D~RECÇAO
A exemplo do que j ~ aconteceu (rec8ntern ~mte) relativamento ao ciclo Biomédico ,a D. G.
da AAC cDns .~.dm~a igualmente importante cxpôr a sua tomada de posiç~o no que toca à luta
que os bachereis de Direito vêm travando de algum tempo a esta part0.
Nãa cabe aqui fazer a explanação dos antecedentes longinquos C!u ·, prr~ sidam ao "caso
Eachereis de Diraito" que, de resto ,j~ foi realizada pelos mais diructamEmte atingidos,
através de um comunicado distribuido aos orgãos de informaçãr.
Assi na laremos apenas que,por meio do despacho n 9 70/76 de 20/8/76 da 5ecretaria de
Es t ado da Or5.enta ç ão Pedagógice ,consideravam-se com habilitação própria ,para efeitos do
concurso para professores provisórios e eventuais a efetuar em Agosto da 1976,(designadamente para o Ensino 5ecund~rio,Técnico

8

Escola do Magistério) ,os licencia dos e bachs

reis em Direito.
h

Basoados nes t e despacho,os bachareis de Direito encetaram os tramites

,

•

nocossar~os

para o concurso acima referido.5urpreendemente,no dia 6-10-76 (data da apresentação das
listas litlli-tid8S pelo f'1E IC) procuraram oles ,em vão,a sua posição na hier8rquia dos habi;'
li bJdos ,s f.lb;mdo-se ontão que apenas os licenciados em Direito havia m sido coloc8dos.
Indignadcs,os colegas bacherois de Direito contactaram um e18lnento do C.D.da Facu.l
dade de Direito da Univresidade de Coimbra,no sentido do esclarecimento da sua situação.
Este~,pf:1r su a vaz ,estabeleceu tJm contacto telefónico com o MEle ,tcnde-J.hs cntãe sido in-

formado quz o Despacho n 9 70/76 fôra abolido pelo Ministro da Educaç80 e Investigação
Cientifica,não s l3ndo,portanto,considerados os bachareis de Direito com as habilitações

,

~

necessarias,nao obstante terem froquentado 3 anos lectivos completos,num -total de

disc~

plinasapenas inforior a 4 daquelas que constituem a liconci8tura em Dir3i-to.
Esta D.G. 7 fi s l 80S interesses dos estuda ntes que representa e dafende,não pode de~
xar de considerar in a ceit~vel a situação agora criada aos colegas bachers is de Direito
e irrebativ31 a justeza da sua luta,justeza esta que ,por si só,justifica int eiramente o
presente comunicado ,no qual,para al~m da intenção de informar os f:;S-Gudantos e a população em ger~l,sa pre tende manifestar uma posição de apoio (tamb~m) aos co18gas bachereis
de Direito.
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