comunicado nº3
-MOVIMENro PRC REORGANIZAÇAO E
R.E.8 'rAURAçAO DA PRAXE ACADtMICA
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Se te lembras já lá vai um ano desde o aparecimentc do
nosso lº comunicado (de 26 de Abril de1978) ,nr') qual dizíamos ser nossa
intenç~o dirigir-ts uma "longa série de camunicados"que teriam por fim
esclarecer-te sobre a Praxe Académica de Coimbra.Infelizmente essa"longa série ll foi l ogo interrompida em 18 de Maio desse ano ,com D 2º comunicado que convocava a Academia para a Serenata Monumental do ano'::!8ssàdo,em virtude de ter sido apreendido pe].a ' D~G. da AAc,por esta o ter
considerad') IIANTI-80NSrITUCIÕNAL"T???:Devido B. este facto ,atravessou
o Movimento algum-perrõ 'd~-'de--desorganizaç'8o que foi no entan t o benéfico,
pois permitiu uma melhor organização e estrutura9'80 internas,vlndo dar
mais fórça de vontade aos seus elementos
Como sabes a r.ossa intenç'8o é simples men te a de restaurar
as Tradições Académicas ou seja a PRAXE(embora ela possa e deva ser
ac ':;ualizada)como já o dissémos AS Tradições Académicas ,que remontam a
antes da própria fundação da Universidade no séc.XIII (lembremo-ncs
das aulas do Colégio de Santa Cruz)-e que por isso mesmo será puia
idiotice tentar conotar a Praxe a qualquer ideologia,s6 com o intuito
de a "deitar a baixo ll -n'8o podem morrer sob pena de a nossa cultura
devido a 0ffiais um "desvario evitável,ficar ai.nda mais paupérrima ..
Vamos falar agora sobre um dos aspectos ' da Praxe,sotre
o qual aquela minoria que é contra ela lança a Qonfus~o9s6 com o intui t o
de a denegriroEsse aspecto e o do caloiro e da maneira como a praxe o
vincula. (Citamos aqui onº II:: do arto3º do C6digo da Prawe Académica de
Coimbra~-CALOIROS-pertencem à categoria de caloiros~-·Os alunos de cursos
superiores que na Universidade de Co imbra es te j am matriculado s pela pri-meira vez e sem qd€; " qntC::: 3 se tenham matriculado em qualquer estabeleci ..
menta de ensino ~u pe rior,português ou estrangeiroo-caso contrário seri Ilcaloiro estrangeiro"conforme nºIV do arto3~).Assim a expressãoltcaloiro ll
tem o mesmo sentido da expresstio "novato 11 (nome por que já foram conhecido ~·.;
os colo iros) ,não devendo pensar-se portan to que ela constitui um llinsulto'i ~comc há quem o que ira fazer crer~.A contrapór a essa minoria que pretende fazer ver na expressfío I!caloiro" um sentido depreciativo,poderá
hoje dizer-se constituir ela um motivo de orgulho para quem assim fôr
apelidado ,pois não será um motivo de"orgulho" ser-se aluno da Un iversida de de Coimbra ,não ~ verdade que para se encontrar nes ta situaç~o se
teve de v ence r inÚmeros e dificeis obstáculos?-conc e rteza (lue todos
conhecemos muitos antigos colegas que desejariam ardentemente serem
intitlllados de "Coloiros" e que por razões de.masiado conhecidas(propede~
tico ~numerus clausus)o n'8o podem f;:f§:it~:.>1EJ'80 deverá então ser motivo de
grande satisfac ç~o poder-se ser intitulado de "caloiro "?
Mas uma pergunta mais que legítima estará no espirito de
todos os estudantes quer sejam caloiros quer n'8o:-Irá oMovimento rest aurar a praxe nos moldes que existia aínda há uns escassos(dez)anos?
Como e obvio n'8o será o movimento que terá a idoneidade para REVER a
PRAXE, pois isso compete ao Concelho de VeteranosoPelo que desde já
apelamos a todos os Veteranos ,quaisquer que sejam os seus quadrantes
poli ticos ge que se iden tifiquem com o Moviment0 que en trem em contacto
com o h ov iment o, pois o seu contributo ~-nos bastante necess~rio para a
formação do Conselho de Veteranos ,já em marcha.-"Ao Concelho de Veter elD OS compete tomar tod a s as decisões relacionadas com a PRAXE • • • "-(art.
181 do C6digo da Pr ax e A c ad~m ica de Coimbre).Como esclarecimento diremos
que IIVeterE\TIOS são aqueles que t~m na Universidade Coimbra llID número de
m2, tricu18.s superior às necessárias para tirar normalmen te o curso" .Claro
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Que se é ao Con selhc de Ve t eranos que compete a reVlsao da PRAXE,e o
Movimento s e prop~e 4evar a efeito uma acção DInamizadora e Coorden a dor a,
é no entanto aos estudantes,~ Academia,que compete a pal avra final e o
pass o decisiv0 na RESTAL~AÇÃO da Praxe ~ A restauração da Praxe compete
a ~~Q~~ os estudantes ,por isso apelamos para que deixem a passividade
e o comodismo,lemrrando que também se e responçável por aquilo que n~o
fazemos e que poder í amos fazerçN~o fllutar" pela restauraç~o das Tradições Académicas e boi~tá -l as o
Os aspectos da PRAXE que pretendemos ver de i mediato re~ .
taur a das ~sã o : o uso da Capa e Bat i na ,as Serenata~, a s Latadas e a Queima
das fitasvpara que estes aspectos da PRAXE(aos quais ,assim como á
.Praxe em ge r al ,ninguém e o bri gado a"subme t e r-se con tra a sua pr6 priã
Von tade ,a nã o ser ila medida em (iue a deve res pe i tar (à PTéue) como emanaç ~ o da autónoma vontade dos outros) ,s ejam restaurados o mais de pressa
possível ,e necessário que TU colega cc mece s a pensa r em usar aCapa e
Batin a ( porque não c omeça r o próximo an o l ec tivo de CAPA e BA':rINA::.?-aqui
fica o alvitre,vamo s a isso ?),e que apoies com tôda a tua fô r ça Tudas
as "Manifes taçõ es Tradic ion a li8 tas" que se r esliza r em .. No que ac ima ficou
expósto não vão t odo s os aspectos da PILAXE 90 que fal t a e que a ind a 'e
muito ,senão a msior parte ~entendemos que t em que t er "Nat ureza Subsidi.§. __
ri 2,tl o Não podemos chega r ao telh8.do sem pr i meiro termos · os ~, lic e rces.
Mas pa r a terlliQU
os " s lic e rces" ( por e~~ emp lo este co munic ado ) ,precis amos
da vossa c ol a b or d ç~o: - Como já devem sabe r o Moviment o imprimiit um
autoc ol s n te cujo prod ut o ds venda se destiLs a cobrir as despes a s feitas
cos os ComunicadosoAdquirir o a utocolante,usá-lo e divulgá-lo ,não 'e um
dev e r,'e uma Obri g8.çã o.
A todus a quêles e stu dantes que queir am en tr a r em contacto
com o Movimento , quer seja para se inscr ev e rem,que r seja po r qualquer
outro motivo ,pode m fazê -l o ,enviando o Nome , a Morada ,O n Q de Te l efone ·e
a Fa culd ade ou Estabelec imento de Ensino no ca so de nso s e r Un ivers i li'tário,para:_=~MOYI~~lQ._~Rq_R~Q~~~~~~~Q!Q_~_g~~g~~g4Q!º_~A_~~!!~_!Q!D.~
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da l?-Faxe , -~-- ---e spê c:t8:Tfuente à
!! Pr axe a o Caloiro" que n'8o uendo como a " pinta" aquel a
minor i a aLt i- pr ax istic a,te r á in evitáve lmente que sofre r profundas
aI te r 2,cçõ es (os temp6~ evo luíram) .
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da Academia , 3 de Ma io de 1 97 9

Pela Co miss ~o Centr a l:
Má rio de Almeida Pa to (Med icin a)
Mário Tos te (medicina)
Francisco Veiga (Me dicin a)
Jo aqu i m J()sé Reis (Direito)
Júlio Mi guel (Dir e itõ)
Adelino Ferre ir a Novn (Dire i t:))
Luís Ant~nio Carta rio (D irêito)
Jo'8o V8rela Pinto (D ire it r )
Carlos Delfim Correia ( Direito)
Pedro Rocha (Dir e ito)
Ru i Jor ge Ga rcia Reis(Ciências)
Ivo Ferreira(Ciências)
José Ant ónio Cruz (Ciênc i a s )
Casimiro Te l es (Ciênc ias)
José Bernardes(Letras)
Ant6nio Jo~o ~ar andas( Letr a s)
Man ue l Abreu (Fa rmác i a)
An ténio Marques (Eco n omia)

