Campus de Benfica do IPL
Inauguração do Polidesportivo Exterior do campus de
Benfica do IPL
Exmo. Sr. Director Financeiro, do Serviços de Ação Social do IPL, Dr. Fernando Carmo
Exma. Sr. Diretora do Serviço de Apoio Social dos SAS-IPL; Dr.ª Filomena Novo
Exmo. Sr. Presidente da Federação Nacional dos Estudantes do Ensino Superior
Politécnico, Sr. Tiago Dinis
Exmo. Sr. Presidente da Federação Académica do Desporto Universitário, Sr. Daniel
Monteiro
Exmo. Sr. Presidente Associação Desportiva do Ensino Superior de Lisboa, Sr. Gonçalo
Rosmaninho

Exmo. Sr. Presidente da Associação Académica de Lisboa, Sr. Bernardo Alexandre
Exma. Sra. Presidente da Federação Académica de Lisboa, Sra. Sofia Escária
Exmo. Presidente da Federação Académica do Instituto Politécnico de lisboa,
Sr. João Ferreira
Exmos. Srs. Presidentes das Associações de Estudantes das Escolas e Institutos do
Politécnico de Lisboa

Caros Colegas,
Estimados alunos
Minhas Senhoras e Meus Senhores

A formação superior e integral do indivíduo, cidadão saudável e profissional
competente, passa pela articulação das componentes académica, pedagógica e
científica, com o desenvolvimento e a disseminação da cultura, a transmissão de
valores e a prática desportiva.
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No que se refere à formação do individuo, o movimento associativo tem tido um forte
papel, através da dinamização da componente cultural e da transmissão de valores
através da atividade física e da prática desportiva.

A prática desportiva é, por excelência, uma forma de estimular o trabalho em equipa,
experimentar o sucesso e aprender lidar com o fracasso.

Êxito e insucesso são duas faces da mesma moeda, que nos acompanharão ao longo
da nossa vida profissional e, também, particular.

No âmbito da academia, é obrigação do Estado, através dos agentes que contactam
diretamente com os estudantes, proporcionar-lhe as melhores condições para o
exercício da atividade física e desportiva.

É neste contexto, e consciente da importância de proporcionar aos estudantes espaços
desportivos condignos, que o IPL se vem empenhando na recuperação e construção de
novos espaços desportivos.

Assim, é com grato prazer que hoje me encontro no seio dos responsáveis associativos
da nossa academia para proceder à inauguração da recuperação deste Polidesportivo
exterior do Campus de Benfica do IPL.

Quero em primeiro lugar agradecer a todos os Colegas que nos Serviços Centrais do IPL
se empenharam para que esta obra fosse possível, com uma especial referência aos
Colegas do Departamento de Obras Eng.ª Carla Martins e Eng.ºs. Ricardo Lima e João
Santos.

Sem o empenho destes Colegas não teria sido possível a realização desta obra.

Não devo, neste momento de enorme satisfação, esquecer o primeiro Presidente da
FAIPL, Luís Castro. Foi ele que, ainda na presidência do meu antecessor Prof. Doutor
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Luís Vicente Ferreira, teve a visão da necessidade deste espaço e dos seus balneários,
tendo o processo sido iniciado nessa altura.

A ele o meu muito obrigado em nome do Politécnico de Lisboa.

Caros Colegas

Estimados Alunos

A quando da minha candidatura a presidente do Politécnico de Lisboa, dezembro de
2015, comprometi-me em realizar a cobertura deste Polidesportivo e a iniciar a
construção de um novo espaço fechado para a prática desportiva, neste mesmo
campus.

Ora, no que se refere à recuperação deste espaço o compromisso está cumprido,
temos um espaço coberto, vedado, com possibilidade de prática de atividades
noturnas e com bancadas.

Falta agora a construção do novo Polidesportivo fechado neste mesmo campus.

Tenho consciência que os alunos do IPL merecem mais e melhor.

Desde do início do meu mandato que me envolvi no projeto de construção de um
Polidesportivo fechado.

Esse novo polidesportivo possuirá no piso superior uma cantina para satisfação das
necessidades alimentares dos estudantes que frequentam este campus.

O processo de construção deste novo espaço, encontra-se na fase de análise e parecer
do seu programa preliminar na Direção Geral do Ensino Superior, esperando ter uma
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resposta rápida para que, ainda durante o meu mandato, possa iniciar as fases
seguintes deste processo.

Caros Colegas

Estimados Alunos

Na expectativa que esta infraestrutura desportiva, que possuirá uma gestão partilhada
SAS-IPL e FAIPL, possa contribuir para a vossa prática desportiva e através desta
possam desenvolver competências físicas, mentais e sociais, apresento a todos vós os
meus melhores cumprimentos.

Ao Presidente da FAIPL, João Ferreira, solicito empenho na dinamização da utilização
deste espaço desportivo por todos os agentes da academia.

Votos de bom desporto com fairplay.
Muito Obrigado,
Disse, Elmano Margato
21 de Maio de 2019
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