Como é do conhe~imento de todos os bolseiros efectuou-se no
paesado dia 19/11/75 um plenãrio no qual foi eleita a comissão de
bolsa~ e aprovados os seus estatutos.Esta é formáda pel~s seguintes elementos,
-L~ís Hanuel i'1Á.J.i tão bendes Cabral - Direito
-O límpio LvIanuel Olival Guerreiro - Direito
-Ant6nio Manuel Matos Gongalves - Medicina
-lvíanuel Augusto Dias Andrade - Ciências
- Maria Flor Ferreira Lopes - Direito
-Manuel Fernandes de Sousa - Direito
-Manuel Jorge Bastos Lopes - ISEC
-Haria i"íanuela Haia de Figueiredo - ISCA
-Maria Ilda Rocha Marques - ISSS
Foi aprovado neste plenário, que s6 fariam parte da mesma ,-indivíduos efectivamente bolseiros.Após verificação da condição atrãs
referida,constatou-se que ,Cristina Maria Seabra Dias-~Q ano de Letras
não era bolseira em virtude do qual foi imediatamente substituida por
Maria Flor Ferreira Lopes ,visto ser a seguinte mais votada.
~STATUTOS DA COMISSÃO
lQ-Constituiçãô:A comissão é formada por 9 elementos ,sendo 6 da
UoC. e 1 de cada dos Institutos (ISSS,ISCA,ISEC).
____ 2º - H'UD-Q.ão...-a) ~i s..Q al i _z a_~ o ~ (LOn t.J::,ç Ü e--.d ~1..p 1 i caçAi) dos c r i t-é r,i .o s
de anãlise e classificação dos processos de candidatura aprovados em
plenário.
b) Anãlise de denuncias e reclamações que por ventura
venham a ser efectuadas.
c)-Elaboração de Planos de Estudo sobre novos critéri
os de anãlise e atribuição.
AC'r'IVIDADE DA NOV A C01'll SSÃO
Ap6s a sua el~ição,esta comissão tomou conhecimento do ponto em
que estava a análise dos bOletins,tendo imediatamente envidado esfoE
ços no sentido de proceder à saida das listas e respectivo pagamento.
Como nos fosse de todo'impossível avançar com o processo sem con
tactar primeiramente com a Reitoria,tefltamos por várias vezes fazê-lo
marcando audiência com o Sr.Vice-Reitor Orlando Pinto,directo respoQ
s9.vel por esta secção. Todas as tentativas foram goradas do fracasso,
pois o Sr.Vice-Reitor nunca est ava presente. (De notar que esteve ausente da Reitoria aproximadamente 8 dias).
Não pOdemos,ao elaborar comunicado,esquivar-nos a denunciar publicamente o desinteresse mostrado pelo 8r~Orlando Pinto por este prQ
blema. Clnu todos sabem este pediu a demissão há já alguns dias. Como
consequência do seu pedido tivemos o de não se sentir na obrigação de
voltar à Reitoria,para resolver os problemas e ele inerentes,o que
prova a' sua ausência.Apontamos também como prova deste seu dãsinteres
se,as respostas contradit6rias aos telefonemas por n6s efectuados (e

pela Reitoria) h sua loc a lização.
Será que ü'Sr.Vice-Reitor esqueceu que continua a ser o respoQ
sável pelos assuntos a ele inerentes? (claro está,até aceitação do
seu pedidw de demissão e respectivo despacho palTIiário de Governo).
Como é fácil de notar,não tivemos outra alternativa se Dão a
de contactar directamente com o Sr.Reitor,o que conseguimos DO pa.§.
sado dia 28/11/75 às 16,30h.
Seguid8mente passamos a relatar os factos mais importantes des
sa audiência:
lQ-Irrtegra5L8.o dos Inst_:t~utos S~Qeriores nos SSUC. Informámos o Sr.
Reitor de que o plenária tinha dado :! seu aval à integração destes
nos respectivos serviços,levando h formação de úma comissão conjunta,Universidade-Inst.Superiores.
Perante esta exposição obtivemos a respost a de que isso ficava
a nosso critério.
2º-Orçamento
---------- ,Como já havia sido informador,no plenário,apresenta
mos um orçamento de 24.000.000$00 referentes h Universidade, pedindo
um reforço para os Institutos no valor de 4.000.000$OO,mais inform§
mos, de que as Bolsas tanto na Universidade como Institutos seriam a
fixadas e pagas ao mesmo tempo, indep e ndentemente do reforço atrás
referido.
3º-lQ.ê.tal a.9õe~Contr ataGão de_Q'§''§'§'Qal para a secQão.!..,Atemftendo
a que nesta s ocçêio constam apenas como funci í)nários, 1 assistente
social e 2 catalogad ores,para aanálise de 3~OO boletins de candidaturas ,além dr:'t s péssimas instalações, (se notar que se trabalha de maQ
hã à noite - com luz eléctrica e sem qualquer csIPécíe de ventilação)
demônstramos ao Sr. Reitor que p a ra se efectuar . um trabalho com uma
certa efici~ncia seria necessário contratar mais assistentes sociais,
além do pessoal de secretaria,de acordo com uma melhoria de instala
ções.
Face a isto 8. sua posição foi a seguinte: a)Quanto a funcionários foi reconhecida a necessidade da sua contratação. b)Instalaç5es
afirmou de que as conhecia perfcü tamente, vistu ser ele quem as mandou adaptarje não er2,m tão péssimas ~o m(j dizi am os.
Dando como exemplo o facto de Pascal ter escrito as suas obras
num cubículojcuntando ape nas com a luz de um a vela.Será aqui possível alguma comparação? Será possível a realização de um trabalho
eficaz medi.8.nte 20S co ndições apresentadas? Parece que n3.o! •..
4º:d2l:Qb~i!:Q-Ap6s insitência neste assunto,foi-nos dito,de que se
gundo inform ações recentes D dinheiro che garia na presente semana.
De man eira alguma nos pouparemos a esfurços para proceder aí) pagamento das 3 primeiras prestaç5es,(Out.Nov.e Dez.) antes das férias
do Naiial.
5Q-Alimen.laçã..:::-lIledü1nte proposta apresentada de a alimentação ser
paga 50% em senhas e 50 % em dinheiro a partir de Janeiro,uma vez que
-!.o fim deste trcimestre se ap roxim a va e era de todo impos.sível o cum
primento desta hipótese para as primeiras 3 prestaç~es.
r~l' endo sido esta de ju{ cio r eFe i_tarla P elo Reitor que a pre sentou
a SPL~lli Ij to O()jccçÃo;

'.
A negoc i aç ã o de senha s p el a nossa p a r te , apont ando como exem
pIo o verifi cado no an o passado com os t r aba lhãdores de domin go .
Após a nossa ins itttn c i a neste as sunto, 8.o demunstrarm os qu a l
a finali dade desta medida e a pont a r mos como resoluç ã o du probl~m a
a feitura de ca rtõ cs para tal efeit o, ubj ectou novam en t e tal hipó ..
t ese, pois isso imp~ic aria um tra balho de smedido l evando cecessári
amente à c ontr atação de novo pesso a l par a tal, s e gu indo - s e um el evado dispêndio monetário .
118.1s uma v e z lhe demonstrand ;) cl 2.r ame nte a nossa int en çã o' de
lev a rm os p ar a dian t e esta n ossa p os içã o, apont an dü como v a ntagens o
segJ.inte:
lº-Evi tar dup lo s p a game nto s - 2º Ap ro ve it ar a o máx i mo os Ser vi
ç oe ex i stentes - 3º Melho r a r a ut ili zaçã o 40 dinheiro , cv it ando ~u e
este sirv a como in strumento de oompr a de bens supé rflu os.
Ap ós compreensão do justo object ivo 9 da nossa ~edida comprom~
teu-s e a estudar o assunto para que este se t urce uma re a lid ade .
_Inf~r~.§ç'iJ e s:
lº-As list as serão afix adas na porta férreia e nas r e spectiv as
f. aculdad es ,in st itutos e cantin a .
2 Q- Apó s s a í da desta s ab rir- se - à um pe r iado pa r a ~eclam~ções que
se estenderá a té ao di a 19/12/75'lnc1usivé .
As reclam a ções com Í'J.n ame nto valTdo sob p ena de rç~cus a serão
feit as em papel azu l de 25 linhas , segundo (l orma que será afix ada
cO'Y ljuntamente com as listas.
As pesso as que recl amarem terão forçosamente que se r submeti
das a um a ent revi sta . Cas o não compar eçam , será con si de r ado nulo o
seu fled i do .
3º - A c om is são ace it ará tod as as den1nci as que po r ventura venham
a ser feit a s ,E stas te rão que ser fund ame ntadas e co nc l uidas com a
respectiva a ssin a tur a . Ass inatura esta ,que será mantida sob sigilo
t0tal da comissão .
Apel amos a o de v er que a t :)dos nos ca be, de sem pre que vej am os
uma \. 01 s2. mal at ri buida irmos perante a comiss ã o de nunci a r tal .
Não será um crime par a co n~os c o e par a com os nossos oolegas
não denuno i ar uma bolsa mal atr ibu i da?
Não no s podemos esque ce r qu e muito s rlão t~m bolsa por f alt a ~
de verbas enqua nto que outros est ã o a creceber em di nheiro não ne
cessário h sua subsistênc i a .
Co im br a , 2/12/75

