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INTERVENÇÃO DO REPRESENTMJTE DA DIRECÇÃO GERAL DA AAC NA CERIM~NIA DE JUBILEU

do PROF. PAULO QUINTELA
Cessa hoje formalmente a intervenção do Prof. Paulo Quintela na vida da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. ~ o dia do seu jubileu. Gerações sucessivas de e~
tudantes tiveram a oportunidade de compartilhar a sua profunda sensibilidade poética e hu- '
mana, a sua jovialidade de espirita, o seu interminável talento cientIfico. Muitos e mui
tos estudantes não esquecerão jamais terem sido educados por um indefectfvel socialista,
por um valoroso militante antifascista. A me~ria de 69 recorda-o como alguém que soube l~
vantar distinta e inequivocamente r em coro cpm os estudantes e demais antifascistas desta
universidad p. , a sua voz contra a feroz ditadura salazarista-marcelista.
A AAC nao pode tamb~m~ reconhecida e comovidamente, deixar de homenagear e sau dar fraternalm ento o Prof. Paulo Quintela. Antigo activo e dedicado colaborador do TEUC, o
Prof. Quintela afirmou-se como obreiro inesquecivel da AAC,em larga medida responsável por
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é

aquilo que ela hoje

como centro criador e difuGor de cultura •

A figura do prof. Paulo Quintela , , a sua personalidade marcadamente antifascista, assumem no actual conte,:to politico nacional um significado muito particular.

Ê inquestionável o avanço que a direita reaccionária, sob pretexto dos acontecimentos do 25 de Novembrog tem vindu a promovek na cena politica nacional. A análise da actual correlação de forças pulfUco-militares e
ça o

p
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perigo insofism~vel do fascismo que lI):nea-

À

ovo Portugues coloca na uràem do dia a necessidade de empreender uma poderosa

acç~o

concertada contra o fascismo, nela devendo caber todos os que, com ou sam partido e seja
este qual for, estejam vc-:."dadeiramente dispostos a obstdT.' o retorno à ditadura. Estas são
as tarefas primordiais e inadi~vBis que se au:wm....lliliiilll.
sistas deste pais

e a todos os

progre~

CoLe neste cnll·:~t:3xtlJ uma parci.1.:1 :lar e pesada responsabilidade às forças

Q

que, devendo ser aV.aUas natura:i.s das for.ças progressistas e revolucionárias, já hoje revelam s:irrco .. los de apreen::idU pelu avançú dos in':lnigLls jurados do processo revolucionário e
das liberdades uarrlQ(~ra'tic as: res lJ.1 tado de uma politica de alianças antinatural com a dire"i
ta mais ~\.3 r.:::ograda

8

)·8acd.LJnàc5.a das ce 'pais"

UnJ.r tudos os que p
dades demLlcr~t:: '-as

fJ

Ie!5Ei5!!• • • •If, dol:au o ·_·eu melhor pela defesa das libe1:
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no combdi:e a arné!aça do fascismo ~ ~ pois, unta tarefa eminentemente pa-

tri~tiL!ao Unir todos os que, sendo li1defectivelmente socialistas reconhecem que a luta pe-

lo socialislno passa neste momento acima de tudo pela luta contra a ameaça difl ditadura fascista, ~ uma tarefa eminentemente patriótica e rRvolucilJn~ria~ Congregar todos os que, inJ..
cialmente i.J.lfd.i.LlrIS por fu:c'ças r.uj as alianças opurtlli1:i.stas são as mais
is pelo actUdl

r.ULSO

directa~p~nsáve

do processo politico, se mostram abertamente disposttss e c~laborar
.

,

com as f O':ÇdS p:cugress.l.stas deste pais ~

.?

~' e

ainda uma tarefa eminentemente patriótica e re-

"

volucionà.::.a"
PUk isso dizemos que a figura do PruFo Paulo

qu~ntela,

a sua personalidade marcâ

damente allt ;.fasr:ista~ assumem no actuiill conte>;to da politica nacional um significado muito
partir.'J]_ar.o O Prof

<)

QulnttJla, antes e depois du 25 de Abril J deu variados e sobejos teste-

munhos de r:uoperação com as forças dGmücr~ticaso A sua perda como docente nesta Universid.s.

,

de e uma perda para a unidade antifascista e paka a cooperação entre todos os sectores que
p

desejam o Socialismo. E e uma perda tanto mais importante quanto ~ certo que a direita

.,

Ja

começa nas nossas escolas

a levantar a

cabe~a

organizada e sincronizadamente, a coberto

da revanche que a n!voI mais geral se abate sobre as forças progressistas e revolucioná-

rias.
A Direcçao-Geral da Associaçao Acad~mica de Coimbra est~, contudo g crente que
"
o jubileu do Prof. Paulo Quintela não prenunciará o ~eu total afastamento da vida da Universidade

8

do contacto com os estudalltes o Fazemos os mais ardentes votos para que,

pelm contr~rio~ o Prof. Paulo Quintela possa continuar a exercer as suas

actividades

cientiviGas e cul tura1s no nlJSSü e.eiu ~ dando-nos o prazm.' de com ele continuarmos a comu.!l
gar os ideais que sempre o nortoaram e
As r1Çlssas mais curdiais e fra-cornais Saudações ~ desejos de longa vida e actividade entre n<5s o

