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1. A :rGTUC TEIv'i lJ!YI NOVO CONSElHO DIRECTIVO
T~lm :m p o s se ofioiaJ.ment e na 3~f8i ra o nr::JYQ Cuj:lzelh" Directivo da FGTTlC, eleito em
16 g.e D'3zembro pas sado. !hC9U a S3:l.rn él8seguTélda a continu.idade da gestão democrática na ~
cUldade, conqui s ta das mais importan 1;ss cbt idas após o 25 ó.e Abril de 74Q Perante o avanço çlas forç e,s da d i reita no n osso pafs , a FC'IIUC consegui1... fazer valer (J d ireito de se g o'[ernar a si própr ia o O que é tant ;) mai 8 pOf..!ibvo quanto aquelas f orças? intere8sCl.das em
restaurar a v elha flordam tl , embora se vir8;T! p-.c'irrn r chalmente contra as conqui s tas das massas t rabalhadoras~ como a Reforma Agrári a e (; c on tr o le operári o , também não estão intere~
sadas em te r Es colas e Univers i d.ades que Se re j am por princípios democráticos na s ua vida
quotidiana. A vida d e mocrát ica permite cont éstaç3.o e is so não é mui to do seu agrad o • • "
Mai s significativa se torna a vitória da gestã0 democrática quando se tem pre s e nte
a actuação de algumas pe r sonali.dad8s da FCTUC, dando cobert ura a todas as correntes anti-democráticas, no sentid o de faze r gorar a ratificação C!.O CD . Gober-tura e ince ntivo que
vie rar.1 d. s e r confirmados q'.lando sect ores da direita, a cobe rto (le sse estímulo, apelaram
directaJr1e nt e ao Velt :) contra.
Uma vitória, ~enfim, do direito da F::'IUC à .gestão democrá tica .

2- A GESTÃO DE11.CCfulTICA NOS DEFARTAlYlliN'I'OS - PROBLEl";AS ENi ABERT O
~

'r'em- se procerlidJ d \.l sde o início dest~ ano à realização de eleições pa ra os CD' s
dos diversos Depart amentos da Faculdade . Sg,lvo um ou outro caso em que os process os ele i "
torai s decorl~e m n ormalmente e os praz0s sal") cU'i;pridos 1 na generalidade dos Departament es
têm-se levant ado problemas que só ao fim de wn certo tempo são ll1 trapass . ~dos , e apenas em
algLlns casos.
Umas v eze s su.cede que pessoas que têm dedicado muito do seu tempo ~os doi s últimos
anos a assegurar o funcionamenl;o normal dos Depart ame ntos se sentem naturc-', lmente caasadas.
ôutras v ezes são as restantes pessoas que, por esta ou a quela razão , ma s quase s empre po~
que não estão d ispostas a sacrificar p a rte do seu tempo 5" gestão, se r e cusam a participar
nos CD's e CP's.
Pode r-s e -ã..;, apontar al gumas causas que, estando na base d es tas at itudes, as poderãz>
justificar. De facto, em cas o alb'UITl foi ainda possível p')r a funcionar estruturas adequa-das que possam li be rtar os CD!'s , em grande rúedida, das tarefas burocráticas a que estes
normalmente se vêem obrigados. Assim, e!n ve z de proporem e porem em prática linhas de ori
entação para o Departamento, nn s8 nti do do seu i ncr emento a nível pedagógico e cient í fico,
têm que gast a r ~ te:np o disponível a analis a r correc pondência e a dar despacho a outros as
sunt :ls de carácter burocrático.
Além disso? aQi~elas pessoas que, fazend o parte da "população da :;':;scol a , não olham
com agrado )\s n ovos mé t odos de gestão , quase sempre por ra zoes ele int e res s e pGsso a l (dantes salvag'J.ardados por favores ou privilégio s ) ou de ordem polít i c a (de dir e i ta) procuram
por todos os meios dificultar a acção d os órgãos de gc stão ~ Tent ando d e sacreditar a gestão democrática, recorrem por vezes a métod c·s extre mamente b a s i stas e 1 p'1r isso mesmo;
nao funcionais, para f :.J.zerem valer o s el'. p'onto de vista re"tr ó,ó 'ado com base na infuncion§:.
lidade q11e eles me3mos prOV0caram . Outras v e ze s , mais rec e nte mento (de p ois do 25 de Nov),
ultrapass am me s mo es CD's pr ocurándo r etirar-lhes a autoridade que ne cess itam para gerirem
o seu Departa mento I.
Tamb~m com o avanço das forças de direita os próprios saneados se "mostr3.lI1 arroga!1~
tes e movem influênci as dentr rJ da t;s c~la, junto dos seus 2.nt i g os c (,;;rreligionários ou apadrinhe.dos para, inclusivamente em Pl'3náric s nu outras ins tâncias da org:,nic a democrática
da Faculd2.c.e, criarem dificuldades à gest8:G d o s D8 partame ntos através do exercício de pre!!
sões de teda a o ~dem o

Os . próprios órgãos do poder têm, - sobretudo ultimamente, criado muttos e fortes en-'t raves à gestão d-epartamental, s abot.;:l.ndo ou fazendc· gorar iniciativas cuja cpncretização
passa pela aprovação superioro
:g natura l que estes factos, em conjunto, vença m alg1ll1s ânimos, por muito bem inte!!,
cionados que sejam. No entando, é necessário ter presente que as pressões, as arrogâncias, os jogos de influências,não surgem por acaso. Por um lado, não foram ainda mais
longe porque não têm força para iss o . Por muito poderosa que a direita hoje se sintà,
não seria impunemente que conseguiriaimpôr o fim da gestão democrática (vontade n ão
lhe falta ••• ), liras a sua actividade mostra claramente que conspira contra a ordem democrática nas esco las, e particularmente na F,JTUC. }~á que dar-lhe a respOsta adequada. Ê
necessário, e as coisas encaminham-se nesse sentido porque os problemas vão send'1 re...,.
solvidos, mostrar a todos os fascistas e reaccionários que as conquistas de~ocráticas
alcançadas não se de ixam perder sem mais aquelas.
_
Impõe -se, por isso, estreitar a colaboração com os órgãos de gestão departame nt ~l,
dar todo o apoio, ao nível do Departamento, aos CD's e CP's, quer ao nível político co!!,
tra as conspirações e ameaças, quer ao nível do funei"lnamento propriamente dito, facili,
i:,~.r,(l o as qusstões mostrando espírito de colaboração, dando apoio com trabalho cc-ncreto
i~r:l".À 8 las estrutu r as . Eostrar 9 enfim, que nós 7 e studantes 7 a o lado dos professores e fuT'c i ,) nários democrát -i cos e progress istas, queremos a gestão democrática e defendê-la-emos
até onde fôr preéiso.
j

3. OS CORTES ORÇAMENTAIS
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QlJf:STÃO VI'I'AL

Os orçamentos pedidos pela Universidade de Coimbra para 1976 vieram cortad os em
35% pelo Jl.LIC. Este corte implica, se não houv8r reforço de verba (e qual o
lVlf; IC recusa perempt oriamente) 7 o encerri:unento puro e simples da Universidade e com ela
a FC'I'UC.
O sr. Bng Q Brotas, Secretário de Estado do Ensino Superior, tirilla cnncerteza cons·
ciência disso quando apreciou os orçamentos pedidoso Por -conseguinte é legítir.lO concluir
que o sr. Eng Q Brotas quer que a Universidade de Coim:::,ra feche.
I1ms vejamos . Se por um lado para a Universidade de Coimbra houve um corte orçamental de 35)~ em pedidos que, ao cont réú'io do tempo do fascismo (em que era uso pedir 100
para ?bter2o) foram elaborados segundo critérios de necessidade obj e ctiva, para as Universidades novas houve um aumento de verbas de 1975 para 1976 de quase 9o{aç E estas'Juni
ve ::' s idades ainda não têm alunos! LI as são um prcjectn carinhosamente acalentado pelo s~.
Eng Q Brotas, o qual nã o tem escrúpulos em paralisar a actividade de mais de 10 000 all.1..,.,
nos e de largas cente nas de professores, para não falar já nos funcionários. Não tem e,ê.
crupulos em impedir novos contratos de assistentes que, estando já a traba lhar sem rece
ber um tostão, se vêem agora a braços com wna eminente situação de desempregoo Não temescrúpulos para, e~ face disto, assegurar o pagamento aos professores saneados já que
as limitações de verba "SÓ" atingem" pessoal alem do quadro; e os saneados sao consid~
rados do quadro!
Há universidades e -unive rsidades. Há as ~le convêm e as que não convêm aos projectos tecnc'cráticos do sr. Eng Q Brotas. Projectos que já provocaram a paralisação efectiva das Faculdades de fliedicina e Letras de Li Gboa .
A universidade de Coimbra, pelos vistos, é a próxima na lista do sr. EngQ. Salvo
os saneados, claro!
mê~is _de

_A União dos Estudant e s Comunistas, aj alertar t odos os estudantes da .FCTUC para
estes problemas 1 est& disposta. a das o melhor do seu esfC'rço para a salvaguarda das
conquistas democráti c as alcançadas pela Esc-:lla e a empenhar-se activamente em t?das as
accões que permitam levcar a bom termo a luta contra a paralisaçã:> que o Secretário d'3
Estado do Ensino Superior pretende impôr ã FCTUC e â Universidade.
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Coimbra, 22 de Janeiro de 1976
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