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d él fi/\C >fa ce ao aprOV8itarnemto

que a l s uma imprensa temi foitll da SUél tomada

- ,.
de posiçco pu blico om relaç;;o à cxoneraçao do Prof.

,

.

Teixeira Ribciro 1 ntrovos da util.i

zaçÕo de extractos quo nalguns casos doturp~am o sentido global dos nossos comunicados ;en tend~ d:Jv ;;;r esclarece~ ,p2r a qun não subsis~'lm d~vidas ,a S8guinte:
l~A

D. G. du AAC pensa qu o a Universidade se deve

pranunc~ar

sabr8 todos os proble-

mas qua lhos digam respeito.. Nosso sentido tomou posição ace;~c o da si tuaçÕn- criada p.e_
le oxoncração do Prof. Teixei:;a Ribeiro.
f!e cri ticus formulados

bem como a afirmuçi'o dos principias que dufend3 esta D. G.

quanto uo lugcr de Reitor,s~ podem ser interpretadas como propostas co ns trutivas vio

'

sande u~ tr upa ss a r

d3 uma s ituaç~o qu o so julga perigosa para a vida dQ s sscolas e

nunca . como uma opooiçuo frontal ao MEIC nem
beiro. NÕo precisa esta D.'G. de

d~,

apoio ao ex-Boi tor Prof. T<:: ixoirü Ri-

"ssta r contra" p<:lra "fJ!ereeer bem 11 • • • de esquerda! D!i.

seus actas o dafinem!
22Es t a D.G. ao CODtrário do que so pr ntende fazer crer,nao pnPt8ndo nunc a ser como outrc:s j~ o foram veiculo pa rtidário con~ra ou a
./'

f avor do um Gov::xr:no. Esta D.G •

tem-no prm:ado pela s~a pr~tica e continuará ,enqua nto for o ropres ontunte máximo dos
interesses ~st uda n t is om re la ç~o às uutoridades ~ompetentes,a unir os Dstudantes para
a defesa dos seus intere sses o a lut:.cr P' 'las suas aspiraçÕes. A s ua élct-uEJçãa no -<;~aso
Fausto Cruz ~ diss'J e>•.emplo.
3-Apoianco as m8d idus qu e nos par ecerem positivas critic ando ac;u olas qua o merecem
~posturDmos scrnrre num diálogo frenco a, aboxto como condição pr~V'iéJ para o oncontro

de sol uç3os rara os problemas da Academi a . ~as recus aremos s umpr o ,sejam qu&is forem
as nos s os 'êomod2s do posição,qu oaes tra t~gia
0.!3

opÇJrtunista de certes jornais partidár.i.

,nos tentem englob a r nas slJi:!s cump<:mhus periÓdicEls ,que come· n~Jst :, c <Jsn ,seguramente

nuo vis m,l os

intcr ~ssGs

das escoJ,as .

No mumentm t l?ffi que Ó ummime a opiniao das v ~~ ias forç a~ de usq uerdB 1 qu c um clina
do desestabilização nGJ conte xto actual ,iria fuvor e cer certamente a dir~Ji ta fuscis ta,
quem

,

est~

-

pois intere ssado cm criar essa desestabiliz?.ç ao,a

('

n~v ~ J. d ~ $

escolas?

4-A D.G. nunce tomou posição em termos de upoia a o ex~tor Prof.Toixcira Ribeir~,

mps sirr no quadro da defesa e consolida ção qa gestão democrático o a utÓnoma das escolas. t"bs ·f'uC': iJ ins5.stôncla de joTnais c f ot-ças pol.i tic ás em quererem c oJ.-0c2r-nos

'E

SGU

reboque diunte da f a lsa questão por ou contra o Prof.Teixeiro Ribo i r o, vemo-nos obriruà
dos a esclarecer:
DBmurcamo-nos do flrof. Toixeirc:: Ribeiro como homem politico

D

Re itor,.uma

vez

que

a sua <:1 cç8'o no c or go não foi sepor<:ivel do posiçÕes pol{ticfls do r r;sp onso bilid ud e no
.
aparelho do estado e que exerceu simul tEJne emente. Esta D. G. foi e e,. contra tJ 5 erv~ço
civico. _Esta D. G._ f oi e~- contra a e ntra da ds forç a s mili~aros ou poro- milita res nas
escolns. Esta D.r!i. ,pronunciando-s o polo Socialismo,foi e~ pela independêncio do movi,
;

~

menta opercrio o das organizaçoes sindic ais face ao estado.
O Pr of . Teix Jir::J Ribeiro ,a o FJss umir as r es pons3bilidades de vi c s - Pri rno iro ~1inistro
do Prim,:iro ~1inistro Vasco Gonçalves , a ssumiu tamb~m a politica por

cuja docis Õo e

aplica ç~o este era respons ável.

Não cnnh8c c:rnos dele a condenoçâ'o do Surviç o c{vico. Ante s conhe cemos
sa - t anto r: wm ·co pos s i vo l - a plicaçi3o
S vb c~o s

cm

f!

sua rigor.Q.

Coimbra.

de in tarve nç5o de forç a s r ~ p r ess iv as na s F a culd ~ d o s do Di r uita c Le tras de

Lisbllm ) b:Jrn como no Liçc u Jos~ Fa lcãc de Co i mbra . Sabemos

pa

re pros$ .;0 n2 •T.'\P - por d.!d..

as vezos ·· o do onvio do tropas con t r o os tr wba lhadores ela Lis nçvLJ . Sabe mos tttambeim da
!Lnvas ão du um plen~rio de me ta i~r g icos no pé:Ü~cio dos Desportos.
Est<Js soo alguns exemplos do uma polit.i.co nas escolas e c ontr2 os tr nba lhadores
com quu usta b. G. n8'o po d.; estar de <Jcordo. Por isso nÕo pode c sté:~ r de ncordo com o
homem politico - (bi to .:::. Prof. Te ixeir a Ribeiro -. E uma politica social :i.st a por ce~to
que tamb~m n;J'u esta rá.
5!! Esp ~~rc ndo que estes os cl.::. recimun tos pnrmi t om ver mais ~l<Dro 2:quoles quw pensaram

poder u ·~:~i.l iJ:<:n;-n os b om como aos quo C8rtêJ i mprens a influe nciou f a zemos um élpl:llD a os

B.§.

tud cnt s d ~ Coimbr a pê!rP que venha m cm massa à ASSE MBLEIA.J1.e,Gi'JA nê:'o permitindo que
CDDtinue a ut i l izélr-sc

a

mi stificação e ma nipu lação no lu gar dn d ob ~ t3 frun co e abe,I_

to.
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