ASSOCIAÇÃO ACADEMICA DE COU1BRA - SECÇÃO DE BASQUETEBOL
COMUNICADO DE l8/6/f;4

Convocada pelo

C.D~

.para a noite de 17 de Junho realizou-se na

A.A.C$ uma R.G.S.D. à qual compareceu a Secção de BasqUetebol.
Requerida por esta Secção a leitura da acta da R.G.S.D.

anteri~

: {

(.11/6/74 ) na qual se haviam tomado decisões de grande impor"b~noia e gravidade
para a A.. Al"C., verificou-se não estar ainda elaborada essa acta, pelo que pro pCs esta Secção o adiamento da reunião ..

~t~·- ~3

Realizada uma votação, não f oi tal proposta aceite por maioria,

depois de o representante da D.G. ter afirmado a necessidade imperiosa da reali
zação desta R.G.S.D. nesse dia(l7/6/74) porque iria ser apresentada, " discutida" e " votada " pelas S.D. uma proposta da D.G. acerca do problema " Secção de
FUtebol

11

·.a ser levada posteriormente

~

pr6xima A.M ••

Posta à discussão a ordem do dia, logo esta Secção, propes a não
inclusão do 3º. pont o

11

Secção de FUtebol

11

em virtude de as S.D. o terem já di.:?_

.__ secado e mesmo deliberado o saneamento daquela Secção, cujos pontos básicos tinham sido objecto de um comunicado das S.D., pelo que consideravamos desnecess!
rio voltar a discutir o mesmo problema, pois se mantinham os condicionalismos e
xist~ntes,

ao contrário do que afirmava o representante da D. G••
Post a à votação tal proposta foi aprovada por maioria a manu -

tenção do referido pont o da . .Q, D..

CJD~/

o

Ap6s esta vot a ção entraram na sala, 3 representantes da Secção

de FUtebol que apesar de não terem sido convocados ( embora continuem a fazer
parte da A. A.C. com os mesmos direitos das outras ) quis estar presente à discu
ssão dos problema s que lhe são inerentes. Posta à consideração das S.D. a sua
presença, que foi defendida pel a S.Basquete, decidiram as S.D. pela não

~

aceita.~

ção ( por maioria ) da presença da S.Futebol 7 depois de os representantes da D.G.
e C.D. terem a firma do agora que os condiciona lismos eram

id~nticos

aos

exist~ntes

anteriormente pelo que não viam interesse na presença da referida Secção já ante
riormente ouvida.
Entrando-se no ponto 3 da O.D. ( Secção de Futebol ) foi apre
sentado por um representante

~a

D.G. uma proposta acerca do

proble~a

actaal da

Secção de Futabol da A.A.C., já aprovada pela C.D. e para ser discutido e aprovado pelas Secções Despôrtivas.

~J;, ;{(
sala

{iJ~

traz~s

por

Enquanto s e procedia à leitura desta nava proposta, surgiram na
un1

representante da D.G. numerosos exemplares de um comunicado

da D.G. contendo já a citada proposta e tecendo vári os comentários a cerca da mes
ma, antes mesmo da D.G. ter consultado e pedido a aprovação às S.D ••

~ C"";~se

momento soube-se na R. G. S. D. que o mesmo comunicado estava a

ser distribuído ao públicoy como o prova a sua inclusão em jornais diários

de

hoje.,; 18/6 ) e a sua afixação em diferentes locais da cidade.

,

·~ )1

Verificando-se assim que a D. G. s e tinha antecipado ~ consulta de-

t'Fido às S. n.. existtlntes conforme considerandos da proposta ( Sccç!!o de !iUtebol en

?

bora existêntey ·nãÓ. foi admitida ) , ultrapassando dGste modo qualquer deoisão que

j %desse ser tomada pelas S. D.
e censura à D. G. e

retirou-~

1

a Se cção de Ba s qu. etebol deu um voto
imediatamente da

n. G. S. D.

·.

devido _à gravidade dos fa-

~~

ctos ocorridos.

dê 'dE!~ confiança
} j

Parece-nos tudo isto um embuste autêntico disfarça do com palavras va
zias de conteúdo e equivocas de s e ntido.
As necessidades e tarefas da A.A.:C. não são as que nos mostram e nos
querem obrigar a fazer.

A SECÇÃO DE BASQUETEBOL DA A.A.C.

