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FORAM APROVADAS AS SEGUINTES ~DÇÕES:
1- ~loção ds apoio aos oper~ri6s da TLP de Lisboa e da Construção Civil da Made,i
ra.
~edidas

2- ~Dção d8 apoio aos estudantes liceais revolucion;rios . do Porto e rep~dio as
tomadas no Liceu Garcia da Horta tendentes a proibir a liberdade de expressão nos li-

ceus.
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3- r-1oçéJo

as apoio aos

" .

Operarl.o~

processaoos

r
'õ! I'J,.
dos Texteis, Lanifl.cios
c vestu

os do Sul (MECKP,-Êvora).
Foram aprovadas as seguintes propostas:
lº) Cadsrno reivindicativo, apresentado pela Comissão de Luta da Univ3rsidad3,
que na sua generalidade consta de :
a} Revugação imedia ta do Decreto-Lei 781-A/76 8 de qualquer decreto que não r e~
peite os principios 8stabclecidos pelas Academia s.
b) Autonomia Universitaria, assentando num estatuto a elaborar op()rtunamente , ~~
seado nas discussões colectivas havidas; assegura r que as Escolas sejam ouvid as na l egislaçãD
que lhes diga r espeito.
a) l - Revogaçeo imediata do Decreto-Le i chamado de "Degradação p (Jdag~gica ".
--- -.. d~ Revogação:- i:nedie'ta do Decreto-Lei 769-B/76 que cria as Comissõns Cient!fi-::as
Inter-Universitarias.
e} Revogação da Portaria 616/76 que visa pôr fim a algumas expe ri8ncias pedag~
gicas ensaiadas p~s-25 de Abril.
f} Leva ntnmento imedia to do "numerus clausus".
g) Reafirmação das posições j; tomadas pela Academia no que diz r espeito a elementos sane a d l~ s.
h) Faculdnde de Medicina- apoio ao curso b~sico BIOMÉDI:O e imedi ata regulament~ção do decreto du integração da s carreiras m~dicas.
i) In togração do Instituto Superior do Serviço Socia l de Coimbra na Universidade.

---x--2ê) ~b caso de tontaiva de reunião de Conse lho Cientifico do qualqunr Fnculdade,
que o respectivo CQn ~ elho Directivo anuncie publicame nte essa reunião, afim do poder ser boicotada.

---x---3~)

Apelo aos Conselhos Directivos de Coimbr~ para que coorde ne m a sua atitude
ã escala neciona1 t não S8 dGmitindo isoladame nte e leva ndo à pr~tica as decisões tomcdas em
Assembleias Gernis de Esc~las, ~nica forma de Contribuirem para a vit~ria desta luta.

---x--

4!!}

a } Greve Geral da Academia a partir de 6~ Feira, dia 19-11-76, caso os Conselhos Directivos do Coimbra ap resentem a sua demissão, com o objectivo do MElC CUmPrir o caderno reivindicativo da Acad emia, nomeadame nte no que se refere ao decroto de gestao.
b) Enca rroga-se a Comissão de Luta da Academia pela rea lização dos contac tos e tarefas neces s~rios para realizar uma, Ma nifostaçao em Lisboa, das L~CADLi'1J~t Sindicato dos Professores e Sindicato da Funçac P~blica.
~

c) ConcGntração nos Gora is

11

horas de Quinta-Feira, dia 18-11-76, para:

MOSTRAR A DETERMI NA ÇÃO DA ACADEi"lIA NA DEFESA DO CADERNO REIVINDICATHlO.
- APE LAR ~ LUTA COMUM DAS ~ ACADEMIAS.
- EXIG IR QUE O PROF. FERRER CORREIA SE DEMITA DO CARGO QUE OCUPA. tEr"" COERtNCIA COM AS DECLARAÇÕES QUE PRESTOU, SEGUNDO AS QUA IS SÓ SE MANTER IA NO CARGO DE "REITOR lN
TERINO" SE OS CONSELHOS DIRECTIVOS SE f'vlANTIVESSEf'1 NAS SUAS FUNÇEfES.
:':I.

d) Rcuniõ;3s Gerais de Faculdade nas pr~ximas Segunda e/ou Torça F::3 irás J para an~lise da situação.

o) Ef8 ctuan~se na Quinta-Feira, dia 18-11-76, pelas 21,30 horas, reuniões parc~
lares na Associaçôo Acad;mica de Coimbra, com a s eguinte ordem t de trabalhos:
- Orga niz2ção pr~tica da greve (piquetes),
-Distribuição de um comunicado ~ população
,
- Analise da situaçao.

-

Adenda a esta proposta:

,

,

.

- A As s8mb1Gia Magna convoca um Plenario Geral de Universidad o para o prox1mo
dia ,,23 de Novembro de 1976

Coimbra, 17 de Novembro de 1976
~~.-

A MESA DA ASSEMBLEIA MAGNA

