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lIA defesa intransigente das conquistas alcançadas na Escola, -gestão d=
mocrática e democratização progressiva do ensino, uma vez que se inser.e no contex

-

-

to mais geral do processo revolucionário portug uês-deve estar pronto a revestir fo!:
ma,s de solidariedade activa com os demais sectores da vida Nacional

onde a liberda

de e o progresso do Povo Português possam vi r a ser ameaçados.
No entanto, esta perspectiva nãopode deixar de ser acompanhada de todo
um trabalho voltado também para horizontes que o curso da revolução abriu. A dem~
cratização do ensmo, preparando as bases materi as do ens ino social ista, passa pe\

lo tra tamento de questões importantes cuja salvaguarda está precisamente na r e s
posta

que

formas

-democrárica

capazes

nas

de

dar

a

uma

eventual

ofensiva

-

a' nti-

Escolas~

E este, um extracto das bases programáticas com que o Conselho Diréot ivo se apresentou às eleições, em Dezembro

de

1975.

Passado um ano, estão as Escolas em bloco a da r resposta à o f ensiva an
ti-democrática que já etatão n6s prevramos. Culmina esta ofensiva com a sarda do D~
creto-Lei 781-A/76 que em anterior docume nto j á pormenorizadamente nos debruçámos, demonstrando ser ele

antidemocrático, contra o progresso,

das Escolas e inadequado aos objectivos que se

desestabil izador

propõe, manifestando

um profundo

desconhecimento das rea l idades concretas das Escolas.
Est ivemos e estamos empenhados no f un ci onamento democrát ico da Facu I
dade. Porém, coerentement e com a responsabi I idade assumi da perante a Esco ra

que

nos elegeu, segundo regras de gestão democrática , não está este CónselhoDirectiv()
disposto a arcar com responsabilidades de situações que outros, qu~ não n6s,
a criar nas Escolas.

estão

Como, por outro lado, tanto a Assembleia Geral de Escola co-

mo o Plenário da Universidade apoiaram uma tomada d e posição colectiva -da

demis-

são dos Conselhos Directivos Nacionais, decid i u este Conselho Directivo,manifesta~
do o seu apoio às concl usões do Encontro Nacional dos CDls e AEs, apresentar a sua
demissão.
Não queremos no entanto deixar de reafirmar que consideramos esta demissão como uma forma correcta de dizer não ao decreto de gestão. Pressupõe

isto,

que os elementos que integraram este Conselho Directivo não se demitirão da luta p~
la gestão democrática considerando ser este um grande passo que dão nesse sentido.
Já resolveu o MEIC

0_

-

problema da demissão dos Conselhos Directivos no
.

meando (compul s ivamente) segundo despacho mi ni steral 398/76 de 30 de Novembro,~
mi ssões Directivas Provi s6rias.
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