II I
1)- Como é do conhecimento geral, uma Assembleia de cerca de 400 estudantes votou a extinção da Secção de Futebol da A. A. C.. Como razões a alienação
que o futebol federado trás consigo e a falta de tempo, na época actual, para preocupações com os « futebois ».
2)- Tu que gostas de futebol, és um alienado.
Tu que durante todos estes anos apenas te podias reunir com os amigos,
ao domingo. no futebol, és alienado.
Tu que sentes prazer sempre que se fala da tua cidade, devido aos êxitos
do futebol és alienado
Tu que lutaste para que a A.A.C., mesmo em futebol, ganhasse és alienado.
Tu que gostas de um Sportig, Benfica, Porto, etc., és alienado.
Todos os que em todo o mundo, capitalista ou socialista, gostam do
futebol, são alienados.
3)- Ora, não nos sentimos alienados: ao contrário da Direcção da A. A. C.,
somos capazes de pensar, ao mesmo tempo em futebol, em trabalho, em problemas
nacionais. E, por isso, nós, que há tantos e tantos anos vivemos em Coimbra ao
contrário da Direcção Geral da A.A.C., lutamos por ela, mesmo em futebol.
4) - Porque como em tudo na vida, não é apenas o momento presente que
interessa; o passado, bom ou mau, é importante, e é ele tantas vezes que forma um
indivíduo, quanto mais as pessoas colectivas. Talvez por isso a um actual membro
da Direcção da A. A. C. apenas interessa o presente, já que ele, em passado recente,
se alienou no Basquetebol, quando director, a pagar a um americano para ganhar
campeonatos ... americano que até queria apartamento .
5)- A Direcção Geral da A. A. C. tem a preocupação de trazer a público o
problema do Futebol; e só falta queixar-se às autoridades, com mentira de pseudo·ataque à sua sede.
6)- É evidente, que com isto, apenas pretende, demagàgicamente, unir estudantes à sua volta independentemente das cores políticas dela; mas, com isso,
esquece que cria um clima de antipatia em toda a cidade, plenamente demonstrado
na manifestação que tanto a aterrorizou .
.
7) -Esquece a Direcção Geral da A. A. C. que os adeptos do Clube Académico
de Coimbra não são uma elite de estudantes, mas o produto de união de estudantes, antigos estudantes e trabalhadores. Que apenas pecam por gostar da A. A. C.•
8)- Não pode consentir que 400 atraiçoem a vontade e o interesse de 5000
sócios e de tantas dezenas de milhares de simpatizantes espalhados pelo País.
Democràticamente 1
9)- Pretende o Clube Académico de Coimbra, apenas a continuação da
ex-Secção de Futebol da A. A. C. nas provas federadas, como representativo de
estudantes, antigos-estudantes e trabalhadores.
10)- Pretende, apenas o Clube Académico de Coimbra que lhe sejam entregues os valores que arbitràriamente lhes querem tirar; pretende apenas, o Clube
Académico de Coimbra manter a posição que os seus atletas, os seus sócios, os seus
simpatizantes conquistaram.
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