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Cons i dera ndo
1- Que a cadeira de Biostatrstica é uma cadeira anual que foi dada em 14 dias;
2- Que a recusa dos estudantes do 12. ano da Faculdade de Medicina do Porto em
fazer exame em tais condições é uma medida justa.
3- (;Ue 1)or 2 vezes os estudantes de Medicina já conseguiram boicotor o exame o
que levou o MEIC a marcar os exames para o governo civil (comando da PSP);
4- Que esta medida ultrapassa pela direita os métodos dos ministros

fascistas

que se limitavam a assegurar através das forças policiais, a entrada dos furas;
5- Que esta luta por ser justa tem tido o mais amplo apoio dos estudantes da Un.!
versidade do Porto, tendo levado à paralização de algumas Faculdades na pa~
sada 2~ feira de manhã.
Os alunos da FCTUC reunidos em RGA no dia 9/11/76:
1- Apoiam a justa luta dos estudantes de Medicina do Porto, repudiando mais es
ta medida reaccionária do MEIC em 9/11/76.
APROVADA

MOÇÃO -

2

Cons iderando:
1- Que hoje, 9-XI-76, às

14~30

horas é julgado o Aspirante Teixeira

do RASP, por se ter oposto à confrontação

etn:t~ manifestantes

Marques

do p. p. D.

que estavam contra a luta dos soldados do C. ICAP e apo iantes da sua luta.
2- Que durante essa luta (a do CICAP -RASP) o aspirante Teixeira Marques demonstrou estar ao lado do Povo, cimentando a unidade do povo trabalhador ci
vi I com <> povo trabalhador fardado.

3- Que, entre tanto , são l i ber t ados Pides, fascistas e bombistas e reintegrados

à força fascis t as nas escolas.
Os estudantes da F.C.T. U.C. reunidos em R.G.A. exigem ilibição
do aspirante Teixei r a Marques e repudiam os conceitos de justiça que se prati-

cam neste moment o.

APROVADA.

em 9/11/76

M~!Õ - ~ - A.(,~ú .J A 0A
A R.G. A. da FCTUC . reunida em 9 de Novembro 1976,decidel

1) Alertar os docentes a quem o Decreto-Lei 781-A/76 atribui lugar no Conselho
Cientifico para o caracter profundamente anti-democratioo desse orgão,quer
pela sua compos i çio,quer pelas suas atribuições e pelo facto de não ser
responsabi l izado perante os res tantes orgãos da ESoola.

2) Alertar os cit ados docentes para o facto de o simples cumprimento do precei t uado na'luel e Decreto-Le\,sem qualquer tomada de posiçio,corresponder
a &Bsumir,em conjunto com o MEIC, um& parcela da rssponaabilidade nos gra-

ves inconvenientes do Decret o para os interesses da Esoola e de um vasto
sector do s seus docentes e investigador8so

3) Apelar aos doc entes doutorados para que assumam uma posição de apoio a esta Aasembl eiâ,em nome do interesse da Escola e da sua democracia interna,
8 no sentido de qu8 manifestem claramente a. .!!acola e ao MEl\l a sua posição
perante o caracter deste Gonselho Cientifico.

A-?Kc \i A 3)/\

-

"A RoG.Ao da FCTUC, r eunida em 9/11/76 decide.
1) Recusar o ~creto de gestão 781-A/76, mantendo a defesa dos pontos mínimos

a~rov!

dos no Encontro do Ensino Superior de 6/10/76, a saber
a) Eleição universal de todos os 6rgãos de

gestão e de direcção da Es...

co1a o
b)Submissão dos 6rgãos eleitos ao controle das estuturas que os elegeramo
c)Capacidade da A.G.E o decidir sobre as questões que dizem respeito

a.

vida. i nterna da Escola.
d) Defesa do princí;Jio de Autonomia da. Univer s idade, nomeadiUnente no
que diz respeito

~ elei~ão

das equipas reitorais.

e) A const i tuição do Conselho Directivo não deve impôr a hegemonia

de

qualquer dos corposo
2) Vincular o Conselho Directivo a respeitar os princípiOS que tam regido a vida de
mocr~tica

da nossa Escola bem como o Programa na base do qual foi eleito, não se

expondo no entanto

d~

forma isolada a tomar posições que o coloquem sob a

al~adA

diSCiplinar.

3) Mandatar o C"D" para que leve
E do

Ensin~

es~

posição ao II Encontro Nacional de C.Do& c AAE

Superior a realizar no pr6ximo dia 10 em Lisboa o

