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Organismo representativo da Universidade de Coimbra, no que res
peitava em exclusivo à sua prática desportiva federada, a Associação Académica de
Coimbra veria 9 ap6s prolongada luta reivinqicativa dos seus dirigentes, (relat6rio de acti;idades referente ao ano lectivo de 1955/57 9 pág.30:
" :E1n

audi~ncia

com o Snr .. Inspector do Desporto Universitário,

pri~eiro, depois com sua EKcel~ncia o Snr .. Sub-Secretário de Estado da Educação Na
cio~al

e, finalmente com o Snr. Ministro da mesma pasta, a Direcção Geral da A.A.
·~

reivindicou para si 9 a organização e orientação do desporto universitário em Coi!!2
bra.
Devidamente justificados, os nossos argumentos tiveram em princ.f
pio, plena concordância das

tr~s

aludidas entidades, faltando apenas chegar a

um

acordo com o Centro Universitário de Coimbra . • o, veria, dizíamos, reconhecidas e
atribuídas paralelamente as funções de organismo gestor e coordenador da prática
desBortiva universitária (não federada) da Universidade de Coimbra, por despacho
min}sterial

de 28/l/6lo
Dupla atribuição de funções e responsabilidades qu-e com o decor-

rer dos tempos, demonstraria toda a sua vulnerabilidade, causada pelas evidentes
def~ci~ncias

legislativas,

respeitantes a uma não definição objectiva da qual

passaria a ser o " modus vivendi " dessas duas estruturas funci:onais - organismo
responsável pelo desporto universitário da U.Coimbra.
·'·

<

Simultâneamente representativo dessa Universidade no âmbito do
desporto federaeo.
Criada e

existente até 1961, como um " clube desportivo "

dos

estudantes da Universidade de Coimbra 9 dificilmente poderia evitar a A.Académica
Coimbra~

vir, . mais cedo ou mais tarde a tornar-se uma vitima dessa não definição

estatuária.

De facto, para que tal
bem clara e objectiva subdivisão

d~

~o

acontecesse, teria sido necessária uma

fun9ões, sectores de actividade

e de apoios

financeiros, que salvaguardasse a ,;.i ._;.~:n·ci~ conjunta, ( em paralelo), dessas duas
estruturas, antag6nicas como o são, um organis mo estudantil de uma
responsável pela gestão e

Un~versidade,

coordenação das s uas actividades para-escolares em

t~

do o seu a.mbi to s6cio cultural e um " clube desportivo " des tinado em exclusivo
a uma participação na prática desportiva federada.
Assim não a conteceu no entanto.
Fala-se agora em controvérsia e antagonismo de opiniões, referentes
~s

concepções de prática desportiva que respectivamente os representantes de oada

um desses sectores de actividade- organismo sindical dos estudantes da U.Coimbra
e

11

clube desportiyo

11

desses mesmos estudantes - possuem.

Verificam-se choques e antagonismos, constatam-se divisões, abandonos e cis5'es.
~a

lei do ma is forte,

~

o habitual diálogo de surdos.

No entanto, não se consegue ent ender

o

porqu~

de tal situação.

Senão vejamos. ·
QQando um grupo de estudantes dentro duma Associação académica, defende ·que

a

prática desportiva numa Universidade de milhares de alunos, se deverá

revestir de preocupações bem marcadas quanto ao maior m!mero poss;l:vel de pratica!l
tese segundo f6rmulas competitivas que respeitem o direito deTOOOS terem aceaso
a essa

pr~tica,

não estamos perante uma perspectiva perfeitamente correcta do pr.2,

blema ?
Mas se no ent anto dentro dessa mesma Associação um outro

g~upo

de

estuandtes defende uma prática desportiva elitista (de Clube Desportivo) dentro
da sua Universidade, em res posta aos seus anseios de pr epara ção e prática no a.mbi
"!!o de uma, alta competição, estamos ou não igualment e perante uma perspectiva perfeitamente defensável, desde cru.e esse grupo de es tudantes para tal, . reuna as suas
possibilidades e capacidades ne cessárias ?
Porqu~

então o provocar de cisões absolut amente desnecessárias, re-

soluveis através da simplicidade desse tão maltrata do mei o de comunicação que é o
diálogo, se para tal, todos os intervenient es no processo agora já irrecuperàvelmante não encetado, a ele s e tivessem predisposto ant es de se comprometerem e "en
cerrarem

11

em tomadas de posição e compromissos irredutíveis ?

Ou será qtie, não seria possível no ano de 1974, na cidade de Coim
bra, a um grupo de estudàntes universitários, cons eguir, através da necessária

e

premente desmistificação de uma A.AftC. até ao 25 de Abril, dar origem no entanto
a Uina nova Associação, nã o dividida, 8nglobando a generalidade da s concepções, cl~

respe~

rificando objectivamente tarefas prioritárias e secundárias e subdividindo
tivamente os apoios financeiros existentes, de forma a

corresponder às

des evidentes de uma a nimação desportiva da Universidade realisticamente

,__

n e cessi~a

conceb~

e uma prática desportiva de alta competição desalienada e desalienadora ?

da

E que não restem dúvidas acerca da falta que ambas as perspectivas
faz· ~m

a uma Universidade como a de Coi mbr a .

\
y

Conforme já o dissemos a nteri ormente, com caracter prioritário, 1,1ma
aniF(!ação desportiva que para além dos a rranjos de

horários~

instalações

pr6piréZ~

-

e pp6ximas -dos locais de traba lho (Escolas), materia l adequado e em quantidade ne
'

cessária, assentaria na criação de um departamento de educação física da Univefsi
y ·: .

dad~

--

-

de Coimbra, a funcionar junto dos orgãos dire ctivos da A. A8C., com as fun9ões

de _responsável

t~cnico

pela orientação? pl anifi cação , programação e organização das

actividades desportivas dos estudantes da Universidade de Coimbra e respectiva _paE
ticipaçã~

na gestão e adrninistração das instalações desportivas existentes.
Com caract er necessário

uma participação na a lta competição pelo que

enctrra de resposta· a minurias estudantis cujo fndice
~

t ~ cnico

já não se satisfaz
.

com -,uma prática desportiva de simples ocupação de horas de lazer e em que partl.cipar~am ~nicamente

as secções desportivas cujos estudant es atletas assim o

pret~n'!"·

des~em sendo-lhes pa r a tal f ornecido o ne cessário apo i o t~cnico especializado,}atray~s

do departamento de eduoação física ) bem c omo o apoip f inanceiro bem indi-

vid~alizado

das verbas destinadas à já r eferida acção priori tári a de animação des

portiva.
•t;.
~

Tudo isto em evident e int erligação e apoio , conducente acima de tudo
e

~

constituição de urna Associçdo

r ~ conhecime nto

sóci o-p olético

cu ja versabilidade lhe traria uma maior

fo~ça

e corresp ondentemente uma mai or capacidade de

p~

netração ideol6gica a todos os níveis.
j

Tudo i s to,
mantendo-se a a ctual estrutura Direcção Geral, Co~pe
lho desportivo e r espectivas secções desportivas
ou
introduzindo uma al ter a ção possibilitadora da criação

-

dentro da
AvAcadémica de Coimbra de duas est ruturas- pa
.

r a lelas, funci ona ndo cada uma no seu sector específico
de , res p ectiva mente a ctividades para es col ar es àe

-~mbi

to s6cio-cultura l ( em que a prática desportiva na Universidade s eriam um dos campos de a cção ) e actividades
desportivas de âmbito compet itivo federado, com
mos directivos e verbas pr6priaso

o rgani~

Tudo isto, afinal encarado de forma a não permi-ti;r;-__q,J~ _ a ambiguidade
de uma(não )legislaç~o, pudesse provocar debilitadoras divisões dos estudantes da
Universidade de Coimbrao

Asaim não se quiz.
Assim não o permitiu mais uma vez a " surdez
Lamentemo-lo

O GRUPO DE TRABALHO DA SECÇÃO
DE BASQUETEBOL

n

dos homens o

