Alvalade

MOÇÃO

Envolver o Desporto Universitário em Alvalade

A freguesia de Alvalade comporta no seu território alguns dos melhores espaços para a prática de desporto e
atividade física da cidade de Lisboa, a par de, no presente, apresentar infraestruturas e recintos devidamente
vocacionados para a promoção da saúde e bem-estar.
Entre estes espaços, encontra-se o Estádio Universitário de Lisboa, local aberto a toda a comunidade, com
instalações desportivas localizadas no Campus da Cidade Universitária, promovendo o desporto, a saúde e o
lazer.
Ora, neste mesmo local, está sediada a Associação Desportiva do Ensino Superior de Lisboa (“ADESL”),
associação multidesportiva sem fins lucrativos com o propósito de organizar o desporto universitário na cidade
de Lisboa, sendo que os órgãos sociais são compostos exclusivamente por estudantes da comunidade
académica da Área Metropolitana de Lisboa.
Esta instituição, entre outras iniciativas (como corridas abertas a todo o público e ações de cariz social), organiza
os Campeonatos Universitários de Lisboa que têm palco, maioritariamente, no Estádio Universitário de Lisboa.
Para se ter perceção da dimensão real relacionada a esta organização, estes campeonatos envolvem
sensivelmente 4000 atletas, 200 equipas e 60 clubes distribuídos por 21 modalidades (12 coletivas e 9
individuais), 1000 jogos e 230 dias de prova.
Note-se que, de momento, a ADESL é candidata a receber as fases finais dos Campeonatos Nacionais
Universitários de 2020 e o Campeonato Europeu Universitário de Rugby de 2021.
Assim, torna-se claro que esta instituição, pelos propósitos que prossegue e pelo elevado substrato pessoal que
envolve, pode ser um parceiro estratégico para a Junta de Freguesia de Alvalade, numa ótica de cooperação
nas vertentes de educação, desporto, bem-estar, juventude e ação social.

Sabe o CDS-PP que já houve a tentativa de estabelecimento de uma parceria protocolar com a Junta de
Freguesia de Alvalade. Iniciativa essa, diga-se, assumida pela própria ADESL., com a intenção de estabelecer
uma relação institucional entre as partes que se materialize em soluções vantajosas para ambas. Contudo, por
motivos que o CDS-PP não compreende, ainda não foi possível celebrar esse mesmo protocolo.
Neste sentido o CDS-PP, na sessão ordinária da Assembleia de Freguesia de Alvalade reunida a 1 de
Abril de 2019, propõe à Junta de Freguesia de Alvalade que:
•

Encare a realidade do desporto no ensino superior como uma vantagem para a dinâmica da
freguesia de Alvalade;

•

O seu executivo, nomeadamente por via do seu Presidente, José António Borges, se reúna com
a Associação Desportiva do Ensino Superior de Lisboa;

•

Mediante um expectável entendimento entre a Junta de Freguesia de Alvalade e a Associação
Desportiva do Ensino Superior de Lisboa, faça o executivo chegar a esta Assembleia uma
proposta de protocolo de cooperação entre ambas as partes;

•

Remeta a presente deliberação, para conhecimento, à Câmara Municipal, à Assembleia Municipal
e à Associação Desportiva do Ensino Superior de Lisboa.
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