ESCLARECIMENTO SOBRE .OCASO
DA SEC~ÃO DE FUTEBOL

A. ACADÉMICA DE COIMBRA
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o Sec re tá rio de Esflldo dos
Desportos
Acção S o c {ii 1
Escoltir ' divulgol/, através do
Minisiério da Comunicação;,

aprovados antes de um jogo re presentantes do Clube Aca.
d~ futebol (categoria de ju· démi,co de Coinlbrá,
Secr~. "
niores) qué deveria realiiar·se,' tário de Eslado dispôs·se •
cOI1tia õ Sporting Clube .te eÍ1Vi'al: 'ii Federação Porttiguesâ
Portugal , no dOlllingo, dia;í3, de ,Futeboj fótocópill.s do r~·
, Ô segÍlil1le ésclarecime/1to: ,ó Seeretáriô de E~i'tado dOI) ftiddó .ofício (fa lix.Secção dê '
«Alnivés de reporlagem pu· Desport?s ' ~ Acçã() $pcial ~,~: Futebol da:' Ass'oda~ó ' Acad'"
blicadit nó ' Jornal ~Recol!d;', cólàJ:d~dicou toda a manhã ' fiíêit de ' Coimbrà
de "óiúro ' ,
d~ 2"7-74, cliegar~ln ao éàllI1ê: de sá,b.a~o (dia ) 2)
tlstud9 ' ,?fíéTo_ d ll ' 1:iir~cQià,Gúal '
c i 111 e n t'ó 'dá ' Secretaria de .. dos r eferidos ' Estatutos, q~e As s o c i li ç ã ó Académica de '
Estado 'dos DespoÚos e Acçã.o homçlogou nesse mêS'!llº , dia; G,!>il11brâ (dátada " di' ,22, di
Sociài Escolár duas propós· 'p óndo' uma fotocópia à, dispo- Junho i ', êntl'egui ' pessoal: '
tas aprovadas pelos sódôs do sição dos' , repre3ent~nte~ do mente 'nesse ineSI'lG dia~ e n~
Clube A~dl'rnico de ~oimb!;a; Clube ~cadémi ~o ~ Cojl11br~,' Q.luil it :Qil'eêçÍQ,Geralda Assú:
nas q,llal.~ se f:azíln} abrmaçoes ., 3 -Pretendiam isteii iepl:e. - ilil\,çã.o ACadét!lÍqâd~ COimbr,
- 0tenslvas ,da hop~a Il do bOl:n seil'úmtes que'o Secretário dê ge~la.ra que ,~ll~a teln ~~pô~
, nome do ~eC1-etano ~e J;stado" , Éstado -deaârass~ajo,da ' ciD. $. ~~,l,e as pOSlç()e~ de~porüv~"
Sel~l (t~e.l~r oxtraI!' _~a ~~: despacho que o êlLlhe Acadé. Ç.cup'ad,~s P~~ ~ua e,x:S.ecçaº
, tuUl!a cnmma~ de , taIs ' afIr- micO de' Cõihíbia coritiiúià,F
a de_ Futeb,91 S,ej8,fI:l pree~ch](las
' nl~çõesas ,coils~qL1~n,cias q';le coni todos" ôsdi à~itos e o bii: ' por , qu~lquerO,t~tra ~ntidaq~
eJas poder~am , J~lstlflcar, ~n· f açÕes p éáenç'a da' SecÇãô de 'd ~~portlvª 9.u~ _S~itln,9-0, Q cri\>
tende ii Secrelana. d.~ , ESla~o , Futebol da Associação Acadé,; t~r~o~ d,o, Se,cr<l:,t,a o() ~e Estado
_ dos esp~rl,?s~. Acsao ~?.9':1J inicà ' de ,CoiÍnbra, preterição ; e~tlve~~Ç. Ç!lL c:,?!ldl,ÇO!S .9-,e ,a~
E!
\r escJ~rece~- ~ SegL1l1},te, que ' for múlai-arn eui ofício ; ocupar), Hess a~ f o t ocoplaJ
ap~s I].o WOP~S ltO de :I,l,1' entregue , pessoalmente misse : f~ral~l, ~ha~, l',Orll!do~~~ ~t;
pedIr que de atitudes conlO mesnio dia i2.
,repre,;entaJ1~ dq ~l~lb~ Aca.
esta dos sócios do Clube Acã·
c'
d~ mico de Coimbra, qui
démiéo de Coimbl:a - que n~9
4 - Em face de tal prMen- ' afinnaraJl1 , 1:;;r l!ni.~ reuniãÓ
pretnelle qualificaI' - resuÍ· çã'o , o Secretário de Estãdo cóill , dirigentes d~ Fedéraçã4
teill préjuízos para ã iêcta é.rÚendeu 'q ue nao Lhe cabra, Por lugüesa de Futebol mar.
(nforniação li qLle o público poí- Óál, pronunciar·se, unia c,úla pá17a essé sábado, M
tem direito ' e pal'a a ordeui vez que se' fratavá de matéria quinze horas;
I ' , ' es
- teJa
'
da COll1!Jetêlléiad'a Feddaç-ã-o
' 6 '"_ Tem ..o
p u' bl'Ica
qUe aguem
ecrelário de
iilteréssadô alterar:
Portuguesa de Futebol, que d'ê Estado dôs D'espórtos ê Acção
1 - No - dia 21 de Junho modo algum aceitava desres- Social Esco'l ár â consciênciá
passado foram enlregues no peitar: 'à Féderação ,Portu- ' de que t udo tez pal-ãque fosMinistério da ;Edúcação e CuI- guesa de Futebol cábia decidir sem criadas ,as condições mai~
tura, com pedido de homolo· e só depols de esgotadas as favoráveis " á ulnà soluçãO
gação urgenté, os Estatutos viás de recurso legalmente justa e equilibrada do caso
çlo Clube Académko de Coiin· abertas 'o problema seria apre· entende também que, actuan.
bra;
,
ciado e resol vido a n í v ii 1 do como àdma resumidá.
2 - Invocando,se a neces- Ilo vernamental;
me n t e se indica, cumpriJ
sida de de os Estatutos serem
3 - A pedido dos mesmos escrupulosamen te o seu dever,
--perfeitamente ifiJeg~ _.1.''''--..
espírito de reeti~de equi.
dade e de justiça que pr,e sidiu
ao Movimento da
Força$
Armadas ~ tlue presicle ~
actuação elo Govet'ftO Provi·
Sório;
7 - O que atrás se cjiz é
suÚcient,e para que as pessoas
de boa fé compreendam 9.ue a
atitude tomáda
'sócios
do Clúbe ACáaéínico ' deéoim~
- bra,
ôdlí:is intenções a
não nlovem., só pode êxpÍicar:.
-se p'Or força dü paixãó çlu.
bista que serÍ1pr~ está present~
nestes ca's-õs é qi.ie nunca é
boa conselheira;
,
8 - Resulta perfeitamente
claro, por outro lado, que O
problema críade) l!. volta dil
ex· Secção de Futebol da Asso·
ciação Académica de Coimbra
ainda não foi sequer ,objecto
de apreciaçâQ por parte da
Secretaria de Estado dos Des·
portos e Acção Social Escolar.
,~ã Q há, psíis, ~~r ~nquanto,
' mlülsolução ddínitivà sübré
' õassunto: háàpêllas tnnil
decisão da Fedâação Portá;
guesa éIê Futebol <!.esfav~ráy~~
a'o Clube Académico de Coimbra. A este assis te o direito
de recorrêr de tal. deCisão',
inanifestarÍdo ,-, ta Seêretariá
de Estádo ó deseJo dê que â
solução a aêloptar, livremente
t o fi a d a p~la s entidades a
ql1el11 caiba 'p ronunciar.se so~
bre a questão, respeite as r ll_'
zões qLÍé porventura ass istall}
ao Clube Académico de Coim·
bra e que este, ror certo, não
deixal'á de evidenciar.
Assim ,sendo, o Secretário
de Estado dos Desportos e
Acção Social Bscolai- apela
par'a a consciênCia éívica dos
s ô c i <> s ê sirnpatizantes do
Ciube Académiéo de' Coimbra,
nó sO;:).1\idode , mantel'êm a
serenidade que as circunstâncias aeonselhám; ' €i ri qu anto
agúardam que as , ~ns tâneias
competéntes !te manife~tem
sobre ' o' recurso que vt'ilha a
seI' lnterpo sJod,a dedsãç da
Federação · Portuguesa de Fu·
tebol".
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