I NSTITUTO SUPERIOR DE SERVIÇO SOCIAL DE COIMBRA

COM' U~lCADO
Os: alunos" professores: e funcionários do r .S.S.S.C. foram surp:reendi-- dos por wn artigo publicado no Diário de C'oimbra de 7 do corrente, intituladr "O Decreto-Lei e o respeito pela Constituição" e assinado por José Martins' Cruz" professor desta escola, desde 8 de Novembro de 1976.
Na parte final do artigo em causa, são feitas insinuações, que atentam
contra a vida demoe,r~tica que sempre caracterizou esta escihla, nomeadame!l
te: "O decreto-lei de gestão tem plerr.GJ cabimento nesta escola (bem como
nas outras) e sómente ~mftnipula,Ção fácil. e a t9.E1ada de posições" apres~
§.as , e irrealí~t.ic8;[3., que nada servem os interesses do agregado estudantil
em causa poderá justificar tal posição •
.Ainda está a tempo a escola em causa de reflectir sobre a sua posição
e assumir rapidamente ' e em boa--hora §L..9..uela 9,ue 2 desde semEe..2.. est~e mo
e.spíri tO , da ,g~an§.e maioria dos seus al~os ~ l?roféssor~s" (subI. n/).
E porque "há que não ter receio de assumir posições de defesa intransigente dos interess,e s da escola", a moção que abaixo transcrevemos:
e
que 'foi aprovad'a 'em plenário realizado no dia 9 mostra bem a posição It que
desde sempre esteve no espírito da maioria dos alunos e professores":
k

~19..Q.40
Os estudantes, professores e funcionários do I.SoS.S.C~,reunidos
em
plenário no dia 9/12/76, tendo examinado e discutido a atitude do profes
s:or José Martins Cruz:, ao escrever wn a rt-i-g o , publicado no \iDiário d'e Coim,
bra"de 7/12/76, onde se refere de maneira falsa e mentirosa sobre a vida
democrática da escolal
Gçmsiderando que este professor 1 desde que está em, função neste rnsti
tuto, não comparec,e u a nenhum dos plenáriOS da escola, até à saída do ar.
tigo;
Considerando que a escola aprovou .E.2.E...E§-n imid~d.~ a revogação do de:,
cretode Gestão e aprovou os pontos mínimos de gestão democrática a e es
ta/portanto l a posição da maioria da escola.
Decidem~

1- Repudiiar/por caluniosa e injuriosa a es te Instituto, $, sua população e à vida democrática que sempre foi timbre desta escola, tal tomada
de posição na parte que se refere a este Instituto.
2- Exigir da parte do referido professor o desmentido público das calúnias que lançou sobre a vida democrática da escola.
]- Reafirmar a sua firme determina,ç ão de continuar a luta pe,la revog§.
ção do Decreto de Gestão e desmasca~ar todo o tipo de manobras provocati
rias como a atitude deste professo r.
Saliente-se que esta Moção foi aprovada com um único voto contra-a do
autor do citado artigo.
Foi a inda aprovada wna 2ª moção,do seguinte teor:
!dOçÃO
Gonsiderando que a ocupação da Faculda de de Economia ruo Porto pelas
forças policiais é um atentado contra a democracia nas escolas e faz pa~
te do avanço geral da direita na Universida de;
/

I

,

Considerando que as medidas "pacíficas ma s efic azes " do Sr. Ca rdia não
são mais que a razão da polícia de choque;
Considerando~'acontec imentos verificados', no dia 8/12/76 em Coimbral
em que a pOlícia de choque carregou~nifestantes pac í ficos que repudia
vam a polític a do MEIC ~ é um a tentado à democracia em Portugal,
Considerando que estas medidas são um atentado às conquistas a lcanç ~,
das a pós o 25 de Abril . e demonstr8.l]I bem a democracia do Minist ro Sot-to
Maior Ca rdi Rf
Os es tudantes, professores e funcionários do I.S.S.S.C_) reunidos
plenário no di a 9/12!/76 ªecidem~

1- Repudiara ocupação da F.E.P. p e l as força s policiais e exigir

em:
a

reabertura imedi a ta desta e s cola .
2- Repudi a r a int e rvenção da pol{ci a de choque sobre manifestantes P§;
cíficos 1 no di a 8/1 '2 /76 em Coimbra 9 que a penas manifestavam o seu desacordo com a pol] tj 08 c) oMEIe..
- ------------------------ - , -=- -=- - -

Também esta moção foi a prova da com um único voto contra.

Coimbra ) 9 de Dezembro de 1976
A comissão de redacçã o, el e ita em plenário
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