A 1ª REUNIAO DO CONSELHO CIENTIFICO DA F. C.T.U.C .
-:- INFORMAÇÃO DA COMISSÃO

DE

ESCOLA -

No passado dia 5 realizou-se na sala 1 7 de Abril a primeira reunião do
C.C •• Simultaneamente a Comissão de escola fez uma reunião aberta na
sala Pedro Nunes. Face às condmções objectiv~s e na falta de prespectivas de luta concluiu-s e que não seria correcto impedir o funcionamento de c.c .. As s im os presentes limitaram-se a entrar n a sala 17 de Abril
no inicio da reunião, lendo a s pro post as aprovadas em pl enário a fim d e
recordar ao s Srs. Conselheiros que a escola não os aceita como t~l.
Já é do domini o público a tourada que foi a pr imeira reuniãodo c.
C •• No entanto a publ i cação, no sábado ; da Acta torna possível uma info rm2.çã o mais pormenorizada.
No inicio es tavam present e s 38 conselheiros. São e sse s 38 que ~
r ao poderes absoluto s
segu ndo
o decreto, para decidir dos problemas
que afectam milijares de estudantes, empregados e docentes .
A primeira r eumião caracteri zou-se p~lo ataque maciço e organizado dos re ac cionários (que em núme ro são aproximadamehte o dobro doe prof essore s democra~ as ) liderado s por três ou quatro abertamente fascist as.
O objectivo desse ataque era a reint egração imediata dos saneados contra a vontade da Escola. e , po r t anto, baseada unic amente na vontade desses vinte e poucos conselheiros reaccionários.
A ComissãÕ de Escola acha que as reintegrações só deverão ser
possíveis se tiverem o assentimento da Escol• expresso em plenáeio e
nunca po r decisão de vinte e poucos doutores ou por imposição do Sr. M
i
nistro. Se a automonia da Universidade t em algum sent ido tem de ser
a Escola a escolher e a regeitar os seu s docent es. A Escola já fez r ein
tegrações e diminli.iu penas em plenárjo. Se alguem sofreu uma pena qli.e
considera injusta é para o plenário que tem de recorrer. A Escola
regei t a todos os fasc ist83 tenha ou não caducado o seu processo. E regei ta-os porque fascismo significa repressão, morte e miséria . O fascismo significa Chile, Wiriamu, matanças da guerra colonial, Tarrafal ,
Pide,etc. A re integr a ção de puofessore s fascistas dar-lhes-ia, junt amen
te com os vinte e pouc os amigos que já têm no c.c.,
grandes possi b~
lidades de fazerem renascer a antiga corrupção. O que esses vinte e tàl
nuerem é isso: protecção aos seu s amigos e repressão e vingança sobre
todos os democratas, incompetência ciênt ifica e pe da gõgica. E notável
que seja na Faculdade de Medicina, faculdade onde a corrupção atingiu
niveis mais elev ados, que os Drs. se mostram mais interessado s em ~
dar para a frente com o C .c_. .. To d!os conhecem a regra desta Faculdade
antes do 2 5 de Abril : filho de catadrático, c ateQrático era. Com a

ge s tão democrática isso torna-se mais difícil.
Com dizíamos, na primeira reunião do c.c. da FCTUC a escumalha
r eaccionária atacou em força9 Mas, .fê-lo de modo boçal e pouco ~ute
l i gente . De tal maneira que, neste primeiro ataoue , e apasar àa vant agem numérica, sofreram uma derrota completa e ht~ilàante. Exibindo
grande estupidez viram todas as suas posições desmanteladas chegando,
nas suas intervenções , a dividirem-se por já não saberem que argumentar.
Nem a tu tela do Pr. Teixeira Dias lhes veleu. Este conselheiro passou
todo o tempo saltitantdo de carteira em carteira dando instruçõ es aos
seus apaniguados sobre as intervenções que deveriam fazer. Mantendo a
sua conhec ida inexpressividade facial, s6, a partir de certa altura, o
rilhar do s dentes denunciou a sua derrota.
Ante s de entrarem na ordem de trabalhos os conselheiro s discutiram s e a composi ção do c.c. presente era a legal ou não. Concluíram
que os Drs . Pedroso de Lima e Janeiro Borges haviam sido indevidament e
convocados pelo que saíram . Os reaças aqui não acharam nada ilegal.
Alguns professores resolveram tomar posição sobre o c.c. pelo
que entraram na masa os~guintes documentos:
Documento nº 1;
Ao s er ccmpe ido a fazer parte do c.c. s~nto-me no dever de
chamar a atenção de toda a Escola, do MEIC e da população em
geral para os pontos que apresento abaixo. Sinto esse dever
porque sempre pugnei pela ~mocracia, pelo desenvolvimento e
pela actualização da Ciência e do Ensino. E continuo a lutar
pelo de senvolvimento e pela actualização da Ciência e do Ensiro
não em abstracto mas por uma Ciência e por um Ensino que sirva
as nece ssidades do Povo Português.
1- Que eficiência se pode esperar no desempenho de funções tão
i mportantes como as que o Decreto-Lei nº 781-A/76 atribui ao
c. c., se a isso se foi compelido sem quaisquer explicações e
se se tem consc iência de que a Escola não aceita um tal Conselho?
2- Tem-se usado, para defesa do c.c., o argumento da competênca.
Não terá o direito de intervir quem, não tendo competência té~
nic a, sofre os efeitos dessa competência? Por outro lado, no
c.c. os Drs. de cada especialidade estão em minoria e a sua
composição faz-nos recordar o júri das ~rovas de doutoramento
de outrora que tão contestados foram~
3- Não posso deixar~e sentir embaraço ao ser colocado num orgao
1mportante de direcção a titulo vitalício, que não dá
c ont as a qua~uer orgão democrático da Escola.

Não estará esta situação em contradição com o espirito do Artigo 121Q da Constituição que diz: "Ningu~m pode exercer a titulo vitalicio qualquer cargo politico de ~bito nacional, regional ou local"?
4- - Não posso deixar de me interrogar sobre as razões que levaram o MEIC a fazer os d_e spachos 375/76, 376/76 e 377/76 de
21/12/76 durante um periodo de férias. E não posso
deixar de protestar contra o disposto no D~spacho
377/76 : - "As reuniÕes dos Conselhos Directivos, Pedagógico,
Ciêntifico e disciplinar assim como as da Assembleia de Representantes não são públicas, podendo ape~as nelas participar os
respectivos membros". Independentemente de concordar ou não
com esta disposição, ela revela uma atitude paternalista do
MEIC pois o Regimento do Conselho Cientifico deve ser decidido por este.
De igual modo revela uma atitude paternalista e, pior fu
que isso, recorda um passado não muito distante, que repudio,
a disposição do Despacho nº 375/76 de que "o referido docente, •• •
deverá promover o envio à Direcção Geral do Ensino Superior
da acta respeitante à reunião, na qual deverá constar o nome do
Preside-nte
professor eleitoi'do Conselho Cientifico ••• Das actas das reuniÕes deverão constar todos os assuntos discutidos na respectiva sessão, bem como os nomes dos membros do Conselho presentes no inicio da respectiva sessão e no momento de cada votação".
Par~ que quererá o MEIC a acta e os nomes dos membros
presentes no i n.icio de c ada sessão e no momento de cada votaçãt?.
Este documento foi apoi ado pelos Prof. Graciano de Oliveira, Luis
de Albuquerque e Fernanda Aleixo.
Documento nº 2:
"Declaro que embora não concordando nem com a composição nem
com as funções deste Conselho Cientifico, sou no entanto compelido a pertencer vitaliciamento a tal orgão de gestão da Escola não eleito, nem represent ativo (constituido apenas por um
sector do corpo docente) e cuja actividade segundo o Decreto
de Gestã~ 781 I A/76 não pode. ser sequer apreciado r.nr outro orgão interno da Escola.
Este facto pode torná-lo desestabilizador da vida de
Escola, já que qualquer contestação revestir-se-á de um caracter de ilegalidade".

Este documento foi apoiado pelos Prfs. Mário Rosa, Jorge Veiga,
Graciano de Oliveira, Luis de Albuquerque e Fernanda Aleixo.
Documento nº 3:
"Declaro que é contra vont ad:e e apenas por imposição da lei
que me encontro nesta 1ª reunião do chamado Conselho Citmtifico.
As razões desta minh :t a titude foram já tornad:: ;_ s públicas em
comunicado do anterior Conselho Directivo de que fiz parte.
Nã o posso,no entanto, deixar de frizar que a s atribuiçÕes do
chamado Conselho Cientifico ultrapassam em muito, as actividades cientific a s da F:::cculdade, a s quais ali á s se continu8ID a
processar através do projectos e centros de
investiga ção do INIC, sendo de facto o verdadeiro orgão do poder politico dentro da Esco~a, Os amplos poderes que po s sui
são a inda agr : :_v a dos pelo f acto de se renovar a si mesmo.
A ausência de repr cs ent ::m tes de investiga dores, dos a s sistêntes e dos alunos neste orgão não se pode justificar a titulo a
algum.
Solicito por isso que, enquanto a lei não for modific ada se
permita a presença de representantes dos- investigadores e dos
assistentes, com direito a voto, e t ambem do;, alunos , estes
embora sem direito a voto em matéria de carácter cientifico".
Este documento foi
apoiado p elos P fs. Urbano, Graciano de Oliveira, Luis de Albuquerque e Fernanda Aleixo.
Depois o Prof. J. Providência declarou que não apoiava nenhum
dos três documentos anteriores enviando para a mesa o seguinte:
"Declaração
Concordo com a exigência do MEIC rel ativamente h comunic a çã o
da lista dos doutorados presentes no inicio da reunião e dur~
te as votações, como medida n ecessária para garantir o funcionamento do Conselho Cientifico livre de pre s sões externas.
No entanto concordo com a presença de representantes de assistentes sem direito a vote"~
E de nota::r a -:ingenuidade deste conselhe i ro que com a sua habitual infantilidade acaba sempre por se colar h direita. Há esperanças
de que ele se aperceba disso? Dantes defendia o c.c. porque os Drs é
que são a s compet~ncias( ao que parece mesmo para decidirem qual deve
ser a opinião dos alunos sobre a s qualidades pedagógicas dos docentes).
Na sessão do c.c., contrari ando a sua posição anterior defendeu
a tot al subservi~ncia em relação ao MEIC borrifando-se para a competência.

l

Chegpu ao ponto de afirmar que este C._C. nada tem que decidir mas só
~ ue propor ao Sr. Ministro.
Quem decide é este! Oh Prof.Previdência,
que grande cabeça deve ser o Sr. Cardia. E que iriam os a ssistentes
sem direito a voto fazer para o C.C.? Rirem-se?
Entrou-se no ponto 1 da O.T.: Eleição do Presidente do Conselho
Cientifico.
A eleição foi feita por voto secreto. Os "candidatos a reint'egradores de fachos" vot am masslvamente no Dr. Formosinho que, com 23
votos é eleito por maioria absoluta n a prime~ra volta. Este é o primeiro erro da direita pois o Dr. Formosinho havia de revelar-se to~al
mente incap a z de dirigir uma a ssembleia. De imediato o Dr.Formosinho
Salt a para a mesa e passa a presidir dispensando ~ auxilio do Dr. Albuquerque que até ai presidira.
Pa ssa-se ao 22 ponto da ordem de trabalhos: Análise de Casos pen_
dentes.
Começa então a golp;,_ça vergonhos a . Pensando que o presidente em
agora deles e que dispunham de muito mais de metade dos votos, a inda o
'
Dr. Formosinho não se tinha acabado de sentar atir am para a mesa com um
papelucho assinado pelos conselheiros António Soares, Teixmixa Dias, M.
Portugal, Arsélio Pato e Sá Furt a do, que nada tinha a ver com a O. T.;
que contestava a legalidade do C.C. aceite pelos subscritores
no inicio do reunião; que não oueria mais n ad a do que a reintegra çã o dos
isto contra a vont ~de da E scola~
~apelu
f achos sane a dos,
cho c:_ue viria a ser retirado da mesa e sonegado pelo Dr. Sã· Furt ado que
depois declarou, com o s eu ar bronco, ter-se esquecido do apaniguado a
quem o p a ssou. E o apaniguado t c~bem se esquecera de que o recebeu e
manteve silêncio. Deste modo este documento é o único cujo texto não
figura na acta.
Is t o demonstra a cobardia dos reaccionários quando se vêm acossa~
dos. Lá que o papel era vergonhoso estamos todos de acordo. Os re accionários ao cabo e ao resto só têm um argumento: Queremos impor a nossa
vontade e estamo-- nos nas tintas para a s r a zões. Vergonha da s vergonhas!
Ai se pudessem ter chamado apolicia de choque cmmo teria sido fácil
aprovar o vosso asquerosopapel. Se c á meterem o ~otelo o problema se~
rá facilit ado: ele não terá problemas em us a r a. pepressão e ameaçar m~
dar chicot ear os estudantes como fez em 69.
O pa peluchodesapa receu nos bolsos do extraordinário professor
Sá Furt a do, ma s sabeese o seu conteúdo. Pretendi a -se que:
l. A reunião era ilegal porque nem todos os prof e ssores (isto é
os sane a dos) tinham sido convoc a dos. Azar para os re a ças pois nem legalmente os sane a dos tinham, como demonstrou o Dr. Albuquerque,que ser

convoc ados.
2. Se pedisse ao Sr. Ministro que indicasse a lista nominal dos
que deviam ser convocados. Isto é, os membros do c.c. e da Escola são
ment almente tão menores que não conseguem f a zer essa lista. Só mesmo a
inteligência do Sr, Cardia.
3. Se terminasse de imedi a to ~ reunião e não se convocasse outra
enquanto o Sr. Ministro não respondesse. Isto é: os contratos pendentes de a ssistentes, a .homologa ção dos mapa s de se rviço , etc deverirun
aguard ar resolução at .é esse momento.
.
. F o,r JT1 o s i n h o
L
O Pres1dentel~a um pont ap e na O.T. e deixa discutir o papelucho.
Houve grande bat ::itada e perante a argument a ção dos professores contrários ao papelucho os a poiantes metem os pés pel a s mãos e as mães pelos
pé s e desorgani zam as su a s fileiras.
Entr a n a mes ~ o ponto de ordem:
"Que se p a sse a respeitar tiunedi atamente . a or dem de trabalho."
Lesto o Dr. Sá Furtado retira o papel.Vota-se o ponto de ordem.
Como seri a a bsurdo votar contra, os rea.ccionários a·ostêm-se, excepto um
tolo da quimica a quem o maestro Teixeira Dias não tave tempo de explic ar que er a imbecil vot a r contra o respeito pela ú.T.
Antes de continu armos
façamos uma breve reflex~o sobre os acon~
cimento s até este ponto.
Não restam dúvidas sobre o caracter org~~izado dos reaças,m2s há
mais elese estão mancomunados com os saneados
a quem servem de 5ª c~
luna dentro da Esaola.Com efeito uns dias antes da reunião do C ,C. houve
movimentações dos saneados chagando o Dr.C.otelo Neiva a afirmar que como
c at edr ático ma is antigo é ele o Presidente da Comis s ão Directic a Provisóri q e que s6 a ele compete convocar a 1ª reunião do C.C.Sabe-se que!.
le teve a intenção de considerar a quela reunião nul a (por não ser conv~
c a da por ele pr6prio)e convocar uma outra.Qonsta que terá desistido de~
sa ideta.O Dr. C9telo já deGl<U'ou que por lei é ele o Presidente e que
nunca abd~cou . do cumprimento da lei.Isto é w n insulto para quem conhece
as suas trop~i a s em 69,em que calcou a pés juntos a própri a lei fascist a quandof1:ha não convinha.
Não há grandes -ili'ú-.v·'idas de que os membros do c.c. que vieram def~
der a .I·eintegraçã o dos saneados contra a vontade da Escala actuaram depois de combinação com eles.• Não esqueçamos que os saneados têm estado a
ganhar sem trabalhar logo com todo o tempo disponível para se reunireme
organizarem sem problemas económicOs.
Por outro lado apesar da nossa vi t6ri a na primeira. reunião do C~.
N~o devemos substimar as forças do inimigo.No c.c. são numéricamanta s~
periores e se agora at a cam de modo inábil,eles aprenderã o com o tempo.

Além do mais contam com o apoio do aprelho de estado.O próprio _
ELP já lhes manifestou apoio pelo menos atrvés de inscrições nos murosd
da .nossa Faculdade. ~
.. :Todos os democratas devem permanecer desde já atentos às manobras do C.C. d~s saneados que devem ser impedidos da ,ermanecer na Esco.la. A esta hora eles já devem ter reunido para fazer a análise dos seus erros eplanear novo ataque.Com o Presidente do c.c. deles é-lhes fácil convocar nova reunião do c.c. na data que muito baa lhes
· convier e com a O.T. que lhes interessar.
Foram as massas estudantis juntamente com muitos empregados e do
c entes anti- fascistas que em 1974 deram, com os saneamentos, um golpe v:D
lento nas estruturas fascistas da Universidade. Só acções de massas pod~
rão eviatr o regresso dessas estruturas.Logo ntngaem pode ficar em casa
pensando que a Comi ~ são àe Escoàa sózinha e meia dúzia de Profs. democ~
tas no c.c. poderão evitar_ o seu regresso.
POde dar-se o caso de o Ministro,para dar um chairinho anti-fa§
cista,não querer forçar a reintegração dos saneados na Escola e preferr
pô-los a trabalhar no MEIC ou nas Comissões Científic as INter-Universitárias.Isso ainda á pior pois ficarão na solidão e segurança dos gabin~
tes a darem ordens às escolas.Não esqueçamos que as Comissães Inter-uni
versi t árias tem por objectivo "analisar e emitir parecer sobre:a)Os pl~
nõs de estu-do -de -todos--o-s curso--s de E-nsino SupeT--±-e-r ~~Leg-éd---men-t'e exist:e:n- ?~
tes e em funcionamento no ano ~tivo de 76/77,com refer~ncia ~sua iQserção e validade no contexto cultural sócio-económico portugu~s;b)O mé
ri to científico dos curricula,, das individualidades que , a qualc:uer título,desempenham funções de docente equip arado a Prof C atedrático,extr~
ordinário ou auxiliar,desde que não.possuam a necessária habilitaçã o académmca,com o fim de ser verificada a correspond~ncia entre a categorB
do docente e o mérito comprovado daquelas individualidades ".Decreto-Lei.
nº 769/B/76 de 23 de Ouuubro de 1976.
Continuemos com a primeira reunião do c.c. Depois da evaporação
nos bolsos de Sá Furtado do documento~entrou-se no segundo ponto da ordem de trabalhos:Análise de casos pendentes.Aqui ha~a 4 questões:Contratação de docentes,autorizaç~o de reg~ncias te6ricas,mapa de distri~
ção de serviço docente,contratos a propôr para pessoal p ~ra o La boratório de Cálculo Automático.
Logo que se entrou nste ponto veio ao de cima aquilo que alguns
professores haviam previsto: incapacidade de , hor"estamente , o C .C. dec,i
dir sobre questões de cada departamento por a gr ande maiori a não perceber n ada do assunto. Qu e pode um conselheiro ele 1 .uímica ou de Matemática
dizer sobre o contr ato de um assistente de BotâLic a ou sobre o mapa de s
s:erviço do departttamento de Geologia?Resul tou "nui to claro sobre proble

mas dum departamento devem se~ os professores, assistentes, estudantes
e empr~gados a pronunciarem-se. ~ daqui não há saída. Mesmo os defensores do actual c.c. viram-se em palpos de ara~a quando lhes eram postas quastões sobre outros departamentes que não os saus. Meteram de no~
os pás pe:!.as mãos e as mãos pelos pés. Alguns acabaram, no meio de
grande balbúrdia, por reconhecer que um tal c.c. é inoperacional. !
que um doutor sabe mui to mas não s a.be tudo. Serão os Drs. que se devm
pronunciar sobre a s qualidades pedagógicas de um docente ou os alunos
que frequentam as saas aulas?
No fim conseguiu-se fazer aprovar algumas propost a s no sentido
de serem resolvidos os casos pendentes e ratificar o que já tinha sido
em vários departamentos posto em práti~a.

..........
Se.
em alguns parágrafos deste comunicado a linguagem utilizada poderá parecer a alRUns tnconveniente ou mesmo irreverente 1ten- a que se renorta- e
do em vista o urgao/que reune os mais elevados expoentes da compet~ncia da Faculdade, tal não resulta de uma vontade de ridicularizar esse
orgãQ nem da exist~ncia de humorismo extravag~te nesta ~o~~ssão d~ Escola ·mas sim porque, por mais esforços que tivessem sido feitos para uti
liaar outro tipo de linguagem somente aquela a .que finalmente recorrem~
retrátava fielmente e com competência aquilo q ue se passou de facto na
"-
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