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um pouco de: história
O Teatro Gil Vicente, na sua primeira fase ''Teatro Académico'',

faz

parte das instalações da AAC, ''entregues'' aos estudantes em 1962. Destinado a
ter uma ''actividade básica tríplice'', como se afirmava na Via Latina de l6de
Dezembro de 1961:
1) Espectáculos de Teatro;
2) Concertos, col6quios, pales·b~as o recitais;

3) Projecções de filmes, realização de Assembleias Magnas, recepções,
etc ••
Assim, o teatro deveria ter pessoal ospecializado, que estaria
posição do TEUC e do CITAC, e

~

~

dis-

disposição destes organismos estariam também as

instalaçêíes de dep6sito de materiais e os bastidores.
No que diz respeito

~s

projecções de filmes, afirmava-se numa

ção da Direcção. da AAC de 1961, acerca das futuras instalações: ''Na
servirá o Teatro Académico naturalmente para a projecção de filmes

expos,;h
verdade,

didácticos

ou ilustrativos de e><posições orais ou de filrnes comerciais corn interesse cul tu
ral'' ..
"Não obstante a 8;dstôncia 2dentro da AAC do Centro de Estudos Cinematográficos, parece nüo convir que se faça, na Sala em questão, 3Xploração comer
cial regular de cinema, já pela falta

de datas livres pára as sessões, já

los problemas da entrada de: AAC na concorrôn,::::La , já pelo acróscililo de

pe-

encargo(:>

administrativos que acarretaria, além de não nos debruçarn1os sobre saber se seria atraiçoada a finalidade desse bloco das novas instalações

académicas . "~

•Assim parece preforível que se faça.apenas a projecção uma vez
semana, de filmGs bons, com

inte7,es~e

cultural, . _B[·~ E!'ir::!...c.:~.P.i.~ de selecção

por
e

de

.. mais. encargos, entregue ao Centro de Estudos Cinematográficos ".
Em 1962, ap6s a crise académica quG culminou com o encerramento da AA
C, o governo numa tentativa de sofucar a actividade . das AA.EE .. , publicou o Dec,.
Lei 44 622 que revo:;ou os Deçê -Lei 40 900 e 45 043, trazendo a seguiryte disposição: "As salas de convívio, refE?itórios, bares, audit6rios, teatros, salas do
m(pQsições, salas do

confer~ncias,

campos do jogos e demais instalações e>dsten

tss, qusr nos edifícios Gscolaros, quGr om edifícios

pr6prio~

para uso indistin

- 2'

to dos estudantes do uma Univer.sidàde bu do . urna Escola: SupGrior ou :Jara uso co_Q
junto dG vários organismos circum--oscolaros, serão geridos pelas autoridades universitárias ou escolo.:;.~gs que pEU"'a o efoi to elaborarão os regulamentos necessá
rios "
A partir dessa altura, . e por decisão tomada om Assembloia L1a::rna,

as

instalações do Teatro Gil Viccmto raramon~o - forain ' utilizadas.

·,

Em 1965, a traiçoando os fins para quo fora criado, ignorando pois
vontade expressa dos estudantes, o TGatro Gil Viçcmte abriu as suas portas
ploração comercial de cinema por alvará concedido

~

~

~

GX

Reitoria da Univorsidade do

Coimbra. Mr;1s corno havia interesses a sustentar, fuz-so crer e a Comissão
nistrativa, que na altura Gstava

a

Admi--

frente da AAC, assim se apressou a comunicar,

que so devia a esforços sGus a abertura do Teatro

8

lá aparecGu tan1bém a socie-

da de Filantrópica-Ac GÜÓmica para facilitar a r Gsolução de certos aspectos finan
cGiros.
~

~lGrn

os Doe -Lei
15465
s
( c.~rt. 1~ -- • • • as recui"Cas terão do ser rubiicadas na Conta Geral do Estado .... )
8

de salientar a ilegalidade desta situação.

22 257 rGlativo ~ aquisição do a:J ui;:r.rronco c!D 70 mm ( art. 60, pgf. 2°, alinea o)

••• um contrato dosto género Covorá sGr visado pcd:o 1rif:JtJna]; de Con"télS.), non1- a
parto final do art. 11 do Doc.-Loi 44 632 ( quo cstaboloco a necossidade da mds
tôncia do un1 rogulamGnto) f oram cumpridas.
Assir.n , logo Grn Janoiro

r~u l ~X>G

o coc1o rosposta a Gsta lilod:.da arbitrár~JUl~oonto

ria do governo, os Organismos Autónomos a pres e ntarmo um proj octo do

que r !..;prqduzirnos na globalidade pol o intrJ resso a actualida de do quo so revosto,
passado 7 anos om que nenhuma rosposta. foi L.J.da pola Roi toria•
.tJOT1\: ESTE FOI O !JLTir,:o 0[ LliA

S~RIE

DE PROJECTOS DE ESTATUfOS QUE FO

AAivl ENTFEGUES A FEITOPJ:A.

pro;·ccto de: r(}gu!amc:nto do
tro academic.o

(Elnbo:ra do om Rountão do o:}.er,mntos das Dirm~ çõos do CITAC, CORAL,
ORFEON, TEUC, TUNA
Art. 1

o

CORJ MISTO,

o CADC, sobro projocto antoriormento realizado).

·- A ofoctiva direcção o .administração elo TGatro Acad8mico pertencerá

a

uma comissão cujos membros sorão dosignados nos termos proscritos nos
tas bases ..
A comissão

comíJor--so--~

do um r e prusontanto. do cada uma das

DirocçÕGs

-3eleitas da AAC, do CADC e dos DD.AA. (CITAC, CELL.JC, Cfv1UC, OAC, TEUC
TAUC) o do dois profossores em representação do Corpo Docente da

o

Uni-

vorsidado ds Coimbra.
3° -0 procosso sO<Juido na indicc ção dos componentes da c omissão (eleição ou

nomeação) á da G)<clusiva competência o 1~osponsabilid ads de cada .uma cbs
entidades roprosontadas.
Art. 4° -A compotôncia do cada um dos rnombros será atribuída psla comissão.
o
Art. 5 -A sxonoração o a consoquonto substitui9ão de qualquer mmnbro da comissão é da m<clusiva compotencia c.b entidade quo olo roprusonta.

Poderá

no sntanto, a comissão, om face do irregular cumprimonto.da sua missão
ou do pouco intr,Jresso dedicado aos trabalhos da comissão, por pa:rto de
qualquDr mem bro, comunicar o fac to

~

ontidado quo sle roprosonta, o a-

té solicitar a sua substituição.
0

Art. G --A comissão reunirá ordinariamonto uma voz por. semana, para

dr.üiborar

sobrs os a.ssuntm> levados ao sou conhocinmnto, no dia o hora ·
na última r·ounião. Fleunin1

m<traord inal~iamonte

fixados

quando qus.lqusr dos sous

r3lomontos o r3quoira.

° -A

Ar t • 7

. ~ rm:nJ..r:'l
. ' na presença d a maJ.ona
.
. d os seus o 1 omom:os e as d o1'J.
comJ.ssao
J

boraçõos sorão tomadas à maioria absoluta de votos. A votação sará som
pro nominal.
0

Art. C ---Das reuniões sorão lavradas actas, assinadas por todos os 'Tinmbros prosentes.

-

Art. 9° -Cada membro da cor:lissão será individualmento ros ponsávcl polos s ;:;us ar.

tos c solidariamcnt:;:; r asponsável com os domais por todas as medidas to

macias pula comissão, s a lvo quando fa(_:;t.:t doclarar om acta quo foi CO\ltrá
rio a essas cküiberaçõos.
Art.l0° --Competirá à

.

-

CDn1lSSO.O :

a)delibónar sobre os poLidos de utilização da sala do es jJ octáculos;
b)superintondor. o fisc a lizar os serviços do Teatro Acad8mico (TA);
c)olaborar anual~ontc o orç~oento ger al do TA;
d)ornanizar o inventár:io cl3 todos os valores do TA o pror.10v8r a sua ac
tualização;
o)nomoar e dospodir os ernprogados do TA o fi)(ar os seus vencimentos
rogul~oontar

o

as suas . atribuições;

f)docidir da aquisição, reparação e substituição do r.mterial indispen.sávol ao bom funcionamento do TA;
g )facultar o livro do a c tas às ontida dss reproscmtadas sornpro quo

os-

tas o roqueirarn;
h) s laborar anualmcmt8 as contas rc;forentos a todos os serviços do TA.
Art.ll

o

-Competirá · aos comissionados:
a)observar e fo.zor observa r os tornos elo regulame nto o as doliboraçõos

- 4-

da c omissão;
b)informar os interessados das r osoluçõos tomadas pala comissão.
Art.l2° -0 TA só podará s or utilizado pelas e ntidade s académicas ou pe lo
com o sou patrocínio ou colaboração.
Art.l3

o

-Os ostudantos or11 goral t orão um desconto sobro o pre ço dos bilha t os
ra os não estudantes .
Pgf. único- Os sócios da AAC, do CADC

G

ma tabela espacial do preços

dos OO.AA. bonificiarão do u~ara

todos os espectác ulos a

rcmlizar no TA.
Coimbra, 28 do Janeiro de 1966

Do 1965 a l S'GB o TA nunca foi utilizado para qualquer actividade estu
da ntil. No ano lectivo elo
li~ação

69-~ 70

o GiJ. Vicc.mte come çou a sor utilizado para a roa

do Assombloias Magnas o convívios, o a partir do ano passado pelos

DO.

AA. individualmunto.
Ace rca desta aparento mud a nça do atitude poranto o probloma, transcro
v emos parc ialmcmto do um comunicado dos OO.AA. do 22-5-72:

---

"Apesar dosto status quo o na i r,lp oss ibilidade do tomarmos medidas con
cornontes à e fectiva gostão o utilização do TA 7 medidas essas quo dovorão

par-

tir do u::m Ass ombloia Magna , os Org anismos Autónomor~ (OO.AA.) res olvoram passar
a actuar no Gil Vicrmt o pois acham que para al6n1 do papel cultura l qu o lhos
pote dos unvolvor, podorãc vir a s Gr um a formu elo cor-grog ar os estud a ntes

CD!:!!,

numa

altura om quG o li \Iro direito do reunião o do assoc iação é sistor:1aticamo nto coarctado".
"Esta atitudG do utilização cm conjunto do Gil Vico!"lto pelos

OO.AA.

não devo SGr vista coh1o um recuo da roivindicução do TP, para os ostudantos ; pelo contrário

~ignifica

o primeiro pass o do recomeço da luta para a concretiza -

ção desse obj ectivo , luta qu e t orá do ser l evada a cabo por todos os estudantes,
ao s er\/iço do quem, fundarnentalmente, funcionam ou devam funcionar, os oryanisrnos cul ÜJrais a c a d&nicos "
A pu:.:·tir dessa altura , o TA tom c ontinuado uma actividade
comercial, t e ndo passado mosmo a ser utilizado por organizaçÕ8s como o Secreta,.
riado para a Juventude interc a l a do com raras ap r csentaçõos dos OO.AA •• A suara
ridado ó compreensív'Jl om virtude do toda a espécie de e ntraves que lhes têlm si
do l cNantados dos do a exiguidade dos su bs ídios, passando pr:3la recus a em Geclor o
Tmrtr·CJ . (Ve ja-se o ceso reconto do ospoctá.culo do
trocina do pelo TEUC qu e pela fo r ça das

'Atlético do Camr~o lido " pa--

cL~cunstÉlncias

teve do

sm~

apinoscmtado no

-5Tuatro Avonida ). No Bntanto o

Orfeon roaliza no Gil Vicento o sou (deles) Fos-

ti val do Coros, o para Glos as portas os ti V(:Jn:tni. a!Jert9s. O RBi to r n~o s o

caibo

do afinnar que vai sor fBita a a c limatização do Gil Vicente que orça em

1500

contos e que s erá pago com a rentabiliclude dos -?ilmes.

- dos c:studanfGs pc:rar1-a postçao
te oA t. a.

posicão dos estudantes perante o TA sGmprG f oi inequívoca .

Assim

desde 1 961, altura em que. as novas instalações da AAC estavam para ser entrogues

à Direcção, so defendGu a não utilizaç.ão da sala de ospectáculos para

qualquer

realização de carácter pure.rol8nte comercial.
São provas i:rrefutávois dosta vontade da Academio as decisões da

As-

s emblBi a Magna do 1962, dopois de. saída do doc.-Le i 44 632, e o projecto de regulam o nto roalizado pelos OO.A/\ ••
As autoridmies enrodadas

Glil

hipótosos dt;:J s oluçõe s a curto prazo,

GsquecGndo sucessivamente os projectos dos OO.AA., aproveitando os momentos
~

.

vão
de

fraquoza de Movimente Assoçiativo, para i :-nporem novas modidas atentórias à vontadt;:J dos estudantes. Assir:1, assiste-se desde l96lf altura em que foi f ec hada

a

AAC, a um agravarnonto ela .s ituação do TA quG vui desde o a umento do pre;;o dos bi
l hetos até à exigência de cartôo universitário, o que lova à situqção

grotoeaa

dos e 9tudantos das res tantes escolas de Coimbra (IIC, :;!:CC, Liceus, escolas Técnicas, etc.),

b oi1l

como os ostudantos do Porto e Lisboa, t or am de pagar um preço

mais elevado.

Qual quor solução !lara o TA Gil Viconto t e rá que passa r não por uma

o~

ploração pur amente l ucrativa - cb lucro pc.úo luc:co - rrias antus polai restc..uração
de actividados de 8Scopo fo rr.1ativo

8

do Índolo O)(Clusivarnente cultural.

Assim t em sido a firmado por divors as v e zes om Assembl e ias 1·ilf'..!J nas, assim t er,, sido afinnado [Jolos OO.Pv'\. que smnp ro lutaro.r,, pela aprovação. de uns ostatu to;:> para o Gil Vicente, que tornom cle.ra, de uma vez para s empr,e, a sua situação, bGm corn o mais rocentGmc~nte pr'OCUl'"\3.ndo dar no f\10SSO . TEATRO o

ro [lossÍv8l de os p octéiculos
tra nsact o desde

d e~·

índole c ultura l

8

roaior núme-

form a tiva, quo fora'll no

"Ga liza ho je " espectáculo patrocinadD pelo COPAL até a os

a no
e s-

pectáculos • 7\ ACPJ)Efv1IA " do GEFAC e do CORO MISTO no final do ano lectivo passi':
do.

-6-

•t
a actual Sltuaçao
do t.a.
A todo e1;3te esforço desenvolvido polos OO.AA. tôm respondido as autoridades académicas, e não só, com um agravamento da situação.
Quem não recorda

QS

à Úl tirn a hora,

COlÓquios proibidos

OU O CO[lVÍVÍO

da Tomada da Bastilha. de 1971 om que centenas de estudantes ficaram nu rua "por
que a lotação do teatro es tava esgotada " ••• ~
Ainda rocontemento o Re itor chega ao extremo de não interrompe:t• a .sua
programação comercial para que se apresentasse um espectáculo de reconhecido va
lor artístico, como era

"D. Quixote do La

~1uncha o

o Gordo Sancho Pança " polo

Campolide Atlético Clube e patrocinado pelo TEUC . . ~.m. esp~,cJ:.~..L:J.:l_D~~.B..s o d.e..§.tin~
va a os estudantes

teve que ser
apresentad~ no Teatro Avonida! ..
·--.-.........-....-~--~ ....-~~~~~.-.........~

~......-~·.-...~~~- ~............ .. . -'&-.-~ -·- ·-· ·.

~~a

sequôncio. dc;sto aconteçimento, atontório dos direitos dos OO.AA. e

dá Academia, Gnviaram os Organismos , uma carta ao Reitor pedindo-lhe para

defi

nir claramente a sua posição perante o Gil VicontG o a cabar definitivamente com
toda a s3rie de arbitrariedades

que Cffrl1 si di d)rrtUtj:das.. 8- Flai tor- iAfo:J?rna .que •

No que respeita a espectáculos com grupos convidados pelos Orga nismos,
desdG que seja, coiTJunicudo com 2 masos cb_ Ar.t ocedôncia, que grupo ó qun se

pro-

tendo convidar, a Reitoria trata do tudo, desde a efectivação do convite ató

à

propaganda do os poctáculo. Os ospoct6culos seriam pagos (os preços não foram os
pacificados) e caso houvesse déficit, elo seria coberto pola Reitoria.
~ fácil c ompreendermos o que se oscondD por detrás desta proposta

em

tom conciliatório.
Assim depois da por•da por partç; dos estudan tes do qualquDr con-c-.celo SE!,

bre a açtivid :::.de do TA (Gil Vice nte), . t ambém s c3 pretendo controlar a actividade
dos Organismos. Já não lJasta a mdguidado dos subs ídios. Agora
mais longo o transferir para a Reitoria

nocBss3rio

ir

o poder d\3 o. s ou bel pr ezar decidir se

este ou aque le grupo conv8m vir ao Gil Vicente ou
bro os pr•eços dos bilhetes. Que controle

rj

t r~riam

não~

E depois nada se diz so-

os Organismos s :·J:Jro as

suas

realizações?
/\li,1 s osta proposta não surge por acaso. Ela aparoco numa a ltura
Q'-i CJ

o recentemente criado Secretariado para a Juventude pretende
fazer
......
~~~-~~--.-;;-...:.-.---.~"'*"'-"".;:.s.o:~

--~~-----t.!~.>.& .....

em

aquilo

que os es tudantes não doi)(aram fazer em 1961 cto decreto 40 900: transferir oara

~"'*"~*".:t-'~-~

a ~;1 .P. todasr - as
actividadGs e instalações
dc.s .../\ssocia c8e s do Estudantes o Orga.......
.,.
·==-· ....-...
, ~ -- ~ -- -.,.-..=---- -..-,....,. -

..._ _-.,~-~-...._~..,..,--.t::.~~--

.r:!~.~2~.~~-=s___
.;~.u~~t?_il~!ll~ •

_.~ -- -~-,_

..:a:~~~~- ~a -;&....-..~. ~ -..a.- ..:a:=-....--..,.:a:.~

i i
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o que na rc:altdadc doverá ser o
teatro acad&nico llgli vicc:nhJ'' ___,. . . .
Faco
ta:;.~us

~

situação ac ima doscrita , do ovidonto atropelo aos mais olomcn-

interesses culturais o artísticos dos ostud antos e fá.co ao quo objGctiva-

monte represontu o seu actual controlo pelÇJ. Reitoria da UniversidadG no

plano

do condicionamento da liberdade do reunião, t orna-so impcrioso a lterar tal

ost~

do do coisas para que o Gil Viconto r utom o c:s funçõos de ofectivo Toatro Ac a dé.mico.
o~

P\ssim só a gestão o controlo diroctos do Gil Viconte por parto dos

tudantes podçrá salvaguo.rdéc:t:' uma ac tivid c:tde c ultural que so não quor dosprovida
de inb:;r ess e , mas do índolo informativa o f0l'111ativa, jamais sujeitA. aos

móbois
os
comDrciais de lucro. D:;sto modo con·Ginuam plenos do vigor o actualidade os art.

1° o 2° do PROJECTO DE FEGULAI\1ENTO DO TEATRO ACi\DrMICO dos OO.AA.:
os o
( V8r a rt. l

~-,

2

o

nas páginas 2 e 3)

comissão essa. cujas compe t€3ncias e a ta::;i buições nos continuam a parecer -int:-oiramento válidas, confonm a definição que delas é dada no art. 10° do dito proje_s

to.
Es p3cificando no concreto algumas das a c tividades que o TA

deveria

p romovm~,

1°.

se de facto estivesse ao s erviço da cultura e da Ace.derüa :
,
ESPECTACULOS DE TEATRO, nãc 30 dos OO.AA. de teatro mas também promoção
quaisquer outros es:Joctáculos do grupos amadores ou companhias

de

comm.~ciais

d3

roconhocido valor .ostút:l.co o c ultural.
0

-2,

•.

CONCI;.RTCE, BAILADOS, FECITAIS, COLOOUIOS, CONV!VIOS, etc ••

30., PROJECÇÃO DE FILJ.-ES ~ didácticos, ilusi.:rativos, de carácter ciontífico

e

nmsmq ds filmes que façam parte dos normais circuitos de distri buição comer
·cJ.a
· 1·, nas cono1çoes
'· '
1° ••
o b· serva d as para o . numero

4°. Considerando a actual panorama das instalaçõos académicas, com ocupação dos
normais locais de reunião por anexos ela cantina, e a necessidacie de um loc a l de reunião com as n1ínirnas condições , dssignadéU1Jente amplo, o Gil Vicen
te deve passar a ser o loca!. designado para Reunões Académicas designada -=---~

mente ASSEfv18LEIAS
RernGtido

~

MAG~JAS

.....-

---- --. -

..

situação par!"'e:i.tamente idôntica

~

das salas de cinema

:;x-

ploradas comercialnmnte, na v ':jrd ade , o Gil Viconte não pode conquistar a sua ver'

.. ,. . .

dadeira definição de TEfl.TRO ACADEMICO
-~-~~=~--=----~-

do.s não forem efectivar.Jonto realizadas.

enquanto condições como as atrás

indica

- 8
. Roal:tzaçÕGs essas que passam pala nO'-''malização da vida associativi;l, d~ 
sigr:adar!]ente -pela FEABERTURA:

DA A/J..C o ELEIÇÕ::S para os seus corpos gerentes, oE.

7

~q_c:;J~i??_s_lfJ o. n.o.s..to.. l-2-~~o~ ~~~~..:2-~=l~~_l!;l_~ ..c~~~(JkJ,!:Jnd_§;;;ED.t,éi_l .IJa.. _lu,:t_q .•9!?-E..~ tl;i
dar::::es~~~· ·

'
Afirmando mais uma voz os inalioné.veis direi tos de ALITONOMIA o
GESTÃO devemos reivindicar o controle directo das suas i nstalações e
veemon.t ornonte todas as manobras que visam

~

ALITO-

r<Jpudiar

subtracção dessa mesma gestão atra-

v8s das fonnas totalitárias de um despotisrim usurpador anti-estudantil.

Ii.lPÕE-SE pois que, do uma voz para sempre, o Teatro Gil VicGnto passe
-=------~,--=--~~.a--~s..c.a..~

a ter uns estatutos que ruspondam ~s nossas legítimas aspirações a um ~~~~.9.Si::
ro TEATRO

ACAD~M ICO.

edição da
C.P.R.A.A.C.
(Comissão Pró-ReaborturadnAssociação Académica de Coimbra)
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.,

,.

.,.._,.

fI

5 o a ,.,oes t-J CJ e con rote
directos c}o Gii-·Vice r1te
. ,. ,
/'
pe Ios estucLnzes podt?r[l
SéJllllJQ(JDcla r urri[J acti~lio'u -

de
[1 ()

