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ESCLARECIMENTO PUBLICO OE ANTIGOS
DIRIGENTES DA AAC
Geral da AAC, em funções desde 5 de :\~ arço úl tirr. o, publicou recentemente dois co~unicados (nQs 5 e 6 de 14 e 17 de t aio
respectivamente) que os abaixo-assinados n~o podem deixar passar em
claro. De facto, na sua qualidade de antigos membros das Direcções
Gerais qu~ antecederam a actual, desde 25 de Abril de 1974, consideram-se parte lesada pelo conteudo daqueles dois doc~~entos. As razões
para esta atitude, que poucos (os acusadores, provavellliente) não çonsiderarão plenamente justificadas, sAo da [r: ais variada ordem.
Em primeiro lugar as acusações são lançadas irresponsávelmente
sobre as Direcções Gerais anteriores, na sua generalidade, tentando
depois rotula-las COD.O tentllo sido sempre integradas ou lLanipuladas
por uma organização política - a UEC. Reconhecendo neete procedirr,ento U ~;i a tecnica já gasta de rr,anipular a opini~o pública, não esperávali.OS no entanto v@-la utilizada por uma estrutura associati va com as
responsabilidades de ~; a Direcção Geral. N~o s6 enquanto antigos dirrigentes da AAC nunca utilizámos tais m'todos como n~o consentimos
que eles sejalL impune~ente utilizados contra n6~. Sobretudo porque o
saldo franc~.rliente po.i ti vo d o trabalho das Di recçõe s anteri ores (ou
te ria o pre's tígi o naci onal da AAC nascid o err. ,. arç o úl timo, de um rr. 0mento para o outro?) não se ficou a dever exclusi varrlente àqueles que
entre n6s que são comunistas. C onsideran,os profundaILente in justo
para co~ dezenas de antigos dirigentes que não s~o nen, foram comunistas esquecer pura e simplesmente todo o esforço que desenvolveram
cUILprindo n:andatos conferidos pelos estudantes em eleições.
Err. segundo lugar, a pr6pria netureza das acusações, utilizando
express~e8 8uflcientelliente vagas para servirem de rr. anto à irresponsabilidade de ouenl as escreveu, e suficientemente vi olentas para iludirer. ~ os incautos,
justificam a nossa tomada de pOBlç~o. Ou em não
reagiria se, com consci8ncia tranqUila, se visse acusado de "saque
generalizado", "destruição de tudo quanto possa subsistir de válido
e construtivo", "manipulaç:lo", "roubo", "fraude institucionalizada
como práctica ll , "esc~dal os pe rpetrados pelos colegas - "progressis tas"';
etc.
Fique, no entanto, berr; claro que n=.o dese jan,os entrar e m polélliica com a actual Direcç~o Geral. Pensan;os que cabe aos estudantes
que hoje trabalham na Universidade apurar as cau.as e as intenções
da actuaç~o dos seus dirigentes. Apenas pretendemos esclarecer peranie a opini~o pública em geral e, naturalmente, os estudantes,
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Direcç~o

aqueles aspectos da nossa acção passada que foram distorcidos,manipulados ou inventados.
Só lamentamos Que a calúnia, anila irresponsável de mal-intencionados, possa tão facilmente dar origem a aborrecimentos e a perdas de
tempo com a reposição da verdade. Perdas de tempo Que, a muitos
de
n6s, já ex-estudantes e com actividade profissional, não deixarr de PI!
judicar. Bem CO 'l O aos estudantes de hoje nue, e:r: vez de disporem de
condições propícias à actividade associativa, para esti~ular o convívio e os hábitos de trabalho colectivo, se vês envolvidos numa Tano bra de diversão e de desgaste que desprestigia a sua Associação.
Mas passemos aos factos:

0-

O CASO DA DOAÇio DOS AVIÕBS DA A. A. C. À CIDADE DE COU:BRA

A A.A.C. possu!a, de facto, tr~s aviões que lhe haviam sido doados, em tempos, pela Força A~rea Portuguesa e nue, em 1974, se encontravam em mui to mau estado de conservação. A avultada quantia que s~
ria necessário dispender às custas da A.A.C. para os repOr a funcionar
berrl como a IT:anifesta fal ta de interesse dos estudantes pela Secção de
Aeronáutica, onde se registou UII! reduzidíssimo nún;ero de inseri ções ,
levou a considerar a hipótese de os doar à cidade de Coi ~ bra.
Através da Câmara Municipal seria rt ui to mais provável conseguir
. que os aviões, pudessem de facto,servir a algu~m. S6 que, neste caso,
o usufruto era de toda a população da cidade, estudantes incluídos.
O processo de doação é, porérr" burocraticanente lI:uito corr:plicaco.
Daí, o processo de venda sirrb6lica, que não deparava corn tantos entr~
ves, apressando a possibilidade de reparar as máquinas, em rr.enos terr.po e com llienos disp~ndio, já que se evi tava uma deterioração
ainda
rr,ai or.
Na versão da calúnia, este procedimento foi caracterizado corro
"milhares de contos levianamente delapidados" (sic). Como exeI!;plo de
ffiistificação seria difícil encontrar melhor.
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O TURISMO ESTUDANTIL.

O Turisrr.o Estudantil foi Ullia estrutura nacional onde se encon travam representadas as Associações de Estudantes de todo o País, dos
ensinos ;:)ecundário, lv:édio e Superior. Criada a partir da SIAEIST( seQ
ç~o de Intercâmbio da Associação de Estudantes do Instituto Superior
Técnico), desenvolveu u~ trabalho relevante na prestação de serviços
aos estudantes, nomeadamente a organização de viagens, de campos de
trabalho estudantil, carr.pos de férias, estabelecimento de contactos

COID organizações juvenis estrangeiras com vista ao intercâmbio, parti
cipação e~ festivais internacionais, organização de acampamentos, ertissão de cartões internacionais de estudante(cart~o reconhecido inte,!
nacionalmente que confere certas regalias aos estudantes portadores do
n.eSffio), erLÍssão de cartas de caItpista.
Todo este conjunto de serviços era prestado a preços reduzid~s ,
tendo largos milhares de estudantes portugueses beneficiado deles, no
seu conjunto. Desenvolvendo, por natureza, UIDa actividade não lucrativa, o Turismo Estudantil necessitou, por diversas ocasiões (apesar
de tudo, escassas) do apoio financeiro das Associações de Estudantes
aue, apenis participantes ou nJsmbros da sua direcção colectiva, estavam em nlelhores condi ções de o prestar. Foi o aue se passou em 1974/
/75, com a A.A.C., aue ficou credora de um e m pr~sti m o de 300 000$00.
Note-se que, não s6 este effipr~stimo foi realizado corr o conheci n ento
da Reitoria da Universidade como é acompanhado da necessária justificação no balanço de contas da Direcção Geral desse ano. , - " Cren,õs ser de novo necessário, corr:o ' antjg'o s dirigentes associativos, recordar aquilo que os actuais parecem desconhecer. O Turismo
Estudantil foi uma realidade, e uma realidade que beneficiou mui tos
estudantes. Funcionou em Coimbra, primeiro na rua da Ilha e depois
na A.A.C., na ILeSllia sala onde hoje, segundo apurámos, são emitidas caI
tas de crunpista. Para que conste. Aos estudantes e aos seus actuais
di rigentes.
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CONTRATAÇ~O

DE PESSOAL

Logo ap6s o 25 de Abril foi necessário pOr de p~ toda uma Associação que estivera encerrada vários anos pelos ministros de Salazar
e, depois, de Caetano. Foi necessário estruturar serviços existentes
e dotá-los de pessoal, começar com embriões de outros.
Se hoje a A.A. C. conta com uma gan~a de serviços das mais vas~as
entre as Associaç~es de Estudantes de todo o pais, tal facto deve-se
ao trabalho desenvolvido pelas Direcç~es que geriram a Associação de~
de o 25 de Abril de 1974 até à posse da actual D.G •• Un: trabalho gradual de montagem, ampliação e aperfeiçpamento de serviços deu origem
a que hoje existam na A.A.C. uma Li vraria, uma papelaria, um serviço
de Textos com vários duplicadores, um II oft-set" com a respecti va aparelhagem auxiliar e um . serviço de fotoc6pias, uma Secretaria e um ser
viço de Contabilidade e Tesouraria.

Tudo isto veio exigindo Que houvesse Uffi número crescente de pessoal profissionalizado, já que as dimensões atingidas_ nAo se "'compadf!ce~ com amadorismos de estudante ou ocupações em part-time. Praticamente todas as Direcções da A.A.C. at~ hoje sentiram necessidade de
alargar o corpo de funcionários.
A actual D.G. chama a 1sso "contactos entre a Aesoe1açlo Acad~
mica de Coimbra e destac.,ados militantes comunistas" (eic1).
Somol
levados a crcr que, se nlo tivesse havido a notável expanelo de lerviços que se verificou, as Direcç~es anteriores seriam aousadas
de
qualquer coisa como "trlandrdagem revoluc1onária e desprezo pelos interesses dos estudantes", ou algo aemelhante_ Preao por ter elo
e
preso p(}'r nlo ter ~ a pol!t1ca normal da calúnia, serve en:. qualquer
circunstância. Porém, pode nlo colher.
4 -

DA A.A.C.-!O FESTIVAL INTERNACIONAL DA JUVENTUDE E_
DOS ESTUDANTES

DELEGAC~O

°

Nllo foi "turismo".
,ue aconteceu em Cuba, corno em anos anteriores noutros paI ses, foi o FESTIVAL r\~UNDIAL DA JUVENTUDE E DOS ESTU DANTES, que ê apoiado por organizações juvenis de todo o mundo, incl~
indo os sociais-democratas e os democratas-crist~os (~excepç!o
da.
~uas cong~neres portuguesas, talvez porque nllo ~ejam sociais-democratas e IDuito menos 4emocratas-cr~st!s).
A participaç~o portuguesa,que já antes do 2, de Abril se fazia
em termos de clandestin~da'e, incluia estudantes e lógicamente entre
estes, UIDa representaçlo da A.A.C. Era ineoulvocamente justo partlcipar.
Esclarecemos ainda que os delegados que couberam ~ A.A.C., embora pudessem ser nomeados pela D.G., nlo o foram. Foram todos elei .t os
em reun1~es gerais de estruturas aHsociativaH, excepto o de~egado da
D.G. que fOi, naturalmente, eleito por esta. Assim procurou-se eleger
delegadOS que cobrissem os várlos sectores da vida a~soelatiTa (oul!S
ral, desportiva e pedagógica), e todos es~eH sectores contrlbuiram t!
nancelramente para a deslocaQlo desses delegados. Todavia, nlo lheH
pagaram a partlclpaçlo e toda a vlagem. Seria rla!eulo pensar que
o
número indicado pela actual D.G. (70.000 e~oudos), tosse sutie1ente
para custear e~sas ~es!ocaçees, bem como a eontr1Duiçlo doe jOTenS pOl
tugueses para o tundo internacional de so11dariedade. O que acontece
, que a âelegaQlo da A.A.C. se lntegrou na grande aelegaçlo naoional,
e esta áesenVO!veu as mala d1Tersas lnlc~at1vas p~D11c.S de 4ituslo

dos ideais de cPAZ, AMIZADE e SOLIDARIEDADE, e oe recolha ae t"undotl para custear a sua part~cipaçao.
Parece-nos lmportante a~naa referlr, sobretudo para esclareci mento dos actualt1 dl,L°lgentes da A.A. C., que uma delegação a um festlval de~te tipo nao va1 s6, nem prinoipalmente, dlvertlr-se e fazer
II turismo". Vai sobretudo trabalhar.
O aspecto e)tterior de grande espectáculO cultural e desportivo que assume o Festival nlo ~ mais do
que uma maulÁest~çlo paralela a um 1ntenso trabalho de cuntactos bilate.z;'sil uu muJ. t1latera,ls no sentido de el:Jt~be.1.ecer acordos, planifioar aOÇees ou campanhas de solidariedade, dar conferências de imprensa, eto ••
Poderá a actual D.G. ter razao se entender por turismo" o trabalho que se faz com alegria. Podemos nlo concordar com a terminologia
mas damos-lhes razio. Âo menos neste ponto.
5 - O CONSELHO CULTURAL DA A.A.C.

Este org~o existe na A.A.C. desde 1974 e surgiu como resultado
da neoessidade de criar uma estrutura coordenadora do trabalho cultural na Associaç!o. Inicialmente' com representantes apenas da D.G. e
das secç~es culturais, foi posteriormente alargado ~ participaçlo dos
aut6nomos da Academia (TUNA, CITAC,TEUC, CMUC, ORFEON, CELUC e GEFAC),
no sentldo de conferlr um maior dlnamismo e amplitUde ao trabalho cu.tural dos estudantes da Academ1a de Coimbra.
Cremos que apenas o total desconheclmento da prática associativa
pode levar os actuaiS dlrigentes da A.A.C. a considerar o Conselho
Cultural uma esp~cie de aocesso destinado a entravar a sua acçlo enio
um orglo auxlllar 1mportante na frente cultural.
b - A DlyULGAÇ10 E DINAkIZAC10 CULTURAIS E DESPORTIVAS
O trabalho das d1yerSaS estruturas e Dlrecç~es Assoc1ativas nesta frente roi classiflcado pela actual D.G. de "folcl6ricas digress~es
pelo Alentejo "libertado'"! (slct).
Neste oapitulo ~eve álzer-ee, em abono da verdade, que um dos tr!
90S mais reJ.evantes do trabalh? das estruturas culturals e desportivas
da A.A.C., que estas levam a cabo co. o já conheCldo entuslasmo e espírito de eacr1f!c10, , o de lavar el:Jpectáculos e reaiiza9~es culturais e desportlvaa peJ.o país fora, em particUlar kquelas regi~es que,
ma1s pODres e destavorecldas, sentem grandes carências a e~te nível •
s6 nem prinClpalmente ao AlentejO. Uma estat~~tlca deHsa activld!
de (que a D.G. devla oonhecer se desempenhasse cabalmete as suas run9~es) revela que a esmagaaora maiorla das ln1c~atava. do amolto ret"eL'ldo se tIro .realizado na zona norte ,le centL'o do país.
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'/ - o ASSALTO A SECRETARIA DA A.A.C.
Restrito ~ Direcçao cUJo mandato term1nou em .arço ~ltiffio, esteass&too foi 1med1atamente cumunicado à Ibl!cia JudiC1ária. As inTestigaçõe~ n§o condUZ1ram até agora, purém, a re~u~taao~ pOB1t1vOS
quanto à detecçao de presum1veis culpaao~.
~ntremeéYldo as delb):ü. ~ acusaç~es que sao fe1 tas ~s Direcçoei:) Assoc1at..1..VaS anteriores, éi reIerência a este l1 estranho assalto" apaL'ece ..1..ndUD1 távelmente como tentando envol ver a D~recção de 19'/8/ '/9.
O que não de1xa de ser ridículO' porquanto qualquer Direcç~o possui
as chaves da secretaria, não precisando de arrombar portas e, além
diSSO, não parece plausível que uma direcção se interesse em remexer
os seus pr6prios arquivos, os quais foram encontrados em desordem após o assalto.
Temos que confessar n§o estarmos habi tuados a métodos tão rasteiros •••
8 - AS II COfiiISSOES DE LUTAI! DA ACADEMIA ·

--

Que significado pode ter senão mistjficar, colocar sem mais explicações num comunicado: uCom1ss~es de Luta da Academia 78.000$00,
Fausto Cruz 62.159$00.
~ara os estudantes que n~o viveram esses processos de luta
da
ll
Academia, taisllenigmáticas Comissões de Luta foram estruturas eleitas em Âssembleia i'".iagna para coadjuvarem a D.G. da A.A.C. da altura
da luta pela reabertuza da Universidade encerrada pel o lI; .E. C. e pela
libertação do colega Fausto Cruz. Core.: toda a legi timidade as D.D. (s)
as apoiaram no seu trabalhO, que mais não foi do que executar as deci8~es dos estudantes de Coimbra tomadas em Assembleia Magna. '
9 - SOBRE AS

II

DELAPIDAQ~ES~ O

II

SAQUE GENERALI ZADO II

O adjectivo fácil, o insulto gratu1to, o grito histérico, sempre foram armas dos que tentam compensar a sua medi:Ocridade e incapacidade de realização. POr-se em bicos de pés sobre a calúnia que
se lança, eis o método que a D.G. prossegue para parecer algu~m.
N§o prova, quem nos acusa, a acusaç~o que faz. De facto cumpriria à D.G. provar as acusaç~es que faz eDlo a n6s provar que nAo sAo
Terdadeiras. Todavia, por respeito aos estudantes que não viveram oe
acontecimentos dos anos anteriores, assim faremos.
Para que não fiquem dúvi.das quanto à gest~o das anteriores D.G.e
eliminando qualquer sombra de dúvida que possa subsist1r, reduzindo
assim as acusaç~es de Ildelapidação ll e "saque generalizado" As suae
verdadeiras dimens~es;- puras mentiras -, apresentamos os resumos d08

relat6rios de conta~ aa A.A.C. desde lY/4, aevidamente autent1cado~ p~
los respectivos serviços de contabilidade.
1974
1975
1976
1978
1977
Abriy.;74 a
20/1 75

21/1/75 a
24/1/76

25/1/76 a
28/1/77

29/1/77 a
27/1/78

28/1/78 a
30/1/79

Receitas

3 146 584$60 4 257 452$80 7965 411$00 5 876 369$20 7 690 427$30

Despesas

2 691 034$70 4 644 749$70 6467 414$40 6 929 206$40 7 654 327$50

Saldo

455 549$90

Devedores

275 611$70

Credores

2 171 514$80

68 253$00 1566 249$60

513 412$40

549 512$20

197$~0

458 130$80

500 030$50

617 382$60

106 423$70

57 349$20

249 799 $90

256 489$00

459

Como se vª os dados são claros e convidamos todos os estud antes
a verificar todos os detalhes nue se lhe relacionrun, nos a rquivos da
A.A.C .. Fica assi m provado que as anteriores D.G.s souberam gerir a
A.A.C. e, si multaneamente desenvolv~la e conduzi-la ~ sua dimensão ~
ctual. A actual aD.G. sabe disso, não é cega, mente e calunia premeditadamente se n. respeito pelo trabalho das Que a antecederam e pelos
estudantes em geral, talvez para esconder a sua incapacidade de trabalhar à altura das responsabilidades oue lhe foram conferidas.

Damos pDr concluída a nossa tarefa de esclarecimento.Foi,para
n6s penoso, executá-la, por duas ordens de razões. Uma, poroue n~o esperávamos que alguém viesse um dia a atirar lama sobre o trabalho Que
desenvolveramos enquanto estu.dantes e dirigentes associativos,certos
como estamos que fizémos o ~elhor o ue podíamos e sabíamos,e que nos
retirámos com a consciência tranouíla.A outra porque é sempre desagradáTel rebater calúnias. Diz o povo Que vozes de burro não chegam
ao céu.l'•. as também n~o é menos certo Que a mentira,de tanto repet~da,
fas as pessoas crerem que é verdade.~oi por isso que viémos a pdblico com este documento.
.
E um documento extenso,que nos roubou tempo.t ele a melhor proTa de que a calúnia é Ull!a arma fácil e a honestidade uma atitude que
é mais difícil de sustentar.Uma pequena prova é que dois pequenos
comunicados irresponsáTeis obrigaram á publicaç~o de um documento
com a extensão que se verifica.

I,

· dessa atitude.~ damos o caso por encerNõs,no entanto,n~o abdicaremos
rado,no que toca a esclarecimentos públicos escritos. Cremos ~ ue, a paI
tir de agora, as eventuais calúnias e mistificações~ue façam os actuais
dirigentes associativos sobre o nosso trabalho, cairão em S2CO roto.Não
terâo crédito. O futuro próxi~o dar-nos-á razão.
Dirigentes da Associação Académica de Coimbra
desde r"'a io dr 1974 até Il',arço de 1979.
Abrunhosa - 77/78
Amílcar -77/78
Anabela Santos -77/78
Ant6nio Rodr~g1es -74/75; 77/78
Ant6nio barros - 77/78
Ant6nio kartins -74 ;74/75
Arlindo Rodrigues -74
Bandei ra - 74/75
Carlos Amorim - 74
~arlos Carr.polargo - 74
Carlos Ferrer - 74/75
Carlos Santos -77/78
Carlos S~lY8 - '17/'/8 2'
Couceiro -7'1/78
Cristlna Correia-77/f8
Dourado -7 4/r 5
Eugénia Vasco -74
Elsa Vasco -74/75
Ferreira h', endes - '(4
Fátima Rlbelro -t'f/78
Figueiredo -7'(/78
Guida Vlegas -74/75
Gl6ria nranco -74/'(5;17/'(8
Graça - 77/78
denrique Vieira GOrLes -74
João Coelho -'{'(/ '(8
José Rei s -76/ '/7
José Gabriel -74/75; 77 II 8
Jo~o Gouveia Monteiro -7'1/78
João Saraiva - 77/78
José Rom~o -77/(8
José Augusto -7'1/78
José Amaro -74/75
Jorge Pratas -74;74/75

José Fernandes -'/4
Jorge rrego Sim~es -74
Joaquim Cabeças -74
José FrederlCO -74
JúllO Rold~o -74/75
Judite Castro -74/(5
Jdlio 'J:eixelra -'U /78
Luí s Carlos J anuári o - '/4
.Luís André -74
Luís Rosário -74/75
haria Regina Pinho - '/4
Paulo Vasco -74/75
Paula V~cente -71/78
Rui kacedo -74
,seabra - '14/75
Santos -74/75
Saragoça -77 j'1 8
'.feresa Paiva -7'I/'r8
Teresa Oliveira -77/78
Vergílio -74;74/75
José Trocado -74
Figuelred o Fernandes -77/'(8
Cabrita -'/0/77

