
Antes de transformar o Jamor em quente manifestação contra o regime, o futebol lançou-se a

outros ataques ©Aqui se conta como Coimbra (e não 5ó...) se começou a incendiar
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da Académica trans-
formar, na final da Taça de

Portugal de 1968/1969, o

Jamor no maior comício

que se fez contra a Ditadu-
ra — já os seus jogadores tinham an-
dado, ousados, em «luta política»,
fintando o regime (e é isso e muito
mais que aqui se vai contar, muito

para além do futebol...)
Salazar já não governava (apesar

de continuar em São Bento a pensar
que sim), a Presidente do Conselho
subira Marcelo Caetano — e, apesar
de sinais de frestas abertas no regi-
me, não deixara de ser assim: aluna
do Dona Filipa atrevera-se a entrar
no liceu de minissaia e sem meias -

e a diretora, julgando «ato obsceno» ,

expulsou-a. E apanhando estudan-
te da Faculdade de Letras a fumar
na paragem do autocarro do Cam-

po Grande, polícia de turno papa-
gueou-lhe alínea de portaria que
considerava «atentado ao pudor mu-
lher fumar na via pública» — e mul-
tou-a em 20 escudos.

Aos alunos do Instituto Superior
Técnico permitiram-lhes não iremde
fato e gravata para as aulas — e às alu-
nas permitiram que abrissem aos

rapazes a sala de convívio onde por
«determinação superior» antes ape-
nas elas podiam estar. Uns e outros

quiseram mais: «melhores condi-
ções nas cantinas, melhor serviço
social e mais liberdade» . Atiraram-
- se a greve às aulas — e o Ministro do
Interior mandou que o IST «fosse

serenado»: aboca pequena falou-se
da «ocupação militar do Técnico» (a
Censura impediu os jornais de mos-
trar fotos de carros de assalto lá den-
tro — ou disso se falar sequer) .

As demais academias solidari-

zaram-se com o IST - e, ao chegar -
-se a meados de abril de 1969, fez-
-se inauguração do edifício das Ma-
temáticas na Universidade de
Coimbra. Alberto Martins, presi-
dente dos Conselho Geral da Asso-

ciação Académica de Coimbra, pe-
diu para falar «em nome dos
estudantes», Américo Tomás, o
Presidente da República, não lho

permitiu — e a PIDE prendeu- o.

Espicaçaram-se os estudantes na
luta — e decretaram luto em forma
de greve, greve aos exames. A cida-
de acordou sitiada pela GNR e a Po-



llcia de Choque. Esboçaram-se ma-
nifestações em que se viram tarjas
com «frases em provocação» : Rein-

tegração dos Professores e Alunos Ex-
pulsos... A Universidade é Velha... En-
sino para Todos... Continua o Diálogo
doSUêncio...

Num dos jornais grudados ao re-
gime apareceu foto de uma aluna

tentando ir a exame, com magote a

rodeá-la para a travar — e a propa-
ganda usou-a revelando que «des-
ordeiros» ameaçaram «rapar o ca-
belo à dedicada estudante que queria
apenas fazer a sua prova» — equetal
só não aconteceu devido à sua «co-
ragem». A exame não foi - e ela, a

«dedicada estudante» , era Isabel Ti-
noco, filha de Adelino Tinoco, o ins-
petor da PIDE que mal lhe chegava
preso a interrogatório largava, cíni-

co, a frase: «A ética da casa é esta:
ou fala ou sai daqui morto» — e, de-
pois, era brutal e animalesco nas
suas sevícias, nas suas torturas.

0 BRANCO.. PROVOCADOR

.
Com Coimbra ainda nessa efer-

vescência coube à Académica de-
frontar o Sporting nas meias -finais
da Taça de Portugal. Na primeira
mão, foi a Alvalade ganhar por 2-1.
Marques Lobato, o árbitro, teve de

sair do estádio escondido num jeep
da GNR — mas o que agitou o país in-
teiro foi ter jogado como jogou de
branco (a cor do luto académico) e

com subtil fumo negro no braço,
num claro sinal de estar ali em soli-
dariedade com a «Academia em
luta» . Não o podendo dizer, Francis-

co Andrade, o seu treinador, justi-
ficou-o em palavras recortadas de
ironia: «Com o calor que se tem fei-
to sentir, o branco é melhor. Nin-
guém vai para a praia de fato preto,
não é verdade? ! »

Havia mais, mas um dos exem-
plos de como o futebol - ou melhor
a Académica — podia mudar um
destino era António Marques. Ao

sair, no Jamor com a camisola do

Benfica enrolada ao pescoço, desve-
lou-o: «Foi o Malta da Silva que ma
deu. Fui colega dele no Benfica de

Benguela. Após passar pela zona dos

ataques da UPA, fui para Benguela e

aproveitei para jogar futebol» . Aos 12

anos já trabalhava numa fábrica de
vidro na Marinha Grande, lá conti-
nuava quando o despacharam para
a guerra. Por 1963, a Angola foi a

Académica com Pedroto a treinador
— e vendo-o no Benfica de Bengue-
la, desafiou-o a voltar com a equi-
pa—e Marques disse-lhe que sim na
ânsia de poder chegar à universida-
de: «Vim a ganhar 900 escudos

mensais, quando não era convoca-
do ia trabalhar na fábrica onde tinha
estado, sempre eram mais 20 escu-
dos por dia» . Fez com brilho o liceu,
caloiro de Direito estava naquele fim
de tarde da final da Taça - e não ca-
lou o remoque: «Depois do golo do

Manuel António, o árbitro começou
a inventar livres à entrada da nossa

áreaparaoEusébio marcar». Ede um
livre do Eusébio nasceuo golo do Si-
mões que começou a fazer do so-
nho da Académica um farrapo. . .


