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A Cidade ouviu Sua Excelência o r4inistro da Educaçao Nacional 2pregoar a me~crid[1 de mental
dos estudante~,transformá-los em grupelho", dE;; indigentEs,que mais nao fnzÍE;m S8nac desbaratar
as contribuiçoes e impostos que n popu1,:;;çao paga.
Nba meni;ia apenas a Sr. Ministro : - 9,2 % do Orçamento ~c:rDl do Estado d"ostinêl-se a despE)sas de Educeç;o,cnquanto nada menos de 42 76 s~o empé1tados cm dEspesas militares c para-militares.! •• o
N;o mentia apenas: _ tentava,sobretudo!e:xplorar demagogica mente a injustiça social da nossa sociedad'e , voltando 2 maioria dn populaçao portuguesa -:classcs trabalhadoré1s- contra os Estudantcs,atribuindo a CStC3S as culpas que a outros cabem ..
Senhores do monopólio da inform2ç~0 ,o Governo c <1S êutoridadcs académicas tentaram isolar
os estudantes de Coimhra,méls .... no dia 2 de Junho de 19":9,8 pop~lflç;;o viu aqueles 42 '1'. dEsfilarem opressivamente pe~as ruas; a populaç;'o pÔde comprovar que a atitude dos estudantes nao
e:ra gratuita i a populaçao apercebeu-se do que os obj ectivos de luta dos cstudEmtes - Autono_
mia da Universidade e D~mocrotizaç~o do Ensino _ interessam a toda a populaç~o portuguesa.
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U~'1A A UMA, AS Mf.SCARAS, VÃO CAINDO •••
Tudo conspira,afinal,ncste momento de opçocs sem equívoco, pc r,; rcsolv8X a s ambiguidades
Em ' que: temas vividb: -

era a mitologia que a si própria se nutria

t,

onde,a c obl~rto

dE;

torre de

marfim das opçoes puramente tcóricas,os beneficiários do ~:~~ pDdió",m impun'-Tn8nte disfru. ter 00 pr l viJ:-~g:i:à elo s i-r~r,-cio •••:------~~~-~---......._
SilÊncio sobre os rEZis dcsojust2mentos pcdagégicos; silôncio sobre o mono~lio das verdades feitas; silêncio imposto pela sistema ms intimamente aceite pElos usufrutu~rios do sistema.
Quando o silêncio se rompE I quando os problemas sau tréJzidos péJra o forum das grandes de..
cisoes', quando se exige a cnda um (} tomi'ldõ de posiç;'o coerente com os princípios qu ~ o s.:Ll~neio
amordf.1ça ou ccnsentc,8S peSSOélS definem-se,caem é'lS máscaràs,o, oportunismo ganha foros de cidadE,.
foi o que sucedeu na

Félculd~dc

de Letras:

Quando as forças repressivas irromperam pela Universidad( ,pondo Com Cêusa as dctErminé1ç~es
de uma Academia intcira.quC' atitude secxigia das flutoridadEls acad[micas?
~

o consentimento cob2rdc que a brl?ve prazo se convertGrin em ectivo colclboracionismo.

NUNCA a delaç-;;o,êl denúncia ~a conivl:nci8 directa no dEtcnçao de estudé'lntes,a ameaça do pris;;es,
a ameaça do recurso ao chicote.

Que élutoridEldc' moral, com efeito, poderifln1 invocar mélis tar-

de os que publicamente ' pisassem aos pés os princípiOS mais ElcmLntnre~ da dignidade humana ?
Contudo,o Director da faculdade dI:: Lctras e a corte servil dos seuS npaniguados,nem peren..
te adenúnciê'l antecipada a que haviamos procE;dido em nntcrioJ; comunicê",do ~char11m por bEm roflE?_
ctir um momento que fosse sohrc

8

j!JstEza das suas atitudE.s •••

E novos factos vieram alarg2r o rol das
o dr.Costa Pimp~o Gntrcgou à P.I.D.E.

UTT1é'1

iniquidad~s:

lista dos estudantes que mais se tem distinguido

na defesa dos intcrcssos dos alunos da Faculdadc,pnra tal solicitando o tt>stcmunho do dr. PEreira de Oliveira e de dois contínuos;
- o dr. Costa Pimpao declarnria mAis tC'!rde

qUE! IISÓ

por coincidência"(sic) poderia ter forne-

-- .-,.- .

,,.

_ na sua 'prr:sença ,assistF-sE.: à mais descarada campanha de aliciamento e chantàgem sobre coleindecisos em fazer exame:
, .'Ô dtr.,· Gustavo de F.raga. profEssor de Filosofia. incita um aluno a fazer eXélm:=. prometendo "urre
palavrinha ao Prof. Miré1ndaB~ rbosa;
-o dr. Alexandre Moruj~o.profcssor de Filosofia [; com responsabilidades nos Serviços Sociais
Universitários, declara 2 umF.!: alu:n a cjue"o E:xame -de Histórü:f de Portúg'al { apenas um pro-forma";
prometendo a outra o suml:'nto da sua >bols,'· :dc estudo;
-o dr. PachE:cO de Amorim,professor de Etntllogis,tontA eliciar uma aluna ,cClm a pràm8ssa, de que
bast à r~ ' "escreVEr o 'cabEçalho E. duas linhas" para se considerar passada,;
'':''0 'dr. Brian Hcad,que éxercc
intensa cnmp;nhél psicológica junto d.e umaaÍuna,inclusivamente em sua caSA e dtJrantc várias horas,tcnt<mdo dissuadi-la de cumprir a~ decis::;es da Assembleia
Magna;
- o Padre Freire,professor de Grego e Latim; vocifera . qUE; ,os alunos hesitantes dGvE;lrno ser to_

uma'

dos

,-

p~.
,

"

Toda sestas inicifltiva s fic8rem votndAsao . malogro pe;ràmc 2 ati tuds digna dos colegas visados,!que assim ficaram conhEc~r)do o estofo moral daqueles q~E têm a SEU cargo,n;;o s6n sua preparaçiJ o profissional, como t ,c;mbem n sua form~ç;'o ' huriicm'a ~ • ~ ,
Senhores Mesfres de Humanidades !
Que leitura fizestes das obras dos Antigos,vós a qUElTl falté'! por completo C) JUSTlÇA,incompatfvel com a consciência do erro a que n~o vos furtnrLis; a CORAGEM, espezinhada pelo c~lculo mesquinho da oportunidadE; a PRUDtNCIA.que vos faria reflEctir E ,ponderar um instante sobre as atitudes dignas e isentas de alguns dos vossos Eo1eges; a ' TEMPERANÇA,que' vos interditaria o zelo
desmedido com que vos cnc8rniçFlis ,na reprcssno e o EXCE:, SSO ir,sul tU(lso çomquj? , rE.O
,spondeis a ,nosSa ergu_ment<'.lç~o obj fjctiva ,e desnpc'~ixonada ?
'
Que concepç;o tendes vós sn " utonom'i n e da excelêncié'; ' das iefi~s humarias.vbs que ousais (.a_
,
#
,..,
-)
,..
traves da atribuiçao dos epJ.:tetosde suhverseoc o'lgité'lc;;e'J palitieiz;ar ,um movimcn~o que lTl8is nao
pretende
senso
a- _ dignificaçao
da Cultura e de _ uma Instituiçao onde
ela se possa desenvolver em
-_ r
_
_ - _
condiçoes me)II:'_mas de liherdado ?
- , '
Que convicç~~ invEstis , vós nos ni[todos pcdÉlgógicoe que propugmds. vó~ quE', c;:ondem'lÍ~ agoré;l o
~!ne como metodo de é.lvaliaç;o objEctiva de cqnhecimmtos,2o transformá-lo num instrumento político de alicinmento
de chantagem ?
Poderois negar que - con-tra todo o rigor com que tradicion<llmcntc nos julgé'lis - estais Agora CCr)cedendo facilidé'ld8s ina uditas à minoria de alunos qUE. por tihÜ:za dE, decis~o.vacil[]m no cumprimeroto -das det ormi~aç~es dá Asseml-:llE'ia Mrigna ' ?
..
Podereis ,'negar que - contra todo o formalismo , buroçrático em que ,Vos comJ:1razeis - , [!sté'!is , pratic~
mente::: dispcnsnndo o pag8mento das taxas de 2!! chamada. qUémdo - em nomE de burocréJcia - recuSastes
a aboliçél o dessa mESma taxa que.ndo ~la vos foi requerida ' pEla Juntél de ' Delogndcs d..: Letras? ,

.

-

-

----- ---- -

- =-..

4t

-. - , . . . . .

_.-.-

c

QUE sois VGS, fariseus hipÓcritas .que com toda a' dE!sfaçatez E'lbandalhais os valoxcsque dizieis
servir e em que vos escud~vE:is !? que:: atr;:dçoai§ a defesa dE uma autonomi8 univErsitnria .q ue só
a vós servis,que só <J vós permitia o remanso morno da n8gligência c da auto-suficiLncia !? vós,
que tudo trocais pEdo osso suculento com que os inimigos do P:togrEsso e da Cultura : vos éJcenam l?
VQS que,pelos trinta dinheiros do opróhrio,scpultais -na miragem de uma c<'.lrroira r~pida e despida dE todo o escr~pulo cientf~ico _ qualqu~r respeito e admiré'lç;o que,como mestres -de ciência,ainda nos poderieis meréécr I?
'
,
i.

Mas n~o vos iludais !
'l"
d a 'vossa propr28
'
. ', razao , de sex. vos
,
'.
~
'
.. Vcn d 2_,n~es
propr20S
traçais o caminho 2nvio
.~uB ' vos l
cvara,
a condenaçao s ,em apE:lo,êlo suic.fdio moral onde totalmEmtc soçobrareis !
QuándoAQUELES - él quem hoje vos vend~.is ~ que vos sugam toda a dignidade de hom,ens ... vos ti~Er~m manipulado quais marionetas , de$te .ridíç~I1,equ~~rmesse politiqueira ,em , que. transfo,r~astcs o ,
atr~o da nossa Faculdade; quanda vos tiverem oxprimido as últimas gotas ácidas da traiçao; quando os INIMIGOS DA CULTURA se convEõnci::rem ' d~ queEstc~fs irrcm'l3di~va;lmentecomprometidos no, frácasso de um processo - de que ELES tivE:ram q maquiav,E lismo de ficar ncs bastidores:! _ eXpulsar-vosao do templo , onde m,e rcadej2stes os mitos que vos s(.Jstc;ntavam,lanÇar-vos'::~o ao cnixDte d~s 'i nutilidàdes,c -' quando ' -r:'probos e m.fnimos- mendigardes n recornp's nsa.rE'spondElr;'o lavfmdo a's 'maos na ,
pie " hipócrit a dê - Pilatos :
, -ROMA ' NÃO PAGA A TRAIDORES I
~'-
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