfA6RhbABu94jTmzRaJuL4m-97bQnnRAgwBfVNu4F9c0g6w9-UGR7NS-Z-NFLPx3tZ_IBR9GcvewJ_PwWaTo4sS4Mk0hb0EXAORKqCS35LQVWNm4ocvNmYBHV2Soe_oNUnRAPieAtwUL616EdhCm_hKlfXdMNQ0-3p-hXsFs&__tn__=kK-R


 

  
 

 

-No dia 11.4 foi dia de falar online com todos os intervenientes do 1ª Torneio Online Boxing Spirit e informar os vencedores do 

Torneio. 

 

 
 
-Dia 19 de Abril foi dia de anunciar o Torneio Boxing Spirit “O Regresso “, que tem como objetivo o regresso a competição, depois 

de vários meses sem competição,  torneio de carater Internacional  nos dias 12e 13 de Junho 2021 

Com Transmissão no nosso canal Boxing Spirit TV 

 

 

 

 



 
-A jornalista Cândida Pinto jornalista de renome Internacional fez uma reportagem intitulada “Paixão pelo Boxe “na RTP com o 
nosso Presidente António Ramalho 

 
 

-Maio: 
-No dia 1 de maio as nossas crianças do centro de apoio ao estudo fizeram trabalhos manuais referentes ao Dia do Trabalho para 

comemorar essa data 

 
 



 

 
-Crianças do CAE fizeram trabalhos manuais para homenagear as suas Mães Também homenageamos as mães no mundo 

 
 

- No dia 13.05 , O nosso gabinete de empregabilidade divulgou e desafiou os jovens a participarem do  evento  Desafia o Teu 

Futuro da responsabilidade da Câmara Municipal de Oeiras. 
O Desafia o Teu Futuro, foi desenhado no sentido de reinventar o conceito de feira de emprego, num ambiente propício à 

partilha de oportunidades de emprego, ao desenvolvimento de ferramentas essenciais para a procura ativa de emprego e à 

aproximação dos agentes interessados: instituições de ensino superior e escolas profissionais sediadas no concelho de Oeiras, 

jovens licenciados/as e tecido empresarial do concelho de Oeiras. 

Neste sentido, o objetivo deste evento foi possibilitar uma experiência enriquecedora e dinâmica, quer para empregadores, quer 
para candidatos/as em relação à experiência de recrutamento, seleção e procura de emprego. 

 

- Dia 27-05 participamos do evento “Desafia o Teu Futuro” promovido pela Câmara Municipal de Oeiras que decorreu na 
Associação Empresarial da Região de Lisboa (AERLIS). 

Este evento pretende reinventar o conceito de feira de emprego, num ambiente propício à partilha de oportunidades de emprego, 
ao desenvolvimento de ferramentas essenciais para a procura ativa de emprego e à aproximação dos agentes interessados.  

 

 
 

https://www.desafiaoteufuturo.com/?fbclid=IwAR0GJdqi0YwVKqXzWC1tE8sUZIW6BIi18aEUxuh0fs65NbpiOE1Y6F0umoI
https://www.desafiaoteufuturo.com/?fbclid=IwAR0GJdqi0YwVKqXzWC1tE8sUZIW6BIi18aEUxuh0fs65NbpiOE1Y6F0umoI


 

 
- Em maio, após paragem devido a pandemia, retornamos os treinos com os minis, ao ar livre. 

 

 
 

-Junho: 
- Iniciamos o mês de junho com homenagem as nossas crianças e a todas as crianças do Planeta 
 

 
-Nos dias 6 e 7 dois dos nossos jovens voluntários que fazem parte da gestão do Projeto YES, a pedido da direção, reuniram-se 

em Bucareste, na Roménia, com os nossos parceiros do programa YES – Youth Empowerment Through Sport, com a finalidade 

de preparar a nossa viagem e participação em Itália, projeto cofinanciado pelo Programa Erasmus+ da União Europeia. 1

 

 
 Com os nossos parceiros da Roménia e Itália Clubul Sportiv Kyodai    Il  Cassetto dei Sogni 

 

https://www.facebook.com/ClubulSportivKyodai/?__cft__%5b0%5d=AZX6hYSUIexghvNpVKLfOEzDcRZpmvkhtlkBTGNPBPdb1Gu0Az3gLn0w4IZJyycTuAx70Ac_JNYUpcko3qTClp0P9palNUuKjRZRNb88tj5rJ_Ej6_thVBzJJ0B_5VqClQOq4SHcMEPcXrTkrSqCqdsYyGsUfsC2i-QDc3oD17sxjw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/cassettodeisogni.it/?__cft__%5b0%5d=AZX6hYSUIexghvNpVKLfOEzDcRZpmvkhtlkBTGNPBPdb1Gu0Az3gLn0w4IZJyycTuAx70Ac_JNYUpcko3qTClp0P9palNUuKjRZRNb88tj5rJ_Ej6_thVBzJJ0B_5VqClQOq4SHcMEPcXrTkrSqCqdsYyGsUfsC2i-QDc3oD17sxjw&__tn__=kK-R


-II Torneio Boxing Spirit “O Regresso “ 

Organizamos o primeiro Torneio em Portugal de Boxe Olímpico intitulado “O Regresso” após longa paragem derivado a pandemia 

foi um torneio sem público e com todas as normas de segurança exigidas pela DGS 

Este tornei também serviu para angariação de alimentos não perecíveis com a finalidade de ajudar algumas famílias do nosso 
concelho neste momento de dificuldade. 

Foi um torneio destinado aos escalões de elite (seniores) e juniores masculinos e femininos 

Onde teve Transmissão no nosso canal Boxing Spirit TV com a participação de 210 atletas e mais de 12 mil visualizações diárias. 
No nosso canal de Youtube. Podendo ser visualizado no link abaixo. 

https://www.youtube.com/channel/UCIiCWbcDCbZw37mpojNHKSw 
Dia 12- 

15 H Início do torneio-meias finais 

18 H segunda parte -meias finais 
Dia 13- Finais 

15 H Primeira parte -Finais 
18 H -Segunda parte – Finais 

 

         
-Ao final do Torneio foi feito um balanço, apesar de todas as dificuldades devido a pandemia foi um torneoi bastante positivo, com 
210 participantes de diversas partes do mundo representando os seus clubes. Contamos também com a visita de algumas 

entidades nacionais de realçar a presença do Presidente do IPDJ Dr. Vitor Pataco e do Sr. Vereador do Desporto da Oeiras 

Valley Dr, Pedro Patacho 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/channel/UCIiCWbcDCbZw37mpojNHKSw


-No dia 21.6 foi dia de Aventura no Adventure Parque do Jamor momentos de muita diversão para as crianças do nosso Centro 

de Apoio ao Estudo em comemoração do dia da Criança 

 

-De Junho a Setembro participamos e divulgamos nas nossas redes sociais, site emails aos jovens e população em geral 

diversas atividade organizadas pelo IPDJ e Oeiras Valley 

Estudo sobre a população jovem no Concelho de Oeiras 

Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas 

Campos de Trabalho Internacionais 
Recomendações OMS Atividade Física 

Webinar «Medida Reativar Desporto» 

II Plano Nacional para a Juventude: questionário online para jovens 

#BEACTIVE NIGHT! 

Já conhece o Programa Tempo Jovem? 

-                              

 
 

 

 

https://antonioramalhoboxingspirit.org/2021/06/18/estudo-sobre-a-populacao-jovem-no-concelho-de-oeiras/
https://antonioramalhoboxingspirit.org/2021/07/09/voluntariado-jovem-para-a-natureza-e-florestas/
https://antonioramalhoboxingspirit.org/2021/07/10/campos-de-trabalho-internacionais/
https://antonioramalhoboxingspirit.org/2021/07/12/recomendacoes-oms-atividade-fisica/
https://antonioramalhoboxingspirit.org/2021/07/14/webinar-medida-reativar-desporto/
https://antonioramalhoboxingspirit.org/2021/07/29/ii-plano-nacional-para-a-juventude-questionario-online-para-jovens/
https://antonioramalhoboxingspirit.org/2021/09/06/beactive-night/
https://antonioramalhoboxingspirit.org/2021/09/09/ja-conhece-o-programa-tempo-jovem/


-Julho: 
-No dia 13/7 a coordenadora do Centro de Apoio ao Estudo Cláudia Pereira realizou com as Crianças um torneio de Puzzel,sendo 
vencedor o Rafael, tendo atribuído diversas medalhas aos participantes pela participação ao torneio. 

 

 
 

-Férias de Verão e Encerramento do Ano escolar no CAE 

Os alunos do CAE, nosso Centro de Apoio ao Estudo, depois de um ano letivo exaustivo devido a pandemia e com sucesso nos 

estudos, tiveram connosco momentos divertidos com várias atividades: pinturas em aquarelas, piqueniques, mangueirada, 

atividades na piscina, torneios de puzzle, bingo, Cine Pipoca … 

 

 

 
 

 

 

 

https://antonioramalhoboxingspirit.org/2021/07/21/ferias-de-verao-no-cae/
https://antonioramalhoboxingspirit.org/2021/07/30/encerramento-do-ano-escolar/


-Agosto: 

-No dia 13/8 António Ramalho Boxing Spirit leva as crianças do CAE a piscina Oceânica em Oeiras, onde foi proporcionado um dia 

inesquecível e de muita diversão com o apoio da administração da Oeiras Viva, que nos proporcionar gratuitamente este dia as 

nossas crianças 

  

  
 

BOXE DE MÃOS DADAS COM O ESTUDO 

-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. reportagem feita no jornal Olhares de Lisboa ao nosso presidente António Ramalho 

Olhares de Lisboa 
 

 

 

 

https://olharesdelisboa.pt/boxe-de-maos-dadas-com-o-estudo/
https://olharesdelisboa.pt/


-No dia 13/8 O nosso fundador António Ramalho foi reconhecido, Embaixador da WBC CARES em Portugal  

Reconhecimento pelo seu trabalho Desportivo e Social por todo trabalho realizado pela António Ramalho Boxing Spirit 

WBC CARES Portugal  
Instituição solidária 
Somos o Programa do Conselho Mundial de Boxe 

🔰”Grandes Campeões que apoiam pequenos Campeões”🔰 

@wbcboxing 

 

-Durante o mês de Agosto voltamos a abrir inscrições a todas as crianças, para praticar desporto e frequentar o nosso Centro 

de Apoio ao Estudo 

 

-Setembro: 
Abrimos as inscrições torneio de Boxe Amador -Boxing Spirit powered WBC 
A António Ramalho Boxing Spirit WBC com apoio da WBCCARES Portugal teve o prazer de convidar todos os clubes Nacionais e 

Internacionais a participar no Torneio Internacional de Boxe Amador em Portugal 2021. 

Torneio Internacional de Boxe Amador com apoio da WBC 

A Escola de Boxe António Ramalho Boxing Spirit com o apoio da WBC organizou um Torneio de Boxe Amador aberto a todos os 

jovens que quisessem participar nas categorias de Elite, Juniores e Cadetes. Este torneio realizou-se nos dias 29, 30 e 31 de 

outubro de 2021, no Pavilhão Celorico Moreira em Algés Miraflores – Oeiras Portugal – 
Portugal. https://docs.google.com/…/1FAIpQLScom7O4T2cUvo…/viewform 

 

 

https://www.instagram.com/wbcboxing/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLScom7O4T2cUvot8qW4pTrTIikKoEHgRIUvAQOkKp3fmJlYi2A%2Fviewform%3Ffbclid%3DIwAR3TQxPQFlCWLBuJZVdKJ48VvJ-WXaW3ZN49UmEtcteM2zudodgPYIuOPzQ&h=AT3H8L1vMdMm7XGF8o_MGRp6mpguW9uvuokLM844195sTYhXb4J8aY3MQGqvOlt0FMCCURin5HFQaCjAn17W2EHFAOkzLeubUrTbz_nzwiGMXnbNn87dTjOIMn8RvIEaVNwi&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1LOm_P-blVhDe2BzRsw_N1vii9yVUIzW2DYvlXXRdHDEciYUJ-VncII_XSy2-I8lNGii0zAkLsy8xOYfCx_QAz8BysPGG_oCFNSEpwuBXdPgOzc1Ts0gK3d5lIDBuHWLT_yZhjNrHJP7muiI87xu22MI6ICfZfySuSBexTBEeKf0QioH-RFxrOlBqiGDmILNGZbwajwmG3IeH_zVI
https://antonioramalhoboxingspirit.org/2021/08/14/abertas-as-inscricoes-para-o-cae/
https://antonioramalhoboxingspirit.org/2021/08/14/abertas-as-inscricoes-para-o-cae/


-Jovens da AnRam Team partiram para Itália Os nossos 10 jovens participantes do projeto YES viajaram no dia 6. 9.para 
Itália, para participarem numa semana de atividades desportivas e intercâmbio cultural! Divirtam-se! 

YES – Youth Empowerment through Sport é uma parceria entre as associações Clubul Sportiv Kyodai Roménia  Il Cassetto dei 

Sogni Itália  

Escola de Boxe AnRam Team – Outurela Portugal  . O projeto é cofinanciado pelo Programa Erasmus+ da União Europeia. 

 

-Como já vem sendo habitual todos os anos voltamos a organizar a Semana Europeia do Desporto convidando todos os 

interessados a participar durante uma semana em aulas de boxe gratuitas. 

A Semana Europeia do Desporto (SED) é uma iniciativa desenvolvida pela Comissão Europeia, organizada em Portugal pelo 

Instituto Português do Desporto e Juventude que tem como objetivo promover o desporto e, por inerência, a atividade física, em 
toda a Europa e junto de todos/as. À semelhança dos anos anteriores a SED irá desenvolver atividades que contribuam para este  

desígnio e o principal mote da campanha continua a ser #BEACTIVE. 

A SED pretende contribuir, de maneira significativa, para a melhoria da saúde, da qualidade de vida e do bem-estar dos 

cidadãos/cidadãs da Europa, através do aumento da participação da prática desportiva e da redução do tempo passado em 

comportamentos sedentários. 

O desporto tem uma grande importância na transmissão de um conjunto de valores fundamentais para a estruturação da vida 

comunitária e para o desenvolvimento integral e sustentável das pessoas, contribuindo para reforçar a inclusão, a tolerância, a 

cidadania e a paz. 

Ao longo da SED realizam-se centenas de iniciativas em todo o país, sempre seguindo as recomendações da Direção-Geral da 

Saúde. A programação desta edição está estruturada em torno das temáticas do Desporto Inclusivo, Desporto Sénior, Desporto 

no Trabalho, Desporto Náutico e Desporto Escolar. 

A programação completa das atividades em todo o país está disponível em https://beactiveportugal.ipdj.pt/ 

 

https://antonioramalhoboxingspirit.org/2021/09/06/jovens-da-anram-team-partiram-para-italia/
https://www.facebook.com/ClubulSportivKyodai/?__cft__%5b0%5d=AZWNP1RVQW4enbcR6e0gXp5gTM7unrtWsq6NuosAt-77V-A4Wt2l-XWzyoP3brstbcwVt9fHy-Fb8ZOkvdKZVzdNuKGOpJTj9E-Rk5YkrcPYQYZ54eMuX6yo5gyiCwnWMQ4dM8JQaJY9jjYYG3o_xytn-gZxDtFYDbyZCpPpUzzz7OBiru7IkoCa6IVwPOzkfrY&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/cassettodeisogni.it/?__cft__%5b0%5d=AZWNP1RVQW4enbcR6e0gXp5gTM7unrtWsq6NuosAt-77V-A4Wt2l-XWzyoP3brstbcwVt9fHy-Fb8ZOkvdKZVzdNuKGOpJTj9E-Rk5YkrcPYQYZ54eMuX6yo5gyiCwnWMQ4dM8JQaJY9jjYYG3o_xytn-gZxDtFYDbyZCpPpUzzz7OBiru7IkoCa6IVwPOzkfrY&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/cassettodeisogni.it/?__cft__%5b0%5d=AZWNP1RVQW4enbcR6e0gXp5gTM7unrtWsq6NuosAt-77V-A4Wt2l-XWzyoP3brstbcwVt9fHy-Fb8ZOkvdKZVzdNuKGOpJTj9E-Rk5YkrcPYQYZ54eMuX6yo5gyiCwnWMQ4dM8JQaJY9jjYYG3o_xytn-gZxDtFYDbyZCpPpUzzz7OBiru7IkoCa6IVwPOzkfrY&__tn__=kK-R
https://beactiveportugal.ipdj.pt/


https://www.aljazeera.com/sports/2021/9/23/portugal-boxing-club-shaping-lives 

-Portugal: A boxing club shaping lives through social integration 

Coach Ramalho is not only training champions inside the ring but promoting social integration, education and employability 

outside it. 

 

 
Miriam Silva started boxing when she was eight but left to try other sports. But in 2018, she was back [Helena Lins/Al  

By Helena Lins 

23 Sep 2021 

Lisbon, Portugal – Inside the Antonio Ramalho Boxing Spirit gym, located in the social housing of Outurela in Lisbon’s suburbs, 
7pm marks peak hour. 

Inside the long dark corridor situated in the basement of the local sport centre, one can already hear the swing of the punching 

bags and the gloves hitting them with might. 

“You three go for a run with Wilson,” says a commanding voice. 

“Welcome,” says the same voice. 
This was the voice of coach Antonio Ramalho, also known as Mestre, founder of the gym.  

A timer on the wall beeps. Time for a break. Surrounding the timer are photos from bouts, of athletes and special moments.  

In the gym, people from all walks of life have gathered – engineers, lawyers, architects, nurses, policemen, students, former 

prisoners. 

“From the time someone walks across that door, the only thing that matters is if they have good character,” said Ramalho.  
 

 
António Ramalho opened his first gym in 1988, in a small room on top of a restaurant [Helena Lins/Al Jazeera] 
As the timer beeps again, a group of youngsters start to shadowbox. One of them is Wilson Semedo, who arrived in Portugal from 

Cape Verde in 2012, at the age of 13. 
Semedo dropped out of school and joined the gym in 2016. Despite being in Portugal for four years, he spoke only Kriolu and was 

having difficulties adjusting to his new life. 
“I was not an easy kid. I had an explosive temper and I was hanging out with friends that only did bad stuff,” Semedo said. “At 15, 

all I was doing was going out and drinking.” 

But he says the discipline and attentive eye of Ramalho changed his life. 
Everyone had “given up on him”, said Ramalho. 
“He was rude, wild, had no goals in life … it was also difficult for me at the start. He told me he wanted to compete so I started 
setting some goals besides boxing: Be more polite and get back to studies or work.”  

With boxing taking up most of his time, Semedo quit the bad company and the nightlife. He started training every day – morning 

and afternoon – and found a part-time job. 

https://www.aljazeera.com/sports/2021/9/23/portugal-boxing-club-shaping-lives
https://www.aljazeera.com/author/helena-lins


 
Semedo dropped out of school and joined the gym in 2016. Despite being in Portugal for four years, he spoke only Kriolu and was 
having difficulties adjusting to his new life [Helena Lins/Al Jazeera] 

After a lot of sweat and sparring sessions with older athletes in the gym, Wilson stepped inside the ring. His outstanding 

performances in amateur tournaments in Portugal attracted the attention of the Cape Verdean Boxing Federation and in 2018 

boxing took him to his home country to compete. 
He represented his country at the 2019 African Games but was not able to qualify for the Olympics. 

Undeterred, Semedo pledged to carry on. 
“Boxing has given me everything. It helped me to not fight on the street and to respect others,” he said. 
“It feels that I was born for boxing. It gave me discipline, concentration and focus.” 

As his technique and dedication improved, Ramalho entrusted him with teaching boxing to the youngsters.  

Kevin Sanches, also from Cape Verde, arrived a year after Semedo. 

Both sets of parents came to Portugal looking for a job and a shot at “a better life”.  

Inspired by a boxing-themed anime, Sanches started training at the gym in 2018, aged 14.  

 
Coach Ramalho giving a focus mitt training to the young boxer Sanches [Helena Lins/Al Jazeera] 

“I wasn’t really good at school because I don’t feel motivated,” said Sanches. 

“But I’m smart at boxing. I used to help the newcomers after my training and I realised that I was also evolving. So I starte d 
thinking about becoming a boxing coach or a personal trainer.” 

‘Ready to take a risk’ 

Sanches went on to take a professional course in sports in high school and when the time came for the internship, Ramalho 
invited him to teach boxing to the children. 
After each training session, Sanches collects food for his family from a social organisation that supports households in the 

neighbourhood. 

“My mother wakes up at 4:30am. She works two jobs. My father works on ships. I don’t ask him for anything that is not real ly 
necessary because he is always complaining of body aches. He bought some boxing material so I can practise at home. He is glad 

that I’m finally focusing on something rather than my phone.” 

Both youngsters owe the changes in their life to Ramalho, who was born and raised in a middle-class neighbourhood in Lisbon’s 
suburbs. 

He started training children by chance. After 12 years as a professional boxer, he opened his first gym in 1988, in a small room 

on top of a restaurant. 

“On the first day, there were only children who turned up,” said Ramalho. 

“None of them were old enough to box. The first child I trained had a t-shirt down to his feet. He did not even weigh enough for 

boxing.” 



 
In the administrative room, awards and medals from his athletes cover walls, shelves and tables [Helena Lins/Al Jazeera] 

He decided to work with what he had. 
Twelve years later, at the 2000 European Cadet Boxing Championship in Greece, two of the six young boxers representing 

Portugal were from his gym. 
For the next five years, those two, followed by others, won “everything that there was to be won”, he said. 

A club that no one knew about was writing part of Portuguese boxing history.  
“At that time, there were many clubs in Portugal but they did not compete abroad. I was a young coach, I wanted more and I was 

ready to take a risk. I used to take my athletes to compete in Spain because I had contacts from the time I was a boxer mysel f.” 

‘Importance for the community’ 
Ramalho moved to the sport centre’s basement in 2007, in a room offered by the municipality as an appreciation for the work he 

has had done. 

The room became too small as more people joined. Now, he is about to have four rooms, in addition to the outdoor training space 

he is using due to the coronavirus pandemic. 

“I present new projects to the company that manages the site and they have been very supportive and giving me more rooms 

because they understand the importance for the community,” he said. 

In the administrative room, awards and medals cover walls, shelves and tables. 

Last year, Ramalho was nominated as Sports Ethics Ambassador by the National Plan of Ethics in Sports and Hero of Humanity by 

the World Boxing Council (WBC) for his social work. 

 
The study centre has room for 20 children and it is equipped with 12 computers, an internet connection, a library and a snack 

corner [Helena Lins/Al Jazeera] 

His most impressive accomplishment, however, is the study centre. 

Opened in 2015, the centre has computers, a library and a snack corner. Volunteers help the children with homework and exam 
preparation. 

Ramalho has recently joined the EU programme Erasmus+ and partnered with two similar organisations in Romania and Italy to 

organise cultural exchange and increase education and employability opportunities for his young athletes. 

He now wants to open an art room. 

“With time, I realised that boxing is a powerful tool to attract these children but it might not give them the continuity the y wish. 
That’s why we combine boxing with education and employability opportunities. The goal is to use sports, which is a powerful tool 

to shape people, but we also have to open doors for them for other things.” 

Salvador Carrizosa was 11 when he switched from rugby to boxing as, he realised later, the latter “taught self-control, sacrifice 
and courage”. 

“Not the kind of courage to challenge others but to face my own fears and difficulties.” 

 



 
 

Since the start of the pandemic, Ramalho has hung punching bags outside the gym [Helena Lins/Al Jazeera] 

He has just finished high school and wants to work in the stock market. 
“It is flexible work so I can combine it with boxing. And even if I can’t do professional boxing, I will stay connected to the gym. 

“It doesn’t matter if you are Floyd Mayweather or a newcomer, everyone is respected equally. And the one who knows more helps 
the other. And that other will probably do the same. This goes beyond the gym. That’s what makes this place so special”.  

All of Ramalho’s trainees agree on two things: Boxing made them less aggressive outside the ring and Ramalho is like a second 

father. 
“I came to boxing after my grandfather, who was like a father to me, died,” said Carrizosa. 

“Mestre continued the work he was doing by showing me how to be an honourable man. He helped me overcome my loss, get 

back on track and help my family. What I learn with the boxing family, I take it home to my mother and sister. He is shaping me 

for life.” 

‘I’m already winning’ 

Miriam Silva, who lives near the gym, started boxing when she was eight but left to try other sports. But in 2018, she was back. 

“I came back because I like this sport and I feel very good here,” Silva said. 

“I used to think that because I’m a girl, I would not get that far as boys. A lot of people outside the gym say that. But tha t’s not 

true. Mestre motivates me a lot. Sometimes he sits next to me and tells me what I can do better. All those motivational posts he 

shares on the social media of the gym, he tells me to put them inside my head and not forget.”  

At 17, Silva is not only competing in the ring, but also teaching boxing to young children, just like Semendo and Sanches. And 

receiving an allowance to do that. 

 
Silva is one of the girls who train at the gym. She tried many other sports before deciding to compete in boxing [Helena Lins /Al 

Jazeera] 
Ramalho puts his social and human outlook on sports down to missing the support of his coach in his younger days.  
“I started boxing when I was 13. Someone my age was not even allowed to compete but I was skilful so I was thrown to the 

wolves. I could have grown up differently in boxing but I was missing the support of my coach. He didn’t talk much to me.  

“Now, when I sit down with my boxers and talk to them, I wish someone would have cared so much for me as I care for these 
kids.” 
As with any boxing club, having boxers competing and winning is very important for a coach but, he says, “right now, if I have a 

kid who likes being here, who trains with dedication and likes helping others, I’m already winning.” 

Texto:AL JAZEERA 
 

 



-A nossa instituição concorreu ao programa Bairro Feliz sendo um dos projetos finalistas A nossa causa “TODOS IGUAIS” é uma 

das finalistas da iniciativa Bairro Feliz, e precisou da ajuda de todos da comunidade para ser concretizada. 

Para nos ajudar, bastava colocar a Moeda do Bairro Feliz na nossa causa no mealheiro de votação no Pingo Doce do Alto dos 

Barronhos em Carnaxide-Oeiras até dia 2 de novembro. 
Um gesto seu pode fazer toda diferença. Saiba mais sobre essa iniciativa em pingodoce.pt/bairro-feliz. 

Obrigado a todos que deram o seu apoio 

António Ramalho Boxing Spirit IPSS 

 

 

-Outubro: 

António Ramalho Boxing Spirit e a WBC Cares Portugal, durante o Torneio Internacional de Boxe recolheram alimentos e 
cobertores para ajudar quem mais precisa as entradas foram grátis ao publico em geral, onde onde os participantes e publico 

deveriam levar o seu donativo em alimentos ou cobertores. Onde foram solidários com a nossa causa 

 

http://pingodoce.pt/bairro-feliz


-Chegamos ao fim de mais um torneio de boxe, o Torneio Internacional Boxing Spirit-WBC com a certeza de que foi um sucesso. 

O feedback dos participantes e público ao final nos incentiva, e nos dá motivação a continuação. A organização agradece a todos 

os participantes, patrocinadores, público, voluntários e todos os demais envolvidos, sem eles não seria possível o sucesso 

durante todos os 3 dias de torneio com 246 atletas. Agradecemos também a todos que contribuíram para a nossa campanha 

sendo solidários com os donativos, com certeza esses farão toda diferença na vida de muitas pessoas.  

Gratidão!,  

 

 

-Novembro: 
-Boxing Spirit / WBC Cares Portugal Durante o lll Torneio Internacional de Boxing Spirit WBC, fizemos uma campanha para 

arrecadar alimentos, a campanha foi um sucesso e somos gratos a todos que contribuíram. É com o coração cheio de emoção e 

alegria que começamos a distribuição destes alimentos para as famílias dos nossos alunos do CAE e também para pessoas da 
nossa comunidade. Obrigado a todos . 

 

 

-Dezembro: 
-21.12. Foi dia de receber o Campeão Mundial Demetrius “Boo Boo” Andrade o qual proporcionou às nossas crianças e jovens uma 

tarde diferente. Um agradecimento especial a Dra. Ângela Barbosa e ao Dr. José Silva da embaixada de Cabo Verde 
 
 

 



 

 

 
 

 
 

 

- “PEQUENOS GESTOS, GRANDES SORRISOS” 

21.12 encerramos o ano de 2021 com a nossa Festa de Natal. Agradecemos ao apoio do McDonald’s do Alegro de Alfragide doando 

os lanches e também a vários particulares que doaram prendas fazendo a diferença e alegrando as crianças e jovens da nossa 

escola. 

 
 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

-Assim encerramos mais um ano 
Agradecemos a todos os Atletas, Voluntários, Parceiros, Patrocinadores, através da 
participação em eventos, e projetos, os/as que connosco colaboram através da sua presença 

nas nossas iniciativas que ajudaram a fortalecer a nossa instituição a todos obrigado 
Em 2022 JUNTA-TE á EQUIPA  

 

 
 

Presidente António Ramalho 

https://antonioramalhoboxingspirit.org/2021/09/20/semana-europeia-do-desporto-venha-fazer-boxe/
https://antonioramalhoboxingspirit.org/2021/09/20/semana-europeia-do-desporto-venha-fazer-boxe/
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