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Clube Shotokay Queluz  

Neste contexto, todas as nossas modalidades, ou seções desportivas pautam a sua atividade 

através dos princípios gerais, onde impera entre outros, a amizade, a liberdade, a 

responsabilidade, a solidariedade e a justiça, fazendo passar a mensagem que todos somos 

poucos para mudar os valores no desporto para prevenir a violência, a discriminação e a 

intolerância, onde o foco mais importante das nossas equipas e dos nossos atletas é a 

participação imbuídos no espirito desportivo, como foi o caso das nossas participações na 

Alemanha e Itália. Por isso mesmo damos um importante enfoque ao papel dos 

pais/encarregados de educação, familiares, amigos e adversários nos jogos que semanalmente 

disputamos, onde se pretende que o simples gesto de aplaudir os jogadores pelo fair play em 

relação aos nossos adversários seja uma constante. Um simples gesto, como cumprimentar os 

adversários e todos os espectadores no final de cada jogo de futsal é efetuado em todos os 

nossos jogos. Ainda recentemente, e a anteceder um nosso jogo relativo ao Campeonato 

Distrital de Juniores “D” (infantis), de Futsal, que opôs as formações do Clube Atlético de São 

Brás “A” e do Centro Shotokai Queluz, realizado no dia 10 de Dezembro, no Pavilhão da Escola 

EB 2+3 Miguel Torga, na Amadora, prestamos igualmente a nossa homenagem ao treinador do 

C.A. São Brás, pelas boas práticas desportivas evidenciadas. E para que isso aconteça, além do 

trabalho executado pelas nossas equipas técnicas, incrementamos habitualmente a transmissão 

adequada dos princípios éticos desportivos, privilegiando naturalmente a internet para fazer 

passar essa nossa mensagem, com o envio de newsletters, publicações na internet, etc... Por 

outro lado, tentamos enquanto clube promover atividades de combate à desigualdade e de 

inclusão social, tendo a nossa secção de futsal apresentado em 2016 à União de freguesias de 

Massamá e do Monte Abraão o Projeto Social de Futsal, o que levou na sua integração no 

Programa Raízes E6g. Este programa é um projeto de inclusão social, ao abrigo da 6ª geração do 

Programa Escolhas, sediado no Bairro 1º de Maio em Monte Abraão, intervindo junto de 

crianças e jovens com idades compreendidas entre os 6 e 30 anos, e no qual o Centro Shotokai 

de Queluz e a sua secção de futsal são um dos parceiros. Somos ainda parceiros na Comissão 

Social da Freguesia de Massamá e Monte Abraão , e procuramos enquanto Associação contribuir 

nos valores da realidade social da nossa Freguesia, identificando os problemas e as 

potencialidades. Propondo iniciativas que contribuam para a minimização ou erradicação da 

pobreza e exclusão social. 

 


