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Exmos/as. Senhores/as
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Assunto: Desporto Escolar – Encontro Nacional de Orientação

Exmos. Senhores,
Estando esta Direção a fazer 1 ano de tomada de posse e sendo que um dos nossos pilares
identificados é a aposta no Desporto Escolar e da sua importância não apenas para a
modalidade, mas principalmente nas vantagens que entendemos que esta modalidade tem
para os nossos jovens achamos oportuno fazer um balanço nesta área em particular.
Desde logo de referir o importante trabalho efetuado por Clubes, Técnicos Voluntários e
Professores que permitiram: implementação de diversos percursos permanentes em Escolas,
elaboração de mapas, ações de formação creditadas para Professores, continuação da
colaboração de vários Clubes mantendo a organização das atividades regionais do Desporto
Escolar, etc.
Parceiros * Partners

De referir também que, da ação consertada entre a FPO e Centros de Formação de professores
do Alentejo e Algarve, com envolvimento das respetivas DSRs, as ações de formação e de
apetrechamento realizadas o ano passado e este ano, levaram ao surgimento de novos
grupos/equipa no Alentejo e início de um quadro competitivo local e regional, prevendo-se
que o mesmo venha a acontecer no próximo ano no Algarve que, até à data, participava em
eventos organizados por outras regiões. Significa isto que a modalidade se tem desenvolvido
e que, pela primeira vez, a abrangência territorial da modalidade é total.
Um dos pontos considerados por nós estratégico, até por não se ter realizado em 2018 o
Campeonato Nacional de Desporto Escolar em Orientação era a organização em 2019 de um
Encontro Nacional de Orientação (ENO) já que não seria possível a organização do
Campeonato Nacional devido a critérios definidos pelo Desporto Escolar para elegibilidade de
modalidades.
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A FPO tudo fez, ao longo do corrente ano letivo e sempre em articulação e com total
conhecimento do Desporto Escolar, para levar a efeito a organização do ENO, disponibilizouse perante a Coordenação Nacional do Desporto Escolar suportar todas as despesas
(transporte, alimentação, alojamento, organização, etc) do evento tratando também de toda
a vertente burocrática e logística necessária, ou seja, disponibilizamo-nos para tudo que fosse
necessário deixando sempre claro que era importante para a modalidade e principalmente
para os Professores e Alunos que muitas horas dedicaram a este deporto durante o ano
escolar.
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Como resultado destes esforços, foi apresentada ao Desporto Escolar uma proposta concreta,
que incluía data, local, programa, etc., já que estavam garantidos todos os recursos
(financeiros, humanos e logísticos) e apoios locais (autárquicos e associativos) necessários para
uma excelente organização, sem que Desporto Escolar e Escolas tivessem qualquer tipo de
encargo com o evento.
Contudo, ao contrário daquilo que eram as nossas expetativas e de muitas escolas, fomos
recentemente informados pela Coordenação Nacional do Desporto Escolar da não viabilização
da nossa proposta mesmo nas condições referidas, por motivos que o Desporto Escolar na
ocasião nos comunicou.
Apesar de desapontados pela decisão, que lamentamos profundamente, queremos deixar
claro a todos os alunos e professores que encontram na Orientação o seu desporto de eleição,
que a mesma não nos desmotivará de continuarmos a apostar no Desporto Escolar e que
continuaremos a procurar, com todos os recursos disponíveis e em articulação com a
Coordenação Nacional, mas também dando sempre resposta às escolas, coordenações locais
e regionais que nos procuram, uma Orientação cada vez mais forte e dinâmica.
Aos professores e alunos, exortamos a que continuem a realizar o magnífico trabalho por todos
reconhecido e a contribuir para o mesmo objetivo. Com a FPO, podem certamente contar.
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Com os melhores cumprimentos,
O Presidente da FPO
António Amador
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