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Recrrtegrad.os na fu_ny-~o pÚblica. po:r disposição conti tueional, por~eus p~·ess8s
sido co?\cltüd.os 9 . m3 profef_?sor9s ~ados pela FCTUC viram-se a.Gsifil n D, pos

'lB.O 't~rem

sibilid.ade ' de legalmente r e entraz'err: n~ f a.cu.ld.ade que ntinca se fartaram de despre!l!~
colaboranã.o abertamente 0 om o :fascismo ou adnünü;t:ra ndo-a mal;
.Jominad.a pelas forcf.l.s mais reaCBonárie,s d.a nossa escola a coordenac.ora do CC
uão perdeu a cpcrtunid.af,e ele 1.ütra.pe.ssar deCiJ?Õe s democJ:>e. ~iGas tia escola e ofenifi.er
,r; sentimentos a:ntifa.scistas da generaHda.de dos estudantes, reer.teg~z~rko.no serviÇ•)
d. \Ceate ela i'act.ll.dade h~mens ?OtOO Ckrtelc Neiva, Simões · R:Jdinha, Pinto Coelho, Victor
Crespo, r ecorrendo por vez-es . a métodos vergonhosvs co mo é o caso de Cote lo Neiva. (;
d.e~~~t-t,~ de Ge-ologia viu o seu mapa · de serv{çó docente r egei tado pela coord.enr:PS~ elo cc -porq:u.~ 1~ .não. se encontJ:~ava Cote~o l'~eiva, Reitor da Univolifcidade ao 25
Jie Abril e oon.bevido u.emtJ'.l.Cfante de est'-C'.d.antes á políc;.a,. _
Qual a posição do governo, que se reclama socialista, face a este problema?
Carüia na linha d.e J&;oda e. política à.e recope ·c ação capitalista do seu governo de q:v~
são e':emplos é' d.evolilçãode.~ epprel::las. ént :•'e5n=mc:l.onadas an pat"!V0na.t~, a ofenciva cc / ~
t )"a :\ RA. e · o decreto de ges:t ão da Un.i.v eru idade, .não_ abdica da e:ntrada de Simões Re. d.i:-m.:\., Pinto Coelho- Vic-tor Crespo .. Pol; outro lado sabe-se que ~i.a. tem AUtrf'S
P.,"':'v jeetos para a nossa...est'J'Ql? Jpvl·~-9 _mais ambicioscs, os quais teriam ·~· ~ i14.~c1...iata o enoo:.."ra me.."lt o das Er4Q'"J.111arias em Coimbra que let;aria:; os inter~ses d~ c>;!!_
t'>na~ dG es-tué'.mtes '!Tem ·c·OO!ef- 0 acf-m~mento da faculdade de largo seetor pr("lgresois·~ J.
d.-::; pesso:ü docente. Mais uma -v-ez :fica b.<mi claro que"Tldespreza os mais elementare~
Pl""i.n:::i pios clemocraticos, quem não t.em pej~ de utilizar métodos repres:i!i~os para im-~
~~· c. sua vontade contra a vontade e~~M da. nossa eGoola que se sente no direi t 0
~~ não querer conviv-er com homens que a ul·t.raja::.~e.Jl ..
Que pret.ende (') coortl.enadora d;.;.; CC ao m3Jtlobr<1ljlas forma s ma.;.o ob~.,\.t'~s .para a.
t·~ 2:mra.da. dos saneados senão a d.eooetabilizaçã.o da escola para mais facil mente o
l~c poder i.mr)vr as suas med.idas repressivas quanto ao fut.:u..l'o das Engenharias.
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Em face desia si i1.1.ação a célula da União dos Estudantes Connmista......, da FCTUC
l:~e:r·a:

l~e a escola s e deverá ma.nif'e~~tar através de -todas as :forma!'! que estejam a..o ·

seu alcance o mais vivo rept~.d..i..o pelas decisÕes ele. coordenadora do CC e d•
ministr,., Cardia quanto á reentegra.ção dos sa.nee.d;:;s, fazendo sentir a esoes
senh·~res qu.e wo queremos c?+rapartilhar com eles as mesmas salar4 d.e aula,t;.

porqt.1e a nossa memória nao é curta e não nos esquecemos do pa.ssa.df'l, das

centenas de estudantes que :t•oi--am presos e expulsos pela e.cçã~'~ de tais sen· hores

o~

pelas mãos

da~le~

a quem serviam.

2~_e na actual situação da PCfl'~~'JC:

Cllm

a. ofensiva mais geral que se desenvolve

contra ela a niv:al intern~ e minist:cia.l deveremos l.'efletir todas a.s formas

de lut ->, aliando a firmesa á ma.lesbiUdàde sufeciente para impedir males
mai·"~res para a. nossa escola. e para os estudantes em particular. Nomeadamen-

te alertamo::; todos ns coleg::>.s pr.ra os perigos qu.e constituiria. para a. escola

a a.depçã(l d.e formas de acção que impedisG-e pela. violência fÍsica a. entr~
des eanee.dos

1\8

escoln., (".riando c.or..d.ições para urna intervençã.9 repressiva

dq lt!EIC de consequências imprevisivas.

3--Que o encerrament o -da fac.1.1:i.dade por ordem elo Conselho Directivo Provi s Ório,
atê ao fim da reu.n:i. ã o d.a Ac s e mble i a ele r e presentantes que se irá pronunc~
ar sobre o problemg. dos san·3ados9 ê correcto porque impede n13. prática a c on
· cretizaÇão · de . a c ~;ô e s provocatórias que colOcassem a faculdade perante a
po~í-t:Lcé:. do facto gon"'w11~do .

A União dos Es-tuda,n-tes Comuni s tas certa d.e interpreta:.·:

os · intervsses

u.nHários. da maioria da população escolal' apela â; mais ampla unidade de
todos os ~studantes , _ professores e fu...."lc io:!"léÍri _o s e t odas as organizações
progressistas no sentido de .'opormos uma barreira e fi c ,_ , ~ . ,o aseenso da
direita na Univercidade o
·,

O Se':)retar:i.ad.o cia ·-C61U:ià ·da
Facc;.:ids.d.e de Óiênuias e rrecnolog ia da U.,C. da
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