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illJI1UNC,IAf.;CS uma D.iI'OCCQO Ceral afastada dos estudontes Que gretE!nde coI':1OÇ81:'

a~

demolir a AA,C.
Ontem, dia 7 de Junho, a D.C. da AAC fez chegar ao CESE (Contro de Es-

tudos Sócio-Económieos), a seguinto comunicação:
"Depois de ponderar devidamente as 6ltimas posições p~blicas apoiadas
peta CESE, a D.C. da AAC considera sou devor comunicQr que, o partir de hoje, o CESE n~o tará acosso a qualquer serviço da AAC, bem como

8

qualquor

subsidio.
Certos do qUG compreondereo o porqu~ da nossa posiçQo, despodimo-nos
muito respeitosamonte o
Coimbra, 7 de Junho de 1979
Pcl

l

A Dirocça.o Ceral ll

Inquirida sobre quais as posiçõos assumidas pelo CESE que tinham motivado tal decis8o, a D.C. rosponceu quo se tratava de dois comunicados assinados por estudantos e ost rutur os de Curso apoiadas pelo CESE.
Esta docisão da D.C. vem mais uma vez desmascarar o seu carácter: o de
uma . Direcça.o afdstoda dos estudantes, que protende utiliz or o sua.prepotência, seguindo o exemplo dos seus professores Proenços e quejandos, para calar todas as vozes com que noo concorde. Que S8 assus ta perante a don6ncia
da sua pseudo Semana Acad~mica, qU8 de Acad~mica nada t om , da cobortura que
a dita Somana dá 8 extrema direita, uniformizada agora de Capa e Batina.
O ataque da D·.C. ao . CESE . néo G uma acção isolada. r uma C:lcçao que visa
cemeçar a dostruir a AAC, que nao ~, nem de perto nom de lon ge aponas a D.C.,
mas sim o conjunto das Secç~os o Organismos Autóno mos .
Por isso, os Socç~e$ e Organ ismos abaixo - ass in ados solidarizam-so incon
~

dicionalmento com o CESE, exigom o imodiato lovontomonto da susponsao jo seu
subsidio o acosso 00 aparo 1ho associativo.
Por isso, DESAFIANOS a D.C4 a suspender-nos tamb6m os subsidios, dado
que subscrovemos os.comunicados que motivara~ a suspons~o do CESE, quo om anexo se transcrovefll , in dopendentemon to do ccncordarlilos ou nao com os sous
~

termos o no sontido do dofonder-mos intransigentomonto a libord ado de
sao dos ostudantos.

expre~

~

~

Se a tá à pr6xima terça-feira, atá às 17 horas, a D.C. nao rospon do r afirmativamente à exigência quo lhe 6 füita, tomaromos 08 modidas que entondormos convoniontes o quo não d o ixam d6vidas quanto à nossa disposição do
defendor a A.A.C,
Coimbra, ~ de Junho do 1979
REUNIÃO DE ESTRUTURAS ASSOCIATIVAS
(S ocç õ os Culturais, Desportivas e Organismos Autónomos)
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IA ESQUEC,lpOS POR UMA GERAÇÃO OU TUDO O QUE VOCr: DESE-

J/WtLSA8Ejl SOBRE A P13..AXE f'-1,c,S
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QUE J~

SABIA.
PorquÓ toda cste barulho cam e praxe?
Porquê t oda esto bôrulho com o capô e batina
Ser6 quo "istol!

8Ó

8

elgumes sorenatas?

surge porquo o s da praxo 8stão ligados (gerc:llmente)

uma determinado faixo ideol6gica?
Parece-nos que não!
A praxo acima do tudo ençerra uma determinado psicologia de Vida: a do
estudante quo gosto das capas, das borgas, dos gajos (sopeiras - no sentido
mais geral -do profer~ncia).
E então, dizam logo alguns, ó mau uma pessoa divertir-se?
Achamos que não!
Achomos tambóm no entonto, quo há muitos mano iras do nos divertirmos,
mas logo por azar pensamos que aquela ó o que prossupõe uma das formos de vi
Q

da mais roocionários.
NQO vendomos roceitas, mas consideramos quo a verdadeira diversão inclui
(ou está incluida) num per om causo dos valores que nos rodoiam.
Qual o lugar ca mulher, por exemplo?
~ u rquO conselho dos veteranos e nQo das vetoranas?
Pc rquO ropúblicos s6 uo varões?
PorquO os hist6rias dos soques das sopeiras, das idos bs putas?
PorquO os bolados 8S janelas das meninas? (elos não saberão cantor?)
PorquOas bolados b noita? Porquo b noite uma monina que se preze nao
sai b ruo o, como disse o Zá Afonso, fico bom quietinha no sua reserva feminina.
50 se quor reivindicar uma vida sexual porquê reduzi-la bs gabarolices
dos soquos das supoiros?
Que tal so no praxe os ostudantes f os sem aos "soperos" 00 8ngate?
_
Elos nõo tOm direito? S6 servam poru criar familia? viva a flor de larang e ir a !
E os r oc ortas nCJs cCJpas a cada engate fazendo lembras as coronhas dos
pistol oi r os?
E 8 praxe para os mais nevos?
58r~ quo os principois difor8nças entre 8S pessoas so roduzirão ~s ida-

-

des?
Ser6 quo tomes de sor mais somolhantes aos do nossa idade?

NQO sorá isto para oS'possoas esquecerom outras contradições e problemos muito mais impurtantes, cceitando por omissão aquilo que lhes ó imposto?
E dopois das praxus t or6 quo vir a aceitação dos poderes professorai s sim porque quom se habituo a "respeitar" os mais volhos s6 porque são mais
vOlhos, f~cilmontellrospoita" os professores s6 porque S80 professores.
E com as praxes vã o-se conseguir intercal a r cs grandes morranços com
grCJndes borgos? (O 115aturday Night Fevor" dos estudos).
E j6 qUG

SG

falou om voturanos, sobes que veteranos

S80

os que têm mais

matriculas quo os unos do curso? - Informação gentilmente fornocida polo Comissão Instal 2do ro da Praxe Ldª.

Como ó que isto so coaduna com a defesa da competencia?
Quem quer enganar quem?
E com a hist6ria do "tudo com capa e batina"?
Ser6 que pretendem fazer querer que os estudantes $ÕO todos iguais,
que constituem uma casta separada do resto da sociedade, com direitos e regalias especiais, aos quais a capa e botina é um pouco como a bandeira nacional para a Li99 dos Antigos Combatentes?
Praxe, Praxe, para que serves tu?
Para s8rvir os estudantes ou para que os turistas S8 sintam mais atral
dos por "Coimbra and thoir studants" ou "Coimbra et S8S 6tudiants lf • • • a a
fraca iluminaç;o da S6 Velha soja ininterruptamente cortado pelos "flashes"
das máquinas Polaroid -.Deutch Mark - enriquecendo os comerciantes com todo este boémio chamariz, enriquecondo o país, enriquocondc-nos Q tOdos!(???)
CDrUSSAO DE CURSO DO 2ºANO DE MEDICINA
Cor'lISSAO DE CURSO DO 4ºANO DE r.1EDICINA
REVISTA I1A RAIZ DAS COISAS"
APOIADO PELO CESE

TESTE
Determine você mesmo o seu Q.I.
Ponha uma cruz no quadrado que achar certo.
Podem estar certas: i) nenhuma
ii) uma
iii) vórias
iv) todas
l-Porque ó que os gajos da praxe andam com cria ncinhas ?
a) Porque não arDarjam adultos para andarem c om eles
b) Porque so sentem bem com pessoas da sua montnlidode
c) Para mostrarem ~s criancinhas que tamb6m hó adultos ridículos
2 - Porque 6 quo dovíamos andar todos de capa e batina?
a) porque fica bem com a tez lat(r)ina
b) porque ~ fresca e arojada
c) porq ue ~ fresca e ••• (enganámo-nos) - ( en.g anámo -nos outr a vez porque estóvamos: à c onve rsa
distraídos
outras causas
d) porque 6 elegante e roalça as forma~
e) porque esconde o emblema do P.P.D.
3 - Porque G que só os gajos de direito usam copa?
a) porque aos o utros não fica bem
b) porque a esquorda não tem "charme"
c) porque. são os únicos com estilo de espantalho
4 - Porque G que o Calinas apoia a praxe?
a) porque gosta do cheiro de naftRJ.ina a muitos anos
b) porque Dstá li ga do à Di or, que está prBstes a l ançar nova capa
com racha no coxa e decote (indic ada para moninas bom forneCidas)
c) porque tonto uns c omo outros são doidos por cultura popular

5 - Porquo 6 quo D cepa ó preta?
a) pars n;o se confundir com outros cores (por ex. vormelho)
b) porque 6 u cÓr usada nos funorais
c) porque a flcnola preta 6 mais barata -

10.00

o motro

d) porque esta cÓr recebo Q apoio da Gulbenkian
6 _ Porque ó que alguns estudantes organizam um bailo?

í

a) porque o povo portuguOs tem um grande sentido rítmico
b) porque ~ o ónico sitio onde podem pavonear o dltimo "~ la mode"
c) porque 8st80 loucos com a possibilidade de confraternizar com um
colega com ideias id~nticas (louras de profor~ncia e bem feitas)
A chave deste teste encontra-so ~ disposiç~o dos interessados na D.G.
da AAC

duron~e

as horas de expediente.

lº Pr6mio - um bonec~ do s6 carneiro com capa a rigor.
Um grupo de estudantes apeiado pelo CESE

