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Alguma imprensa Portuguesa,numeadamente a imprensa desportiva ainda naJ
oonseguiu modifioar os m~todos de inforrnaçãõ sensaoionalista oom que nos bomat~

barde"3.va

25 de Abril.Esoonde-se sistem!tioamente a analise socio16gioa

do fen~meno desportivo e das suas contradiçõesimostrando-se lÚlioamente o seu
aspecto alienante.
Neste momento,o grandendraman donUniverso" desportivo Portugu~s ~ o futuro
da Seoçlo de Futebol da Associação Acad~mioa de Coimbra.Fazem-se entrovis~as
e publioam-se notíoias sobre este "angustioso" problema que 86 o
mente para
~

~

que~

,

não seja

~

verdadeira-

estudante, e para quem, fugindo a uma an~lise oor-

J.

reata dos problemas, tome as apar~ncia8 pela realidade o se reouse a lutar
pela modifioação dessa realidade.
O jornal

,..

çoº~

,..

na

"A Bola" de 3 de Junho de

Aoad~rnioa.''''Vitc'-r-ia

1914 numa notícia intitulada.

"Elei~

' da lista A" adianta. um oor10 n'6lnero de oonside-

~aç '~s que -podem susoitar mal entendidos so~e a posição efeotiva da direo-

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

posição era j~

bom definida antes das eleiv6es, ,<:la-

da então lista A agora Dire oção da A~.C. oont,i-nha al-

guns pontos que resolviam todas as ddvidas. Passamos a transorev~-los (vide
pp-20-2I do oaderno),
I 2 -o desporto não pode ser um vefoulode ali El1.ação de massas.
2 Q-o novo desporto s6 pode ser um v erdaueiro desporto de massas em que
sejam banidas as frustrações manifestadas pela grande maioria dos portugue~ltimos

48 anos ,pelo seu afastamento da prátioa desportiva •
Concretamente quanto às Secções Desportivas (das quais faz parte a Seoçao de Futebol) enunoiam-se quatro prinoípios básioos:
ses ao longo dos

-

":'" Não autonomia financeilm
Inexistência de subsídios a Atletas
Subordinação às d eoisões da Assemçleia Magna dos estudantes
Subordinação às decisões da Direoção Geral.
Estes são, quanto às actividades d osportivas, alguns dos pontos programátiaoe

pásioos pelo~ quais no~ batomo~ e dos quais não abdicamos.

Hoje, como Direoção eleita, a posição o não se modificou.
Nada t emos contra a Seoção de Futebbl (a prátioa da modalidade) desej~
mos sim vê-la num plano de igualdade com as outras seoções desportivas existentes na Associação Acad~mioa de Ooimbra.
Por isso reousamos qualquer esta'iuto de
qualqu~r secção de slortiva

privil~gio.

Por isso achamos que

deve obede cer aos pontos programáticos atrás ex--

postos, d[!,do que preconizar uma oerta ooncepção do do sporto a nível n[!,cionc '

e deixar na A.A.C. a sua negação ~ uma ooisa que não toleraremos. Por isso estranhamos as notioias ultimamente vindos a lume na imprensa desportiva sobre o
e~tado de optimismo que se vive em determinados oírculos oom a vit6ria da lista
Â.

Optimismo porquê?
Porque os estudantes e a sua Direcção Geral lutam oontra o oarácter mer .Janti
lista do d8sporto?
Porque os estudames e a sua Direoção Geral lutam pela massifioação dD .·.e sporto?
Porque os estudantes e a sua Direcção Geral lutam por um desporto ao sc.:.:-vi90 dos autêntioos interesses do Povo Português?
Porque os estudantes ea sua DireoçãoGeral lutam para que acabe de vez o
funcionamento art6malo da Seoção de Futebol?
Ou será optimismo porque certos oiroulos pensam que o caráoter elitista, o
alienante
do desponto se manterá? Que, uma vez e~ita, a Direo ção
Geral da AAC consideraria o programa oomo letra morta?
Se for este o optimismo os estudantes e a D.G. da AAC lutarão ' para que S8
transforme em pe ssimismo •
."-.,,
Concretamente quanto à Secção de Futebol, os pontos básicos do nosso progrà
ma terão que lhe ser aplioados pela forma a definir em Assembleia Magna, 6rgão supremo de decisão dos estudantes de Coimbra, entendendo a D.G. que, seja de que
forma fer, terão que prevalecer os interesses da maioria dos estudantes,que ao
elegerem a aotual Direcção esoolheram um programa que a obriga.
Assim sendo, e dada a oomplexidade dos dados do problema em causa e a necessidade de estruturar devidamente uma proposta a apresentar à A.M., foi oriada
uma Comissão de Inquérito a toda a actividade daquela Secção.
Este~ os factos de que s~ podem tir~ as ilações l6gicas, e a partir das
quais se pode de finir a posiçao da DirecçaoGeral da AAC pezm.nte este problema .
Dai que se'oonsiderem como realmente estranhas oertas informações (deformaçõe G ': ~
divulgadas.
Coimbra,

5 de Junho de 1914
A DIRECÇÃO GERAL DA AAC
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