ESCLARECIMENTO DA DIRECÇ~O-GERAL

Relativamente ao Comunicado n2. 2 da Direcçgo-Geral, distribuido ontem
e referente ao problema da Secçgo de Futebol,

julgamos ser necessário esclare

cer qs estudantes do seguinte:
O processo visando a denúncia e condenaçgo das actividades da Secção de
Futebol, como estando afastadCJs dos objectivos da Associação e da Academia foi
encetado algum tempo antes das eleiçôes para os corpos gerentes da AAC pelo
conjunto das Secç5es Desportivas que imediatamente apresentaram como solução
para o problema a extinção da Secção visada.
Logo ap6s a

su~

designação pelos estudantes,a Direcção-Geral

interesso~

-se pelo problema, procurando conjuntamente com as Secç5es Desportivas

orgam~
n~

zar nos moldes mais ade quados e funcionais o saneamento da referida Secçgo
querendo,

contudo, avançar propostas concretas nesse sentido antes de exaust_i;

vamente investigada a situaç§o,

nom ea dament e no campo financ e iro, e cuidadosa

mente ponderado o aspecto jurídico do probl e ma.
Considerando-se convcnientsmente informada e esclarecida e em condiçôes
n~

de tomar posição, a Direcção-Geral apresentou finalmente no seu Comunicado

2 a proposta a submeter à Asssmblei a fvlagna. A esta a'titude reagiram mal as Sec

ções Desportivas da AAC que consideraram que a proposta também deve ser sua,
criticando a

DG por ter decidido publicá-la sem as ter

consultado~

Perante isto a posição da Direcção-Geral é a seguinte:
Cabe p e rfeita ments na sua compst&ncia o fazsr

~

Asssmbleia Magna qual-

quer tipo de propostas ou tomar decis5es no §mbito desportivo sem consultar
as Secções.

Ne ste caso, porém,

dado que as Scç5es Desportivas iniciaram o

pr~

cesso e lhes cabe do qualquer forma a paternidade da iniciativa, admite-seque
as deveria t e r consultado antes de tornar pública a shla posiç5o definitiva so
bre o assunto.

r

por isso que a Direcção-Geral se auto-critica desse lapso e quer dei-

xar publicamente expresso que nEo foi de forma alguma o querer recuperar em
seu favor o proc e sso iniciado pelas Secç6es Desportivas que a levou a tal ati
tude, mas sim o facto de julgar necessário não protelar uma situação que se
estava a gerar aos olhos dos estudantes de aparente passividade e indiferença
face às sucessivas especulaçôes, insinuações e quase provocações que a

Impre~

sa, com mais incidência na des.portiva, vinha fazendo sob orquestraç5o dos
gos

11

da Secção de Futebol.

11

a:n_i;

Foi isso que levotu a que imprimissemos o Comunic,!!

do antes de contactarmos com as Secç5es Desportivas, ouvindo apenas o parecer
do Conselho Desportivo que, áli~s,

s6 deu a sua concord§ncia ~ nossa proposta

sob condição de as Scç6es Desportivas a aceitarem e subscreverem.

Jul gamos que toda a ques,tso fica assim c·lara e as Secções Desportivas;
de forma a l guma se deverão sént ir melindradas com a a titude da Direcção-Geral
até porque decidi r am apo iar na í nteg ra o contejdo da proposta e fizeram que.::!
tão em subsc r ev~ -l a conjuntamen t e com a Direcção-G e r a l

da AAC.
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