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1.- A UNTÃO DOS ESTUDA1~ES CO~TISTAS saÚda todos os estudantes de Coim
bra que ao curuvrirem a ··loó}b a greve decidida em Assembleia Magna e ao comparecerem
massivawente, de uma forma poucas vezes vista na Academia, à. Última Assembleia Mag:na,
deram uma resposta decisiva a todos os que visa.11 destruir o~Movimento Associativo
dos estwh.u~.es., O orgão maximo deliberativo dos estudantes de Coimbra ~ tradicionê:_l
mente a A. Magna e não h~ "consulta domiciliária" ou campanha de desinformação n2
irnp c·eJJsa que faça recuar os estudantes na defesa do seu movimento e das suas estra
turas organizativas. A UEC ao longo deste pro0esso esteve algumas vezes em desafc;:_r
do com a gr eve geral como forma de luta exclusiva em determinados momentos; estiv~
f!h ) S
em desa~orclo COm O propagar da ilusão ~ que esta luta poderia saÍr rápida e !P
t almente vit oriosa, mas isto nunca nos l evw a desrespeitar as decisÕes da AM ou a
insultar os e studantes como os meninos da JSD fazem hoje .
o tempo j~ dernonstt'ou

a evid~ncia

a just e za das n ossas apreensões.

A ~ltima AM f oi uma estrondosa vitÓri a para todos os estudant es que r~ei
tam o r egresso _ao passa~~~i~n~s~t~}~-~~~~i~c§ã&o~Yll~·y~~~r~s~ijt~~pr~iu~~-L----------------------=~---=~------~
QQando agora 1 os. barulhentos p~pilos do sr. S~ Carneiro vêm reclamar por
" C.emocracia" alegando ir~·eguJ .a.ridades da mesa da AM, mentem e mais grave que isso
mente!I) c onscient emente . lil.àntern porque já verií'ina ram q:ue nem o apoio de Cardia e dos
seus r ef®rendos e medidas r e pressivas oÇnsegu.em garlb.ar 0 apoio de largos s e ctores
de estudarrtes, mentem porque t êm medo de defender pÚblioaJnente a entrada dos sane :-.doa,
... - ~• fr~gll
• . porque sabem que de f ac t o nao
,.., h~ ne nh uma
ment em porque a sua argumenvaçao
insonsti:ucionalidade nas rei~indicaçõe s dos estudantes( n9s s9 queremos que os s a
neados nao sejam colocados na Universidade de Coimbra), me nt em porque sabem que f oi
Gardia e os s eus correligioh~rios professores do CDS e PPD os directamente responsáveis pe la int errupção do normal funcionamento da Universidadeo
E se a algu.rn, honestamente t ainda restam dÚvidas da vontade maioritária
,.
dos estudant es de Coimbra, que se l embrem da expressiva v ot ação que se f e z na ~ltmma
A.t'\'1 em t orno do pr oblema de fundo da luta estudantila 11 Sim ou não à reitingr a ção dvs
saneados?"
Se a repre ssão e a chantagem não fizeraem v er gar os estudantes de Goimbra
não · serao certament e cort inas de fumo da JSD que irão virar estudantes contra es! :-1.~
t e s, que irão l ançar o des cr~clito sobre as Assembleias Magnaso

2e- DOCElfTES P~ACCIONlRIOS QUEREM ENCERlli\R A FCTUC
Foi perante o espanto geral que os estudantes de Cie~cias tomaram co~e
c i mento que um grupo claramente minoritário de professores depois de reaberta a Uni
v ersidade por decisão ministrial decidi~am fazer greve às aulas como forma de s olida
r i edad.e com os saneados. Acusam os estudantes de exercerem "coacção física e moral
sobre os profe~sores'' insistem na "dominação da faculdade por grupos polÍticos" ,mas
n9s pe r6~tamos: que pretenderam afinal estes senhores?
- Ser~ que aog fazerem greve,sem qualque r decisão democr~tica por part e
do corpo docente que a le git ime estes indignos professores não prosseguirão ob jectivos
p o l~ticos e parti dários?
.

'

- &=>..r-~ qt.le esta g_;reve não ~ uma fcrma (l e p:.-essão sobre o MEIC para e:i.e
a~,:rr-a.r a. FCTUC? 'E como rea,gir-<t o MEIC face a este desrespeito das suas decisõe s ?

Ir-lhe~ descontar o tem~ de ~ve no ordenado? I~ fazer um referendo aos prof~ .s
sores da Universidade? Ir~ pur·a e simplesmente o.emitir es"\4es senhores da Função P-~
blica?
C1aro que o MEIC não farâ nada distct
Os objectivos são clarost encerrar a FCT'UC. para mais f~oilmeni':e a pode ·- ·m
C.epois cont:r.vlarc.parti~riamente. Imped.ir a salvação do anoo•lecti-vo aos esttY.la.rrt.t ._.
de Ciencias.

A UEC alerta tod.os .os estu..ia.nj!3s de Coimb~ -para mais est~. grave prep2,
'ttn.cia de ê.lguns professores de Ciencias, os mesmos que no c. Oien-t. ifico exigh ·am a
~stribu.:i~o de serviço docente aos saneados e exige q_ue as entidades oom~-,eter.'v es
l'.otneadamen.te o lteit'o r da Universid.ade tomem as medidas necesf,4rias ao normal f 1 M1,0
n&nent o d.a.a ê.U.las na FCTUC.
E j~ agor-a pergUnt3A:nos~ porque não são divu.lgad0'6 os pr o ject~s Çae "'·.. ~1
runs professores 1. sem qualq_uer consulta à escola e.nd.a.m a tramar com o MEIC s obre
!, fu.t·<l.l'O da FC'l!UC e d.e.s Engenharias em Coimtra? Talvez a.Bs.im se compreendesse melhor
l,)Cl'q\le p~tend.em estes senhores er~rar a FCTUC,

~ ... A DlREI'rA E~.!=?E NA D~;'\RA~J\0 PEDAG6GICti
Um primeiro balanço das di&'\!.OO.ties q:ue se t~m realizado nas escolas sobre
\ i'erma. de reaolve-r os probler.~a.s pedagÓgicos existentes permitem con~luir o Sf',)l.inte li
a) ~ comu-aistas e outras forças democráticas tªm-se empenhado em ~r:;,
tarrtar propostas realistas de ~lva.ção o.o ano lectivo. q:ue nã.o passem por \l!Ila de!S!?d.a.
9M da qualidade de ensino e da avalie.ção de corJheoimentoa.
·
'o) A di~6i ta tanto estudantil tomo a n!vel de professores procura P t)t'
~odo3 os meios, os tna.is er...capo'tad.os passiveis boicotar esta acção q:uer defend~:-. d.o
li' opostas que ooutemplem menos tempo de aulas, q_uer -pr<>Otl.Z'ando boicotar reunio0s, 1aer
dzendo qu.e os :studantes narl a têm a veP com a solução clnEL seJ.W_ .P.l'QJ:>lemas e _~9 s e
~evem submeter as decisões da gestão (nestes oasos de direita).

A UEC não pode deixar de denunciar esta acção da direita estudantil _e
·..ocente que mais não visa que criar uma situação de c a oa no ensino, para mais f~.C' -i.!.
t\i;rrte depois lançarem as suas ato!"'!i.oad.as sobre as for2as progresita.s e os estu.dla• ; ·3 S
~~~bilizando-oc por esta situação.
A ~8C ciente da gravidade da situação que se vive na Academia, ape :~' ~ -::~.
nobilização <ie todos os estudantes pelos seguintes objectiv ~~ de luta:
:, Prosseguir a exigência de abertura de di~logo por part e de Car:iia ~n
de saneados.
~. Salvar o ano lect ~.vo com um mínimo de perdas pedag Ógicas •
.; .. Isolar a direita estudantil e docente na sua acção provocat<?'J. i a de2,es
ta•ú lizadore._
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?or isso apelamos f a todos os est-.1dantes que se integrem na conc~'mtraçoo promovida pe~ DG junto da Reitoria, hoje às l7h 30m

A DIRECÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ENSINO
SUPERIOR DE COI:MBRA

da
UNTÃO DOS ESTliDANTES COMUNISTAS

