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Foi hoje tornado p~blico o seguinte comunicado: " A Comiss~o para Saneamento e Reclassificação criada no r~inist~rio da Educação e Cal tura iniciou as suus actividades pa-o.
r a o que convida todos os pes soas e, particularmente, os funcion~rios dos serviços do mesmo f'linist~rio e os alunos dos estubolocimontos de ensino él apresentar as queixas, reclamaçÕes ou participaçÕes do factos que possam constituir motÓria de upreciação.
Todos estas comunicaçÕes dovom ser f eitas por escrito, élssinados e com a indicação
dos meios de provo dos factos que nelas se mencioDem.
~

Acrescenta-se ainda que tais comunicaçÕes, que o Comissão manter; secretas, serao
completados com o nome e a mor2dc: drs sig n ~ t:;rü,s

.
prox~mo
,

""

mes de Outubro, em sobrcscri t n fech:-- r' r'.

8

r1r.vcm ser dirigidüs 1 até ao dia 16 do

"

A Direcç~o- Geral da A. A.C. chama mais um a vez

2

o t en ç ~o dos estudantes para a impoL

t~ncio vital da reolizaç~o efectivo dum completo sanuomonto da Universidade portuguesa e

apela poro que

todos os que conhe9om factos merecedores de puniç~o os denunciem ~s outori

dedos competentes, bem como todos os estuda ntes abrangidos por processos disciplinares

e~

~

jam a suo reaprocioçoo e o completo esclarecimento das arbitrariedades cometidos pelas au
.....,.
t oridades fascistas.
N inçu~m i gnoro a existência em tod as as faculdades e em todos os serviços da Uni~

vorsidade do dozenos e de zenas de individuas cujo comprometimento com as mais odiosas prs
ticas do antigo regime oro manifesta o cujo impunidade ser~ um grave atentado ~ democrati

...

zoçao de ensino e da sociedade.
A Comissão Universit~ria de Saneamento de Coimbra, presidida pelo Reitor da Univ~L
s:.j..dade, - - cst~ j ~ em f uncionamento e hobili·t 2do o receber t rdas ns den~ncios, declaraçÕes e
reclamaçÕes que qu alquer interess n ~o lhn nuni r ~ Enviar.
Estoj r.1 m po i s os

...
çao,

c s tu cl,

ntcs atcn t r: s r·_ cr nor :i cntrs

participem ectivCJ e decididamente num <'! cr;m_

l< d- . ~

limr•

elo

relevo pol!tico da sua actu_g,

Z '!

rh

nossa Escola o do nosso

Pa.fs.
A RE1iCÇAO I~AO É Uf•i PERIGO LDNGÍNQUDo EL A AINDA TE:Vl POSIÇÕES, AINDA ~~EXE, AINDA M.8,
NOBRA. A TODOS NÓS CABE O SEU COMPLETO ESfvlAGN'lENTO E DESTRUIÇÃO.
Coimbra, 19 de Setembro de 1974
A DIRECÇÃO GER AL DA A.A.C.

