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CUTELO QUE CORTE

1_ TEMOS VISTO:
Neste princípio de Junho, Coimbra surgiu-nos como a fisionomia lógica
dentro do nosso País.
Coimbra é cidade ocup'ada.Deixou de haver UniveEsidade: há agora novos
quar~'is da pol!çia, hl novos cov~s para a camarilha repugnante de denunCIantes e traIdores. Porque hOJe n6s conhecemos o rosto da traiçao e
sabemos qu e há a ma ior afinIdade(laços familiares~ econ6micos etc ••• )
entre a rninori aqque hoje trai a Universidade indo a exames e a minoria
que sempre traiu 'l o Povo Português.
Os mais eleme~~ares direitos do Homem são di~riamente ~sp~sinhados pe1 9s
t~c~es dos 'bqfaEs defensores dessa estranha "9rdem , dl~rlamente eS'!laga ~
~ôs ( pêla sem-razao brutal das coronhas das esplngardas,constantemente aba
fad'o;s por dem1ncias,processos e traições. ]i; a traição Já< e não teria
compensado sempre nesta terra onde um homem vale trinta dinheiros? ).
A Academia em ~eso lançou-se corajosamente na luta que se impunha,
por tUdoaàqóilo que mais caro é a todos os que, na abafante socIedade
militarizada que lhes pretendem impor, mantem a pureza de ideias, a firmesa de carácter, a dignidade.
Em todas as ex-Faculdades da nossa cidade tentam as autoridades, re3&
9orren~o a todos 95 meios e , estabelecendo ráp~damente record~ undta~s de
IlegalIdade, realIzar os :exames que, em cumprImento do Luto ,s(;Ada<letnílt a
repudi9u. Alguns professores juntaram-se a9 desfile da traiç~o . , ~r,ofe s
sares Já nao sao:sao soldados do obscurantIsmo e da repressão.Da 'mesmo
modo que saudamos os que ainda se não dem~ti~am,saigamos denunciar os
outros e sobre eles lançar o anátema dos IndIgnos.
ontem o primeiro ano médico teve o seu primeiro exame, ninguém
podérá dizer que ele traDU
2NOS ONTEM VIMOS:
Vimos guardas republicamos, polícias de segurança,bedéis e archeiros
convidando-nos a entrar em exame uma hora antes do seu çomeço legal.
Vimos um" indiv!duo"<que primeiro suspeitamos ser lnformador mas de
quem de~ois nos disseram ser directir da ex-Faculdade de Ciências, prof.
Cutelo Neiva) a comandar as operaçC5espoliciais.
Vimos um capit~o da G.N.R. de bigode e varinha que nos provocou com
aquela segurança de processos das" escolas" alemãs dos anos trinta •••
Vimos -a p.l.d.e. passar a pé e de carro e um sujeito matriculado na
Universidade, que, encolhido numa esquina nos ia apontando aos ocupantes.
Vimos p.S.P. no átrio vazio das F!sicas.
~
E, quando 4s 3 horas,momento legal dr chamada,nos concentrámos no
local em que ela normalmente se reallza,vimos o prof. Cutelo Neiva,convenientemente escoltado, a mandar entrar "OS que querem exames, em grupos
de 5"
'
•
Vimos aue, como nenhum de n~s se mexe&se e um declar~sse que
que estávamos ali para assistir ~ chamada, adito director gritou ápoli
cia que nos expulsasse, e insatisfeito com a forma com que esta o fazia
gritava"- á chicotada"; vimos o delegado de um curso qur , ao atrave
ssar o cord~o policiado e se identificar pedindo imediata entrevista com
o Professor da Cadeira.- foi violentemente agarrado pelo prof. Cutelo RS
Neiva e entregue aos policias mais ~róximos.
Isto vimo-lo ná , alunos do IQ ano médico, que ontem nos deslocamos á
porta nua desta terra vendida . E o que vimo s ,nunca poderemos esquecer
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