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GABINETE _DE- IN.FORhAÇÃD E LIGAÇ~n -.~ IMPRENSA
Comunicado da Comissão de Estruturas da AAC,.eleft~_ em Assembleia Magno do dia
28 de Setembro dé 1976
(Esta Comissão ~constituída pelas SecçÕes Culturais, Desportivas, Organismos AutÓnomos e Direcção Geral dn AAC.).

"PELA AUTOf\JOí1IA DA UNIVERSIDADE CONTRA AS W\NOBRAS ANTI-DEMOCRt'TICAS DO MEIC"
"Considerando a forma menos correcta como alguns orgãos de comunicação social
vêm noticiando os acontr.: cimentos gerados em torno da exoneração do Prof. Teixeira Ribeiro
do cargo de Reitor da Univ ursidade de Co imbra, vem a Comissão de EstruturBs da AAC, eleita na Assembleia ~'lagna de 28/9/76 esclarecer a opinião p~blica acerca da veraci.dade dos
factos:
1- 29 de Abril de 74- Os estuda ntes afastam o Reitor fascista Cutelo Neiva. No,
mesmo dia e na sua condiçéo de Prof. Catedr~ticà mais antigo da Universidade- Decanoe
investido no cargo o Prof. Dr. Teixeira Ribeiro.
2- Dias d8pois o Plen~rio da Unive rsidade de Coimbra- estuda ntes, funcion~rios
e professores- r a tifica a investidura
do Prof. Dr. Teixeira Ribeiro.
,
3- D~~ sd o 8sta data ate ao seu saneamento <flenhum sector da Univ ers idade ousou co.n.
tegtar o Rei to r Prof. Dr. Teixeira Ribeiro.
4- Dia 22 de - Setembro de 76- Alguns orgãos de informação apontam a hip~tese de
substituição do Reitor.
5- Os C.Jnselhos Directivos das diversas Faculdades fazem sair um ccmunicado em
que se opÕem ~ domissão do Re itor no pr~prio dia 22/9.

6- No di a 23 o MEIC tendo tido conhecimento do teor desse comunicado de imediato responde: demissão do Reitor e Vice-Reitor.
7- As Estruturas da AAC, Organismos Aut~nomos, SecçÕes Culturais e Desportivas
· e a Direcção Geral da AAC, reunidas a 24 de Setembro decidiram "Não aceitar a exoneraçãà
do Reitor da Univ ersidade de Coimbra que o MEIC pretende impor de forma anti-democr~ticaw
8- Os Conselhos Directivos no dia 24, atrav~s de um comunicado, invocam o estatuto de autonomia da Un:Lversidade e "não reconhecem qi!Jalquer legitimidade a um Rei to r que
seja um rep~es e nt c nte de cada governo na Universidade e não um repres entan t e drJsta junto
do Governo".
9- No dia 27 de manhã, as estruturas da AAC e a D.G. , reun em com os Conselhos
Directivos e estes decidem insistir numa audi~ncia ao Primeiro Ministro püra ·rotal esclarecimento dos factos de modo a evitar a eclosão de uma grave crise univ o rsit~ria de cons~
quências imprevisíveis, cuja responsabilidade ~. desde j~, imputada ao Governo.
lo- No dia 2 os estudantes de Coimbra reunidos em Assembleia ~~gna da Academia
decidem:
1- Apoiar e saudar as posi[jÕes assumidas peilias reuniÕes dos Conselhos Directi_ _
vos dos dias 22 e 24/9.
,. 2- Não aceita: a e,W':''F~ção do Reitor da Universidade de Coimbra qu e o MEIC pr~
tende impor do forma a nt~...democrat~ca..
3- Não reconh ecer como Reitor da Universidade de Coimbra · o-utra pessoa al~m do
Prof. Teixeira Ribeiro at~ nova decisão do Plen~rio da Unive~sida~ePELA AUTONCJI'liA DA UNIVERSIDADE CONTRA AS ~4ANOBRAS ANTI-DÊMOCRÍf1CAS DO ~1EIC!
Coimbra, 1 de Outubro de 1976

Pelo Gabinete

