Uma nota ofieiosa do M. E. IV.
sobre a situação na Universidade
0 MinistéTio di/, Educação mo prat1caodos. em a,J,guns caNdJcÍ;(JIUJ,l distribu.itt a 8 egutn- sos. detitos que ccmf]gu.ram
te nota o;ftvíosc. :
crimes comuns, ohega.ndo-se
até á injf\IIria pessoa.!, á amea«1. O Pais roilihece já, artra- ça con·tra a integridade física
' vés dos órgãos·da Informação. de professol:'es e estudllJltes e
á. situação anormal que se ~- á d:lnilf!.calção de instrul~QÇóes e
rou nos ultimos dias nas Uni- equ~pamento.
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Ora, .de todoo e sab1dO que
0 Ministério da EdJU:Cação ~ta.,~gr~ção p.roosegue, c_~o
Nacional! tem seguido att<nta- .Gs SfUS. ~romotores. exti_>res.ssa. mente a eVOlUção dOS aconte- m~n~e àlflrmam,~çibJ~C:~?S eXdmentos; mas qu.!s ll'glllarda.r cluswamente po~ltkos, e,_ l~o re!ato e owvi.r o .t:iaa-«:er da.s çada. n~ precns~ momento,
a.utOII'idades a.ca.dlém1ca.s, antes ~~e
do ~a.Js P'~a tende fix·ar . a orienie.Ção qúe llh~ tai' pa.raGJ!sa.r .e Jaii!pedlr a reCompete braçal!'.
.,
f~ dO ellSlllO ~or, há
2. Os grawes incidentes ocor- d1~ anunciada ao Paas.
ridos dÍ\lirante õ préséntê -ano_ ·v~rl(f.ca,.se, P,Or .. OJUtro ~o.
leetüvo têm sido provocadoo que as Associaçõ~ de Estu-

a..E:m

náJri.a e des~r-utiva, com siste.Aos primeiros ctlíll11P,l'e re~:ll!á:tJco recUII'SO á p.rátk<~: de provatr ~s atitudes que a.Ucp.
_l'legalldades e ,pr-o g r e s s· ~v o tam e mo.stra.r, com f1l'ffi.:za.
SJbandono da dcle.sa .dos Dnte- as consequências do caml~
reSS'es. •
seus s6<;ios e de que estão a trL!Ihar.
w~ ~ogo cons•trutlw<: que 0
Aos seg'Uil1dos há que exorMinistério da Edlucaçao Na- tá-los ·ao regresso á · noJfi;ll~
cional tem - ~ces·Siam..terrnente d3ide dos .9eus traib81llhos; .ta~
pro•CJUrado q'Ue 8'11 est:albeleça. mentando a indilferença -.(:0~
Ul'ge, pói,s, torrn.a1r providê~. que :mUii'tos se abstêm de ttelas eflcatZes pa.ra pôr termo lil&Í' posiÇão, colect~<v~nt-e,
a es'ta .s,itu.aç~o e P~W!l (!ei(esa no6 momentos e nos tl!Ocais t>m
das Jilbe~ad~ in<l.iJvldUJ3.is de . que a i.nt~:igêllcia. e o bc.irilprofeSsores e a~lunOlS, ,prejudl- -senso eertll'mente tritmf31'i8dl.
cadÕS peila. _ inter.ru~P:Cão dos . ~fim, nes~ ·11Wffiento cl«')o
. tra1bal:lhos ·eSÇOJ!a.res, - p~ildên~ sivo pa.ra. a Unilve.rsJdade em

?Os

cias essas 'qu-e, aliás, a opi!nião Portluga1, não .se pode deixat'
publica te~ vlndo COnl justiça de faiZef' lllll1 veemente 8fP910
a recl~ma.r. . ·
.
para que. na serenidade d~
a. Perante o que .resumilda- ~rta.ment.<>S ·e na. 'reetidão
mente · rhca eXIp.osto, o Minis- das atitudes ...os un!<versitárict
· por ~s a.liunos . decididos dantes, nomeadamente atra.. tério dá. Edu<ea.çáo Nacional portu€ueses possam dedlJCa.í·a oriar 'llllll cl~mâ de perma.. vés das .pwb:lca.çõeS que e!a- mfo!'lna que, oovidas as aJU'to- -se á 'reflexão e ao eSI;Ju;do, !Pe!I'•
-nente vio:êncla e agi<tação E, boram e disti'llbúem, têm vi:n• ridades · 8J{l8JdiemLcas, foi' d~i- miti:ndo o funclonaanen~ ·e
segundo informJam
au1ori- do a desenvolver cada. .vez dldo a,doO\ptai uma Iinlh:a 'Uil1i - COtl61bora.ndo na reforma d:.a
daldes ~adlémicas, pa,ra ru:ém ·m ais intensamente -. 8JC'ti'V'id~ forme de condwta, que vai ser in.stitUJ!ção a que pell'fencem.
pe mu~ tas e vàriillldas_ ilnf·r&<c- 'des de natwr~a pol~t!ca. fa.- i me dia.trumente . comunicada, - NC6ta. linha ·de orientação, ~
ções disc~plinlllres, rorann mes- . zendo prQPi,.oorundlã. revolouci~ · COJm a.s .re61pecti1Vas instruções, Mlni.stério da .Educa!Ção- Na..,
C.-----------'---------"-~·
â todas a.s Unilversida.d<es.
ClonaJ não deixa.rá de fa-zer
Entre _outrçs. saa1enUam-se ·t•ooo quanto estilver ao
a!Í·
ôs ·séguintes ·a.spectos: . ·
· canoe.>> ·
·
a) A C<Jn{!i;ção de est'l!''da.nte I
não ,pode isentlllr nin.g;UJêm ·da

as

-'----

reu

21p.Ucação do <liircito comum
do Paá.s, pelo que - t.odos os
crJmes pra!Lca.dos dev·em se:: .
comuni•cad<lls á Pol~tcia .Til.!dlciária.
b) A ordem e a di~ciiP'Nna
i são eS·:;endais ao f·unciona.mento normrul do oo!"Viço
1 lY:ioo eSCo:3Jr, !Pelo que t<Jdas
'j as lnfl:'a,cçõ-es dtsciJpUna,res cometid!!lls da,rão lu,ga•r aos . cor,
· respOndentes proce&Sos d:i!S'ci•
I1 p 1'ma•res.
·
.
c) A ·gmiV1da,de de .certas l!n·.
frrucções não ..consente que os
seus · autO.r·~s · ·contin·uénn a fo:-e•
que.n ta.r os e.stalbe!lec!men tos
onde estão m rutri·c-UJ!,a>dos, 1pdo
que dete·rminrurão a .s•us1pensão
' imediata. dos lt'e~íÍJonsálveis.
:

P'll· l

d) , A

o!Dslmção ·

nel_ilber~a

á reMização das aUi:as nao
pode s·e.rvl r jpan:·a fbene:ficiar os
infr:a;ctores, ~redu'Zindo a- una-téria d o ,p•r{)gorama, pe>Jo que
dwe ser sennJpre oibself'Vado o
1'dvsposto
no a~rthgo 64;o, § uni-·
oo, do Esta,buto da InstrUJçã?1Untv-e.r.sStáda,. que manda a1fl.- '
Xatr
sumário d'á Iição;· e on. siderando o seu >contendo mabéria · de exa,~-e. .~
.
e) .M Asso.cia;ções de ~stu
dantes não IPOde•rri .oonti!nualr
a .eXO!'Ibhar -dos sell.l•S fins, pe:o
que d everão ,cessan· tod_a . a act1vLdade ·de •prqpaganda poi:dtlica e toda a wct·u;a.:ão li!~.
1que nadta. têm a v·e r oom a Vl·

I

I

ó:

[da da Unive~sida.de, ~ . o
I que se SJU6dta.:ao aou:~ti'Ca
! mente ás san.ç;oes ;prevl.Sta\S na
IIei.
·
..
_
f. ) Os edilfkios de utllltzaça.·O
comum pe.IOlS estudantes, d!!·
\

sighadamente as ca,nt~nas, .I_tao
podem se,rv_ir para fms dilf·el!'entes daqueles a que se d~s.tinam, · pelo ·que t&ão ·de ·ser

enoexraldos, emibOra OOUJl ..m anifesto - -prejuruzo da malod~
àcS estud!am.tes que mll!ito se
deee'jar!a evitaJr, se forem lUSa·
dos pa.ra O'U'tros fins.
. .
. g) ..Desde que as ~>ton~
des a,cadémiJC!lS se veJam Dm-

.JPOsSltbiil!itáda.s·de Jllll&nter ,a dis-..

noe

. c~llria .
et:ilfíiCÍJOs ~)JI]J~
·qüe .. Dhes .. eStão· C(l'Illf1ados, o
"ii'e'Stalbe<lecime.nto- da o.Tdem
• a,ssegutrado [>eilta. aJUtor4~

~~e - ~nte, fwruri~ ~
reaponsá•veis ,pelos ~ '!le
inõisciplina ()lCOl\l'ldoa

'm.dçiWi; .

a . todas as ~qUJêncJ·~ :!§- .

gaios. .
'
. ·· ~
.. 4. Não é sem~',·.. •.
goa que 0 Ministério óaJ·. ~ .

cação NaiC!onatl ~l'at .' êSt.a
trlSte situ>aJÇão as que o ~1:

visíno ~ uns e a fP8SSl!V.Ifd!ade

de ()IU.'tros condurtkam
Fa.ouldill!deB
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cert~s
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