BOLETIM INFORMATIVO
da Direcção Geral
da A.A.C.

INTRODU CÃO
_,
t'

No início de mais um ano lectivo
a A.A.c. sauda todos os estudantes,
cr,l particular os estudantes do lºa-

no, ape l ando a que todos contribuamos cada vez mais para o reforço do
Movimento Associativo.
Este reforço passa pelo alarga-

~:, .

p erspec
.
t.J.Va da D. G.

tornar es-

te Boletim peri6dico, assegurando a
sua publicação quinzenal, sem prejuízo da saída de outros númerosque
as circunstâncias exijam. Passará
ainda a incluir mais informações so
bre a vida dos Organismos

Aut6nomo~
C~

mento e aprofundamento do trabalho

Secções da A.A.C. e Comissões de

das estruturas associativas, cultu-

so. Sendo, como é, uma publicação

rais, desportivas e pedag6gicas,toE

D.G., tudo o que nela vier incluído

nando-se fundamental a participação

~ da sua exclusiva responsabi1idade.

de cada vez mais estudantes em todas estas frentes.
Este número de Intervenção ~' so
bretudo informativo e virado para
problemas pontuais que se colocam
.já no inicio do ano.Uma análise mais

Isto não impede, antes pelo contrá•
rio, que todas as estruturas assoe~
tivas representativas aqui incluam
as suas informações, ficando desde
já o apelo a que o façam.

REFORÇA A A.A.C •

cada separadamente, tal como o foi

PARTICIPA NO TRABALHO DOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, DAS SECÇÕES

um texto sobre o problema da rees-

CULTURAIS E DESPORTIVAS!

global do trabalho da

n.a .

~

truturação das Faculdades de

publi-

Letra~

~

ORGANIZA-TE NAS ESTRUTURAS DE
CURSO DA TUA ESCOLA!

DAS ESCOLAS
ram desde já

Quando esperavam pelo começo do
novo ano lectivo

~oram

os horários e respect!

os àlunos do

va distribuição de serviço docente.

Departamento de Química surpreendi-

Aos estudantes de QUÍmica em lu-

dos pela notícia de que estaria pa-

ta contra mais esta arbitrariedade

ra sair um plano de reestruturação

da Comissão de Grupo de Química,poE

do Curso da autoria da respectiva

ta voz das posições mais re"t;r6gra-

Comissão de Grupo do Conselho Cien-

das na F aculdadB, e

tí~ico

te instabilidade, factos a que não

e com aplicação imediata.

~oco

de constan

são alheios alguns docentes

Segundo tal plano alunos que te-

~ SCOLA

a~asta

riam para acabar o Qacharelato de

dos pela

fazer 3 ou 4 cadeiras seriam

posteriormente reintegrados pelo H.

obrig~

p6s 25 de Abril e

E.C. e o que mais uma vez prova as

dos a fazer mais de 10.
Apesar deste plano ainda não ter

apreensões manifestadas na altura

sido superiormente aprovado, e da

pela generalidade dos estudantes,

Comissão de Grupo ter conhecimento

manifesta a ') .C. da A.A.C. a mais

do

completa solidarie d ade e a disposi-

~)espacho

da Direcção Geral do En

sino Superior datado de 26/7/78 onde se

in~orma

ção de com eles lutar pela defesa
dos seus justos direitos e pelo

o Conselho Científico

de~

de que para o ano lectivo de 78/ 79

mascaramento de mais esta manobra

não se ctcveriam produzir alterações

de objectivos claramente desestabi

sub-stanciais, os professores de Qui

lizadores.

mica autores de tal projecto fize-

TELEGRMíA

ENDERl~ÇADO

•

AO PROFESSOR TEIXEIRA RIBEIRO EH 4 / 10/78

A Direcção Geral da A.A. C. ciente de interpretar o sen't ir da maioria dos es
tudantes desta Academia e . certa do inestimável valor de V.Ex!.t como homem deLe
tras ao serviço do Saber e da Cultura do nosso Povo particularmente na

digni~!

cação do ensino na Universidade de Coimbra apresenta Gumprimentos e Saudações
Académicas.
CARTA DO PROFESSOR TEIXEIRA RIBEIRO
Coimbra, 11/10/78
Exmo Senhor
Presidente da Direcção Geral da A.A.C.
Venho agradecer os Cumprimentos e as Saudações que a Direcção Geral da Associação Académica me enviou por telegrama no dia da minha jubilação. B

~aço

-o particularmente sensibilizado, uma vez que nada me podia ser mais agradável nesse dia do que sentir junto de mim os estudantes da Universidade onde
ensinei durante perto de 44 anos.
Prometo-lhes que, muito embora

a~astado

do.ensino, continuarei a lutar pe-

la difusão da Cultura e Democratização da Universidade.
Com os melhores cumprimentos

TE UC

E

PAULO .fiUINTELA

SAUDADOS PELA ASS.
Os 40

oA

RÉPUBLICA

anos do Teatro dos E stu-

dantes da Universidade de Coimbra-TEUC- e a figura do Prof'. Dr.Paulo Quintela, fundador daquele grupo e seu director artístico duran-

~

~

te JO anos, foram homenageados na
Assembleia d a República.
A moção de saud ação, apresentada na A. R . foi aprovad a por unanimidade. Se a homenagem a Paulo Qui!!;

0)

tela era não s6 justa como também
esperada, a saudação ao TEUC e aos
actuais elementos deverã ser

~nter

pretada como o in e quív o c o reconhe cimento da Assembleia da República
do positivo papel tantas vezes desempenhado pelos estudantes de Coim
bra nas mais diversas tarefas.

MEDALHA COMEMORATIVA DO 40Q ANIVERS~RIO DO TEUC

~)

~, f)
~
"~~
I

I N FORMACÕE S
'

-

DAS SECCOES ...
~

PFITINRGEM
Estão abertas as inscrições na Secção de l' atinagem para o Hóquei em Patins,
borrirtas em Patins e Patinagem Artística.
Respondendo às novas responsabilidades da sua subida à

1 ~'

·)ivisão lJacional

a Associação Académica está a desenvolver esforços no incremento el a prática
destas modalidades.
Convi d am-se todos os interessados a subscreverem uma proposta d e sócio para o Hóquei, a qual po d erão obter na S ecção de Patinagem, que lhes dará ACE:':;SO
'-lRA'l'UITO AOS .JOGO :-:> DE HOQU!n EH PATINS, nomeadamente da
INSCREVE-TE

1 '~

Divisão

i'~ acional.

IN SCREVE-TE
F'AZ-TE

sOcio

••

JUDO
1. INI CIO DAS ACTIVIDADES

Esta Se cção informa todos os colegas interessados, que recomeçaram as suas
actividades para a época d e 78/79.
Os treinos dos graduados adultos tiveram o seu inicio no passacio d ia 11 de
Setembro e efectuam-se às 3 ª s,
~uanto

5~s

e

6~s

feiras, das 18 às 20 horas.

aos iniciados adultos, os treinos, com abertura de inscrições em 18

de Set embro último e fecho em 31 de Outubro, entrarão em funcionamento no

pr~

ximo d ia 23 de Outubro.
2. Oeslocar-se-á a Coimbra nos próximos dias 26 e 27 de Outubro, uma Delegação
d e .Judokas e Técnicos da URSS.
Do respectivo programa, constará uma recepção à respectiva delegação no dia
26, por parte da Associação :)istri tal de .Judo, seguida de um passeio-visita à
cidad e.
No dia 27, pelas 21,30 horas, realizar-se-á uma demor-stração que contará com
a participação de uma Selecção Regional, no Pavilhão do Estádio Universitário.
Dada a importância desta visita para a implantação e desenvolvimento da modalidade no Distrito, solicita-se a

ader~ncia

tudantes e de toda a população em geral.

macissa por parte de todos os ea

... DO CONSELHO DESPORTIVO

DESPORTO UNIVERSITARIO
PERSPECTIVAS
Em Outubro de 1977 a A.A.c., o

mo ano. I niciar-se-ão em breve os

CDUL e o CDUP decidiram formar o

Carnpeonátos Regionais nas diferen-

SENDU - Secretariado Nacional do

tes Academias cujas Associações de

Desporto Universitário, cujos obje:

E studantes e Centros Desportivos.

tivos visavam um desenvolvimento do

presentativos terão a seu cargo a .

D.U. em Portugal. Realizaram-se no

organização e realização dos mesmos

ano de 78/79 nas Acad emias de L is-

e cujos vencedores serão os repre-

boa, Porto e Coimbra, Campeonatos

sentantes das Universidad es nos

Regionais de diferentes mo d alidades
e cujos campeões se encontraram em

N.U. / 79.
A participação nos c.N.U./79 s~

Coimbra na disputa dos Campeonatoa

rá de mais algumas Academias que em

Nacionais Universitários.

1978 ( com Aveiro e Minho) e espera-

O êxito dos Campeonatos foi algo

r~

c.

que pressionou o SENDU a trabalhar

-se que a adesão a curto prazo 1 ao
SENDU,de tvora, Vila Real, Covilhã

na perspectiva de a breve trecho

e Açores permita a sua inclusão nos

der ser apresentad o um

o. u.

p~

novo e

com ampla participação d os estudan-

Campeonatos em Braga.

t

importante que os estudantes

tes. Assim dentro d e um plano a cu,;:

Universitários partJ..cJ..pem em massa

to prazo perspectiva-se a realiza-

para o fortalecimento do SENDU e

ção d e um corta-mato Universitário

ra que se dotem de vez estruturas

em Aveiro em princípios de 1979 e

para um D.U. a sério em P ortugal.

os c. N.u. em Braga em Maio do mes-
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•

FUTEBOL
- l.ACTIVIDADES DAS FACULDADES
Iniciar-se-ão na próxima Quarta-Feira, dia 25, os treinos abertos a todos
os estudantes Universitários que pretendam praticar Futebol.
Os treinos serão no Estádio Universitário pelas 15 horas.
~

necessário que cada atleta leve o seu próprio equipamento.
2.ACTIVIDADES DA EQUIPA DA SECÇÃO

Jogos programados
Dia 22 em Cernache, 29 em Condeixa e 5/11 na Cordinhã.

-·-

-... E DOS ORGANISMOS AUTONOMOS
O Teatro de Estudantes da Universidade de Coimbra, TEUC, vai
reiniciar a sua actividade com o seguinte calendário de espect!
culos com a peça "Nasceu Vilão, :foi jogral •••"
- 28/0UT - Lagos - participação no programa cultural das F es
tas da Cidade
- 31 / 0UT - participação no II Festival de Teatro de Amadores
em s. João da Madeira
- 4/NOV - Aveiro -convite da Associação de Educação Popular de Aveiro.
Vai iniciar-se no próximo dia 17 de

Novemb~o

um curso de :formação teatral in

tegrado no 402 Aniversário do TEUC.
Este curso aberto a elementos de Teatro de Amadores, Universitário e ainda a
professores de algum modo interessados na prática teatral conta com a orientação entre outros de Adol:f'o Gtltkin, Hário Barradas, .Jos.§ Barata, Joaquim Benite

o. Pessoa, etc.
Saiu recentemente o Boletim comemorativo dos 40 anos de actividade do TEUC.
Para além duma resenha da s.r.T.U. este Boletim in:forma ainda da actividade
regular do TEUC onde se inclui meia crónica da digressão do distrito de Castelo
Branco c uma entrevista ao n r. i' aulo '{uintela.

*

O Coro Misto da Universidade de Coimbra abriu as suas inscrições
Inscreve-te no 42 Piso da A.A.c •• Estamos no Organismo todos os .
dias úteis, das 15 às 18 horas.

*

A TUNA tem abertas as inscrições para a :formação duma Orquestra
Universitária. Quem o queira :fazer deve dirigir-se à TUNA até ao
dia 10 de Novembro, todos os dias úteis, excepto ao sábado das 14,
30 às 16 horas.

O CITAC - Circulo de Iniciação

Te~tral

da Academia de Coim-

bra tem para o semestre Outubro/Março a seguinte programação:
!.Apresentações do seu último espectáculo "0 Nosso Capital Vo!!_
so de Cadà Dia", no Porto- inserido no Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica, dias 11 e 12 de Novembro
-, em Coimbra e Lisboaa

CITAC

2.Abertura de inscrições para novos elementos e participantes
do Curso de Iniciação Teatral (25 de Outubro/23 de Novembro);

3. 27 de Novembro/lO de Março: Curso de Iniciação Teatral que culminará com a
apresentação de um espectáculo de autor português ( orientação artística de
Geraldo Tuche )

4. Encontra-se em fase de contactos e organização o XIV2 Ciclo de Teatro.

*

O Orfeon vai recomeçar as suas actividades!
~ já no princípio do próximo mêa de Novembro!

Inscreve-te! Participa!
Dias úteis das 15 às 18 horas
I

42 Piso da A.A.c.
Encontram-se abertas as inscrições para o Coral dos Estudantes
de Letras da Universidade de Coimbra, a partir do dia 9 de Outubro,
das 14,30 às 18 horas, nos dias úteis, e das 10,30 às 12,30 horas
aos sábados.
As inscrições poderão ser feitas no 1+2 Piso da A.A. C. • Se te in_
teressas pela música, se julgas necessária a descentralização cul-

.

tural baseada numa cubertura das zonas culturalmente esquecidas da zona Centro,
se pensas que f:1 actividade de um Organismo musical pode ultrapassar o mero divertimento e assumir funções didácticas importantes, se gostas de conviver com
os outros fora do quadro quotidiano e de maneira construtiva, inscreve-te no
C9ral dos Estudantes de Letras da Universidade de Coimbra (CELUC). B inscreve-te o mais depressa possível.

•

Tendo cerca de 12 anos de existência, o GEFAC -Grupo de Etnoografia e F olclore da Academia de Coimbra e, como o seu próprio
nome deixa perceber um Organismo Autónomo da A.A.C., cuja act!
dade se centra no estudo e divulgação da Arte Popular

Portugu~

sa. Tendo n6s, um conceito de Arte Popular que a faz radicar
na actividade produtiva do homem e não em instrumento de alie
nação e comércio. Isso é o que pretendemos com o nosso especáculo ao divulgar com o maior grau de humildade e objectividade as Danças,
s Cantares e os Costumes do Povo

Portugu~s.

No próximo dia 4 de Novembro vamos participar conjuntamente com o grupo
lemão ZUPFGEIGENHANSEL, num espectáculo

d~

b

PI

1 ola , de Canção Popular.

As inscrições podem ser feitas de 20 de Outubro a
s

~8h,

nas nossas instalações do 22piso da A.A.C.

20 de Novembro das 16h

..

CANTINAS
A D.G.

~oi

in~ormada

pela Rei-

toria de algumas importantes alte
rações introduzidas neste sector.
Desde já, constata-se a impossib!
lidade absoluta, por imperativos
~cionamen

de ordem técnica, de

to da Cantina instalada no

edi~í

cio da- FCTUC e que reunia cerca
1500 estudantes. Tal
dade

~

impossibili~

é ~ultrapassável,

pelo que

o

\

\

\

~\

\

encerramento destas instalações é
de~initivo.

Assim houve que

rar outras soluções, sendo

proc~
inici~

das em breve as obras de construção de uma nova Cantina, em pré -~abricado

pesado, com capacidade

I'

I

para mais de ).000 comensais, situada na

~ ua

dos Combatentes.

Brevemente abordaremos de novo
este

assunto, - ~ornecendo

in~orma

ções mais detalhadas, quer quanto

à situação das Cantinas disponí veis, quer sobre a possível data
de abertura e condições de utilização da nova Cantina.

CARTA ENDEREÇADA

A

DIRECÇÃO DA Sr:C ÇÃO DE XADREZ

COLEGAS:

Tomámos conhecimento da vossa

classi~icação

no Campeonato Nacional de Xa-

drez, e~ectuado em Aveiro no dia 8/10/78.
Pelo honroso 3º lugar que obtiveram e pelo prestígio obtido não s6 para a
Secção, mas para todo o Colectivo desta Associação,

~elicitamo-vos

mos que no próximo Campeonato s-eja possível melhorar a posição.
Sem outro assunto, Cordiais Saudações Académicas.

e deseja-

