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AO NOVO ALUNO

o

,

QUE EA A.A.C.

Fundada nos fins do século passado , a A. A. C . veio a consagrar-se pela
sua natureza, prática e objectivos,não
s6 como

U~

factor fundamental na for-

maç ão c ultural, desportiva e cívica da
J uve ntude Estudantil, mas também como
a sua e strutura màximamente

represent~

tiva, legítimo porta-voz da Academia
de Coimbra e instrumento de luta funda
mental dos estudantes na defesa dos
seus interesses específicos.
Estendendo a sua acção aos mais
div e rsos ?omínios, a A.A.C. integra,
no Hovimento em que se funda, diversas estruturas culturais e desportivas,
assim como diversas formas de organização democrática que, nas Esco las, os
estudantes criam vizando a sua acção
e intervenção nos domínios pedag6gico,
científico, em torno dos problemas da
política de ensino enfim, todas as

que~

t3es em que consideram necessária a sua
intervenção, na perspectiva da defesa
dos seus interesses.
Toda a estruturação do Movimento

'1

Associativo é profundamente

democr~ t ica.

Todas as Secções Desportivas e

Culturais da A.A.C. bem como os Organismos Aut6nomos se regem por normas
estatutárias que permitem aos seus membros decidir em conjunto os seus
projectos de trabalho. O mesmo acontece ao nivel das Escolas, onde as Reu
niões Gerais de Alunos por Faculdades, por Curso ou Departamento, são reconhecidas como as únicas legitimamen te representativas e deliberativas
ao seu nível.
A nível da Academia, o orgão da A.A.C. màximamente representativo e
delibe rativo é a Assembleia Magna onde podem ( e devem) participar todos
os estudantes da Universidade. O orgão directi vo da A.A.C. é a sua Direcç ão Geral eleita anualmente, na base de um programa, por voto secreto, di
rect o e universal.
O Movimento Associativo tem corno
seus principios o apartidarismo, a arreligiosidade e a democraticidade. Nele podem participar todos os estudantes
~~alquer

tipo de descriminação.

t

na sua unidade, amplitude, participação
e capacidade de mobilização que o H .A.
encontra a sua força. Ele é um factor
fundamental na formação da consciênc ia
democrática dos estudant es e uma fonte
inesgotável de e nriquecim ento cultural,
desportivo, numa palavra, e l e é uma ba
se decisiva para uma formação integral
do jovem estudante. Por is so, fazemos
um apelo, em particular aos estudantes
que agora se inscreveram pela lª vez na
Universidade de Coimbra, a que se inscrevam nas Secções Culturais e Desporti
vas da A.A.C., nos Organismos Au t6nomos,
a que participem activamente nas estruturas associativas dos seus Cursos e Es
colas, a que deem o seu contributo nas
Assembleias onde lhes caiba participar.
Neste sentido e para melhor orientação
dos nossos novos colegas, apresentamos
neste Boletim informações sobre as várias estruturas desportivas e culturais
da A.A.C.

ESPERAMOS

ENCONTR~-LOS

POR

4~ ~/ .j~ ~ SECÇÕES
J) (' I ~f ~ DESPORTIVAS
ANDEBOL - 134 atletas, 30 dos quais no sector feminino. Os 104 masculinos
estão divididos por todas as categorias com a seguinte distribu!
ção: seniores - 32 ; juniores - 12; juvenis -

24; infantis e ini-

ciados - 36.
ATLETISMO

Com equipas masculinas e femininas. Disputa provas federadas
dos regionais de Coimbra.

BAllIINGTON - Esta Secção tem atletas inscritos nos sectores federado e não
federado, masculinos e femininos. Movimenta por mês 278 atleDAS C2UETEBOL

tas, 203 não federados.
O sector federado desta Secção engloba 130 basquetebolistas
distribuídos por todas as categorias. Em masculinos p articipa em todas as provas oficiais o mesmo acontecendo com os s!
niores femininos. O basquetebol da A.A .C. tem também um sector não federado que movimenta duas centenas de atletas, todos universitários.

ESGRlliA
FUTZBOL

Praticam esta modalidade cerca de 26 atletas.
A S ecção de Futebol segue-se à de Nataç ão no número de atletas
inscritos -

cerca de 550, todos seniores e Universitários. 1;-0

ano passado a Se cção deslocou-se a França para defrontar a Uni
versidade de Paris.
Realizou
Gn~ÁSTICA

no ano passado cerca de 26 jogos.

- No sector masculino tem três escalões -

7 aos 12, 12 iniciados,

e mais d e 12 anos. O sector desportivo feminino tem dois escalõ e s, dos

7 aos

12 e dos 12 em diante. Possui igualmente uma

secção de manutenção com 82 praticantes, uma secção de dança
com 21 e uma secção de ginástica rítmica com 16 atletas.
llALTEROFILISHO - 40 atletas em iniciados,

juvenis, juniores e seniores.

KARATt - Tem inscritos e a participar 380 atletas.
NATAÇÃO - A Natação da A.A.C.

tem inscritos 1114 atletas, participando em

competições 65 em todas as categorias. Nas Escolas conta com 50
nadadores. Universitários que não participam em provas são 999.
RUGBY - Uma das modalidades com mais pergaminhos na A.A.C. Conta com

129 atletas. Tem duas equipas em seniores e duas em juniores.
Há cerca de dois anos a sua equipa de seniores foi Campeã Nacio
nal,tendo ganho também a Taça de Portugal •

... .

PATINAGDl -

78

atletas inscritos em seniores,

juniores, iniciados e na

disciplina de Patinagem artística. Disputa este ano o Nacio
nal da l~ Divisão de Hoquei em Patins.
VOLEIBOL - 110 atletas, 51 dos quais não federados que participam regularmente em Torneios inter-Faculdades. Os federados disputam
os Campeonatos Nacionais da Modalidade.
XADREZ - 100 xadrezistas inscritos. No ano transacto sagraram-se Campeões
Nacionais Universitários e obtiveram um 3º lugar no Campeonato
Nacional por equipas.

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

~
~
~~
.
~
~ "=' ~
CITAC

•

TEATRO DOS ESTUDAN TES DA UNIVERS IDADE DE COIM BRA
No presente ano, ano do 4oº Aniv e rsár i o d o T.E .U.C . , organizou e st e
diversas iniciativas, entre as quais s e d e stacam a publicação de um bol e
tim, runa exposição retrospêctiva, a estr eia d e duas p eças, um j antar d e
homenagem ao seu Dir e ctor Artísti c o de tantos ano s , P ro f . P a ulo Quintela
e uma gemana Internacional de Teatro Un i versitár i o . Ne s t a semana e stiv e ram presentes 6 grupos de Teatro Univ er s itár io , 6 p r o postas con c r etas d e
intervenção cultural vindas de realidad e s tão d iversas como a

EspillU~a,~

glaterra, Checoslováquia, R.F. A., França e Portugal.
Organizou ainda este ano, um Curso de Formação Teatral, com a part!
cipação de, entre outros, Joaquim Benite, F ernando Gusmão, Mário

~ arra

das, Sttau Honteiro, José Barata.
O T. :S . U.C.

tem actualmente 40 s6cios. Realizou no passado ano lecti.

vo mais de 30 espectáculos a que assistiram cerca de 15 mil
gendo sobretudo as áreas rurais.

pessoas,abr~

TUt\ A ACADJ!t.lICA

A Estudantina de Coimbra (actual Tuna Académica) foi fundada há 9 0
anos. Chegando a contar com cerca de 50 executantes, a TUNA deslocou-se,
ao longo da sua existência, a países do Oriente, da Europa, de África e
aos Estados Unidos.
Ap6s um período de grandes dificuldades, a actual direcção está a

OE

ganizar uma orquestra de música clássica, que se encontra no início dos
ensaios. Paralelamente estão em funcionamento aulas para diversos instru
mentDs: bandolim, flauta, biseI e viola.
Para além de prosseguir este trabalho, contam-se entre os projec t os

da TUNA, conseguir professores para cada instrumento e iniciar o estudo te6
rico de vários tipos de música, nomeadamente Folk Music e Jazz •

•
ORFEON ACADtMICO DE COIMBRA
Fundado em 1880. No passado ano lectivo, a actividade dos 60 s6cios
activos, constou de uma série de 15 concertos a que terão assistido cerca de cinco mil pessoas, sobretudo na Região Ce ntro do País, tendo

organ~

zado simultâneamente um Ciclo de Música e Art e Popular, por onde passaram
cerca de 860 músicos. Presentemente o Orfeon propõe-se criar e ampliar o
seu report6rio (actualmente o espectáculo que apresenta, consta de duas
partes: uma de amostra da evolução da Música Coral de sde o Sec .

~~II ,

e

outra dedicada à t-1úsica P opular Portuguesa. Projecta criar nova s form a s
de actuação e começa a preparar a comemoração dos seus cem anos de ex is tência a celebrar em 1980.

•

/

CíRCULO DE INICIAÇÃO TEATRAL DA ACADEHIA DE CODiBRA
Característica fundamental da actividade do CITAC é a rea l i zação de Ci

cIos de Teatro, a partir de 1 958 , iniciativa essa que preencheu uma importante lacuna na vida teatral de Co imbr a .
Presente men te o CITAC tem montada a peça "O Nosso Capit al Voss o de Ca
da Dia", sob a direcção de Ger aldo Tuché , com a qual e st eve pres en te no Fes
tival Internaci onal de Teatr o de Expre ss ã o Ibérica e que iniciou,
~ =IV

Ciclo de Teatro a decorre r

tambér:1, o

durante o presente ano lectivo, e no q ual

pa~

ticiparão para além dos mais prestigiados g r upos portugues es , alguns g rupos
estrangeiros .

•
conAL DOS ESTUDANTES DE LETRAS DA UNIVERSIDADE DE conm:;./c
Nuldado em 1954 por um grupo de estudantes da Fac uld ade de Letr as , com
o apoio de Francisco Far ia, completa, assim, 25 anos de existência em Abril
do pr6ximo ano. A motivação fundamental para a fundação do coro r esidiu na
inexistência de um coro misto na Universidade (o Orfeon e ra um coro unicamente

masculi~lO).

A br e ve t r echo com eçaram a s e r

aceites no Coral elementos

de t odas as Faculdades.
O Co r al cedo ganhou apr eciável prestígio, decorrente do apuro artístico atingido, de que é te s temunho, e ntr e muitos outros êxitos, o 12 lug ar
no Fe stival de Nee rpelt, Bélgi ca, em 1964.
O Coral procurou também desenvolver novas formas de intervenção que
se materializaram em vários espect áculos inovadores apresentados em

C oi~

bra e noutros pontos do país, nomeadamente Lisboa. Participou também e m
vários encontros e festivais no país e, no ano transacto, no II F estival
Internacional de Cor os de Rotenburg-\iUmme (Alemanha Federal).
O C.E .L.U.C. conta com cerca de )0 elementos. No passado ano leotivo
participou em 2) espectáculos, a que assistiram cerca de 4.500 pessoas.
Por problemas orçamentais e porque entretanto outros Organismos tomaram

•

a iniciativa, não organizou o
Coimbra,

~

~ . E .L .U.C.

a deslocação de outros grupos a

excepção do Coro Universitário de Lisboa, com o qual efectuou

um espectáculo.

•
GRUPO DE ETNOGRAFIA E FOLCLORE DA ACADEHIA DE COIMBRA
Tendo como objectivo o estudo da Arte Popular, o GEFAC surgiu em

1966,

sendo portanto o mais jovem Organismo Aut6nomo da Associação Académica.
Com o 25 de Abril, as condições de estudo e actuações modificaram-se
e ao GEFAC apresentaram-se novas perspectivas. A par de uma actividade directa, actuando quase todos os fins-de-semana, recolheram-se novas danças
e cantares. No espectáculo introduziram-se os Pauliteiros, os Cantares

Ale~

tejanos e ainda cantares de regiões como a Beira Baixa, a Beira Alta, Trás-os-Nontes e Minho.

Em 1977, o GEFAC para além de inúmeros espectáculos pelo pais, deslocou-se à U.R.S.S. e à R.F.A.
Ao longo do seu trabalho, da sua actividade o GEFAC tem reafirmado a
urgência e a necessidade do estudo, divulgação e recuperação da Arte Popular.

•

CORO MISTO DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Fundado em

1957 por iniciativa do Conselho Feminino da A.A.C. visto

que o Orfeon comportava sbmente vozes masculinas e o C. E .L.U.C. s6 comp0E.
tava estudantes de Letras.
Actuou já em França, nos Açores, no Alentejo e em diversas zonas rurais.
O coro tem neste momento 30 s6cios , está em r e modelação e o seu maes
tro é Viriato Marques, elemento do coro .

1:1.

A A. A.C. conta também com oito secções culturais (Centro d e ;~ studos
r !Jlti-Imperialistas, Cent ro de Estudos Cinematográficos, Centro de

~ ~ studos

Sócio- Económicos, Centro Expe rimental de Rádio, Círculo de Artes P lásticas,
Secção Filatélica, Se cção F otográfica e Grupo da Mulher da A.A. C.).
O C. E .C. que faz parte da Comissão Técnica da Federação de Cine-Clubes,
tendo a seu cargo toda a Zona Centro, tem promovido ciclos de cinema, publl
ca wna revista, e possui Se cções de Banda Desenhada e de Cinema de i\nimação
e wna Biblioteca própria. Tem a seu cargo igualmente a cobertura cinematográfica de acontecimentos relevantes do distrito e a projecção de filmes em
localidades do distrito não abrangidas pelo cinema.
O C.E.F. faz parte do grupo de associações para a formação da Federação Portuguesa de Fotografia.
As suas actividades principais, para além dos cursos de iniciação já
referidos, são a cobertura fotográfica de acontecimentos relevantes para a
cidade e a organização de exposições. Possui um serviço de empréstimo de
máquinas fotográficas,
O C.E. R .

três câmaras escuras e uma sala de exposições.

tem a seu cargo a emi ssão de programas radiofónicos por

to confinados às Cantinas Univer sitárias.

enqu~
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