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1969 foi ano de intensa e válida actividade dos grupos de Teatro Universitário;tanto
em Lisboa como em Coimbra e no Porto se produziu o que de melhor se apresentou na cena portuguesa. Os grupos de T. U. sabem que não poderão, sob pena de se desligarem das realidades que
vivem, incluir no seu repertório peças que se destinem a iludir a verdade

quotidi~a;

sabem

que a função do Teatro feito por Estudantes é simultâJleamente de inserção na própria sociedade e de denúncia e crítica das suas coordenadas ideológicas.
Mas sempre que as verdades se dizem há quem não goste de as o·uvir; há quem, ao mesmo
tempo que se diz defender os valores culturais, os vá ap~u~halando, directa ou indirectamente,
servindo-se de tudo para &~iquilar o pouco que se faz de bom, num tempo e espaço tão necessitados de autêntica cultura. Esses precisrun de ser denunciados, precisam de ficar frente à
grande massa para que, no ajuste das contas, se possa apurar quem foram afinal, os verdadeiros
promotores da nossa cultura: se oprimidos, se opressores !
Os Orgru1ismos de T. U. de Coimbra têm vindo a ser vítimas de medidas repressivas arbitrárias: PrLseiro o C.I.T.A.C. , com a proibição do espectáculo que iria apresentar no Ciclo
que anualmente organiza? depois C.I.T.A.C. e T.E.U.C. , com a expulsão do País dos seus encenadores Ricard Salvat e Luís de Lima, sem que cometessem qualquer"crime" como se soube depois
por parte das entidades responsáveis ••• E com esta facilidade as autoridades, ' mesmo andles de
proceder a qualquer averiguação, expulsam do País quem

o vinha enriquecer. Tudo arbitrário

e injustificado, ao sabor do sem-se-saber-porquê !
Mais tarde o M.E.N. comuziLica a não homologação dos Corpos Gerentes do C.I.T.A.C.
(bem como do Coro Misto), sem qualquer justificação. Mas os Estudantes estão habituados a estas atitudes que já não os ll1tifuidam. Adivinham-lhes as motivações; sabem que a firmeza com
que se batem pelo que é justo não pode ser combatida face a face; sabem que quem não tem
razão procura

atll~gir

o adversário pelas costas; mas também sabem que a verdade dos factos não

está dependente de urna ou várias" pessoas" .... Iilas não ficaram por aqui as medidas repressivas
com que as autoridades proeuram por tabela, atingir a força e deterra.i..1'1ação do Movimento dos
depoi3 de oito espectáculos reEstudantes ~e Coimbra. E novamente chegou a vez ao T.E.U.C.
alizados pela província, com

li

A Ilha dos Escravos

iI

,

entenderam os elementos do grupo que

não deviam parar, não só porque qualquer grupo de T. U. vive econàmicamente dependente

de

subsfdios que tem de justificar e garantir pelo seu prestígio, mas também porque o espectáculo
foi recru1hecido como válidO, não só pela crítica, como pelo público que a ele assistiu.
Julgavam talvez as autoridades, que o nosso ânimo e vontade esmoreciam com a expulsão
de Luís de Lima. Mas enganara.ll-se: quando a vomtade é colectiva não se mata com tanta facilidade.

I - UTflA CARTA DA CENSURA

Logo após a expulsão no nosso encenador recebemos

~~

carta da Censura informando-nos

de que todo e qualquer espectáctuo devia ser visado, para além da habitual e rigorosa (mas
não escrupulosa! ) censura de texto, com
uma outra censura,esta ao próprio espectáculo no respectivo "ensaio de apuro",cuja data deverá ser ccmunicada à Direcção desses Serviços
com pelo menos cinco dias de antecedência".Acrescenta ainda a referida carta que "conv~m ain-

!l

da tomar boa nota de que os ensaios em que os trajos e os cenários não estejam completos ou

06

artistas não se apresentem vestidos e caracterizados a rigor ou não se respeitem rigorosamente
os cortes ' indicados acarretm:rá a imediata inval:Ldação do ensaio".

/

2
N3:o havia para os grupos de Coi:nbra tal pre ced'ê 'nte de cens ura prévia ao
espectácul.c. :Jl.:..s.fIir.L. COl110 :rã,cilmcnte se co.r;rp:n;enderá ,pod erâ~o os liinquiElidores l' com um não de 1no J

menta 9dei tar por terra um trabalho que custou tempo ~ dilúlejxo e o mel hor esfo rço do quera nele
paJ:·ticipa e• Em posterior entrevista com o NICN fez a Direc1>ão do TEUC sentir o seu total desacol'do
com essa medida, e, c orno habi t'cla1.n1er..te ~ o assunto ficou para estudo ~naquela meditação de gabinete

a que te.mb6m já to dos nos hàbituámos"Temos a certeza de que qualquer medida,seja qual for, sec~
rá,pelô menos\,estudada" •••

Em 2 de Junho de 1969 recebeu a Direcção do TEUC por carta ,o convite
para tomar parte no Festival de Teatro Popular,organizado pela CÉQ1ara Murlicipal de Coi.r.1bra r a
r ealizar no Pá~io da I nquisição de 5 a 13 de Julho .
Desde l ogo decidiu es·ce ôrgani smo

dar a S·Lla colaboração ,até po rque a

finalidade desse festival ia de encontro,em certos pontos,ao nosso desejo de levar o Teatro

8.bsolu. tamente

grátis at8 ~?VS ccunadas mais deSpI'otegidas da populaçãooldarcou-se~paI'a es.tabele-

ceI' a data do nosso espectácul o 9 'Llill emeOlltrO na .AAC com o responsável pela organj.zação do fe s tiva lryl'Tão tendo no entanto comparec id0 9 só no dia seguinte pudemosspor instância nossa,ter a
conversa

desejadao}l'oi·~nos

en tão informado que participávamos demasiado tarde a nossa colabo-

ração e que o programa já estava todo preenchido com outros gruposgMas,por outro lado?soubemos também que no di.a S não haveria qualquer espectáculo e propusemos ,em última diligência,a
r enlização do nosso esp e ctác ulo nessa data <.Ficámos então a saber 1 Por que razão o d.ia 8 estav a
livre: era para não sobrecarregar o público n o cEsta a narr2cção dos fRctos que dispensa qualquer
comentário o Res ta-no s a c0l1s01a.ção de ficarmos desde log o convidados para o festival a orgiiL11.izar no
dos os esforços para apresentar g em idênticas condições,vm espectáculo à cidade ,mesmo que não
seja no Pát io da L'1.quis ição ,nem no dia 8

0
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III - UMA IDA À JUm:CTAHIA
Encontrm~-se

p eça liA Ilha doe Escra vos!! mn papel

detidos

al~~~s

sócios do TKüC 9'L1ill deles

des enpenhlli~d o

na

principa1 g e por i ss o mesi.lO m8.is dificllmente substitu:r~

vel; (1)
A Direcção do TElJC 9 à semelhança do que já fizera aqua.'1do da det:anção
p0J.a PIDE do seu sócio Alberto Martins e do seu encenador Luís de Lima,deslocou-se à sede da
Rnni.o8~Rec~hjr1" ; ,,,,1.()

PoJo a fim de se informar do est3.do e motivos de d:2tenr}b:o dos r efeJ:'idos
go à entrada indelicadamente por ,um fV.,-"lcionário

que mal nos O1IIviu,fomos i medi atamente rem.e-

c

tidos para o " hefe" e Es.s e "chcfeu,berrando furibvl1do,ordenou a nossa saída imecl.iata dro edifí1il
cio,mas n~~o s em que

8 ..U\tes

exigisse a i dentificaçâ:o e morada dos 5 elementos da Direcção ali

rresentes~Nam confronto ligeiro c om a P~I"D"E" verifica-se que a P.,J ~

é uma fili a l mu.:i.to mais

mal edJ.cada oN'..mca na I:'Gl~D oE, os di:cectores do Orga.'1.ismo foram mal recebidos,quando i am sabe r
do e8tado dos seus s5r:"iosoA I? oJ ~ '~erá que r E::ver os seus regulament osoLembramos apenas aos responsáveis por aquela oo:::-poração ~ C'lue ao inl:'ul tar a d j.recção deste Orga:üoillo,está a ofend"-'T u.rn
~ ._
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pode e·-;_;i.... o,0'.. l· r a

pessoas que sabem falar e çue é o r e sponder educad21nente ~
A J)j.recção do TEíJC notificou i I.1(;c1iatamente S ~Ex~

c S·::mhor

r\~:'--t~istl'o

rectores

c~v.rn

ª

o M.EoN < 7 bem como

da Justiça 1 chamando-lhes a atenção para "o modo inqualificável como os di-

Grg81:lismo académico fo:t:'am tra.t8.dos!1&Nao quer deixar também oTE"LJC de reprovar a

para prest2.z' dcclaraç0Gs . Assi,'u se passou c om alguns ' sóctosdo TEUC·<.Ao.- W
'&:cwú :f :LcoR",i t or,numa
audiência' con cedi.da à Direcç.ã o do Orgru1::F.s mo ?foi-lhe lioticiada toda esta s érie de aconteci;llient08 0 0 a8 su...1'1to~como de costun18 ,i1.ão era do cor.J'>.e cimento do Msgnj:fico Heitor;e cá ficámos mais
t:ma vez,à e spera de 'LU!1a res olução que t 8IJ1bém temos a certeza , será pensada e lIes tudada fl .,.a

Desde há mui to que o TUJC assegurara a sua participação

nes'~e

E'es tiva l.Por

mo~·

t:i,vos de ordem tccnica,nã ose pôde,todavia?realizar no princípio de Maio ec1aí para cá tem- s e
vindo a ma:rca r v,-~ri as d2.tas "Acordou-se ~fimümente,úo dia 27 de J'LElho oO espectáculo es tava def'üü tivamente marcado .;Re ccb r:.mos de pois a informação da pardie dos org8.i"li zadores, de que tinha

sj,do proibidoeMais uma forma de r epre ssão indireta:nã o foi 7 é. claro? o TEUC

o

vis ac~o

directa,-

ment eoA realização do FTA da Covilhã luta ' com imensas dificuldades económicas e sentirá mai s
duramente o gol pe do que o ' TETJC ;Mas sabemos qual é o verdadeiro objectivo a a ti.i.lg ir o
Toc:a7i a 9 se as. autoridades pensam que assim conseguem os seus f ins , enganam-s e o
Agora t oda a gente pergtU1tará po r que r a zã o não vão os estudantes de Coimbra~A propagancla
estava fE:i ta e to dos sal:cl'ão ;os qu e n ã o s euberem f àciLuncnte a d ivj..nh21D."

.:g dj.f:ícil prever até onde irá es te estado de coisas "Con tinuaremos 7 ca da vez
mais empeuhados n a nossa lutao Não cederemos um passo&Os responsáveis pela cv~tura em Portugal estão a vibrar golpes gr avíssimos que só prejudícrun o PaísoAinda lhes resta urüa medida
úl tim.a~ e se a ela recorrerem, é po r que estão desesperados, qu e é o encerramento dos g:cupos
ele Teatro·Universitário o

o TEUC

v a i f a zer 32 anos e 118.0 se mm'ia um adulto? sem que ,pelo mellos? ele grite

bem a lto que o estão a matarcAs · entidades subsidiantes (caso d~ Fundação Caloust Gu lbenkian )
sÓ poderão contin uar a sua obra,se lhes forem dadas garantias mínimas ,de que o s eu i11ve sti~.
I

illP.U-tO

ter ::L lue.rosoE quem menos nos subsidia· é precisa mente quem nos r eprime!'

:g urgente que qu em de direito,examil'le até que prmto a f a lta de visão de algLl.'1S

pode des ti.u.ir

1..Ull

t rabalho que b eneficiaria mui tbS .~

Os mru'lipuladores das ' marionetas terão que ver se ", es pe c té'tculo pode continuaJ~
com bonecos de fiosp artidos!~~G

. 1 - Depois c.~,-, :.' cde.cção desta carta? t omámos ccnhecimento de que os sócios d~ti dos ~'~oão Vj_lar'
e Jo ão Palla Li zardo ,foram restituídos â liberdade , modial1te caúção de ' 12 ::;00::;00 •

COIHBRA., 27 de Junho de 1969

TEU C

em r etmirro de sócios
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