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CDUL - Centro Qesportivo Urniversitário de Lisboa
"Os estudantes devem ser

sobe~anos

um todos os assuntos que lho dizem respeito

gest~o

e o controle dos organismos quo lhe perteri-

directamente, e port:::lnto do tar a

com. Sendo o CDUL um organismo estudantil (federaç50 de escolas no campo d J sporti~~),
deve ser controlado pelos ostudantes,servir os seus interesses, o cpmo tal ter a sua
actuaç50 integrada na linha d a s AAEE" - in Iprograma da direcç50 do CDUL 70/711.
Assim, n50 podem os estudantes permitir qualquer int e rferência de orgãos estatais nos assuntos do CDUL. A nomeação de um Gabinete Téomico na INDU com atribuições
permitindo int8rferências. nos interesses , dos estudantos, dove ser encarada na perspeE.
tiva atràs referida, assim como qualquer orgão que já existe ou venha a ser criado.
Nokmomento actual, em que o Govorno necessita do massificar a pr~tica desportiva
no âmbito ~eis vasto de uma reforma na Universidade (co~respond 8 ndo

ao actual desen-

volvimento das forças pro~utivas em Portugal), torna-se necess~rio o alargamento de
estruturas materiais (professores, instalações, gestão) existentes, ou criar outras
novas que venham corresponter a essa necessidad e .
Para que os estudantes continuom a deter o contr o le dest~s estruturas, é preciso
contrapor às autoridades (GT -

INDU -

mEN)

trabalha~

umã org a nização a

de facto, pelo

que constitui objectivo imediato a organização ou reorganização Ele Cru['lQs ou S_BcÇoes
Desportivas nas escolas. Assim:
I - Deve levar-s·e, para a frente e já, o plano da s 4 modalidades (Jud~,
natação, basquetetrel e atletismo) e ainda

inici~'9ãD

desp o rtiva com baso

nas verbas que a HJDU fornecer. Isto não d~v~ ···sig;:)Üic-ar qúoYCjuer chauvinismo de modalidade ou escola,

discrimi n aç~o

de

qualque~

tipo ou abri

gatoriedade de prática. As instalações existentes, ou que venham a exis
tir, ser50 utilizávei~ em re~ime federati ~ Q.
II - Apoiar-se-ão os Grupos Desportivos ou Secções desportivas das

8SC~

las, dinamizando o trabalho e ajutando os seus quadros. Esta assistên cia

ser~

feita c0!D base em quadros federativ.uos reunidos no CDUL,ou

mo membros da sua'

~'irecção

m8~

destacados para c a da escola. Estudadas as co

ndições de ~da escola, e feito um levantamento genérico dos problemas ~
xistentes, por zona (regime federativo), actuar-se-à como possível for
ou oportuno,~endendo ao estádio de evolução

8

condicionalismos pr6pr!

os.
III

As AAEE darão uma assistência total ao CDUL, divulgando e discu -

tindo todos os seus pr o blemas, criando as condições para esse fim, soll
dificando a posiç50 através do fort a lecimento das ligaç3es B desburocra
tização de processos.

TIV - FIC Am mARCADAS AS SEGUINTES REUNIÕES com A FINALI DADE DE
Ef ECT IVA R o ATRAs EXPRESSO:

Zona Téonico (TEC NICO, VETER I NAR IA E I NDU STRIAL)
4ª Feira - di a 18 - e m CI ENCIAS , 17 hor a s.
Zona Ci6nbias (E C O N o m IC AS , co m E R C IAL,C IE NC IAS,BEL AS -AR TES~ES CO L A NAU TrnC A)
,

6ª Feira -

dia 20 - em mEDICINA, 17 horas.

Zona CIDADE UNIVERS$TRRIA
2ª Feira - dia 23

no ISCSPUi

(LE T RAS,mEDICINA,DI~EITG,FARmACIA,IES)

17 horas.

Zon~ da AJUDA (AGRriNo mIA, ISCSPU)
---~-

6ª Feira -

dia 27 - no

~liJAS

-I N~

15h.30ro.

AS ESCOLAS

Lisboa, 10/11/70
as ASSO CIAÇÕES DE EST UD ANTES DE LISBOA
~:

- recomenda-so ', para melhorlnformação, a leitura do ESCLARECI mENJO do 2o/io/70

subscrito pelas AAEE, e do IPrograma do Candidatiura' da Direcção oi~ita do CDUL 70/71.

