CONrER~N.CIA\ D( IMPRENS.AI DE 5/7/7'4.
AC:A'D~IC:A\

OeCUMENlTO DA D;IREC:Ç1W-GERAL DA A\S5DCIAÇ,ltO
Il.~W,

~

~

Oque

DE CDlrmSR/,\

a A.A.C ••

A's's:o-ciaç& A'cad&nica ~ (); .rgoo sinà1cal representativo dos esitu.anit.es

UmU.vlEn'sidade dia C:01mbra,.que .efend!a!

. '8

init.eresses

~ue

fr.iLmem c ramo' seus; que Fomenta o desenvolvimento cuilturaJ,

a cada momentoesiles de8l

ffsil!:O do est.lJdanteJ e

~ cl!Jlllit:.:lritrui para a fo!rmaç~o da sua cOlTlsc1ência s&::!o>-poUtica ~avando-o a
V!millv~S'.€

en-

num processo: d e tl'a'nsfo:r:mação estrut.ulral do EnsJ.lllio e dia! Sociedade:.

DemrliL"'t!l: dia Ilt'.-';~, ~G~ func::ll.ÜJoorm c:eFCa do:
tJi\tas e cultuL"'a'is para

al~ cie

troo

a:ut-.l"'os' s;erviços

dezenas de secçtfes; entre despr--

garll~'ricos:

dle apoio es:tudlanti.l. No

me.iLo; d:6L' toda es,ta orgânica! hierªrQu:ic:amente dependente dia D1.recção-Garal, a Secção
de

ru~efuol

eera: ap..:enas um a ploqj, Vena pnru:;e la' aind a que'

Pll'"ov~valment8!

a mais c(lJlnheci-

dia.

2º- Porque f 'o i extinta a Secção dle rLlJteooJ:. da AI.A.C ••
Os est.udanit.es não ClIc citav a m, na sua Alssot'G:,1açãol
ital madlalL.idada desp,o)rtiv a que
c011\i1.ii"')~lTTCiC}l

~lite,

secçãOJ de

'uma a::er-

invtro: die praiti.c811" 'um dlesport.o, visando a pcr:-~it.ica da

8'0

snciaJ. a pJreocrupando-se c:om o equ:ilfbrio rtsico-ps11!1luico. d o: inrllv!dioo

\:bisanro a valoL"'ização humana p;ela cfespolrt:.D, ant-.8lS
zação dias aitIetas, pala c:amplionite
Não

UITT8l

~

lÚle hoje es,ta.

reacç~o

8l

Plr~tica

8 1e

orienta va PJs1.a profissionali-

despo:rtiva die bancada.

da, massa estudantil. Remonta

~lo

manos a i {2: a

h1Efueira itentativa de aol iteração: rad'ical do func:.ionamento: dar Secç:.ão d'e Futebol.

E~

cernracfu· emltão: -ª A. J;ti~C. e pre'SDS os seus d:1rigentes, pl'"ocuravam as autarid'a dies f8lScistas
l!IfTl

r ~ClCâ,)le..r-se.

coniil!'8l ital event.UJ8ll.idlad!e e' 1019'0 em 6,3 surge, irmpo,sto à Ass,(J)ciaçãOJt

estatutto. altamente d!isc.rimimat,~iltio ~e pOlrl! ~: roceuÇ;oll ' , c:once-diauma certa, indlepêrm-

tia f linafT(::.~iI':a

8

edministratiilm

à Secção d;e~Ult.ebJo)l.

! a:! qUie os estudJant.es sa aFast.arm deFinitivamente duma secção qua ],hies; sur-

g;.ia: como uma intrusa',

C01Tl'Qj

um"c:orpo estranhe" dent,I'üi dia Acadooia .

[ 5e em 70/71 se voltou ITOvament.,e
Yr:iic:±ada
SOJ

p!l'~tica

dlesportiva,

tamb~m

Si

üentar afast,ar da A.sso ciaç'ão uma ttaUl. i

então a repressão int8'I;'veio juguland'o tal pruc;ee-

com no\/,al$ prisões Er novo; enc Errramento da A. A.C ••
POldlanto, quando die pois do 25 die Abril f.bi p:Dss!veL aOJs est,udantes agi:rrerT1

livlremente,tomar:rdo nas, suacs
liJm

",!~os

o control a dia ' sua1 &soc,i açãü, ap.enas foi. reaberto

processo, enc a rrado po rforça das circunstênc:ias, mas perfei ta,mente nítido' na

corrrsciência estudantil, e e rTtão 8rTcabeçadID pelo conjunto das Secções Desport,ivas
cfu A. A',. C••

F:Iris;ando os

q~ at.ro

pr!ncipios; básicos

EIl

qjlle toda

EIl pr~t.ica:

d'e obedecEm' dentr9_ da Assocüa~ão
.. não autonomia:. f 'inanc'eira
n~o

subsi!dins a atlatas

- sub:ordlnação'

à lS

- suboirdinação

~

d'ecisôi8B; da As_sembleia ma g oa" D'ir'acção- Ger:al -

desportiva ha,v ria

ainda antes da sua elGiç';'i'o

PI

rliI""lr: ... ·lh,J y8~[!J. d .e f ini:J tambêfrlcloI"am ante

Il!

impos-

sibilidade de oxistência duma secç~o em que essas permissas não fossem realizadas.
A Assembleia Magna de 20/6 surge pois a culminar um processo 10gico e
natural
3º O processo de extlilnção da sec9ão de futebol.
Na Assembleia Magna da Academia de Coimbra de 20/6/74 foi aprovada a
seguinte proposta,subscrita pela Direcção Geral e

Secç~es

Desportivas da AAC

"Considerando:
a- que a actual secção de Futebol da AAC não se integra no espírito das

acti~

vidades desportivas da Associação,nomeadamente no que respeita à massificação
da

pr~tica

desportiva

8

à desalienação do desportb competitivo.

b- que a secção de Futebol da AAC,que desde 1963 era financeiramente autónoma
e com estatuto de provil(':l.l c ,ndo deseja aceitar os principios gerais aplicaveis
gen~ricamente

a todas as Secções Desportivas,como sejam a não autonomia finan-

ceica p~pria e a inexist~ncia de subsídios

ou venci~ntos a atletas.

c- que a Direcç~o Geral da AAt,não obstante ter pode~es para,ap~s consulta
~s

secções existentes,criar e extinguir secções desportivas e culturais,ju1ga

con~eniente1pelo

relevo que assume a actual decisão,fazer passar a resolução

deste problema por deliberação da Assembleia Magna da Academia de Coimbra.
Propõ.:: -se:
1- Que a actual secção de Futebol da AAC seja imediatamente extinta
2- Que os seus sécios e atletas percam o direito ao uso das insigneas equipamentos e outros sinais disrtintd.vos ~priDS.
3- Que a D.G. nomeie, de acordo com o nonselho

AAC~

Desportivo da

uma comissão liquidat:ria dos bens e patrim6nios actuais da Secção de Futebol.
4- Que a D.G. da AAC defenda o prestigio e identidades
Associação e das suas secções desportivas contra o perigo de
vantado pela criação de novas entid a des desportivas estranhas

pr~pias

indistinç~o

~

da
le-

AA'C ,mas que

com ela de qualquer forma se possam eventualmente confundir.

..

5- Que se crie desde

J~

uma

nov~

Secção de Futebol que funcione den-

tro do espiríto que preside à actividade das demais Secç8'es Desportivas da AAC"
:j,

Aprovada a proposta por esmagadora maioria

como tradução inequívoca da

vontade dos estudantes,competia pois a esta D.G. dar-lhe execução. Da!

qUQ

nq

dia 22 de Junho pp a D.C. oficiasse o seguinte aoSecret~rio rie Estado dos
Desportos e Acção Social Escolar "~trav~s de votação em Assembleia Magna da
Academia foi extinta a Secç~o de Futebol da AAC e criada uma nova Secção de
Futebol.
Na sequência desta decisão maioritbria dos estudantes de Coimbra a D.G.
esclarece V.E~ª.que abdica das posições desportivas ocup~das pela sua ex-secção
ou seja em seniores a situação no C'"lmpeonato dalª Divisão Nacional e em jOniares

e juvenis as corresponde ntes situações nos respectivos c:ampe o natDs.
Assim sendo nada tem a opÔr que essas posições; sejam preenchidas. plOfI7 qwalq:!:ller outI'O entidade des.portiva q;ue: segundo o G::rit~rio de

V.ª.

Ex:cª. estElja em con-

dições die as ocupar".
Rssulta da qui clar'8ílTlente que nunca a DJrecção-GeraJ d a A.A.C~ tomou qus:J.""
quer posição respeitante- ao lugar deixado v-ergo pela sua ex-S'ecção: dle ff"uteboll

c o n;-

ITlEll

juntura futebnlfst.ica nacional, porque sempre considerou que a solu~:ão ~e tal pro....
blema cabia' l1.nica e exc:lusiV!am,e rTte às autoridadHs des·p or·tiv a s competent.e.s. Nesita

.

ordo[11 d e ideias são infund ada s todas o quaisquiet inf'o rmaçõ,e s que, ihduzam as p~S'-so;as
a pensarr qU,D todas; as att-ibulaçõe:s porque o; Co.A. C. tem \bind!o a paS;S;8:ll" são dia ra:s- '
ponsztúlidade da: D~GQ da Ac iL C a

o

Nunca expressa ou t~ci tamente, tom~mos qualquer "

posição de apoio ou re [J d:dio perante· as várias hrlip6tes:es de preenchimento, plOr,e'?te
o~aque

la (Clubes da vaga de i x ada aoe r-cao QU8T:"emOS cam isto dizer que nos ê absc»-

lutamente in d iferente que

8 eJ3.

o cluhe A, B, ou C a ir ocupar

mef:1,te preerrrchi d a's; pela secçãO' doFUit.ebol da A ~ A~C.
r.r.este momento

~

o

Paran6s

0'8

lugares anterior-

qUie se põe em causa

Q

uma doter'minada conce pção do d espor 'c.o . que os estud.antes não podem

admitir no seu seio.

o

programa de act,ivi d:a des d:e sportivas da AssocialJt:ão

~

bem claro:

"-Não pode,m po is de finitivamente caber dentro da Ass'Ü ciação todas aquelas
secções ond!e não se b'usque só e exclusivamente a val o rização do es,tudant.e... atle1t81
atrav~s

do desporto.
-Subo rdinação a duvidosos ideais de

r;ão do

comp etiç~ão

pela compet.ição; a persegui-

pr~mio

da vitória e d'o campeOlna tO!; O:S "suhs!d ios-ordenados" a a tletas; pera:
ume. bandeira
que' façam da p r<1tic a de sportiv a ao s e rviç o do ,interesses, ambições ou: ab jec:tivoslil!U8
nad a d iz em ao s estudantes e nada benef iei a m ao povo:, J a ma is

ter~o

lu.gar no: s orLO; da

4º- Consi de rações l301rticas,.
Ser.rd o assim per-fe;itamente; líquida a Fliossa posição face ao problema neo1 q!LJi81remos

entanto - de ixar de denun ciar to,do a tipo de manob;ras r-OO'ceionrudas mCJvid'as

l1D

porr in d ilJlid tLu s qu.e se.: aprovoitam d:a actual s.itooçãÜ1 de insatisfação pnpular para p&lC'
em causa as decisões de.moc:ráticas d.os estudiant:es, o rus: E3istruturas:

democ;r~ticas

dOi

pod'e r político do paIs. Especu.la nd o com manif,estaç;ões; emocionais, e; ap;elOls a símbo....
los anacl"6:nicos, lança nd o a c ;o nfusão

e;

o r:iginando o conflito gratuito e 8llr,tificiàl

s a rv/em-se enfim de esp J.rit o s ingénu.os, ou não esclarecidos que se de ixam, emblm:rcar
em process os pauco claros e que só beneficiarm a quem d eles tirai prolVeito.
~

diuMidoJS8

qwe todo e ste processo g:arve às mBrôvlilhas áq]Ulelos ind ivIduas: de: mais que
pr-01ven.i~ncia

política q:Uie· procuram seja pOI" que meios fo:r um ambie.mte de

crnse qer.r.eralif<'lada onde, possam germinar as sementes' da' cOlntrn-revolução.
5.º- Conclusões
De rTurrci.and o est e s prop:6sit.o s que nos parecem! ev'i de ntes rest.a-nos vincar os
segj}lJirmtes puntos de todo este processo):

1

º-

O C]ub:e

A'cad~mico

de Coimblra sur-ge pITor vontad'e dos seus simpatiz:antes airrndla;

an~

tes d'e extinçgo da Secção de Futebol da A0 A.C. e inde pencJentement,e dela.
2º.... Des de então todos os p>l'oblemas e d ifico]C:!:adiG3)s qUle S Ql levantam ao C. A.C. depeJil}diem apenas dJ2. S auto'rid ad;8;S ccrmpetentes e não da A.A.C ••
3º- O único contacto que se
t~cnicos

e

funcion~li"ios

man.t~m

ad:.nda entre o C.A.C. e a A.A.C. são os alt .letas,

que pertenciam a uma e se: ligaram, agora

a o)utra.•'

po a comissão' liq~'idat~ria da ex-Secção. deFl.l!teboil dia A A.C.nomeadJa

[;lDF'

Nie stt.e cames'ta [,, ~G.

CQf,J1tt.tmtJal'~ IToS seus esf,"o:n:ços, para solu:cionaI" da melholl"' malneira as questãe's surgidJas

nestte êmb:tto.
4!'!- O CoA .. C". me rece d a AoAoC ... o. masmo t.l'-atamento e conlSide~'ação que no:s meIrece; qual-

CfWJeIr aucro clube desportivo p .LOPi.ss:lonaili sej,a qual for, insistindo em que nada; n.OlS
mO\IJe

5º-

co:r:l'tr2!l ele e

c:o; rk~'a 08

3 :Ü'US

simp,at.izanl'ces e associados ..

D'esejjam a s uma rgp:i da e justa so .1.'J ção die t od.o este pro'b:lema q[Ue em
,

I!l~:\dla:

be:ne:fi-

"

cia a vida de Ac adGinL,:l e a v .:Lci El c a ci da de, ti: obr:Lga a um des-v'iar de atenções para
um probllema que não davede for o,O; al gum a ser pr:loritário no actual momento po.l!tico.

Coimbra, 5 de :ulho de 1974
~\\
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