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- Con's iàerando que o r ad ical" corte dás verbas Clestinadas ao Ensino

Su. p~

rior, al~m de reflectir desde logo a o ~~entaç~o dir~it l sta de q~em o faz, pode
ter Cónsequências graves no funcionamehto' das Escolas; podendo ' mesmo levar à
paralisaç~o

de algumas.

- Considerando que a Universidade, ao exig ir dotações orç,amentais

que

lhe permitam funcionar com um mínimo de seriedade científica, está a ter

em

vista: os interesses mals gerais do po-vo Portll guês.
- Considerando o evidente sentido político dos cortes de verba feitos
em algumas das rubricas essenciais para um trabalho de facto p rodutivo - {:;omo
.~

o caso, no que diz respeito à Fa culdade de Le:ras de .coimu"raj da rubrica que

res pe ita ao equipamento das suas bibliotecas.
Considerando que o probiema, a nível da Universidade de Coimbra, nao
se encontra ainda resolvido, pois a F. C.T. U.C. encontra-se em risco de encerramento, devido à posiçio irredutível do H.E.l.C. no que respeita à contrataç ~ o de

48 dos seus assistentes propostos e que se encontram a trabalhar há b as

tante tempo,

situaç~o

qye re_qu...er

':J;;;:'

a e~Ct O uTI.; ta-

e solidariedade de todos os

--~---~~ s ectores da Universidade.

- Considerando, enfim, a necessidade de uma estreita vi gilân cia, por
parte dos estudantes, sobre todas as tentativas de pôr em causa as suas conquistas, ga rantindo o funciona mento das Escolas em termos democráticos - no
que respeita à organi zaçã o e gest~o - e produ'l..i vos - no que

1e spei ta

aos as -

pectos pedagógicos.
Os estudantes da Faculdade de Letras da Unive rsidade de Coimbra, reuni
dos em R , G.A., decidem:
- Manifestar ao H.E .I.C. a sua firme

disposiç~o

de naO

~ermitir

uma política financeira e i ncorrecta ponha em causa o funcion amento da

que
sua

:;::8cola.
Exigir do Director-Geral do Ensino .superior o cumprll'uento i med i at o
dos compromissos por e l e assumidos, no que r espe ita à aprovaç~o das propostas
de contr ataç~ o de pessoal doc~nte, feitas po r esta Faculdade na dev ida altura
bem como os ie docentes e funcion&rios que s~o c onsiderados indi spens áveis em
Outubro e que constam do projecto já apresenta~ c pelo Consel~o Directivo.
- Exigir ainda uma cor;r'ecta dotaçã o orçamental no que respeita às rubricas de il Ha terial de Educaç~o Cultura e Recreio" e d e "Publicidade e Pro-oa...
ga nda!1 pois, quanto à primeira, se torna neces5ária a actualizaç ã o urge nte
das bibliotecas dos Institutos da Faculdade, que

n~o

r espondem de forma algu-

ma às exigências do s ~iversos pla nos de estudo e , quanto à segunda) se torna
evidente a importânci a de assegurar a publicidade das revistas da ~ac u l dade .

o. -e / ...
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- Finalmente, t endo a

co nsc i ~ncia

solvidos numa perspectiva gl obal , a nive l

de que estes problemas devem ser reda Universidade de CoiQb ra, decidem

30lidarizar-se com os .seus colegas da F.C.T.U.C. na lU 1;a por condições de fu,!2.
cionamento da sua Faculdade, nomeadamente no que diz r espe ito à c ontrataçio
do pessoal docente que, depois de mes e s de trabalho, se vê ameaçado pe lo désemp rego.
Apoiar o Reitor da Universidade de Coimbra na firme posiçio ~ue t em
mantido, LO sentidu d 9 uma re s ol~ç~o r~pida e justa do problema.

Aprovado em R. G.A. da Faculdade de Letras em 2ó.l.1976.
Aprovado e::l Plenaria da faculdade de Letras em 28 de Jane iro 1975.

--- ~--

--

