COMUNI'ADO ENVIADO A IMPRENSA EM 6/~1/74
Dada a gravidade dos acontecimentos ocorridos ontem, eia 6, nas instalaç~es
da AAC e no Teatro Gil Vicente, em Coimbra, a Direcça'o Garal da AAC considera
importante o esclarecimento da situação aos estudantes e pc2blico em geral.
1- Atrav~s de alguns cartazes e um comunicado aos estudantes de Coimbra foram estes informados da realizaçlo de um com!cio promovido pelos "Comités Ribei
ro dos Santos de Coimbra", subordinado ao tema "Ergamos a FREP" no Teatro Gil
Vicente, dia 6, às 17 horas.
2- Porém, nenhum estuda n te dos ditos Comitts requereu a marcação do Teatro
à Comiss;o de Gestão cultural do Gil Vicente. Esta Comissão, formada de acordo
com o Programa aprovado pelos estudantes nas ~ltimas eleiç3es para os corpos g.=.
rentes da AAC, encarrega-se da programaçao cultural do Teatro.
3- De acordo com 08 estatutos provis6rios em vigor para o Teatro Gil Vicen
ta, as suas instalações nlo poderão ser utilizadas para manifestaçtses de carlcter religioso ou polftico de carlcter partidfrio. Foram per exemplo recusad,a s
solici taç3es do Centro Democrltico Social, das Testemunhas de Gaovéf, do Partido
Comunista Port.uguês, da Uni!o dos Estuda n tes Comunistas. Ora os Comités Ribeiro dos San,tos são uma iniciativa da FEHL (organizaçl'o do "HRPP" para a juventude estudantil).
4. Pelas raztses expostas a Comissro de Gastlo Cultural do Gil Vicente comu
nica aos estudantes a nlo ced!ncia do Teatro.
S- Deparando com as instalaç~8s encerradas aquele grupo de estudantes viola o acesso ao Teatro pelo interior do ediffcio da AAC, não sem antes ter causa
do alguns damos, entre os quais a deterioraçlo de material associativo e rouba"
do inclus~vé uma carteira de senhora.
6- J4 no interior do Teatro alguns elementos vi.olaram a cabine de projecçlo
partindo um vidro de cristal, golpeando também os estofos de algumas cadeiras do
baleio e sofá da entrada, forçando o quadro geral da iluminação e fazendo inseri
çees em portas e paredes.

Lamentando e repudiando energicamente os actos cometidos, pela irresponsabilidade que mais uma vez' evidenciada por grup~sculos minoritéfrios de estudan
tes, completamente divorciados do actual processo de democratização em curso que nio hesitam em ul t.rapassar, com n!tido caracter de provocação, as estruturas
associativas democraticamente escolhidas pela massa estudantil.
Fica assim mais IoIma vez claramente demoli1:strado o carlcter anti-democrltico
e associal destes arruaceiros que outro objectivo nlo tlm do que imptir pela for
ça e pela violência os seus objecitvos e os seus pontos de vista.
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