..,
.Alguma imprensa Portuguesa,numeadamente a imprensa desportiva ainda nao

conseguiu modificar os m~todos de informaçãõ s ensacionalista com que nos bcmat~

barde'3-va

25 de Abril.Esoonde-se sistematicamente a analise sociol6gica

do fen~meno desportivo e das suas contradiçÕesimostrando-se ~nioamente o seu
aspecto alienante.
Portugu~s ~

Neste momento,o grandendraman donUniverso" desportivo

o f'u-' lro

da Secçlo de Futebol da Associação Acad~mica do Coimbra.Fazem-se entrevista~
e publicam-se notícias sobre . este "angustioso" problema que s6 o
mente para

querr

não seja

~

verdade Lo.,-

estudante. e para quem, fugindo a uma anttlise co:c -

~eõia dos problemas, tome as apar~ncias pela realidade e se recuse a lutar
pela modificação dessa realidade.
O jornal
"'
çoq~

na

"A Bola" de 3 de .Junho de

Aoad~mioa"''Vit~ria

1974 numa not!cia intitulada "Elei-

da lista A" adianta um

cer~o

nmnero de consido-

~

r.aç~s que .podem suscitar mal entendidos so~e a posição efectiva da direc-

ção da A.A.c. no _que tooa ao problema da Secção de futebol.
Na verdade ,essa
do que o programa

posição era jtt

bem definida antes das eleiV 6es. ,d_a -

da então lista A agora Dire cção da A..!.C. continha al-

guns pontos que resolviam todas as d~vidas, Passamos a transcrev~-los (vide
pp-20~2I

do caderno)•

Ill-ü de sporto não pode ser um veículo de ali Ebação de massas.
22-o novo desporto s~ pode ser um v erdade iro de sporto de ma ssas em que
sejam banidas as frustraçÕes manifestadas pe la grande maioria dos portugue~ltimos

48 anos _pelo seu afastamento da prática desportiva •
Concretamente quanto às SecçÕes Desportivas (das quais faz parte a Soo,..,
çao de Futebol) enunciam-se quatro princípios básicos:
- Não autonomia financei:rra

s es ao longo dos

Inexistência de subsídios a Atletas
Subordinação às decisÕes da Assem9leia Magna dos estudaute s
Subordi:pação às decisÕes da Direcção Geral.
Estes são, quanto às actividade s desportivas, alguns dos pontos programtttiao8

pásioos pe lo~ quais nos batemo~ e dos quais não abdicamos.

Hoje, como Direcção ele~ta, a posição 0 não se modificou.
Nada t emos contra a Secção de Futebbl (a prática da modalidade) desej~
mos sim vê-la num plano de igualdade com as outras secçÕes desportivas existentes na Associação Acad~mica de Ooimbra.
Por isso recus e.mos qualquer
qualqu~r secção de s1ortiva

esta~uto

de privilégio • Por isso achamos que

deve obedecer aos pontos programttticos atrás ex-

postos, dado que preconizar uma certa concepção do de sporto a nivel n acional

e deixar na A.A.C. a sua negação 6 uma coisa que não toleraremos. Por isso estranhamos as notícias uitimamente vindos a lume na imprensa desportiva sobre o
e~tado de optimismo que se vive · em determinados círculos com a vitória da listc.,

A.
Optimismo porquê?
Porque os estudantes e a sua Dire cção Geral lutam contra o carácter mero cr- ~f.
lista do de sporto?
Porque os estud~Dtes e a sua Direcção Geral lutam pela massificação dD do~ 
porto?
Porque os estudantes e a sua Direcção Geral lutam por um desporto ao s e :.:viço dos autênticos interesses do Povo Português?
Porque os estudantes e a sua Direcção Geral lutam para que acabe de veL o
fUncionamento anómalo da Secção de Futebol?
Ou será optimismo porque certos círculos pensam que o carl'!cter elitist r ) 0
a lienante
do desponto se manterá? Que, uma voz efita, a Direo ção
Geral da AAC consideraria o programa como letra morta?
Se for este o optimismo os estudantes e a D.G. da AAC lutarão para que s e
transforme em pessimismo.
_
Concretamente quanto à Secção de Futebol, os pontos básicos do nosso pr c~ <1
ma terão que lhe ser aplicados pela forma a de finir em Assembleia Magna, 6rgão supremo de decisão dos estudantes de Coimbra, entendendo a D.G. que, seja de ~ue
forma f8r, terão que prevalecer os interesses da maioria dos estudantes, que ao
elegerem a actual Direcção escolheram um programa que a obriga.
Assim sendo, e dada a complexidade dos dados do problema em causa e a necessidade de estruturar devidamente uma proposta a apresentar à A.M.; foi criada
uma Comissão de Inqu~rito a toda a actividade daquela Secção.
Estes os factos de que se podem tirar as ilaçÕes lógicas, e a partir das ~,
quais se pode definir a posição da Direcção Geral da AAC pe:nante este problema.
Daí que se -considerem como realmente estranhas certas informaçÕes (deformaçÕes?)
divulgadas.
Coimbra,

5 de Junho de 1974

A DIRECÇÃO GERP~L DA AAC

