Exmo. Senhor
Diretor do Odivelas COM, Paiva Setúbal.
No seguimento da notícia publicada, em 22 de Janeiro, intitulada “Câmara Municipal e SL
Benfica ignoram Ginásio Clube de Odivelas” (http://odivelas.com/2012/01/22/odivelascamara-municipal-e-sl-benfica-ignoram-ginasio-clube-de-odivelas/), a Câmara Municipal de
Odivelas considera pertinente prestar a seguinte nota de esclarecimento:
1 - No dia 21 de Janeiro de 2012, entre as 09.30h e as 12.30 horas, realizou-se na escola EB2/3
Vasco Santana, sita na Freguesia da Ramada, uma ação de formação da modalidade de
Andebol, dirigida aos professores das escolas EB1 do Concelho de Odivelas;
2 – Esta ação de formação insere-se no programa do Ministério da Educação e Ciência,
designado por “Desporto Escolar”;
3 – O Sport Lisboa e Benfica (SLB), enquanto clube integrante deste programa, abordou a
Câmara Municipal de Odivelas (CMO) no sentido de avaliar o interesse da Autarquia permitir
realizar a ação de formação no Concelho de Odivelas;
4 – A CMO manifestou o seu interesse em que esta ação fosse realizada no Concelho, donde,
foram seguidamente estabelecidos e acordados os termos e condições da sua realização;
5 – O SLB contribuiu para a realização da ação de formação com o apoio e a componente
técnica, através do professor Carlos Cruz (docente na Universidade Lusófona, coordenador dos
escalões jovens do SLB na modalidade de Andebol e professor do ensino secundário) e do
treinador dos infantis do SLB, Hugo Costa;
6 – O SLB cedeu a sua equipa de infantis de Andebol para a execução prática da ação e, ainda,
um conjunto de bolas (mais de uma dezena) que passaram a pertencer às escolas do Concelho
de Odivelas;
7 – A CMO criou as condições necessárias para a promoção, realização e divulgação da ação de
formação, nomeadamente em termos de articulação com as escolas e professores;
8 – Esta ação visou fomentar e incentivar o desporto junto da comunidade escolar em
Odivelas, em particular a prática da modalidade de Andebol;
9 – A CMO pretende dar continuidade ao desporto no Concelho, designadamente ao nível dos
escalões de formação, por forma a promover a saúde desportiva, a incentivar a prática

desportiva formal e informal, para assim dinamizar o movimento associativo desportivo no
Concelho;
10 – A CMO mantém-se, como sempre, empenhada em contribuir para a divulgação e
incentivo à prática de todas as modalidades desportivas, nomeadamente o Andebol, pelo que,
permanece interessada em manter bom o relacionamento institucional, cordial e de
colaboração com todas as entidades desportivas do Concelho, bem como, aprofundar o apoio
e regime de parcerias com os clubes e associações, designadamente com o Ginásio Clube de
Odivelas.
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