COIflBRA 4 de Novembro de 1 974
Comunicado

~ imprensa da Direcç~o Geral d'=l i\ . A. C.

A Direçção Geral da Associaç;;;o P.cad~mica de Coimbre vem tr~zer a p~blico o seguinte:
1 - Após os conturbados tramites da extintão do ex-Secção de Futebol e do aparecimento do
novo Clubo ACQd~mico de Coimbra chegou esta Associação em 26 decJulho a acordo com o C.A.C.
quanto a cortos pormonores rel acionados com o destino dos bens existentes,o pagamento das
dividos,a satisfação de voncimun tos c subsidios de f~rios n atletas e funcion~rios,etc.
2 -

N

So do nossa porte existiu sempre o preocupaçao do cumprir eecrupulosamente o acordo,

tentando por diversas vezes quer em encontros directos com rospons~veis do C.A.C .• quer em
sucessivos oficias chamar n atonçeo do Clube {l.cud~mico para os seus compromissos, j~ pcr~m o C. A. C. tudo fez pora fugir ao problema, cscflmctm~ ndc e iludindo os suas obrigações, fa-

zendo interpretações s ubjectiv2s t4r;s tm:mr;s de pr f'tr c:--1 [' ;;ss in'1do, falseando contas que se

3 - Vindo n~s sempru a prGtolor 2 t umod.::c de rncl!i d ·.8 m: is fi rmes na espectativa de que pas-

sado o porrada de maiur agitoç;o de cspiritos

U

bstabilizodo u situaç~c desportivo do Clu-

bo Acad6micc se cria riam condiç2;es para o fácil e total cumpri;Tionto do acordo, vemos hoje
quo pelo contrário o C. A. C.

S8

tem aprovei tõldo da nossa bonevc}-;nciQ ;m rn manter indefeni-

damento em seu puder equipõlmontcs e outro material desportivo ;:-:::rtem;2 do Associação e no
vo l ~ r de algumas dezenas de contos,p3r o não devolver documentos de toda a ordem abusiva-

mente subtraidos das instalações Qssociotivas,pcro nao repc r vária~

dezenas de cDntos re-

colhidos em quotiza ções em nome do As sociaç~o,p a ro naD roembolsar ~ A.A.C~letras de valor
superior a uma contena de contos em dividQS em nome do otlet.:n fi;~' ,3, etc.
4 - Assim sendo, consideramos que estão esgotados to dos os prazem do ra zo~vel pQra a jus~a
solução do problema. Deste modo a Direcção Geral da A,A.C., após consu].T.ar o seu Conselho
Desportivo, ciente que est~ a defender os interess es ,-lrs estu rl "IHes e a dignidade do sua
Associação, e l iJmenta ndc cmbcrp que n Cluh E' /\c .~rI~m"c,", [' rs s r'us !?ócios atletas ~ simpati.
zantes se vejam prejudicados ccm estr s mc·r'i ,··' s ( """ r cu:i'" "'n1icaçao a1'"
~as e em exclusivo
N

,

N

responsavel a actual Direcçao do C. A. C. ). decide::
-- Oficiar

1

Comissão de Gestão das instalações Despcrtivas Universitárias de Coimbra no
. _C·A·(.
sentido de ser impedida a utilizaçÊÍo destasl ( Estódio Uni"ersi tório, Pavilhão G:t.mnodl?spo:t'lti VQ

(}

Campo de Santa Cruz ) enquanto este Cluba não satisfizer todas as suas oqrigações

parq com a

A.A~ ••

-- Próceder Judicialmente contra o Clube Académico de Coimbra no sentido de exi~ir deste
o cumprimento do acordo que livremente celebrou.
ACADÉMJCA

A DIRECÇÃO GERAL DA A.A.C.
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