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A Academia cumpriu o dia de greve deliberado pela Assembleia !-;a
gna. 2 cumpriu-o com firmeza e serenidade. Nada de problemas,nada de
de agitação gratuita. Em um ou outro caso isolado

em

que houve incompreensão por parte de algum colega,a situação foi

re

viol~ncia,nada

solvida através do diálogo esclarecedor,merecendo,a este nível,

esp~

cial referência a correcta actuação da generalidade dos piquetes for
mados.
O êxito desta jornada radica,em muito,uma justeza da posição as
sumida pelos estudantes;ficarão agora

mudos,esperamos,os que

tan~

ruído costumam fazer ( e fizeram) nestas alturas,alegando a não representatividade de uma Assembleia Magna por este não ter presentes
não sabemos que "número ideal" de estudantes (ou talvez saibamos •••
para tais pessoas, o "número ideal" é o número praticamente imposs!
vel reunir regularmente alegando depois

~sta

impossibilidade,para

que um possa decidir em nome de todos). O critério do "quoram" def~'
nido pela Academia,pelo contrário é perfeitamente

legitimo,profundame~

te democrático e justo,como -a prática largamente tem demonstrado

e

como esta jornada de luta demonstra exemplarmente. Ficar&o também
desanimados,e ainda bem,aquelee que,de alto das colunas ou dos micro
~ones

de certos orgãos de comunicação social,tanto se empenham,(e e~

penharam-se) nestas alturas,em desencadear campanhas de mistificação,

de :falseamento dos :factos e tentativa de manipulaç ão d .). s

. i ênci-

COL

as. O Hovimento Associativo em Coimbra,quer queiram ou n ão,é

c~ mocrá

tico e as suas decisões são determinadas pelos seus legitimo s org ão s
deliberativose não pelas pressões demag6gicas e repugnantes da imprensa que os contesta. Os estudantes,quer esses senhores gostem,quer
não ,são cada

vez

mais um grupo social ao lado das conquistas de A- .

bril e um bastião de de:fesa da democracia contra os ataques dos saudasistas do passado. Os estudantes são anti-:fascistas. contém com is
so

05

amigos. Contém com isso os inimigos.

A P.G. da A.A.C. saúda calorosamente

08

estudantes da Academia

pela .: firmeza e serenidade postes na luta e mani:festa-Ihes

a sua cer

teza de que a Unidade será ca'da vez mais ampla e a razão cada vez
mais :forte.

*
A Direcção Geral estabeleceu contactos,conforme o deliberado na
Assembleia Hagna,com os vários orgãos directivos das Escolas e com a
~-:' eitoria,no

sentido de a essas instâncias,apresentar a posição da A-

cademia quanto aos problemas em causa,bem como com eles tentar resol
ver alguns problemas pontuais que a jornada de luta poderia levantar.
Cumpre-nos salientar o bom acolhimento de que :fomos alvo por parte
dos Conselhos Directivos e a compreens'ão manifestada pelo Prof. ~ errer
Correia sobre o eentido de posição da Academia.

*

HANIFESTAÇl>ES DE SOLIDARIEDADE Cm.l A ACADENIA DE COINBRA
Várias moções de solidariedade :foram recebidas pela D.G.
A.A.C.,de apoio à luta que actualmente

a

da

Academia de Coimbra empre-

ende contra a reintegréilção em :funções docentes do fascista Cotelo
Neiva.
? oram as seguintes as mensagens de saudações recebidas:
-A. E. da Universidade do J.1inho
-A. E. de Medicina - Lisboa
-A. E. de Letras
-1\.

E. do 1SEF

- Lisboa
L'lsboa

-A. E. de Agronomia- Lisboa

-A. E. do Magistério de Coimbra
-Comissão Coordenadora dos Magistérios

'l

,-
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NAO HA

CUTELO QUE CORTE ...

n( ••• )Ontem,dia 6,fomos desagradavelmente surpreendidos ao ter
conhecimento que o Professor Cotelo Neiva,Director da Faculdade d e C1ências,exigiu que os alunos concentrados no
Ffsicas,aguardando a entrada para os seus
!l!P...~os

páti~

éxames,fos~em

pela polícia rE:quintando-se ,até a sugerir que se

das

dispe~
utiliza~

se o chicote. T emendo que o Dr.Cotelo Xeiva tivesse entrado

de

finitivamente para a flescola-de-cados-de-esquadra",onde já militavam os seus colegas de outras faculdades,a
dov de

C~ências

Tunta de

D eleg~.

avistou-se com o referido Director da F acul d a-

d e que afirmou ser verdade ter pedido que os alunos concentrados ::· frente d a I" ac tl l d a c] e d i. sper s sas s em mas nego 1l '1.11e ti '18::;:3 8
suge ~id o

a

l ti lizaçio do

chicote~

( in comu nicad o ~ a Tunta d e Del e gad os d e Ci~ncias de 8 .6. 6)

ii (

)

••• )

j'Te S ONTEH -e i-MO ';

:

C-imos g u ardas r epub l icanos, polí ci. as de segurança, ll edéis e a rcheiros
con'!icla:-l o-nos a entrar em exame u ma hora antes c: o seu com eço legal.
" imos n m "indi v·{ri u o" (qu e prime i ro s u spe i tamos ser in f orma d or mas ele
q u em

j e~oi

s nos disseram ser director da ex- r aculdade .le Ciências, p Lo .;:' .

Cu t ela Ne :5. 7a ) a coman d ar as operações paI i c iai5 •
-.-ir.los

l"'. rn

capitão da C .N. R . d e b igode _e '-' arinha q ll e nos

pro v oco ~l

com

d.quela s eg-:.- rança de processos d as "escolas"alemãs dos anos tr i nta •••
" imos a pide passar a pé e de carro e um snjei to matriculad o na L ni
versic1a .~~. e,

qL e, encolhido numa esquina nos ia apon tan c! o aos OC1.1pan tes •

; i mos P. S .P. no átrio v azio das

,

,

•

~.LCas.

E,quando às J horas,momento legal da chamad á,nos concentrámos no lo

cal em que ela normalmente se reali.a,vimos o prof.C o t e lo

Nei v~ ,conv eni e ~

temente escoltado,a mandar entrar "os que querem exame , em grup cs d e

5" .V!

mos que,como nenhum de n6s se mexesse e um declarasse que estáv amos ali
para assistir

~

chamada,o dito directorvgritou à polícia que nos

expulssa~

se,e insatisfe i to com a forma com que esta o fazia gritava:" - à chicotada!"; v imos o delegado de curso que,ao atravesséir o cordão policiado e s e
ident i ficar pedindo ime d iata entrevista com o Professor da Cadeira,foi vio
lentamente agarrado pelo prof.Cutelo Nei va e entregue aos polIcias mais
pr6ximos.
-;~ sto

vimo-lo n6s, alunos do 1 gano médico ,que ontem nos deslocámos à parte

nua desta terra vendida.E o que vimos,nunca poderemos esquecer~'
(in comunicado do l 2 ano médico, 7 de Junho de 1969 )

