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O CCDTML, através da sua equipa de Andebol, estabeleceu um Protocolo com a WaC – Os Ursos, onde a 

nossa equipa beneficia de várias vantagens. Todos os nossos Associados também podem ter acesso às mais 

diversas Atividades que a WaC – Os Ursos disponibilizam: 

 

ANDEBOL 

 Disponibilizamos treinos de andebol gratuitos a atletas entre os 10 aos 15 anos de idade. 
 Disponibilizamos treinos de andebol com competição e mensalidades reduzidas a atletas entre os 10 

aos 18 anos de idade. 
 Oferecemos um suporte de atividades em grupo, serviços adicionais para o conforto dos atletas, bem 

como um conjunto de workshops de tecnologia e empreendedorismo que aliados ao ensino de inglês 
básico tornam a nossa oferta desportiva-formativa única e valiosíssima para o futuro profissional dos 
nossos jovens. 

ANDEBOL DE PRAIA 
 A partir de maio/junho abrimos a época balnear com treinos de andebol de praia. 
 Participamos com equipas masculinas e femininas no Circuito de Andebol de Praia de Lisboa, 

organizado pela Associação de Andebol de Lisboa. 
FUTSAL FEMININO 

 Oferecemos às mulheres de Odivelas e arredores a opção de desporto coletivo a preço reduzido com 
o objetivo de promover o desporto feminino como prática regular e origem de satisfação pessoal 

eSPORTS 
 Estamos próximos da Escola Secundária Pedro Alexandrino a formar equipas federadas que 

representem o clube em torneios e competições oficiais de FIFA. 
 Organizamos torneios para jogadores individuais. 
 Disponibilizamos a nossa sala para realização de treinos durante a semana. 

STREET SPORTS 
 Levamos a cabo um projeto inovador com andebol de rua em um campo especial e com regras 

inovadoras. Desenvolvemos um projeto acessível a todos para a prática de futebol de rua no melhor 
estilo de freestyle. 

 
Para mais informações: 
info@wac-osursus.pt 

 

www.wac-osursus.pt 

 

https://www.facebook.com/wacosursos/ 

 
 
 

 
 
 
P’LA DIREÇÃO 

José Caetano 
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