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Faco ao aprov8itamento reaccionário que tem sido feito acerca dos acontecimentos
ocorridos na noite de 22 do Maio na Quinzena da S~ Velha,aquando da actuação do Choral
Polif~nico

8

dos do CELUC

do Coro D.Pedro de Cristo,e dada a especulação feita em tono dos comunic~
do CITAC,somos forçados a clarificar púbIicamente a nossa posição:

8

1 2 A recusa do Coral de Letras em participar numa semana de diversão popular or~
nizada pola Comiss Bo de Moradores da Almedina: (que,segundo os organizadores,protendiase fosse indopendente de uma outra semana cultural realiz 9 da pela Comissão Paroquial),
dovou-se exclusi vamente a questões de programaçÃo interna.
Com efeito o CELUC r oalizou já este ano um espectáculo (a 25 de Fevsreiro no Centro

90 Acção Social),organização conjunta das Comissões de Moradores da

S~ Nova a Al~

dina.
Dado que tomos muitos pedidos de espectáculos para outras zonas

a quo nos

é difi

cil dar integral s atisfação nesta época do .ano, entendeu-se dever previligiar agora e~
sas solicitações nm detrimento da Almedina.
Assim,a 3 da Maio passado foi dnvidamente comunicado aos organizador8s que nos .
convidaram a nossa impossibilidade.
2!! A surpresa do VGrmos surgir o nosso nome nos jornais de 12 de fvlaio integrado

,

,
desconbec~amos,o

num programa que ate untao

,

da Quinzena da Se Velha,justificou o

co~-

nicado qU3 emitimos na mesma data.
a)Por um l ado,não se notava,nas notIcias publicadas,qualqunr demarcação entre
iniciativas da Comissão de ~bradores c da Comissão Paroquial. Ora entendemos necessária
tal dClmarcaçno visto que ,entondemos tnmbém quo a Organi~ação Popular d

!V( ,

ser ,forçosa-

monte ,indnpendente dos organismos do Estado e da I grej a.
b)por outro lado,aparec{amos inclu!dos num programa conjuntamente com orQanismos com os

.

qua~s

,

sompre recusamos u actuar.

Em relação ao ChoraI Polif~nico sab omos que é constituido em grande parte por exorfeonistas e ex-membros da Cidedela(cromos dosnecess~rio pormonorizar o que foram

o

Orfeon Académico e a Cidadela at~ ao 25 de Abril de 74 !),~lementos claramente compro~
tidos com o r a gim8 f ascista.
Quanto ao Coro D.Pedro de Cristo,sendo no sua origem ~onst{-tuido por grande número
tile "furas" de 69,pesem embora as contradições que parec8m existir,suscept{veis de mot.;i.
varem futuramente alguma evolução,considcramos que até agora nã~ se definiu por uma prã
tica cultural progrDssista. Entendemos que deve ser o pr6prio organismo o definir-se p~
la sua pr~tica. O nosso silêncio quanto ao programa publicado constituiria o aval

que

at~ ao mom8nto não nos merece e

3!! T~mcs ainda de deixar bem claro nada termos a ver com o boicote à actuação dos
citados grupos corais,pois que,claras ou subrept!cias,não são r8ras as ineinuações p~
blicas Am contrário.
Denunciamos pois todo o aproveitamento reaccionário feito por vários meios na se~

A

quencia de tal boicote,que,jogando com o sentimento religioso da populaçao

,

8

um at8que

a uma Comissão do Moradores(sejam quais forem os elementos que a compoem),é um ataque'

à luta mais gerAl dos trabalhadores e a pessoas e entidades qu o estão ao lado dessa

~

ta"

só

o facto de necessitarmos tomar amplo conhecimento dos acontecimentos e das pos~

~

çoes emitidas par~,colectivamente,ajuizarmos da situação,justifica o relativo atrazo
desta comunicação~
Sem outro assunto de mom~ nto apresentamo-lhes as nossas melqores saudações.

Agradecemos a mélis ampla divulgação.

Pelo Gabinete

'.

Coimbra,3 da Junho de 1976
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