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Novo, A Académica

perdeu ojogo, mas fez
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A INVASÃO
Num lim de semana soalheiro de 1969, uma man
cha negra invadiu Lisboa. Veio de Coimbra c era

composta por milhares de jovens. Todos tinham o

mesmo objetivo. Eram alunos da Universidade de

Coimbra c vinham a Lisboa conLinuar a lula que
haviam lá começado contra a ditadura do Estado

Novo. Chegaram à capital das mais variadas formas:
de comboio, de autocarro, de boleias mais ou me
nos planeadas. Ao longo do dia, leriam funções di

ferentes, mas todas igualmente cruciais. A maioria
iria ver um jogo de futebol. Outros, munidos de má-
quinas iolográíicas, iriam imorlalizá Io na hislória
de Portugal. Outros ainda — treze jovens estudan-
tes da Universidade de Coimbra — iriam jogá-10.

O jogo em questão era a Final da Taça de Por-
lugal da época 1968/1969. Seria jogado às 17h des

se domingo, dia 22 de junho. Os jovens vindos de
Coimbra não o iriam disputar por acaso. Na época
desportiva que havia terminado tinham alcança-
do o 6 a lugar do campeonato c, ao mesmo Lempo,
cumprido um percurso inigualável na Taça que os

levou à final. Apesar de ainda estudantes, não eram
amadores, e preparavam se para defrontar uma
poderosa equipa do Bcnfica. Eles c todos os seus

colegas nas bancadas estavam em guerra aberta
com um regime ultrapassado. Exigiam liberdade e

democracia. Representavam a Associação Acadé
mica de Coimbra e, naquele dia, um país inteiro.

José Veloso viveu esse dia de perto. Em 1969 era
íoLógraío da Secção FoLográlica da Associação Aca
démica de Coimbra e nesse ano acompanhou todos

os desafios da Académica, "quer do campeona-
to quer da taça." Tinha ido a Lisboa duas semanas
antes ver a Académica vencer o Sporting na I a mão
das meias-finais da taça (2-1) ,

e na semana anterior
tinha registado de máquina ao pescoço nova vitória
na 2 a mão dessa eliminatória, por 1 0, o penúltimo
capítulo de um percurso que, naquele ano, eslava
a ser formidável. Capturou o luto dos seus colegas
de universidade, que escolheram vestir de branco

em vez do Lradicional equipamento prelo. Oíieial
mente, a justificação dada foi o calor que se fazia
sentir, mas a Federação Portuguesa de Futebol não

gostou da ideia, e informou que mudanças repen-
linas na indumentária das equipas eslavam proibi
das, a menos que a própria federação autorizasse.

No dia anterior à final — 21 de junho — quando
ele e os seus cinco colegas fológraíos se puseram a

caminho de Lisboa numa carrinha emprestada pelo

pai de um deles, unia decisão ioi tomada: "Nessa

final optei por estar vestido à civil, sem capa e ba-
tina, para me poder movimentar mais facilmente,
sem lcvanlar suspeilas às brigadas de polícia no
estádio." Na manhã de sol de domingo, José Veloso

chegou cedo a Santa Apolónia. Fotografou a man-
cha negra a invadir Lisboa e parliu para Oeiras,
onde o esperava um Jamor ainda deserto. Tinha um

passe — dado pela própria Federação — que o auto-
rizava a andar livremente pelo estádio.

Vagueou à vonlade pela parLe cimeira. As au
toridades já ali presentes — GNR, Pides à paisana
— Tomaram-no por um funcionário. Não se sentiu

ameaçado alé ler passado pela estrada junto ao es

tádio por trás da tribuna: "Vi GNR de ataque: jipes
com arame farpado e metralhadoras. Tinham as ar-
mas viradas para o estádio, que umas horas depois
iicaria complelamenlc cheio..." Nesse momento,
José Veloso percebeu que a presença da autorida-
de ali "escondida" e resguardada dos milhares de

pessoas que ocupariam o Jamor não era uma pre-
sença intimidatória, mas preventiva: a mancha ne-
gra não seria ameaçada à chegada, mas sim contida
com violência se a siluação fugisse do conlrolo das

autoridades. José Veloso quis fotografar o aparato
policial, mas não foi possível. Fotógrafo e polícia
olharam-se nos olhos, o risco era demasiado gran-
de. Veloso tinha uma reportagem para fazer, tinha
de ser cuidadoso, não podia ser preso.

Não se cruzou com a equipa no Jamor. Os jo-
gadores da Académica lambem arrancaram para
Lisboa no sábado, instalados na "Laurinda", a fiel
camioneta. Fizeram o estágio e a preparação num
lio lei da Baixa, e no domingo almoçaram cedo,
às onze horas da manhã. Seguiram para o estádio

para, juntos com os fotógrafos da associação, lide-
rarem a mancha negra que ficaria completa com a

entrada dos estudantes na abertura das portas do

estádio, duas horas antes do pontapé de saída.
F em Coimbra ficou uma "cidade abandona-

da." A nollcia dada no dia 23 de junho pelo "Diá
rio de Coimbra" escapou, pela elegância da prosa,
à censura da época: "Uma parte da cidade havia-

se transferido, não com armas e bagagens, mas
com toda a força do seu entusiasmo, para Lisboa,
onde estava em causa o prestígio de Coimbra e da

sua Academia." Na Cidade Universitária, a polícia
— ou, como brinca o jornal, "os passeantes c os tu-
ristas" — cercava o vazio, um deserto onde "não se

vislumbra a presença de um esludanle."
Para José Dias, estudante de engenharia, a mis-

são Jamor começou uma semana antes. Deixou a

sua casa na Rua Antero de Quental, em Coimbra

paredes meias com a sede da PIDL e rumou
a Lisboa com um objetivo: criar uma 'geringon-
ça'. Seria um dos representantes dos estudantes de

Coimbra na capilal, com a lareia de aproximar os

esludanles das duas cidades, aíaslados enlre si no

espectro de uma esquerda antirregime. Em Coim-
bra, a Associação de Estudantes conseguira juntar
Irolskislas, socialislas, comunistas e católicos na
luta contra o regime; em Lisboa, a ideologia polí-
tica desviava-se ainda mais para a esquerda, maio-
ritariamente composta por maoistas, marxistas e

leninislas. O trabalho de José Dias era convencer
o meio estudantil de Lisboa de que as diferenças
entre as esquerdas deveriam ser postas de parte
durante aquele dia. Tinham um inimigo comum,
identificado, e para os estudantes de Coimbra con-
seguirem combatê-lo — pelo menos durante o jogo

a ajuda da Associação de Estudantes da Univer
sidade de Lisboa era essencial. "Cada um pode de-
fender as suas coisas, mas tem de encontrar bases

comuns. Aqui as bases comuns eram a defesa dos

interesses dos estudantes, e também introduzir o

problema da Guerra Colonial."
José Dias era católico: pertencia à JLIC-Juven-

lude Universitária Católica, onde era dirigente as

sociativo. Já o linha sido no Porto, onde estudara
antes de vir para Coimbra. "Mandaram um católi-
co fazer um consenso entre todo o pessoal da es-

querda", diz sem esconder o sorriso divertido. Era

tempo de uma "cooperação conflituosa", por um
bem maior. E as pontes entre as duas partes foram

construídas, a cooperação iez se, Lisboa solidari
zou-sc com a luta de Coimbra, identificou-se com
as suas exigências, colocou à disposição as gráfi-
cas a que tinham acesso, fruto da classe média a

que pertenciam muitos estudantes. As máquinas
não pararam, e o material necessário para o Jamor

foi, no domingo, uma realidade. Foi um processo
de solidariedade único: "O papel dos estudantes
de Lisboa no dia da final da taça foi determinan-
te." Pelo meio, José Dias dormiu onde lhe arran-
jaram cama: duas dessas noites foram passadas na

casa de Arnaldo de Matos e do seu irmão, Danilo.
Na preparação para aquele domingo, as duas aca-
demias uniram-se.

Estavam garantidos os meios, faltava estudar o

terreno onde tudo ia acontecer. "O movimento es-
tudantil foi ao estádio nos dias antes do jogo." José

Dias e os colegas concluíram que, para conquistar
o Jamor, tinham de se dividir. Ou seja, a maniíes
tacão só seria bem-sucedida se os estudantes não

fossem todos juntos, em bloco, mas sim separados,
"espalhados" pelos vários sectores e entre adeptos
normais, de modo a condicionar a ação das auto-
ridades. Foi ainda dada a indicação "para que as

pessoas fossem vestidas de forma simples, sem dam-

as vistas." No fundo, retirar da operação a estética

académica, as capas e batinas, disfarçar as roupas.
Os jovens entrariam como parte do povo, adeptos
comuns cujo objefivo era apenas assistir ao jogo.
José Dias veria o jogo no topo sul: com alguns estu-
da rires, sim, mas sobretudo na companhia de ope-
rários benfiquistas. Só assim seria possível limitar a

ação da polícia, c levar para o estádio todo o mate-
rial que, no final da primeira parte, se transforma-
ria em propaganda política contra o Estado Novo.

Madalena Baela, estudante de Biologia, íoi unia
das pessoas que seguiram o plano à risca e sofre-
ram com isso. Estava "um calor maluco" e Ma-
dalena vestia um "easacão" enorme, demasiado

quente para aquele dia. Conseguiu esconder todo
o material que trazia, desde cópias do comunica-
do que haveriam de voar pelo relvado umas horas

mais tarde (35 mil cópias), até panos c canetas para

TEXTO
TIAGO SOARES



MANIFESTAÇÃO No Estádio do Jamor, milhares de estudantes chegados de Coimbra misturam -se com os adeptos do Benfica para
assistirem à final da Taça de Portugal. Uma final que teve outro significado: com o decorrer do jogo, a "festa da taça" torna-se uma

manifestação política contra o Estado Novo. Pela primeira vez não está presente ninguém do regime, e o jogo não é transmitido na RTP



acabar as faixas e cartazes que haveriam de ser pas
sados de mão em mão para desespero dos agenLes
da PIDE à paisana. Uma dessas faixas, imobilizada
nas fotografias da Secção Fotográfica, anunciava:
"A Universidade está de Luto." Foi a primeira vez

que assistiu a um jogo de íuLebol, Lal como mui Las
das suas colegas. Entrou no estádio com um colega
benflquista, vestido a rigor para apoiar os encar-
nados. Enquanto os estudantes iam entrando no
Estádio Nacional, alguém abanava ao vento uma
bandeira com o símbolo da Associação Académica
de Coimbra. Um pouco mais atrás, uma longa fai-
xa em pano branco tinha escrito a negro uma das

políticas que os universitários — cientes do seu
privilégio — exigiam: "Universidade para o Povo."

Não há números oficiais, mas a poucos minutos do

pontapé de saída, o Jamor era um mar de gente. O

número de espectadores ultrapassava largamente
a capacidade oficial do estádio.

Faltam poucos minutos para as 17h do dia 22 de

junho de 1969, vai jogar-se a final da Taça de Portu-

gal. Pela primeira vez na história, nenhuma figura
do Fstado está presente, e o jogo não será transmi-
Lido na RTP. O regime Lem medo. Amónio Marques
— defesa que jogou na Académica toda a sua carreira

lembra que o aquecimenLo dos aLleLas não era lei
Lo no relvado, mas sim nos corredores de acesso aos

balneários. Por isso só quando entra cm campo com
os companheiros é que percebe a dimensão do vul
cão que eslava presles a enlrar em erupção nas ban

cadas. A mancha negra espalhara-se. A equipa do

Bcnfica — Eusébio, Toni, Simões, Coluna, Humberto
Coelho c companhia — não percebe o ambiente que
os recebe, mas cumprem o acordo que tinham feito
com os estudantes minutos antes, no túnel, c entram
a passo no relvado, de cabeça baixa. Vestem de pre-
to, a sua cor de sempre. Sim, depois da meia- final
com o Sporting tinham sido impedidos de jogar de

branco, mas durante a caminhada que fazem até ao

centro do relvado trazem algo mais importante do

que a cor do equipamento. Entram a passo, de capa
caída e batina ao ombro. Estão de luto. A Academia
está de luto, a Académica Organização de Futebol
está de luto, o Benfica está solidário com o momento.

Os vinte e dois jogadores alinham-se e olham
em frente. A tribuna central continua vazia, Améri-
co Tomás não vem, Hermano Saraiva também não.

Nas bancadas, os operários de Lisboa e da margem
sul misturam-se com os estudantes de Coimbra.
Vários cartazes c faixas ainda estão por baixo da

roupa, nos bolsos, a ser escritos no momento, e to-
dos feslejam. Vai começar a íesla da laça. José Belo,
o defesa- central que marcou Eusébio nos cento c

vinte minutos de futebol que se seguiram, lembra -

-se desse momento: "Senti que se esticasse o bra-

ço tocava no céu."

II — A LUTA
O estágio que antecedeu esses cento e vinte minu-
tos foi provavelmente o mais longo da história do
futebol: durou dois meses e treze dias. Teve início
no dia 17 de abril de 1969, na inauguração de um
edifício da Faculdade de Ciências da Universidade
de Coimbra. O edifício — do departamento de ma-
lemálicas era novo, mas a inauguração foi velha.

Alberto Martins era o presidente da Direção
Geral da Associação Académica de Coimbra, elei

lo numa lisla que interrompeu quatro anos de co
missões nomeadas pelo governo da ditadura, uma
batalha ganha de uma guerra antiga, com vários

UMA REPORTAGEM
FOTOGRÁFICA ÚNICA NASCE
NO SEIO DA LUTA ESTUDANTIL

TEXTO
VALDE MAR CRUZ

Há olhares capazes de desnudar o mais

resguardado dos pensamentos. Há po-
ses capazes de denunciar o mais sibilino

dos estados de espírito. Há momentos
cristalizados num passado capazes
de projetar o futuro. Mesmo se ainda

ninguém conhece o peso daquele pas-
sado, nem a dimensão do futuro que se

avizinha. Essa multiplicidade de leituras

está fixada de um modo sublime numa

fotografia tirada no dia 17 de abril de
1969 à entrada do prestes a ser inau-

gurado "Edifício das Matemáticas" da

Universidade de Coimbra. Uma mancha
de homens engravatados, alguns de

óculos escuros, rodeia duas figuras
colocadas ao centro da imagem. Lado

a lado caminham o Presidente da Re-

pública da ditadura, Américo Tomás, e

o ministro da Educação do Governo de

Oliveira Salazar, José Hermano Saraiva.

A foto não o mostra, mas outras tiradas

na mesma altura deixam adivinhar o

ruído imenso à volta. Embora afastados,

os estudantes empunham cartazes

a exigir"democracia", "diálogo" ou a

"reintegração de professores e alunos

expulsos". Aqueles dois homens, repre-
sentantes do poder ali ostensivamente

contestado, não ousam olhar de frente.
Não ousam encarar os estudantes. Não

ousam a disponibilidade para ouvir.

Encerram-se no hermetismo da concha

impenetrável. Caminham ambos de ca-

beça baixa. Olhar fixado no chão. Ainda
não o sabem, mas caminham curvados

pelo peso da derrota anunciada.

Era cedo. Tudo estava ainda para
acontecer. Um grupo de estudantes

organizados no Núcleo de Fotografia
da Associação Académica de Coimbra,

quase todos de Engenharia, de alguma
forma previra a hipótese de algo de

especial poder acontecer. O ar que
se respirava trazia muitos prenúncios.
Decidem preparar-se para aquela inau-

guração e começam um trabalho que
vai prolongar-se ao longo de meses.
No final é toda uma imensa reporta-
gem fotográfica que está construída

no seio daquele furacão de movimen-

tações estudantis. Cinquenta anos

depois, uma recolha de largas dezenas

daquelas imagens aparece em livro. 'A
Crise Académica de Coimbra. 19Ó9"

tem edição de José Valente, à época
dirigente do núcleo de fotografia e

autor da célebre imagem de Alberto
Martins, de pé, no anfiteatro do "Edifício

de Matemáticas" a pedir a palavra a

Américo Tomás.

Ao longo de meses, naquele verão de

1969, fizeram-se milhares de fotos.

Na esmagadora maioria estão dadas

como desaparecidas. As que restam e
são em grande parte reproduzidas no

livro, estiveram até agora guardadas na

Biblioteca Geral da Universidade de
Coimbra por mero acaso.
Durante a crise estudantil, recorda

José Veloso/'iam sendo organizadas

exposições com o material obtido". As

fotos começaram por ser mostradas em

Coimbra e depois circularam pelo país.
A última exposição, com 170 fotogra-
fias, é apresentada na Cooperativa
Arvore, no Porto. No final é levada para a
cidade universitária por Carlos Valente,
outro membro do núcleo fotográfi-
co. Ao aproximar-se da Associação
Académica apercebe-se da presença
de agentes da PIDE nas instalações e
tem uma reação instintiva. Dirige-se
à Biblioteca Geral e deposita lá todo

aquele material.

Só assim se salvou esta parcelar me-
mória fotográfica da crise académica,

agora recuperada. Ninguém sabe o

que efeito do imenso espólio consti-
tuído por muitos milhares de negativos
e máquinas fotográficas. "Tínhamos a
melhor máquina de estúdio que havia

em Coimbra", recorda José Veloso ao

evocar o momento em que com João

Maria Gonçalves, o "Joca", assumiu o

compromisso de "reorganizar todas as

fotos, legendare enquadrar".
Foi um processo demorado e de grande
paciência. Envolveu muita pesquisa,
conversas e trocas de informações
entre antigos estudantes, como Alberto

Martins, Celso Cruzeiro ou Rui Namo-
rado. O objetivo era reconstruir um dos

grandes momentos da vida de uma

secção que, graças ao empenho dos

seus membros, conseguiu fixar instantes

decisivos e memoráveis, como a ima-

gem humilhante de um Américo Tomás

em fuga, com medo de dará palavra ao

representante dos estudantes. •



LUTO A equipa da Académica de Ceimbra estava proibida de jogar de branco como fizeram na meia-final contra o

Sporting. Por isso, entraram em campo com a capa académica aberta e caída, símbolo de luto,- e uma das 35 mil cópias
do 'Comunicado à Nação' que os estudantes distribuíram pelas bancadas do Jamor

anos, anterior aos próprios intervenientes de 1969.

Aqueles oito mil estudantes apenas a levaram mais

longe, combateram mais tempo. Personificaram,
durante aqueles meses, a resistência á ditadura do
Estado Novo. A primavera mareclista esta a dar os

primeiros passos, e os estudantes sentem ter a ja
nela de oportunidade ideal para trazer a democra-
cia à universidade: urna universidade acessível a

todos e não apenas a alguns, uma universidade em

que os professores e alunos que ousem contrariar
a ideologia do regime não acabem expulsos. A isso,

juntam a rejeição total da guerra colonial, à épo
ca ainda sem fim à vista: "Menos Espingardas" foi
uma das exigências feitas nos dias que se seguiram
a 17 de abril, palavras imortalizadas em várias das

faixas que circularam pela universidade.
Nessa quinta-feira de abril, o Presidente da

República, Américo Tomás, vem enlão a Coim-
bra inaugurar o novo edifício do departamento de

matemáticas. Com ele, o ministro da Educação,
Tose iiermano Saraiva, c o ministro das Obras Pú-
blicas, Rui Sanches. A reitoria da Universidade con-
vida a Associação Académica para estar presente
na cerimónia, mas os estudantes querem mais, pre-
tendem intervir e denunciar a situação do ensino
universitário nas mãos da ditadura. Fica decidido

que Alberto Martins iria pedir a palavra ao Presi-
dente da República. Quando o faz, centenas de co

legas seus já estavam na sala e entram em polvoro-
sa. Américo Tomás é apanhado desprevenido, dá a

palavra ao ministro das Obras Públicas, e depois o

Executivo sai sem mais explicações. De seguida, Al-
berto Martins sobe a uma cadeira e declara "a ver-
dadeira inauguração" da sala. É preso nessa mesma
noite, libertado no dia seguinte, e dias depois ele e

mais sele dirigentes associativos são stispensos pela
Universidade. Esla decisão incendeia o ambien-
te por completo. Os estudantes estavam em luta.

Carlos Batista, marido de Madalena, era presi-
dente do Conselho Eiscal da Associação de Estu-
dantes, e fazia parte da direção da Junta de Dele-
gados de Ciências. Foi um dos alunos que discur-
saram nessa "verdadeira inauguração". Acabou por
ser um dos oito estudantes expulsos da Universi-
dade durante a crise, mas foi o único a que não loi

permitido regressar e acabar o curso de Geologia.
Nem em Coimbra nem em Moçambique, para onde
loi no ano seguinte: estava expulso de todas as uni-
versidades do "império." É ele quem aponta um dos

momentos-chave daquela crise: a abertura da asso-

ciação de estudantes a toda a Universidade graças
ao trabalho das juntas de delegados dos vários cur-
sos. O movimento associativo tornou-se um movi-
mento estudantil, a luta passou a ser não apenas da

Direção da Academia, mas de oito mil alunos. To-
dos prometiam o mesmo: "A nossa luta só poderá
lazer tréguas quando tivermos atingido uma Uni-
versidade Nova num Portugal Novo".

Os estudantes manifestam se e decretam gre
ve às aulas. O Ministério da Educação responde e,

a 6 de maio, manda encerrar a Universidade. "Foi
o grande erro deles", garante Carlos Batista: "O
Governo não teve coragem de fechar a Associação.
Estava convencido de que se fechasse a Universida-
de travava o movimento." Acontece o contrário. As

reuniões continuam, sobretudo em espaços aber-
tos. Zcca Afonso c um dos artistas que vão a Coim-
bra para se juntar à luta: leva consigo a guitarra, e

os jardins da universidade de Coimbra enchem-se
de estudantes em guerra aberta com a autoridade,

apesar da pressão da polícia. Os dirigentes ampli
iicam a coragem dos colegas, porque, como escre-

veram, "não há represálias possíveis para oito mil
estudantes."

A 22 de abril é decretado o luto académico que
os jogadores de futebol haveriam de cumprir na fi-
nal da taça. "Estava em causa muito mais que as

reivindicações pessoais", garante Madalena Bae-
ta antes de destacar outro dado que tornou aque-
les meses únicos: "Na crise de 1969 houve um pa-
pel enorme das mulheres. Tiveram um papel ativo,
uma participação fortíssima."

A 28 de maio os estudantes decidem em Assem

bleia Magna realizar greve aos exames. Mais de seis

mil estuda rrtes votaram a favor da decisão e os pró

prios professores apoiam a nova fase da luta. Com
a Universidade paralisada e os alunos em risco de

perder o ano e o curso, centenas de pais pressiona-
ram o ministro da Educação para dar por termina-
da a retaliação sobre os alunos em greve. Para bem
do futuro dos setis filhos queriam qtie o regime ce-
desse. José Veloso vai mais longe e afirma que José

Hermano Saraiva não tinha outra opção senão de

sistir do braço de ierro com os estudantes; não só

pelo futuro dos jovens, mas pelo futuro de Portu-

gal: "Não há país nenhum que se possa dar ao luxo
de perder assim uma geração inteira." Coimf)ra era

o centro de ensino universitário mais pujante da

época; vários cursos existiam apenas nas faculda-
des da sua Universidade, onde estudavam alunos
de todo o país.

A 1 de junho de 1969, pais de dezenas de alu-
nos naturais de Braga escrevem um abaixo- as-
sinado dirigido a sua "excelência" o ministro da

Educação, onde defendem que "os acontecimentos

que perturt>aram o tini do ano escolar" e "o clima
emocional criado" trariam "graves consequên-
cias" num futuro próximo, quando os seus filhos



viessem a ocupar no pais os cargos que a sua ' pre-
paração universitária lhes destina". Por isso, aler-
tam Saraiva de que "a atual situação da Academia
de Coimbra não deve ser resolvida com uma aLiLu

de intransigente" porque "a benevolência, quando
usada oportunamente, é sempre mostra de autori-
dade, de poder e de corajosa decisão." Solicitam ao

ministro que seja fixada para todos os alunos que
não puderam presLar as suas provas uma nova épo
ca de exames que subsLiluisse a que decorria e, caso

isso não fosse possível — apesar de sublinharem no

documento que "Ludo é possível quando os homens

querem" que a época de exames em ouLubro seja
aberLa a lodas as cadeiras, com "I a e 2 a chamada", e

que não eslivesse apenas limiLada a um máximo de

três, como era regra. O pânico parental tinha ainda
ouLra razão não expressa na carta: chumbava se de

ano com Lrés cadeiras em aLraso, num LoLal de dez,
um cenário que significava a suspensão da matrí-
cula e a ida para a Lropa. A guerra do UlLramar se

guir-sc-ia. E os jovens, ao tomar a decisão de fazer

greve aos exames, estavam cientes disso.

Mas Saraiva não mosLrou a benevolência opor
tuna que lhe foi pedida. No dia seguinte, seis mil
estudantes começam a greve aos exames, c o con-
flito adensa-se. A GNR ocupa a cidade a cavalo, ao

volante de jipes com arame farpado, usando gás

lacrimogéneo. À polícia de choque juntam-se os

agentes da PIDE à paisana. Madalena teve medo,
"houve momentos difíceis... mas não parámos." Ela

e vários colegas realizaram escutas ilegais às comu-
nicações da polícia, c dessa forma mantiveram seu

o espaço onde estudavam. Muitas dessas escutas

ilegais foram feitas nas suas casas, no plural: Ma-
dalena perdeu a conta às vezes cm que mudou de

casa durante aqueles meses, constantemente alvo
de rusgas por parte da polícia. Carlos Batista, por
seu lado, destaca como os jipes foram inutilizados
desde o primeiro dia: "Enchemos as ruas de pre-
gos. Um polícia disse que logo no primeiro ficaram

quarenta carros imobilizados." Saraiva não resiste

e pede a demissão.

Seguiram-se dias severos. José Dias traça um
paralelo para explicar o ambiente vivido na Ci-
dade Universitária assim que a greve aos exames

começou: foi como viver na pele as aventuras de

Astérix e do seu povo gaulês, cercados pelo Impé-
rio Romano mas em batalha permanente. A Praça
D. Dinis não chega, as repúblicas também não. Os

esLudanles fazem o possível para expandir a Aca
demia para lá dos limiLes das faculdades e inLera

gir com os habitantes da cidade. No segundo dia de

greve, Lêm a preciosa ajuda das várias llorisLas de
Coimbra: dirigem se em massa para a baixa da ci

dade, comprando ílores pelo caminho, e lá chega
dos oferecem nas à população. A 'Operação Flor'
foi um sucesso, a GNR mostrou-se impotente, c a
dose repele se dias depois, a 14 de junho, com a

'Operação Balão', em que "milhares, Lrés, quaLro
ou cinco mil balões desprendiam-se de um pon-
Lo disLanLe da cidade e subiam no céu pardacen
to como numa espantosa aleluia", como contou o

"Diário de Coimbra"
,

de novo colocando-se ao lado
da lula esLudanLil, marcando Lambem a posição da

população, esquivando-se da censura através da
beleza da escrita.

O apoio da cidade à causa dos estudantes era
transversal, c era justamente na Baixa que os es-
tudantes tinham os seus anjos da guarda mais ge-
nerosos: os donos dos cafés Mandarim, Clepsydra,

Pigalle ou Moçambique, lodos na Praça da Repúbli
ca, que não só davam refúgio aos jovens como tam
bém agiam como "agenles secreLos" pela sua causa,
controlando as movimentações da polícia. A cada
dia que passava a Universidade mesmo parali
sada — conquistava terreno às autoridades, crescia

para lá da Alameda, da associação, dos jardins, das

míticas escadas monumentais. E o "diálogo com o

silencio" continuava, as reivindicações não eram
ouvidas, a repressão pela força prosseguia. Os es-
tudantes fugiam da polícia, insistiam na reforma
do ensino, exigiam liberdade e viviam-na no dia a

dia. Nos comunicados que germinavam por Coim-
bra, prometiam resiliência: "A Unidade e vontade
coleLiva da Academia de Coimbra não se desmoro
nam pois assentam na autêntica solidariedade dos

estudantes." Estavam confinados à cidade onde es

tudavam. A final da taça era o pretexto ideal para
mudar isso. Por isso, na manhã de 22 de junho, a

mancha negra avança para Lisboa.

111-OJOGO
José Belo sentia-se a tocar no céu porque, naque-
le dia, não estava apenas a jogar futebol. Toda a

equipa da Académica jogava não apenas pela taça,
mas pela academia de que faziam parle. O jogo
foi a libertação de uma academia presa pelo regi
me do Estado Novo, contida pela inflexibilidade da

primavera marcelista. Os estudantes tinham voz e

não foram ouvidos. Agiram, c foram cercados. Mas

naquele dia de íulebol, em pleno Estádio Nacional,
fora da cidade onde estiveram confinados nos úl-
timos meses, a situação era outra. José Belo expli-
ca o acontecimento: "Era uma final que englobava
todas as dinâmicas, todos os desígnios e objetivos

que estavam subjacentes à crise. Foi muito mais que
um jogo de futebol." O Jamor estava lotado, 38 mil
pessoas nas bancadas, os estudantes apesar de

cm minoria — haviam-se separado c multiplicado
para conquistar aquele espaço.

Pode ler sido muito mais do que uni jogo de lu
tcbol, mas apenas a partir do intervalo, porque a

primeira parte — no relvado — foi de futebol puro:
duas equipas a jogar para ganhar, apoiadas por
adeptos incansáveis nas bancadas. Os estudantes
ultimavam as mensagens a transmitir, terminavam
de escrever as palavras de ordem, preparavam-se
para distribuir os cerca de 35 mil exemplares do

'Comunicado à Nação', para que passassem de mão
em mão por todo o estádio. No intervalo, tudo isso

aconteceu: as trinta e oito mil pessoas nas banca-
das não precisaram de futebol e de golos para fazer
"uma verdadeira festa", como lhe chama Rui Ro-

drigues, o defesa direito da Académica que have-
ria de representar o Benfica e a Seleção Nacional.

"O que é que se passa?", alguns jogadores do

Benfica perguntaram pontualmente. "Mas aquilo
não dava para explicar, percebe?", tenta fazer-se
entender José Belo. "Explicar que nós queríamos
uma universidade livre, liberalizar o ensino, que
queríamos democracia... Não dava piara explicar
aos nossos colegas."

Os cartazes passavam de mão em mão numa
coreografia improvisada mas coordenada em ple-
no, e até os muitos adeptos do Benfica — "estavam
em maioria", como lembra José Dias ajudaram
as mensagens a serem erguidas. Os agentes da PIDE
à paisana, perdidos um pouco por todo o lado, não

conseguiam acompanhar o ritmo dos especlado
res: restou lhes ler o que os estudanles de Coimbra
tinham para dizer ao país. "Melhor Ensino, Menos

Polícias", "Universidade Livre", "Estudantes Uni
dos por Coimbra."

O sol ia alto quando a segunda parle começou.
O calor da abertura das portas crescia e com ele
crescia o jogo, bem jogado, disputado, acarinha-
do. No seu lugar no topo sul do Jamor, José Dias viu
"uma união de cidadania", c a oito minutos do api-
to final, José Belo c toda a mancha negra cm Lisboa

toca de novo no céu. É livre indireto para a Aca-
démica a meio do meio-campo encarnado. Ger-
vásio, número 2 nas costas, médio-centro adap-
tado a defesa-direito naquele dia, bate longo para
a área. Manuel António está lá sozinho, rodeado

por quatro jogadores benfiquistas. Num segundo,
mata a bola no peito, vira-se de frente para a bali-
za enquanto a deixa tocar uma única vez na relva,
e dispara a meia altura sem hipótese para o guar-
da-redes José Henrique. As muitas manchas negras
espalhadas pelo Jamor levantam se, as bandeiras
com o símbolo losangular da Jiriosa atingem o céu

de Oeiras e voam livres e felizes, ansiosas pelos úl
timos cinco minutos de jogo. Nessa altura decisiva,
só uma pessoa as poderia fazer cair, com os estu-
dantes já com uma mão na taça. Essa pessoa cha
mava se Eusébio.

Um livre dircto ainda longe da baliza. Em qual-
quer outro jogo de qualquer outra equipa com
qualquer outro jogador o perigo não era iminen
te. Mas era Eusébio quem estava por trás da bola,
e toda a gente sabia que o internacional português
não iria cruzar para a área. Vários jogadores da
Académica confessam cm voz baixa o medo que a

equipa tinha desses livres. Eusébio remata rasteiro,
c a força da bola trespassa a barreira de camisolas

O 'Comunicado
à IVação' dos
estudantes
distribuído nas
bancadas do
lamor não era
apenas um
documento
que só dissesse
respeito aos
estudantes, era
um sinal para
todo um país
amordaçado



negras, direta à figura de Viegas, o guarda-redes
dos estudantes. Não a consegue agarrar, ainda salta

para a frente cm desespero, mas António Simões c

o mais rápido a reagir no meio da confusão da pe-
quena área e empurra para o fundo da baliza, onde

por Irás adepLos benfiquisLas festejam de braços no

ar. Já no prolongamento que se seguiu, dá-se o mo-
mento que Armelim Viegas não tem dificuldades

em eleger como o pior daquele dia: o segundo golo
do Benfica, marcado de cabeça pelo inevitável Eu-
sebio — uma raridade — ao minuto 109, no coração
da área, um balde de água fria para as ambições da

equipa da Académica.
"Falo da final com alguma emoção... F uma pá

gina única e irrepefível de um jogador de íulebol. E

só poderia Ler aeonLeeido na Académica", vaLicina
José Belo. As feridas da derrota parecem ter sarado

com o tempo, e no próprio dia ficou o sentimen-
to de dever cumprido. "Aquilo foi muito mais do

que um jogo de futebol, c o resultado pouco inte-
ressou. Acabámos por perder 2-1 contra o Benfica,
mas ganhámos por 10 0 ao regime." António Mar
quês concorda: "Nós não ganhámos mas Livemos a

viLória de Lermos sido os aLores políticos que na al-
tura movimentaram e deram a conhecer ao mun-
do aquele movimento antirregime... e talvez tenha
sido melhor assim... " José Belo continua: "Eu não

sei o que poderia ter acontecido se a Académica
tem vencido o jogo." Repetem a ideia de que não
estavam apenas a jogar futebol: eram estudantes
da Universidade de Coimbra, dependiam do apro
veiLamenLo nas licencia Luras para não irem à Lro-

pa e consequenLemenLe enviados para a guerra do

Ultramar. Por cima disso, representavam a Acade-
mia no desporto-rci ao mais alto nível nacional, ti-
nham treinos, estágios e jogos regulares, era difícil
conciliar tudo. Mas eles conseguiram no, e todos

aponLam o mesmo dado que o prova, com um or-
gulho nobre: do onze inicial que defrontou o Ben-

fica, oito licenciaram-se. Naquela final, cumpri-
ram o dever que tinham para com os colegas uni-
versitários ao mesmo tempo que fizeram tremer a
melhor equipa portuguesa, quase ganhando o jogo
e Lrazendo a Laça para Coimbra. Da derroLa, José

Belo guarda um Lesouro: Lrocou de camisola com
liusébio, "alguém especial que admirava muito"

,

e guarda a camisola número 10 do craque portu-
guês religiosamente em casa, encaixilhada, como

recordação do dia em que, com 20 anos, o marcou
no jogo da sua vida, com a ajuda de milhares de co-

legas. Deixá-la-á aos neLos.

Tinha já sido decidido que, em caso de viLória
dos estudantes, o capitão da equipa de futebol en-
tregaria a taça ao presidente da Associação Acadé-
mica de Coimbra, Alberto Martins — não num gesto
de solidariedade ou união — porque esta nunca es-

teve cm causa, pertenciam todos à mesma Univer-
sidade, partilhavam a mesma luta mas num ges
Lo simbólico de força. Um gesLo derradeiro de íorça
contra o regime que, por medo, não comparecera
ao jogo. Quando o capitão do Benfica, Mário Colu-

na, recebe a taça, de frente para um estádio ainda
ao rubro, partilha-a por momentos com Gcrvásio.

Com o fim da festa, as autoridades precipitam-
se para as bancadas na esperança de recolher as

faixas antirregime e prender os infratores. Falham.

Todo o material c abandonado no local depois de

cumprida a sua função. O plano de José Dias man-
tém se, e os estudantes espalhados pelo estádio
misturam se com os adeptos benfiquistas para saí

rem ordeiramente, invisíveis às forças do regime.
Nesse dia, nenhum deles é preso. Pelas ruas de Lis-

boa, a população vocaliza o seu apoio, os carros bu-
zinam à passagem dos estudantes, a mancha negra
ganhara. Terminava "o maior comício político pré
25 de Abril", uma luLa que nascera em Coimbra,
crescera para Lisboa, e que não ficaria por ali. De-

pois da final da taça, centenas de estudantes fize-
ram-se à estrada para norte, rumo a uma cidade do

Porto cm pleno São João ( 23 de junho) . Vários bair-
ros residenciais estavam "desertos", diz Madalena,
e era preciso passar a mensagem. José Dias já havia
sido esLudanLe no PorLo, Lambem já conhecia o Ler-

reno, sorri: no dia seguinte à festa, os moradores de

bairros como a Campanhã, Fernando Magalhães,
Paranhos ou Antas acordaram com "as caixas dos

correios recheadas" , c a Invicta pôde assim ler o

'Comunicado à Nação' dos esLudanLes de Coimbra,

porque ainda não lá havia chegado; o nome dizia
tudo: não era apenas um documento interno que só

dissesse respeito aos estudantes, era um sinal para
todo um país amordaçado. Os estudantes queriam
uma Universidade mais justa. Mais do que isso: um

país mais livre. Aqueles meses tinham sido um bom
ensaio para um dia já a anunciar-se. Coimbra Linha

tocado no céu, e acabaria por lá chegar. Faltavam

quatro anos, dez meses, três dias. •
e(fi)expressc in~pr-esc.pt








