comunIcado
Coimbra, 30 de Setembro de 1971
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= 1971 era o ano datlreforma do ensinoi! mas não era o ano da Reforma do ensino. Os jornais falavam da "reforma". A rádio falava na; "reforma". A televisão fa
lava na IIreforma il • Opaís afinal de contas precisava de uma reforma do ensino. No
poder uns diziam ~U0 parecia ~ue sim, outros diziam ~ue parecia ~ue não e tanta
surpresa misturava-se com tanta audácia. Comoventemente elogios mútuos seguem-se
a conselhos mútuos . Veiga Simão era uma caixinha de surpresas ~ue tinha lá dentro outra caixinha ele surpresas. Queria convencer todos, ~ueria convencer-se a si
em primeiro lugar, depois o país. VEIGA S]]<ÃO QUElHA C01TVEl'l"CER TAjif BD'v'; O ESTlIDANTE rnnvERsITÂRIO POIlTUGUt;S.
Seu principal método de persuas~o - a violência.
Por isso, Coimbra "Reformadall.O ~ue foi, o ~ue é ?
A Associação Académica de Coimbra encerrada. Rapina da A.A .C •• Não reconhecimento das Juntas de Delegadosa Tentativa de controle das Reuniões a todos
os
níveis. Não homologação dos membros dos Corpos · Gerentes da AoA .C~. Processos dis
ciplinares, processos-crimo . Prisões, torturas, brut~lidade, in~asões de Faculdã
d'es pelas forças policia is, estaclo de s.'[·cioo Proibiçao de Reunioes e antes
de
mais proibição das Ass embleias I\fLagnaso Interdições ao direito de informar.
A univocidade dos factos demonstra - que a política governamental durante

to~

do este ano r,:,lativame:"1te à vida estudantil, teve como único objectivo o desmantelam.ento das organizações dos estudantes e seu fu.ncionamento~em(>crátic0tE:~2eE.
tido de impedir

~ue

se manifestasse toda e

qual~uer

voz discordante da sua pOlí-=.

tica educacional na Universidade.
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= Eesta situação está longe de se ter esgotado. Dentro da sua 16gica, a l)olítica repressiva tenta destruir até o fim toda e <lual~uer resistência <lue enc ontre. Importa-lhe <lue nada fi<lue de pé. Sonha com períodos passados de <luietismo
na Universidade que os factos se obstinam a contradizer.
Assim, continuam presos em Caxias os colegas Kota Barbosa e Vaz Te::i.xeira ..
Foi movido ' processo-crime contra estes . dois colegas e ainda contra os colegas
Luís Ramos, Fernanda Mateus, Jorge Seabra t Luís Carlos Januário. e António Jorge~
Apesar de terem sido anuladas as declaraçoes prestadas por estes colegas quando
d'etidos, por não estarem presentes advogados nos interrogatórios, foi mantida a
a cusação contra eles, pelo <lue o prooesso se mantém tambêm.
Por outro l a do,num outro processo é acusada a Direcção-Geral da A.AoC. por
abuso de liberdade de imprensa .. Os seus elementos foram já citados para a tê no
próximo dia I de Outubro apr~sentarem a sua defesa. Oportunamente a Dir G cçã o-G~
ral tornará público o teor ' da acusação ~ue lhe é feita.
Entretanto, em Lisboa, a Associação DQsportiva dos Estudantes do I nstituto
Industrial de Lisboa foi encerrada, alegando as autoridades acadómicas <lue
as
suas actividades extravasavam os estatutos.
] .:::... Embora sem um sentimento de inaudita surpresa~ ma s com a compr eensí vel a t on
ção que um sucesso de tal importância justifica, os estudantes de Coimbra r ec eb;
ram a notícia que havia um novo Reitor na Universidadeo
A imprensa, efectivamente, noticiou ~UG . "a seu pedido deixou d.e exerc er o
cm;m:go de Reitor da Universidade de Coimbra o Professor Gouveia Moni eiro , sendo
substituído nessas funções pelo lh'ofessor Dr .. Cotelo lToiva, Prof. ca t edrátic o ca
Faculdade de Ciências, ~ue até a gora tem exercido o cargo d e Dir ector de st a Facul 'ia cl e" o

na história recente da Universidade , a s useiras modifica çõ e s d8s el em <.:m tos
que dum modo geral têm vindo a compôr o chamado conjunto das Aut o:::,,' ~. él[i des Académi
ca s encerram um sentido ~ue do ' longe ' ultrapa ssa o da pura e simpl es sabst itui çu r)
de personalidades. Subjaz-Ihes, sim, o traçado meticulosamente pl al1 ea cl0 d.e di-..
V8:::,sas linhas de actuação por sua vez correspondeEtes a ' taml) êm d.i V tcl'sas op çõ e s
da política governamental relativamente à Universida ae ~
Vive-se, com efeito , agora uma fas e de repressão governament al na Uni VG1's :tdade. Uma fase em ~ue 08 estudantes definitivam ent e já derrota r a m e de smisti f iepv

ram a pOlítica demagógica de Veiga Simão, obrigando o governo, duma vez para sem
pre descobrir as suas verdadeiras tendênaias e a autêntica e única face brutal da sua actuação. Outra coisa, para quem duvidar, não significaram sistemáticas
violências que os estudantes no Último ano lectivo viram abater-se sobre as Universidades portuguesas.
Nestas circunstâncias, era claro que ao governo se tornara instrumentalme~
te desnecessária a peri30nalidade do Prof o Dr. Gouveia Monteiro: o homem chamado
pa~a Reitor da Universidade de Coimbra no exacto momento em que o governo - combalido ainda das grandes conquistas dos estudantes em 1969, face ainda a podero~
sas e massivas organizações estudantis 3 e finalmente pressionado pela conjunt r~a
política então existente - s e tentava publicamente mostrar propenso ao diálogo
e interessado ·na ll normali;ação académica il com que então sorridentemente acenava.
Cessadas, pois, que foram as condições obj ectiva s em que o Prof. Dr. Gou~
veia Monteiro havia surgido como Reitor, forçado que foi o governo a deixar tombar a máscara que ainda agora se preparava para alindar com a maquilhagem da reforma, a esse mesmo governo impuseram-se as novas condições existentes como de .terminantes da escolha do novo Reitoro
De há muito, aliás, que s e vinham intuindo tais modificações na política Un~versitária em Coimbra.
Ora, o que quer ' que essas modifi~açbes, para além do que ficou escrito, po~
sam vir a significar~ os estudantes nao se esquec em
de r epetir que, ma is do
qj.J.e nunca consideram i mprescindível a RESTITUIÇÃO DA VIDA ACADFJ'HCA A UlKA AUT1WJTICA NORMALIDADRL _....
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CONSIDERAR ~ POl1TANTO , I NDE:::i'PElJSÂVEL . UI{~A !:fu'iEDIA'fA REABEl1TURA DAS UTSTALAÇÕ ES
I

DA A.A.CotA QUAL DEVE1lÂ PASSAR A SBR PERí':ITIDO O ACESSO DE TODOS OS ESTUDANTES E ONDE TODAS AS DSTRUTURA.S ES ':P1JI)ANTIS DE'VEE'cÃO PODJEH PA$SAR A TRll.BAL
·HAR TIM C01TDIÇÕES N01{ll.'LAIS. CONSIDEllAR 2 POHTANTO, I N:DESPlJNSÁVlf!,.1 O nVf EIn áTO

i

RESTABELb"GDJlENTO DA POSSIBILID.ADE D$ EXERC!CIO DOS DIREITOS DE REtITUÃO

f ThTFOWtA.9ÃO • DO

! 1 DA

lJ[E~,W

MODOs )):S;;, JA.2 CONSIDJJRAR -I-NDESPBNSltVEL A

LIVRE REAL"IZAÇAO DE ELEIÇOES PARA. OS CORP OS GERJTINTES

~~RANTIA

E

D..~.AoC~.

~ neste sentido que a Direcção-Geral da A.A.C. tenciona deslocar-se junto
do novo Reitor da Universidade ao qual pretende expor a urgênc ia aa necessidade
de realização dos obj ectivos enunciados.

a DIREC ÇÃO- GERAL da
ASSOCL"l.ÇÃO ACAD1tr!!llCA DE COmBRA

