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Ligaç~o

à Imprensa da Direcção Geral

CULTiURAIS

Nema reunião das ôecções Culturais efectuada no dia 8 de Julho foi eleito
Conselh~

ç6es

o

Cultural da AAC, que ficou composto por quatro elementos sa!doa das Sec

C~lturais 8

um da 'irecção Geral.

SECÇOES DESPORTIVAS

1- Basquetebol
A comissão encarregada dos assuntos desportivos integrad:a por elementos da

Direcção Geral est~ a proceder a um inqu~rito ~s actividades d a Secç~o de Basqu~
tebol.
Teve

j~

uma reunião com os atletas desta Secção em que foram dadas inff'orma-

ç6es sobre o enquadramento do desporto nas actividades da Associaçgü; tendo aqueles por sua vez dado conhecimento aos elementos da ["irecção Geral presentes dOI
funcionamento e situação da Secção.
2- Futebul

Foram pagos pela Direcção Geral,
os vencimentos dos atletas?

funciondrio~

e tdcnicos da e*

tilIT:t a Secção de FutebJol correspondentes ao mês de J"f!ho~
3- Outras Secções

Estão a frequentar cursos de actualização sobJre as modalidades respectilll1ae
os orientadores t~cnicos das Secções de Andebol (00 Jugosl~viia) e de Voleibiol
(na

Checoslov~quia);

no sentido de incrementar e melhorar a

pr~tica

daquelas mo-

dalidades dentro da AAO:
GIL VICENTE
Realizou-se uma reunião da Comissão do Gil Viceilte (prOVisoriamente fornada
por elementos da Direcção Ceral) com
da a fo~ma de representação destes

08

Organismos Aut6n omoe, tendo ficado decl~l

na futura Comissão do Gil Vicen\8~

Estã

t amb~m

marc ada um a r eunião do CO'lselho Cultural -eleito para decidiR' da

sua r ep res entação nest a mesma comissão.
ou (}D O o 00 O CCl orte-o oo u

o

Roitor; em e ntr ev ista c om a Direcção Geral, na qual lhe foi entregue a mo-

ção aprovada sobre sanesme ntu de que const a va o afastamento do
wers~dade,

Secret~ri o

da Uni

garantiu que não se opunha de forma a lguma à medida preconizada e que'

fari a che g,ar a moção ao

lYiinis,t. ~rio

da Educação e Cultura.

