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. Os estudantes universit~rios, seleccionados nos favores da ·casta ou da f"br"tlJna, favorecidos no status económico e sbcial, têm apresentado ao longo dos anos um investl:monto ãiri~stico
dos regimes cnmo garantia de uma sucessão de classes na continuidade ronov~da do aparato seles
cionador.
Privilegiados hoje, tendem a privilegiados do amanhã numa tond~ncia estrat~gica que a i~
telig@ncia das classes favorece tàticamGnte como fiança da perpetuidade institucional.
Consciente da natureza inst+umental _da sua situação o estudante soube 2ncontrar, no seu
mais puro entusiasmo ético, a coragem da busca dos fundamentos de legitimidade.

Neo pod:i.a ser de outra forma.
Foram demasiados os companheiros do b8rlinde, de pontapés-em-bolas-de-trapo, de caça-aos-ninhos nas veredas das aldeias, que ficaram pelo caminho entregue s aos ..caprichos do Zodil:lco
~·· E com eles ficou a esperança dB um amanhá mais humano.
O remorso de uma ascensão de privilégio, a consciência de uma instrumentalização de si
próprio, o fermento de uma cultura que se sab[;) actuante, impuseram ao ustudante a revolta por
.um privilégio de roleta.
E assim 9e assiste à sua me-ra-lizaçoo, à sua fwnc::ioRaJ.iia!$ão (;Omo priv-il~gio de respsnsa-:-·---=
bilid6de, como privilégio-não-mais-não~obstante-os-outros-homens, mas como privilégio por-cag
sa-dela s-e-para-Gles.
O astudante não mais quer voltar à sua aldciD empertigado de pc tul~ncia ou curvado de impotência.
O estudante quer sim voltar a ela, olhando de frente os ,quG ficaram pelo caminho unindo
o seu sab8r às calosidades das suas meos para, nas jornadas de uma nova consci1'Jncia, abrir os
caminhos de riovos horizontes para o Povo Português.
H~ longos anos que a semente deste nobre id ::~ al foi lançada ~ terra da nossa consciência
social.
:E ela germinou num caule possante de certezas teóricas, numa rami f:i.caç:ão frondosa de vontade prática, num florir sazonal de est~tica moral, num frutificar de promessas rentáveis, no
enraizar cada dia mais seguro do.s seus suportes humanos.

Hoje 1 ela 6 uma árvore bela e grandiosa
.d e Coimbra.

~

sombra da qual trabalham e lutam os estudantes

Não acorreu, porém, sem suores .osta nossa Jardinagem histórica.
d

Durante longos anos., go~ernantes e -seus servos respons~vois tudo fiz e ram para dificultar
nosso trabalho, para fazer secar a nossa árvore.

As crises univarsitárias que a Histó:L~ia nos cqnta de forma cicJ.ica sÕo o índice que denuu
cia o fenómeno que Q propaganda oficial sile nciou no trompetear me nhüizador de que tudo vai
pelo mrühor no jardim-à-beira-mar-plantado .. E a História denuncia ainda o se u agravamento progressivo. As crises surgiam cada vez mais sintom6ticos n·as suas causas, nus seus ideais, na
consciGncia sintética de umas e outrc.;s no suporte humano duma consciência. Na ontanto,
tudo
continuava a ir pelo meJ.ho;r. no Reino da .Dinnmorco, principalme nte, c indifr:Jrontismo autocr~ti
co de quem não quer ouvir, o ~eformism:J demagógico de quem s6 quer calar, o ascoticismo . opolo.o..
to dos gabinetes do Pode r~ a opol!3ncia exibicionista da repre ssão aparelhada da tzrr.ivel eficiência alienatt3ri a e actuante.
No sector do ensino as crises
encont=ava gravGmente enfermo.

r~ram

um sintoma unívoco de quu o corpo des estruturas

sa

No s ~ ctor da Universidade, as crises revelavam um drama triangular, o drama dos corpos moribundos:
-num dos v6rtices inferiores - qual enxerga de morte. - a Un~vsrsidado cn"\:_ft;lgue q_ps vsrmes

2
própria auto-destruição;
.~
' -no outro v~rtice oposto - qual cabeceira de r zspansabilidadea - rlsbatem~se os eJcud~ntes
que, na sua exp e ri~ nci E de presença e . observac~o. na su~ ~plicação das provAs ci~ n~~Ticas, di~
nosticaram a certeza dG uma morte social;
-no vértice superior, os curandeiros
res piração artificial, oc antimif'-baS da morte apar ente que se r e cusam c diagnostic~-la real unquanto a mumificação não se destruir nas ossadas
dos desertos minorit~rios.
da
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A manutenção deste drama impunha um acto de coragem. Era nuc s ss~rio gritar br::m alto que o
morto estava morta~ Assim o impunha a cardio-punctura negativa de um coração quG j~ não pulsa
numa Univ orsida cle smpe dernida, a arteriotomia negativa de um sangue coc::gulado no seu suicidio
fuilcior•al ·' n ri rJi. dl' Z da sua Gstrutur.a h5.er<Srquica 1 a putrefacção de um co:r:-po que os vermes éti
COS • ],.' g~'~ S, prc•'fJ.2s;.Ona:i.s 8 as les::Í;:; s hi. st n~:. <\éJ ~: ca s e anatómicas claramnnte rovelsvam na SUa
ev:; . dr~ n::i. a d•:'. st:-:-uidurc: 0 Era m~c os s:O :c i'l g;::J;:;p;.-:- !18m alto que o mo:r:-to estava morto~ Era necessério
grita::: bom aJ.to qus era w:g~!nc~ a dcsr;,isti ·:-'i.cé:lr uma f 2.~.2a morte aparento 8 l :l ~ u :cta r os vivos du
mentira, cta· presença conformada, da um visitismo expe~tante de comas duradouras~
Era necessó:r~·io gritar bem alto que os estudantes 1 à cahec sira das I.'Gsponsab:Llidades, nao
animavam um moribundo, não r ecuperavam um ressusc:i.t àvel, mas ve lavam um c orpo jã sem vida.
Era
nimaçao

m~ c a ss~ri.o grit~~·lo
8

bsm alto para que a morte dê lugar ~ vida, para que o suor da reg_
a lógrima da velada dGem lugar ao suor dos partos e aos c horos de uma vida nova,

Era necess~rio um grito de coragem, um grito que desmentisse os boletins clir.icos dos mandarins da r 2spiração artificial.
A cabf'Jc-aira das r es ponsabilidades chegaram noticias, Dizia-se qus tinha che gado a Primava
ra e com ela os vontos calmos quu transportam os p6lens fecundantes.
f1 nossa árvore precisava dos nossos cuidados de jardinsgem. Impunha-se que ela floris se ;
que as brisas transportassem e disseminassem o mais passive! o pólen dos seus id2ais~ Impu nha-se trocar o boca-a-boca de uma reanimação impossivel pelo ombrear das urnas inGvitciv nis, trocar o carpiduirismo de uma veluda mistificada pala coragom de um s nfr::m·tar das rD a lid a des~·

_~

Qs astrúlcgos do optimismo oportunista traçavam har6scopos cm que o novo Zodiaco parecia
querer apr~ssntor-so favctré'i vel. A j uv f'mtude 1 embora c6ptica dos fados astrol6gicos, e detu rminada não por elss mas p:oln sua consciCncia dial6tica, urna vez mais sentiu qur:c tinha o direito
~e: exercer a sua ~(J1'_5'lga m histú_ric~ oA juventuds, ousando, ingnuamcnte ousou, pedindo. A juventude pediu para gritar bem alto
uma verdade quo s6 os curandairos comprometidos na efici~ncia de paliativos garantidos pelas
suas mêigic2s de poder so rc~ cusavam a reconhecer.
f'las os astros, por conjugação de Neptunu e r-1arte, ocuparam uma posição nltidaments favoróvel aos curandei:t:os da men-tira.
E assim os estudantes foram punidos por ousarem pedir o grito das ve rdad os-inconvenientes.
Pode-se sabô·-lo, pod3-se ciciá-lo à bnca-çheia, mas q que não so pode 6 p:Jrlir pilra sé1 hô-1o, o
que não s e pode é pa t:i.cionar o Bei para ter o dir2ito de, no corte jo, gr:i.tar be m al-t: c que o Rei
vai nu, gritar bem alto qua o curande irismo dos feiticeiros entoa rezas c danças m~gicas cm
torno da um corpo putrefacto.
A coragem ~ crime grave quando os seus gritos denunciam as verdades-inconveniuntes oos fe_i
ticairos das tribos. Sobre o homem que ousa abatem-se as pragas dos comprcm<:: tidos e a influência so.1 .id6r:i.R das intrigas dos 1•1e rlins da Casa Real. A fait.içaria fa:n1 o m:U.agre de vestir o
Rei, f <,'.rê'Í o milagre du ressuscitar os mortos a é da interessa pl:blico pc1ra a Cnsa Ree:l qtle a
metafisica - do bruxado soja um doÇJma popuJar o E assim o Rei que vni nu irá punir quem cusou gri
t~r que ele ia nu; e assim o Rei que nao ignora os sinais cadavéricos ir~ punir quem ousou pedir para gritar que o morto estava morto para prazer dos vermes.
Entre a \tcrdnde e o interesso público do curandeirismo optou-se por este Ci1t5.mo. l"~erlim ti:_
nha din::ito ~ metafísica d.:.;gr::tii:ica do seu bruxedo. Quem ousou devia ser punido p::üa casta dos
r"icrlins quo a sua ousadia comprometeu.
A Cas Q Real dau voto de confiança à punição dos terap~utic ~s mégicos. Merlim, em concilio
com toda o casta, consultou os ca·crapnzios dos mais mode:mos Vademocuns o fo.:L peremptório:

"A Universidade, ~mbora vslha,não morreu; ela epenas se e ncontra enfraquecida pelo virus da
contestaç2o ., ~.
E'ste vírus j perigoso na medida em que, aos olhos dos . não Bntendidos, faz simular a morte
dos corp os msdieva:l.s .c,
Os estudantes foram contominados e vêem uma morte real onde n6s ostnmos interessados em ver
apenes uma cossoçã o t ampordria dG vi·calidade. 11
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t·1erli.m..1 o stbi.o,._.cl.iEu;Jnosticau.., .J'•lerJ.im, o s~bio, os curar~ do mal contagioso.

Na lê fase da doença, Merlim aconselhou a seguinte terap8~tica:
-· um toque dado com a varinha m~gica da PIDE farti desaparecer o estudantG que ousou e assim
revelou estar mais contaminado;
- uns toques de cacotete e de coronhadas, à mistura com algumas dentadas de cãos-policia~fa
rão uma be beragem que, tomada por algumas cente nas de estudantes, e vitar~ o cont~gio da solidar~
edade - variwdade do virds d w doença diagnosticada;
- umas suspensÕes má gicas darão o milagre do Poder que ousa violar a Lei; o milagre do Poder
que fica impune a essa violação; o milagre quo far~ abrir as bocas do espanto e calar os gritos
de de nuncia contri buindo para o combate ao virus da coragem.

A verdade, porém, 6 que quem ousa um dia ganha o orgulho da coragem e a visão da verdade de~
trói o boquiabertismo dos ·temontes dos feitiços r e pressivos.
O re ceitu~rio de r··ierl:i.m baseado nos ~xitos t e rap~uticos da bruxos do passado, assim como o
s e u diagnústico b a s ocdo nos pa lp i.t.e s internacionalísticos dos bruxos do pre sente 1 rov c:!laram-se .:i:.
nrJpe r anta s nes ta pri~ ~ iro faseo O virus d 6 solid ariedade só se combate com o soro da justiça e
nunca com o da viol§nciao D2! que o conttigio se alastrasse de fo rma generalizada com novos sintomas de coragem.
~kl

s ua s ltorn ativ e d a solidariedade os estudant e s de Coimbra digni.ficaram a 6tica de uma eam<:~r adag r:l m qur:J dnfi ne o homem s olidá:cio; dignific a ram a maturidade de uma consci~nc;ia de grupo
que se honra nn dofe sa dos seus r <.> pressntantes; dignific a ram uma conscié!ncia de unidade que s a bem essencia l ~ drdo s a d<:J sua d~.gnidade; dignifica;r-am um sentimento de justiça, de intu:i.çco ccmuni tária; d:i.gt1i ficaram uma corage m que digni ficar6 o homem portugu@s.,

E o impurativo desta dignidade pluridimensional foi a font e de um nove brado colectivo,
pressiona nte de força, i~pro s siona nte ds convicç ã o, impr8 ssionante de contágio •.
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A ccragom

de pe dir a ousadia de gritar c lgumas verdade s no cortejo real juntou-se a coragem
de gritur be m alto a sol:i.daxiodade 1 11 dignid ade do estudante-novo, a coragem ds gritar que os es
tudantes neo só não acredit avam como não temiam a mtgic~ do Poder repro ssivoô

O bre do colectivo e coou a níve l naeional. Tente bGstou para gua se temesse a difusão dos virus que a prud8ncia de casta quis diognosticar. Tanto bastou para quo se s ntrasse em nova fase
de tere.pôuticas rep:;:·e ssivas:
com um toqua de varinha encerrou-se a Universidade, a fim de que cessadas as visitas cessasse o cont~gio;
esconjurou-se o aceno dos estudantes aos 6rgãos de informação e e sconjuraram-se todas as
tent2tivas do bDE:: vont a de num à l:: slumbranta desprezo pelos Profossoro s e pe los interesses da cidade de Coimbra e de Nação Portuguesa.
Uma vez mais,

por~m,

as bruxarias da violencia fracassaram na sua

impot~ncin

terap@utica.

f1 AssGmbleia f·18gne de 28 de Maio era um claro sinal de qus <:1 pseudo epid;:;mia diagnosticada
por r4erli.m afectqva agora toda uma ,1\cademia possu.fda pela coragem dos sacrificios que honram as
tomadas de p~sição.
E ~ .::ssim, na Cas 2 Real e no concilio das f e iticGiros se dGcre tou7 s~biamente, que 1'.1 terceira
é de v ez • ..
O ê xit o sr-!:ria assegurado. No r r:.J coi tuário da violencia rspressiva a exporir!'inc:L::: histórica arquivou uma gama v astf ssima de t ruq ue s re pressivos ~

A Unive rsidade putrnfacta fo.i. c e::::cad G p;:üo cordão sanit~rio dos home ns a soldo dos curandeiros milagrosos a fim dn uvitar o contágio c pc'lrmi tir o ~ xito do golpe mtigico. Nela entrariam api'!.,
nas os que apresenJcassem um corti f :i.cado do v ac: ina contra todos os virus que contam:Lnam as juventudes ge ne rcsas, Jl.ponüs s e riam ~ pe rmitidas e ntradas aos iniciados nos s e gri'1 dos das montagens mtgi:_
cas, a os inoculados pe las vacinas do r.e gime, Confiava-se no seu dcpr.imento a fim de d nr credibilidade aos já plan~: ado s bo.l.etin s clínicos que ,propéüariam melh or as milagrosas, que renov a:dcm a
confia nt;:a no ressusc 5.-tcr dos morJcos., Os exames do s v acinad os nas be be r agens d os qua servem, atra.i
çoando, s e r iélm propala dos como f iançEl de sin a~- s ds vida da um corpo onde s6 os ve rmes se moviam.
Pensou-s e me smo, numa intcligen·':;e c amranha de vacim:ção colect iva, no soro do eliciamento, da chan
t a gem acon(Jmica, do cnnsaço t e mporal, da ang~stia dos sacrificios sem e s pera nça, do medo dos ame
c:çados.
A verd ad:;; , porém~ é que o t ;3mpo cerro a fovor dr-J de composiçã o putrofoctiva, a favor do multi
plica r d os vermes e dos insectos da morto 1 n f a vor da dissominação dos gases dn verdade. l\1as o
odor destas gase s só a s consci8 nci2E' dos coveiros, habitu a das no cumprimento do dev r~r profissional, suportam, s om pe rturbaçÕes dG olfacto ~tico. E a s _ m~gica s do monop6lio da informaçã o cada
vez mai s se c e nunciam no seu porfumar de me ntira.

E assim, no cortej o rs2l, novos gritos S t3 fazt~m ouvir ~ Ne.rlim perde a ing6nua boa-ff -"'" dro s""iludiqos no inc(;nso dEJ me ntira, dos optimist a s da morte .qparente.

Por6m, nos rGinos m;:d ieve:is 1 quando fv1urli.rn falhe não falharn os bcsto iros, nÕo falhar6 o caldeirão do r.:z uit •> r~:: prc: s s ivo.
r;: des·I::J forma s ~ : abrirmn as prisÕ~: s, S l:! ~.m.cJ.aram os proce ssos disciplinaras o crJ.mJ.nais, se
conv~rterâm suspc;msÕ;.;s i.3m expulsÕe s, se tornow desert3 uma cidéldo p8ra que os gritos não fossem
escutados, so ê!m::;sçou com o próprio deserto do Calah2:1ri, na rcco:cdGçÊÍo da s colonizaçÕes rcpre:os~
V ::JS .o

A verdndo , porém , 6 quG hovori1 sumpro um Tua regue que tran sportar~- os gritos dos que clamam
nos pósis do Justiça.
,'\ v;:;rc!ode 1 porom 1 6 quG hojn mais do que nunca a Univérsidnde do Coimbra s :} putr,;fez n tal
ponto quo 1 mos;n a n as aldciss do í"iinho ou nos praias do Alg::rvG so começa o exigir ...a urna do Verd::de psra nte 2 fzü:Jncia dn mentira do pe rfume.

Hoje mais do quG nunca s e oxpondireo os vírus da solidcricdodo que, cultivados na inj1-1sta P.!d.
nição da o.it.o t-;~JJ.egas, sa multipJ.:i.c a rão na cultura idool de c :mtsnas reprimidos e
.
•A. te:nt:J ção da luta pela justiça ~ tanto maior quanto rn<Jior 6 c. injustiça. A ti:mt<:.ção por gr!
tar bem alt a :J putJ:-n focç ã ll de um:: Univorsid<:Jde .l'í tanto m2ior qua nto mais se multiplicarem. os vo~
mes, s <J dofi nir a .rigid ~;z das suos c. strutw:·ss, se coagul:Jr o songue dos s :Ju s vasos comunicantGs,
s e qce:1tucr o rictus à n um rosto e squelético de ando j j não v~m péllEJvras mas, apBnc:s 1 arneeças
de silü nc:i.os t~mularcs, de um rosto onde jti n;;o brilha a inteligê ncia e o amor humano mas apenas
os fogos-f6tuos dos c ~ ~it~rios r c prJssivos.
p, tont c.çêío d2 ve rdcdD 6 t ::mto maior quanto maior for o r::: spectjcu.lo ds mo ntirao
Quatzal 6 um p6ssaro
Quetzal ~ um pjssaro da Guatemala
Quotzal ~ um pé sssro que so ma·c n quando o rnotcm na gaiola
Quotzal praf8 re o suicídio ~ traição do instinto da esp6cie no bnlGiçor que paga,
entr:eter,dn, os c .~ rcer L.: iros d<::s migéÜhéJs
Quetzal 6 um pássaro de juventude, de uma juvc ntuds que tem o instinto da liberdade, de um:: juventud3 que se quer livre voando nos campos 5.:nonsos dos ma is nobres
ideais o
FI j uvantuda de l::O::imbr::: tum cxper:Lôncia desses longos voos o as asns que al.ogramante b<;~tem
poderã o s ~ r cortadas individuaJmanto mas não à osp6cie.
A -juvun-tud8 d u-C ~Jimbr:; s a b:J hoj e qu8- os s ..; us cânticos tlo ::;mar e de cora§GH1 1 os seus v~os de
libord 2de a definem como esp,'Scie hurn:Jnao
Não h6 gaiolas quu ch8gue m pGra sepulcro dos pássaros da liberdcdoo E se pora oles nc; o h~
Prim~vern haverá Outonoo Todcs os 3st ~ ç8c s s;o boas pcra o bater do asas do liberdade, para o
gorjeio meJ.t-:d:i.c o da jus-tiça.
' A t e rapOutico de r~~ prassão poder6 ganhE'r umu batalha mas não g::nhar~ umn juvu nt.ude o assim
os s e us vôos dz liberd a do h2o-du continu;'.lr, o s ou chilrecn:: hti-de rudobrar c; o seu gorj e io
se
torrará mais mol6dicoh
a urgência de entorra.r os mortes; ::
Por isso, s o ja-nos porm:i.tidà um grito de urg~ncia
urgCncia da ruga das semont e:.s; 2 urgOncia de substituir n vaid ade de podar, ao t u~c·J:;,-_;7 .:: '.) ps rfl.1fll6 do mcmtira,· ao volt uar d a s varinhas repressivas d vr::idado do d::.álogo democr6tic::, .~:,:; ·y ! j r
SLjDdo da verdade 1 do bct c r-do-asas de um2 juventude r::uo 1 no sou gorjeio cole ctivo G r.:.J.s se '.!:> r~
mos ,d e vBo; apenas s u orienta polo seu instinto d8 justiçn, polo sou instintÇ) d;:; servir. a espz ci{a humana, na construç;;o de novos ninhos, ondE:: o homem portuguas s e posso iniciar na aprendizogcip dos nossos cantos de cora gem, d:i.ç; nidade c humoniàadc, no bater-ds-asos quG .lhe pe rmita asCG.!J.
C8 J\ nos vClos dD novos :i.cl;:,<::is que ombtÜGZarÓo os c~us de um P'JRTUGAL rmvo.

CDH<JBRA, 16 de Julho . de 1969
A Direcção--Geral da A,A.,C 0
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