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dia 22 do Junho a DírocçQo Oeral of:i.ciou ao Socret6-io do Bstc.d.o dos Despo!

tos oácçãc

Social Escolar comunican:lo-lhe o seguinte:

" A,través de votaçãõ em Assembleia Magna da Academi'a fc.ii erlini:ia a Secção
de Futebol da
Na

AJ:'\..C e criada uma nova secção de futebol.

sequência desta decisão maio\'i tárfa

çãc

-

dos estudantes de Cr'imbra a" DiJ:'~c

Geral esclarece V .Ex~ que 3:~lica das posições desportivas ocupadas:. .

pela sua ex-secçao,ou seja em seniores a situação no campionato da lª divisão Nacional e em juniores e juvenis as correspondentes situações nos
respectivos

o~peoDBt~

Assim sendo

nada tem a opor que essas posiçoes sejam preenchidas por

qualquer outra entidade desportiva que segundo o critério de V. Exª este
ja em oondições de as ocupar~
~.G.

No dia . 24 de Junho recebia esta

um oficio do C.A.C. solicitando

"documento comprovativo da identificação dos s6cios,atletas,dirigentes e
demais elementos entre as duas entidades juridicas ll ao que foi respcndi
do deste modo ,no dia 25 de .Tunho: "Ap6s consultarmos comparativamente os
ficheiros de s6ci08 da extinta secção de futbol da A.A.C.(à data da sua
eÀ~inção),e a lista que nos .foi pre s ente de associados aderentes à nova

associação desportiva C.0.6. concluimos ser coincidente a identidade de
um número significativo deles.
SendO-DOS

pr~sentes

também e levado número de oompromissos desportivos

não preench~dos,e assinados por atletas que pertenciam aos quadros da
extinta Secção de Futbol da PJLC,estando eles em posse do CAC isso leva-nos a jUlgar irem os mesrnos atletas continuar a sua prática desportiva
no novo clube.
Finalmente a .nivel dirigente podemos afirmar serem ex-membro$ daComissão Directiva da extinta seoç~o de Futbol .da AAC as pessoas que hoje
se apresentam como Comissão Direotiva do CAC.De tudo isto podemos onnolu
ir haver identidade a nível de pessoas jurídicas singulares entre uma
s"I'ltidade
e outra."
'I'em o

p :rsae"""'\)8

orÍ<:·~-.iu--;1le.L°O·

'v a lor

-o" ,

.: ,rt::iJl.ãú Cie l"acto ,não repreSen"tianC10

qualquer juizo valorativo da parte da DO da AA(j".
l\rs s se

lnosmo dia ofioiou a DG à FPF o seguinte:

liA secção de Futebol da AAC foi extinta por deoisão da AM dos estudantes
de Coimbra sob proposta conjunta da DG e das restantes secções desport!
vas da lill..C.
As posições desportivas que eram ocupadas pelas respectivas equipas de
seniores,juniores e juvenis fioarão à disposição ";'as autoridades despo~
tivas oompet ent e s .Re sta-nos afirme:::- q:7e todos os assuntos respeitantes
a.. nossa ex-s€:çac d e
dio desta DG".
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·tratados

por interm~

No dia 26 de Junho foi a pedido da FPF o seguinte ofício:
"Na sequência da Vª solicitação telefónica de hoje somos a remeter a docummn
taç~o que lulgamoe conveniente para completo esclarecimento dessa Federação sobre

o processo relacionado com a extinção da nossa Secção de Futebol.Devemos,porém,
vincar relativamente aos estatutos da AAC de 1963,que os considerandos como

d~

finitivamente ultrapassados e abolidos ,uma vez que:
-Foram impostos à AssociaçQo contra a vontade dos estudantes.
-Não estão adequados a uma vida associativa alargada às grandes ímassas 8stu-,
dantis e inserida numa pratica activa de transformação do ensino e da sociedade.
-Criavam situações de previlégio absolutamente injustificáveis relativamente
a algQ~as secções desportivas (caso do futebol).
-Colocavam na pratica secções fora do controle da direcção-geral da AAC,que
a todos por igual deve abranger,para que seja possivel a unificação de uma polí
tica estudantil em todos os campos ,nomeadamente o d'J sporti vo dentro da Ju\C.
-Maioritáriamente os estudantes em A.M.,orgão máximo de liberativo da Acadomia
decidiram a sua substituição por um regulamento mínimo provisório.
Julgamos que assim ficará a F.P.F. em posse de elementos bastantes para
poder ter uma visão completa sobre o problema.
00000000
No dia 29 d e junho foi e sta Direcção Geral informada t e legráficamente e por
carta da FPF do seguinte:
"Reunida no dia. 28 de Jur..ho do 1974,a Direcç60 dé'.- FFF.:
lQ-Consider anclo que os estatutos da AAC ,aprovados por portaria publicada no
Diario do Governo de 13 de Setembro de

19~3,preve em

autonomia administrativa e

financ e ira da secção de futebol da AAC,
2 Q-Considerando,contudo,que o clube registado na Associaçáo de Futebol de Coi~
bra foi-o s ompre s ob a denominação do Associação Académica de Coimbra,conforme o prova,por exemplo,o ofício n Q l146,de 4 de Fevereiro de 1972 da roferida
Associação de Fut ebol de Coimbra,respondendo a pergunta. desta Federação;
3 Q-Considera.nd o que a própria Federação Portuguesa de Fut ebo o manteve corre~
pondênci a com a AAC já por váriras vezes reconheceu carecer a secção de Futebol
de

personalidad ~)

juridica;

Consid,Jrando designadamente que o Conselho Jurisdicional em acordão de 20 de
Maio de 1972 e 17 de Junho de 1972,subecrita além do mais pelo prof.Carlos Mota
Pinto,considerou que essa secçao não tinha personalidade juridica,apenas dispoll
do de capacidade judiciária para repre sentar a
4Q-Ccpsiderand09s~tudo,que

l~C,

a Ass'3m'oleia de sócios da secçao de Futebol,

:2elo art Q 84 dos Estatutos menci onados,car.Qce de competência para deliberar quer
a alt eração de denomina çélo,guer__a alteração de estatutos,quer a transformaQão
da secção;
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5º- Considerando que e ssa d ~ libcr aç~o ilegal foi tomada no dia 10 de Junho
mas a a provação dos Estatut.os do Clu-be AcaclGsico de Coimbra foi feita por despacho do Senhor Secretário do Estado de Desporto e Acção Social Escolar de 22
de J~ho e que, entretanto; a Assem~lmia Geral da JtAC extinguira a 20 de Junho
a Secça o de Futebol a subsitituir por nova Secção de Futebol com moldes dive~
sos e deliberou pedir à sua Direcção Geral a nomiação de Comissão liquidatária,
o que impede a consideração da sucessão relativamente a ente inexistente no dia
22 de Junho~
9Q- Considerando, portanto, qUG a oarta datada de 21 de Junho da Secção e~
tinta cna rece de valor jurídico;
72- Considerando que o projecto de ' estatuto do Clube Académico de Coimbra
aprovado por Senhor Secretário de Estado, ao invés do primeir~ projecto apresen
tado, 'nenhuma referência fuz no artigo à alegada "transformaçuo";
.
8º- Considerando que nada no despacho do Senhor secretário de Estudo perfii
con cluir a aprovação tácita c.e uma"transformação ll , aliás ilegal;
92:- 6onsiderundo que, e lI,· cartas de 22 e 25 de Junho, a Direcção Gerul de,
MC afirmou renunciur à posição da extinta Secção de Futebol em Campeom::.tos ~f2:.
ciais, reconhecendo por cartu dirigida, a 25 de Junho ao Clube Académico de Coi~
bra s6 existir "identidade a nivel de pessoas jurídicus singulares" entre o novo
Clube ea extinta Secção, e nada mais~
10 2- Considerando que a Direc ção Geral da PJtC, em carta dutada de 25 de Junho de 1974, esclaràceu competir a sua Direcção Geral o tratamento das mat~rias
referentes à Secção de Futebol extinta no dia 20 de Junho,
Nenhuma dúvida tem em deliberar que o novo Clube Académico do Coimbra nao
sucede à Secção de Futebol da .A1i.C extinta antes da aprovação dos Estatutos
daquele."
OOOOOOOOOO CC OOOGOOOOOOOOO

No entretanto , bouve contactos entre os elementos da Comissão liquidatári0
e os elementos da ex-Comissão Directiva da Sec ção de Futebol no sentido de ser
apurado balanço final da s i tuaç~c financoira da extinta Secção. Desse balaço pô
de ressaltar nomeada.'l1ente que o ~,'-, tocarro p Grtencia efectivamente à ex- Secção d;
F1...ttebol ,t como o provam decument o0 '..Ti. ~>·)C.8:r (l n. Comissê:o liquidatária . Aliás a ex-Comissao directiva da Secção de. -;-: :,;,-',c1; ,:·J. o ".::ambém agora ex-Comissão d irectiva do
C.A.C., manteve, entretanto, co : 'i!':.·:':?é:.(J~.f)S ,: ;cm a Direcção Geral no sentido de os
encargos com atlétas, técnicos, e fl':LrlC i :)::1.~T ios e a partir de 22 de Junho (data '
da homol~gação dos estatutos do C.A.C.)passacem a ser de rosponsabilidade dessa
agremiaçao desportiva-C.A .C.
Súbitamente no decurso deste process og
Cerca das 20h de ont em o edificio da nJ~C foi invadido por dezenas de ind~
viduos, simpatizantes e atletas d.a ext inta secção de Fut 8bol quesem qualquer motivo aparente provocaram ameaçaram e agredira~ diversos estudantes e membros da
Direcção Geral,que então estavam nas instalações académicas. Foi imediata~ente
lançado um apelo aos estudantes para Que defendessem a sua Associação . Os estuduntes acorreram efectivamente e em rápido os animos serenaram .
No entanto , e porque este precedente tudo faz ia prever a vigilância dos
estudantes manteve-se e quando numa manifestação apareceram, cerca da lh da manhl de hoje, centenas de adeptos do Clube Académico do Coimbra5 em frente da Ju\C
os estudantes lá estavam vigilantes para defender a sua Associação , acaso fosse
necessário .
Foi esta acçao pronta e decidida dos estudantes que dissuadi u as possíveis int ensõe s de ind ividuos mais excitados .
Entretanto e~simultâneamente à r eal iz a ção da referida manifestação freQ
te à fuiC, uma Comissao do C.A.C. avistava-se com a Direcção Genal pretendendo _
que esta recusasse face às deliberações já tomadas em Assembleia Magna e insis ....
tindo com ela , numa reunião na qual essas questoes fossem novamente d iscutidas ,
Concretamente queria que a D. G. se pronunciaese sobro a transferência de direi~
tos desportivos da ex Socç~o de Futobol da i~\C para o novo C.A.C., sobre a cedê
cia das taças da extinta Secção de G'.xtebo l da AAC, e sobre a transmissão de direitos sobre o autocarro pID'a o C.L.:';.
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1. D .G ., que pura e s:i.m.DJ ::> Nm9nto GG limitou a. ouvir C S FlAP- j)~'ot () n f-'õeG , :reuniu
de emergência com elementos de alguma;;:, c-P.r.Q;'oP. n",~+':iVdS entao presentes rias , .
instalações acad<5mic as , saindo desta reunião conjunta o texto q~a a seguirtrans
crevemos e que foi entregue aos elementos da já r efor ida Comissao do C.A.C., como nosso ponto de vista o nossa resposta às suas pretensões.

Nes te momento é importante a vigilância dos estudantes e~ torno de trôs pon
tos. O primeiro <5 o de fazer r espe itar na prática as doliberaçoes das suas AsseE!
bleirl.s rliagnas. O segundo <5 defender a sua Associaç;:o e os seue dirigentef3. O te::E:.
ceiro <5 atrav<5s de formrl.s de acção corretas isolar e dssmascarar os arrivistas
~
que em torno de processos aparentemente à margem dos grandes problemas políticos
do momento-cOlc10 Ó o caso desta "guerra dos. futebois"- pretendera caVrl.r um fosso
entre pirte da populrl.ção da oidade e os estudantes.Há fascistas declarrl.dos por
detrás des te proc e sso e nem so querse pode confundir a massa popular afecta ao
C.A.C. com alguns dos seus dirigentes. É o apelo ao imocionalismo alienante de
uma pnixão clubista que condenamos. E â tentativa de afastar, com base om diver
gf:nci3.s rl.bsolutamonte secunclir t.as e insignificantes, os estudantes do povo tr rl.~
balJb.ador que dos m~~s car amos . E o tentar erguer processos reaccionários de movi
mentação de maS S 2,S baseados em motivações artificiais e artificiosas que clenun-=
ciamos. É enfim, o jogo fCl.scista da confusão e do conflito a todos o níveis, que
leva à desorientn.ç(~o e ê~ clesc üihfié1nçrl. generalizada no processo de democratizo..çõ.'o
do país; que repudin.ffio s.
OS ;ESTUD1:J-FI'ES SABE....1i.EO VER NO PROCESSO EM CURSO lTJYIA MUITO CONCRErA
LUTA

l~~TI-FASCISTA.
~
~

~

A REACÇli.O lJAO M'::.RCA8..L })m.T'1'OS NO Cli MPO ESTUDl'.i.NTIL SE OS ESTUDANTES
SE Ji,1fJifT IVERE:M CO:§)SOS EM TORNO DA SUi'.. ASSOCL\ÇZO, E DOS PRUrCIPIOS PROGRESSISTAS QUE VEM DEFENDEI·m O.

A Direcção Geral estlf vinculada às decisoes da Assembleia Magna
que s6 a ela cabe alterar ,como orgão máximo decis6rio dos estudantes de Coimbra.
Assim,os dnicos ~ssuntos pas~íveis de discussão,slo os relaciona
do~~com a actuaçao da Comissao Liquidatária désignada pela Dire=
cç~rao Geral( subcidios e vencimentos a atletas ,f'uncionlfrios e tecnicos) que continuarão por esta a ser tratados em clima isonto
de qualquer tipo de coacção.
A DIRECÇÃO GElli\L E SECCÕES DESPORTIVAS
PRESENTES NO EDIFICIO DA AAC

