A DIARREIA MENTAL
Numa Assembleia Geral da Associação de Futebol de Coimbra, já lá vão 45 anos,
representaram o Ginásio o Pessoa de Carvalho e o Zé Martins.
O primeiro excedeu-se bastante na sua intervenção, protestando já não me lembro bem
porquê e rematando: “esta Direcção sofre de diarreia mental”!
Esqueceu-se, ou não sabia mesmo - tratava-se salvo erro da sua primeira presença
numa Assembleia – que o Presidente da Direcção era o Dr. Augusto Simões, também
Presidente da Câmara de V. N. de Poiares e Deputado da Nação, como então se dizia.
Este reagiu de forma muito áspera e, no calor da indignação, deixou mesmo sub
entendidas algumas ameaças.
Serenados os ânimos, diga-se que com bastante dificuldade, a reunião lá continuou, e
o Zé Martins aproveitou logo para “montar” mais uma das suas divertidas e bem
imaginadas rábulas.
Durante toda a viagem de regresso à Figueira “massacrou” o Pessoa de Carvalho: estás
tramado, pá … insultaste o Deputado e ele vai-te lixar!
Embora nos tempos que corriam, em plena ditadura, se pudesse admitir que o Pessoa
de Carvalho, professor do ensino oficial, tivesse alguma chatice, na verdade o Dr.
Augusto Simões era um excelente homem, incapaz de qualquer retaliação.
Mas isso ele não sabia, e começou a ficar preocupado …
Nos dias seguintes, o Zé insistiu, insistiu … afligindo-o cada vez mais: Oh Zé, temos de
fazer qualquer coisa, posso ser prejudicado, e por arrastamento o Ginásio, vê lá se
arranjas forma de sairmos desta.
Até que um dia o Zé entrou na Sede, boletim Vai d’ Arrinca!, acabado de sair da
tipografia, debaixo do braço, e disparou: resolvi o problema, está aqui!
Realmente, na página 5 do número de Novembro de 1963 do boletim, lá estava – e está,
podem verificar – publicado um vibrante artigo, intitulado “Dr. Augusto Simões – Um
homem do futebol”, lá vinha o elogio publico do Presidente, nome que “o futebol de
Coimbra, reconhecido, jamais olvidará“, “marco imperecível do progresso do futebol do
distrito”, etc, etc, terminando com “ardentes votos de que a sua presença na presidência
da Associação se mantenha pelos anos fora”!
Não assisti – foi-me contado pelo Zé – ao abraço emocionado com que o Pessoa de
Carvalho lhe agradeceu!
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