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.a. 20/5/78 a D.G~ da AAC, em comunicado, expunha a sua posi~ao e
o sentido da sua participação no Seminário sobre o fado de Coimbra
a

situava, e.m termos claros, um dos pomlbos do programa, a realização
dar
11
Se.renata Monumental"., Advert+.amos então paraao aproveitamento que estava

-

a se11 feito por
forças exte.riores à organização e consequências daí even
.
tualmente. resultantes, pontos, estas des e nvolvidos na inter·venção que fez

antas do .!nfcio da "Serenata", iDfelizroente· mal ouvida dada a inexistência de aparelhagem sonora. Tal . realização veio a assumir uma dimensão
que lhe não cabie à partida~ E, na medida em. que p e rsist e m incompreen s~ as e equivocas, imponta fazer ; uma análise dos acontecimentos e,por oy
tro lado, refl e ctir e recolocar., se bem que . de uma forma sum<?ria, quest~es relativas ao Fado da Coimbra e a outras formas de tradição acad~mi

ca já

desaparecid~s.

1-

As~im,

desde logo e se destas quizermos fazer uma leitura

clara, teremos, partindo de sua posição especifica no tempo e na conjuntura em que se enquadravam, que constatar a evolução registad a no

campo

da pr~tica social e a situação de ruptura criada porque, tamb~m atrav~s
daste:s como doutros pontos . passava a linha de confronto ideológico cuja
expressão a ra, ela própria, determinada pelo que de mais geral se passava a nfvel do conflito SCJ social~ Assim não ~ de estranhar a -evolução v.e
rificada nas for mas de convivia e acção cultural dos estudantes~ Não

~

de estranhor que tal confronto vi es se. a det a rminar o fim de uma expres
são hist~ricamente desadequada e irre.lev9nte (mesmo que bela) cGmo o "Fa
do de Coimbra" n a sua versão ritualizaçla, dando lugar ~s correntes
que
se des e nvolvem. a partir de

Jos~

Afonso, Adriano Corr eia de Oliveira, Car

los Paredes e. tantos outros; de r e sto, já'· anteriormente se tinham ver i~de

es tranhar que a famig e rada "pr axe ", à hora da "mort e ", te:nha sido u
tili121ada pelas forças demo cré1ticas e, apesar do seu cad1cter estruturalmen e r. aaccJ...oncr~o as v rJ..as ~ns
~ e rarqu~a
er.em

~,.

no 0seu seio homens progressistas que as rompem por dentro;será discu
tivel este aproveitamento,mas e le aconteceu e a sua importência foi
J:elavants. Não é de ÇJstranhar que as "Republicas" ,sede por excelência
da função" pJ:axms ta", tenham y indo a evolui r par a. import an tes ce·n tros
de resist ência ao fascis mo e,na sua f o rm a actual,s~jafu locais previligiados de convivia democrático e,em muitos c asos,bo ns meios de edu
cação democrátic a dos jovens estudantes. Daqui decorrem algumas con&
clusÕes:
a)-Toda a evolução verificada,tende a destruir o conceito de est~
dante como membro de ·um a c~sta diferenciada do meio social em que se
integra e, _pelo contráriD,situá-lo ao lado dos seus concidadÕes desenvolvendo,na sua esfera de acçao e tr a balho,o papel que dele espera
~

numa sociedade virada p ara o futuro.
b)-Todo este processo

~

d e terminado pela luta ideol6gico

~

polft!

ca que prepassa toda a viv ê ncia estudantil e nem a cons ag rar,a todos
os níveis a dominancia clara das forças progressistas e democrátic as
e a consequ en te transfor maç8 o,nesse sentido,de todas as.manifestaçÕes
e studantis,det e rminan d o a ~ v o lução irreversivel de umas,a consagraçao
de outras e a destruição irrecup e rável das restant e s,
c)-Do a nt e ri or decorre,necess~riamente,que tent a r r e pOr mecanica-.
mente práticas e liminad as pelo próprio pr o c~sso hist6rico e,por isso,
desadequa das de todo à presente r ea lida~e é,consoante a prática a r e
pOr,o modo como is sD se tente fazer ou os objectivos que subjasem a
essa t e nt a tiva,uma atitude conservador a ,reacion á ria ou mesmo f as cizante, Convém estabelcer esta destinção pois que e la corresponde às
at itud es bom difGrenciadas de quem se empenha nest a s r e cup or açoes .
d)-Recuperação de formas .como o f a do de Coimbr a precisam e nte por
quem as c ons idera espe cificam ~ nte ostudantis,usando para isso pessoas
e meios exteriores à Ac adem ia,só pode r e mete r e ssa form a musical ga
ra a condiç ão dSJ "postal turistico" totalm e nte a1!J~eio ao meio que o
criou. De r e sto,essa situação não ~ novô. Tenhamos em vista os verdadeiros crimes contra a mgsica popular qu e s e têm f e ito a pretexto
da sua "c onservação 11 e "divulgação". Nada t e mos contra o facto dos
seus antigos interpretes o. pr a ticarem e muito menos contr a os que se
em penham em desenvolver a partir dele nov a s formas de expe rssão musical. Mas fio:ar-lhe-iamos muito gr a tos se c omp r eende re m o abs urdç
das "cruz adas r o instituci ona liz ada:eas". Pod e mos go st ar dosse fado,mas
ent r e isso e a sua r ocupo r açao vai a d ista nci a quo separa Migu e l
Ang e lo de . Picasso. Por tu do isto,a D.G. não apoiou as conclusÕe s do
s eminário , ape s ar de l es cont e r e m pontos que consideramos positivos~r
que neles estava t~mbém presente esta von tade de recuperação que decorre,qu a nto a nós,da incap ac idade de um a l e itur a objectiva da reali
~

dada · ~

II- Ao pronunciarmo-nos de novo sobre ~ quest~o da Sere ata M~numental
queremos deixar esclarecido que:
a)-N~o abordaríamos de novo ssta . quest~o,até porque consideramos

a nossa posiç~o perfeitamente clara,se n~o persistissem equivocas e
incompreensÕes,que alguns parecem querer fomentar;talvez por n5o serem capazes de fazer outra coisa,talvez por irresponsabilidade,talvez
porque a sua funç~o 6 essa mesmo,quer o assumam conscie~temente quer
"'
nao.
b)-Consideramos que a dimensão absurda que se dé a esta questão
parte essenci almente das Dorças que estão interessadas em lançar a
confusão e a desagrsgaç?o no Movimento Estudantil (proj e ctando-a mes
ma a nivel da populaç~o,como atonteceu,çom este caso),deslocando o c
campo da polémica para óreas como ~sta~9ado a óbvia repugnência com
que são recebidas pelos estudantes,quando veiculadas directamente,as
suas propostas politicas. Pensamos ainda que s~o seus aliado objecti
vos todos os que participam n e s~a mistificação através de respostas
incorrectas e fomentam em torno destas questÕes tal a~biente de agit~
,.....
çao.
Para que fique cl aro,e sobre esta posiçao assumíramos as nossas
responsabilidades a quem isso nos sol~citar:
1)-Discordamos do boicote qu e foi feito à serenata por ele favor~- 
csr o ambiente que os provocadores esperavam e que,ainda por cima,
ter procur ad o arvorar um a opção política qu e +esulta tanto mais dem~
gógica quanto o povo de Coimbra, ali presente,não estava da posse de
todas os seus f a ctores e ficaram assim sujeito a ser c ondicionado a
uma respost~ obj e ctiv ame nte negativa e que lhe foi propiciada aquando dos FRAA~ Recusamo 7 nos a aceitar que o a poio populsr que estes t.f
Vera~ se traduzisse num a resp ost a de direita e muito me nos fascista~
Seria rídiculo fazer tal leitura. Isso GSÓ serio possív el se fizesse~
mo$ uma leiÇur a de 88RUerda ao boicote e nós recus am o.nos a fazê-la
pelo modo como de facto tudo s e pa ssou. Poderão alegar que se manifo~
taram à . isso é um direito constitmci onal;mas isso é um argumento irr~
lev a nte,pois então teria que se admitir que todas as outves ~ manifest~
çÕes de resp osta também o foram e perde-se de vista o significado
objectivo de c ada uma delas~ E.é nesse siignificado que importa situar a nossa análise. ~ porque,já o disse muita gente e de muitos
quc;tdrantes ideoló gic o s," e m política o que parece é",o acto de boico~
te,tal como decorreu~foi um serviço à manifestação de extre;Jma.:.;direita que se desenvolvia exteriormente à própri a org9nização, e um faEtor de confusão para as massas populares presentesipara quem a linha
de demarcação en tre democratas e reaQcionários não passa P,Or esta
questão) . que n~o estavam dentro dos diverso~ factores que,a nível es ..
tudantil,o poderiam legitimar. Não queremos fazer a injustiça de aC:t.§.

ditar que todos os que boicotaram o faziam com este obj~ctivo;sabemos
que isto não ~ verçlade~ Definiremos assim a composição desse grupo:
a) Os provocadores,sempre diligentes nestas circunstancias . b} Aqueles estudantes que, por de facto não acreditaram na din!mica de massas
do Movimento Estudantil e do seu carácter profundamente democrático,
sempre ficam em panioo nestas situaçÕes e sãn capazes de hipertrofiar
questÕes irre1evantes de forma a dar-lhe ~m carácter de demasiada im
portancia qu e eles pon si,nunca aquiriram,o que serve os objectivos
de que provocam -Gal situação,no momento em que os estudantes se batem em torno de pontos de importancia verdadeiram e nte fu~damental~
~~Repudiamos e discordamos em absoluto daqueles que,nproveitando es~
te"seminário sobre o fado de Coimbra",tentem impór,de fora,A Academia
a recuperação de uma f orma de expansão musical que este abandonou
por razÕes que são determinad ? s ~la sua pr6pria evolução em . muitos oy
tros planos. Mais grave aioda,será a tentativa daqueles que, a par
desta recuper a ção imposta,pretendem associar-lhe uma "praxe" antig;:1 1
esta sim de carácter.profundamente reaccionário e fascizante nos sews
aspectos repressivos,hierarquizantes e atrofiados da formação livre
e democrática dos jovel)s. Dai,que importa denunciar a situação que,a
certo momento se criou,ao tentar o apoio da população presente para
evocaçÕes saudosistas dn passado e a forma como,subtilmente se procy
rara,atrav~s desse 11 situal 11 ,atacar a realidade
presente da Academia.
Queremos acreditar que muitos (mesmo a esmagad or$ maioria)não o fez
com esta intenção,mas .aqui,tambám objectivamente,pelo mesmo raciocinio do ponto a nterior,assim aconteceu.
3)Repudiamos e combateremos sem hesitaçÕes todos os que,atrav~s
da mobilização 11 à moda antiga" da propaganda tendenciosa,e de uma h~
bil manipulação da opinião pdblica continuam a a proveitar todas as
oportunidades p9ra atacar a realidade democrática do M~vim e nto Estu~
dantil e não s6,e provocar iocompreensÕes entre este e a popul a ção , de
Coimbra, como ag ora acontece.u, e para a denúncia das quais reme temas p~
r a o comunicado da D. G._ de 20/5 e a sua chntervençoo feita no inicio. ·
da serenata. O a proveitamento que a imprensa fez dos factos ai está
pa ra provar o que afirmamos.
4)Por fim,repudiamos as formas de ~ctuação us adas pelas forças P2
licia is que,a partir de certo momento,se revestir a m de um carácter de
vi olência . ind as crim.in ada•.
Isto não serv~,por ~m ,de significação para individuas que,da assis
tência,procur a r am este confr onto.
A recusa em pa rticiparmos no hipertr o fiam e nto desme$urado que a!
guns pr etende m dar a estes probl e mas,6 deliberada~ E ~-o,porque temos
confiança nas massas estudantis,porque temos a consciência do perigo
de alinhar em manobras de diV.G!lsão. 1:::-o porque nos recusamos a estar

ao lado daqueles que,s6 porque um grupo de imbecis,mesmo que reaccio
nários,tentam lançar a luta no terreno que lhes convém,reagem imedi~
tamente cnmo se nada mais virem ~ frente dos olhos,comportando-se as
sim exactamente como querem os que os provocam. Mal iria o Movimento
Estudantil se tivess e qu e emp~nhar as suas forças na r e sposta a cada
provocaçao que algum individuo,por ter umas centenas de escudos a mais
para public ar comunidados de sua a utoria,lhe fizess e .
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