Não

do~ mais graves, mas d us mais sonantes, o problema da actual Socção de f-utebol da
i~

AAC imp~s-se qesde a primoira hora ~ atenção da Direcção-Geral.
Atendendo a qualquer melindro quisemos rodear qualquorvdocisão sobro os~p assunto da
maior pondoraç,~ó o análise cuidada do todo o problema. Baseados na posiçao claramente definida no nosso :programo do que a prática desportiva dentro da AAC deveria viser

11

um desporto

de massas ond~ a convivOncia e a solidariedade social, n busca da valorização :humnna pelo elo.§_
porto, a prooqupação no oquilfibrio psico-fisiológico do indivíduo
to do 6lite,

q desporto

1

substitui.:;,::;om

alienação, a campeonito c pr~tica desportiva do bancada

11

1

o despor-

logo conclui

mos que a Secção de r-utobol, tal como funcionava, do modo algum poderia dentro de uma Assciação
que queremos q,ue esteja ao serviço de um Portugal Livro e

Domocr~tico.

Aberto :i,nqu6rito o inspecç6o c :mtabilística ês activicados da Secção pu::;jpmos chegar a
muitos pontos concrutus o ter a prova de factos de que apenas

~odiamos

suspuitar.

Tornou-se-nos patonte, J=.:Or exemplo:
Que atlotEJs dit us estudantes gozavam de vencimentos mensais da ortum dos 8 mil escudos
e dos 9 mil c quinhentos at6;
~

Que pq~a al6m destes ordenados base havia ainda subsidias pelo Natal o pulas f6rigs;
Que eram concedidos " adiantamo

s " do dezenas de contos a alguns j ognd ores que j.ê_

mais eram repc,stos;
- Quo e><;istiarn autenticas trafid~ncias de cartns de desvinculação du atlotas por " bom
dinheiro "

é1

c,lubos rrofissionais;

- Que se- faziam esttlgios desportivos de dois ou três dias por semarin om ruquintado9 hotóis, enquant~ se insistia em nfirmar quo os atletas estudantes jugavarn por amor ~ camisola;
- Quo havia subsídios de bélncos e grandes empresas atribuídos à Secção de Futebol, sabe-se

1~

com q!-le

11

espírito acadómico ";

- Quo hnvia atletas citas estudantes que à sombra da camisola a do estandarte associativo anduvam oito anos pnra conseq :_;irem :wançar do 79.. ano dos lir::i3Us Jlura o 2!!. ano da r--aculdade de Direito, ou do 72. ano liceal para o 22. do Inst ituto Industrial, ou do lQ. para o 32.
ano de Engenharia, por exemplo, ao mesmo tempo qwa gozavam do ospo~ial protocç5o quanto ao
cumprimento du sorviço milita~. Isto j~ para não cspocu-

lermos soqre os casos Peres e Serafim

~J

Qftres

an~logos

que se repetiram.

Era ~ma situação de esc~ndalo e cor~ção que não podiamos admitir. Era um saneamento que :se nos impunha em favor duma

Ac~emia

ac querem despidos a todos os n!veis do

~ros

e dum Pa!s que se querem renovados, que
como este quo aqui atacava o desporto

estudantil e envergonhava a nossa Associa~ e a nossa Universidade.
~ poi's, seguros da justeza da nossa

posição e confiantes de que ela é apoiada

pelas largas massas estudantis e pela opinião pública nacional que faromos · com a concord~ncia

po Conselho Desportivo da AAC, à pr6xima Assembleia Magna da Academia do

Coimbra a realizar na qu

feira dia 20 de Junho de 1974, a

s~guinto

proposta:

Considerando :
A- Que a actual Secção de Futebol da AAC não se integra no ospirito das actividades dosportivas da As~ociação, nomeadamente no que respeita ~ massificação da pr~tic~
desportiva e ~ desalienação do desporto competitivo.
B- Que a Socçãode Futebol, quo desde 1963 era financeiramente aut~npma e com estatuto de ;privilégio, não deseja acoitar os princípios gerais aplic~veis gpnoricamonte
a todas as SecçÕes Desportivas da AAC como sejam a não autonomia financaL;a pr6pria e
a inexistência do subs!dios ou vencimentos a atletas.
C- Que a Direcção Geral da AAC, não obstante ter pod 0 res para, ap6s consulta ~s
secçÕes existentes, criar e extinguir secçÕes desportivas e culturais, ju~ga conveniente, pelo ~elevo que assume a actual docisão, fazer passar a resolução dcsto problema por
delibernç~o da Assembleia Magna da Academia de Coimbra. ·
1':'
Prop~e-sc:

1- Que a actual Secção de Futebol da AAC seja imediatamente extinta.··
2- Que os seus sócios .e atletas percam o direito ao uso das actuais ~ns!gnias, aqui
pamentos o outros sinais distintivos pr6prios.
3- Qup a D.G. nomeie, de acordo com o Conselho Desportivo da AAC, uma comissão liquidatária dos bons s patrim6nios actuais da Secção de Futebol.
4- Que a D.G. da AAC defenda 6 prestígio e id ~ ntidade pr6prios da Associação e das
suas $ecçÕps Desportivas co~tra o perigo de indistinção levantado pela criação de novns
entidades desportivas estranh3S ~AAC mas que com ola do qualquer forma so: possam ovontualmonto confundir.
5- Q4e se ctie desde j~ uma nova Secção de Futebol que funcione dent~o dd esp!rito
quo ~reside à actividade das dumais SecÇÕes Desportivas da AAC.

