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Cotelo

I~

(Professor

c~tedrático ~

saneado da

PCT~JC

pÓs 25 de .~ril;

-Colaboração cam as autoridsdes policiais na repressão estudantil
-Acusação de funcionários do i"iuseu e Laboratório de 1"linerologia de ameaças de despe-

dimento constante

por razões

L~justificadas

-Arbiir~~edade na atribuição de subsidios e bolsas de estudo

-Activo na repressão sobre o IvIovllLlento Associativo
-Impedimento de reuniões de estudantes
-Denúncia de estudantes

à Pide/DGS

-Director da Faculdade de Ciências em 69

I~

-'~eitor

L-",..,..--__

~

da Universidade de Coirnbra de 71 até 25/4/74

---_._ - ----------- --------- - - .
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Cotelo Neiva,simbolo do fas cismo na Uni versidade de Coimbra até 25/4/74,serventuário fiel dos

1"~~ 's

fascistas,figura motor na actividade repressiva na Universidade de

Coimbra de 71 a 74 (desde a permissão de invasão das instalações universi tári:3.'3 pela
licia até

à denúncia de

estuda~tes

à Pide) foi reintegrado na FCTUC 9 em

pela mão do ministro do governo PS/CDS, Sottoms;vor

f~~ções docentes

Cerdia, completando assiro o quadro da

reintegração de professores clara e inequivocamente ligados ao
tas, contra o protesto e indignação

p0-

regi~me

fascista, e iropos-

da Academia,no passado ano lectivo.

No momento em que nos mais diversos sectores da vida nacional se assiste

à

escala-

da das actividades fascistas (que nas escolas se senteeL~punemente,sobretudo no Ensino
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Secundário),no momento em que o C~verno PS/CDS pross~~e a política de recuperaçao capit~
lista e de cedências ao Imperialismo,também no carnpo do E~sino se reflecte tal politica e
esta medida é uma das suas expressões 9 que não surge fsolada,antes se efl~1adra na acÇão
destruidora das traP~formações democrát~cs.s e de indole progressista,do ponto de vista
da vivência escolar e pedagógica. E no dia a din dGS 'escolas são visíveis e sentidas as
suas consequências - é prepotência dos Conselhos Cientificos,é o aumento da selectivid,E,
de e a intensificaçõo dos ritmos

de estudo, é o retorno oos velhos métodos de aquisiç50

e avaliação de conhecimentos.".
E tudo isto,sem ouvir a opinião escolar,antos contra ela,sem atender
des

) ~e

às

n~oessidQ

desenvolvimento e aos int8resses do Povo e do P8Ís,ignorando e contrariando

Constituição da RepÚblicojantes ater.dendo às exigências das forças mais retrógadas
socicdDde portuguesa e

às

~nposiç~es do

a

da

FMI.

Nc campo de. Educação e do Ensino,quem melhores que os fiéis o prcsti.lTlOSOS colabor~
dores do fe.scismo,para a aplicação ~G toda esta política'? A sua

longa prática de repre~

são e imposição de medidas de carácter anti-democrótico e anti-estu~antil,é a garer.tia
de ''maior eficiência" na sua aplicaç2ío~
Todavia, também não duvidamos de que esta escolhei de alie.dos acaba por ter um preço,
mesmo p:Jra quem os promove,como o eltesto. o facto de,o. nível de certos escolas,o. própria

já. "ultrap.::Issoda pela direit.:1.",ou mesrna interpretada e aplicada à
leitt.1ra claramente f DscizCJlte do que nela é proposto.

político. do MEC ser
luz que m.Q.

Cotelo Neiva não é apenas ''mc.is· I um saneado. ~ um dos símbolos do fo.scismo no. &02
la. E como tel continuar6. o. actuar se lIíhe fbrem atribuídas funções docen"ces, oo,pior ClÍ!!
dallqualquer cargo de Direcçõo. A provó-Io,estéi o facto de t ol individuo (recusemos o
designaçeo de Professor),jó depois do 25 de L~i19tcr requerido a acção da pol{cia contra os estudantes a pretexto
éJ.

piam:-

3.

dcstes,no. suo primeira

~'bgnQ

depois do. Liberdade, "estarem
~

relva do Jardim do. Ao P.... Co"!

Todos sabemos ua reintegração de outros sa.~eados,Gm funções docentes,nas várias Es
colas da Universidade 1 contra a posiçeo dos seus orgãos democróticos. É a força do Poder
e o p:x'ter da força,que :L."npÕe às escclas docentes quo estas rejeitam. Nas nem sempre pela
mesma razão,e este é um ponto fundamental. Em casos como o de Cotelo Neivo9tratam-se de
destocedos quadros do regime fasciste,que não deixaram de por em prática o revcmchisrno
, • • É
,
que lhe e' propr~a
., uma provc "
c::\ÇCO Q Academic,e de umc dimensão que 1 1'1'3 ste donunio,ul
trapassQ tudo o que,até agora,tc~e de suportar do um ~ autocrótico e desestabilizador.
E isso impÕe

UIllQ

posição. Desde jéi,a D6)G. mo.nifesta o seu mais vivo repÚdio por tal med!

da. Porérn,ueverá ser a Assembleia ~bgnn

Q

definir o. posição da Acadamia.

Nessa modida,a DoG. da AAC toma já a LTlicictivo da sua convocação p<"u"a a prÓxiIt10 3i!!
feira,dia 9 ele rloio.
Apelamos à particip::lção lnossivo dos estudo...'Ltes,pois que ostá· cm jogo,mois do

que

Q reintegração em fUi~çõeS docentes e directivGS,de um sonoado~trata-se,isso sim,do per!
go de reocupação do aparelho escolar pelo fascia"no.
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