
EDUCACAO __ 
- �-:-. A FACULDADE . DE CIENCIAS 

(RROS V(Rlf ICAOOS NAU INTERROMPERA A ACTIVIOADf 

NO PR((NCHIM(NlO 0( BOl(TINS 
• Pedida a dispensa de formalidades burocrãdr.a,
para a construeão da nova escola

PARA O CURSO 0( PROfESSOR(S (fECTIVOS :7-::;:d!:�J;,�ii:!� :�i!�=;:.:rA:
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funcionári()(!, paniciparamt on• tos recentemente ocorridos na Académica de Coimbra e m 

- segundo nota of ·,c·1osa do M [ C �:�
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incêndio» que destruiu grande nal das Oirec::ç� A!i0liatht1 
.,= • ·- pane das .lmtala� e material (E. N. D. A.) para t d• Abril., 

- Acerca do preenchi
mento dos boletin� de 
candidatura ao concur
so p a r a prcfessores 
efectivos, o Ministéri.> 
da Educação e Cultura 
tornou púbuca a seguio· 
te nota oficiosa: 

c1 - De 24 dl' Feverei
ro a 6 de Março decon·eu 
o concurso para professores 
e(ectivos dos en m,os prepa
ratório e secunddrio. No 
«aviso• de abertura cltama
va-se a atenção aos interes
sados para a leitura da le
gislação em vigor, ali ex• 
pressamente citada, pois que 
a mesma condiciona o cor
recto preenchimento dv mo. 
de/o de boletim d• candida· 
tura. 

A Portaria n.• 100/77, 
de J de Março, que faz 
parte daquela legislação de
termina: «serão excluídos 
os candidatos cu1os impres
sos se apresentem incorrec
ta ou incompletamente 
preencltidos». 

çõcs da FaeuJdade no decorrer . daqu<:la.. e6COla. ralizou·se oo- O texto d�1a propos1a f� 
d�datos nã� . proced(!rtrm . à · ram a classi(icafi!o vrofis�"fO· _ de uma conferência de trnprcn- tem. à noite, uma reunião inter· aprovado pel0$ dirigentes UtO
smzp/es divisão antméttca ,Ral; 89 candidatos n a  o ... , . associações (R. 1. A.) das facul- ciativos do Instituto SuperÍ<lf <i< 
do número de d1qs <le ser• tran!formqram em valores. � prindpal decis.lo da reunião- dades de Lisboa, dur,nte a qual Agronomia, E&oola de Ana 
1>1ço _prestad� por 365; 294 o . numero de . anos de_ ser- a.ss<·ma no propó<ito de manter foi aprovada uma proposta que Plásticas, Instituto Superior dt 
candidatos nao ind1-9ara1n o v�ço; 15 caridztatos nao _in·. a. CKOla cm acti\'ídadc na sua cnet.-rra, corno prindpais tinhas Eronomia. los1iau1o t;uperiorTk, 
ano até ac qual 101 presta- d1caram o n. de c6d1go. dupla missão escolar e cientifi· de acção, ·1 coovoc.-ação para o nic:o; Escola de Enfermag,m C.· 
do serviço anterwrmente dos estabelecimentos a que ca, para o que estão a $Cr de- ... próximo dia 4 de Aorif de uma 1ôustc Culbt.-nldan; 1rstitut0 Su· 
ao estágio pedaRógico; 207 ':º"�orrert1m; 5 carnhdatos senyc;,lvid05 os esforço< ncccssá- manifestação «de prou,sto contra perior de Serviços Sociai,; r, 
ccmdidatos erraram os cá�u.. 1nd1caram errada_me•'lle O, rios de forma a �rantir que O � os 3(()tltcdmcntos na faculdade culdade de Ciências, Facukbdt 
los ari�méticos; 75 candida- seu .1:ruf)O; 4 candz_da�os não a.o scmestrf! de aulas se inicie . de::: Cienci3s de e,:i(êncla de pU-· de. Lelra.s. i'� a,ulda,1c d" .\tNKi· 
tos não indica:am a su� ca· ªfS(naram_ os boletins, 7 ca,t- na data prevista e que a inv·es· nição dos responsá\'eis. de dcs-. na;� ln.sti1uto Superior de f.du 
teg':'na . (e/eC!t_tJO, E''O/tSSlO· dzdato

1
s na_o selara.._n�,· e!" �e2 tigaç .. 'io não «� .i sua activí- n�ant�lamemo ?e tc"da� as orga- cação fis.í<,.t e lnsti'ut<> Supm, 

IUllizado, auxtltan; 1 l candt- mos . E"Rm:s. !JS . uv. etms, dadc. Neste óltimo aspet .. "'1.0� O:S 1ut:tçocs lc,ronsrns de extrema de Comat,ilidadc t: A1.hnUmm· 
da1os não trarts/om1aran1 ca!1didato� nao ,ndtcaran_1 0 p1·ofes...�n.-s presco;es na confe- - direita e de solidarieda<le art i,,a- ç .. io de Lisboa. 

em valeres o. numero de d�- dj btlhtJ de u!entr';íl� rência de Imprensa dc5ta manh.l p_ara com a fa culdad,· de Ciên· ORCAN IZAÇõES POLI, 
anos d� .serviço prestad:>; _, e cadt 1• ªJºs "ªº _ ln rc\•c;laram que rontain 1t. c<"m di· eia� de Lisboa,). 

TICAS TOMAM POSI 
81 candidatos nã() indica- �iram a ata e- nasc,men• ,·�rso� ��ios de 1rganj,;;ill0$ na- t o ,eguinte o 1e<>r da. p�opos-
ram a soma total do sua · 

. c1ona1s d1!p0Stos a cMer as sua.s 1a .t.p1,wad:-. 1>0r ,,manim1J .. d1:. ÇÃO 
�raduação profissional: S5 J - Entende o M. E. C. io..stalaç-ões estando, por i�. a . pdos dil'igcnh:s assod,ui,,os pre- Eutretanto, the;m<un a 11'.J· 
candidatos não selaram, nas que em concursos futuros «-r esmdarla.s as rrc r,ostas dr stmcs à. reuoilí.o: $t't J<eda,çáo uaum-.• t\ com,,m<fo 
condições leRais. o bolet.iln; os pandidatos que e,.,.ada molde a opt:1r pela que dê me· •,As Ass<wiac:;bt.� cte �!tudan· · d-OJ de organuilfÕes t.,vúma� Jv-
27 candidatos não 1nd1ca... ou 111completa,11entr pree>J- nos prejui1os não s, , aos pro· t� da� E,.<ç0la� c.Jo t:.n�mo Mé· llre o <ltamat1'<> m nd,(J do ,,. 
ram O ano em que adqwr1· chenun o.s boletins deverao fcssorcs mas tamt>em a� seus dio e !'.IUpt·rirn fh: 1 h,boa. tt.'uni- cuhl,utç dr C.tt.,,oa! 

ram a profissionalrzacão: se� excluidos, face ao� pre- ht\sp<.·\kiro$. Aiuda 1w campo dt1 cJa, t:m io·3 78 p:u., 3natisar os A .). /. P. ao µ e. P ll'tf· 
17 candidatos não indicaram 1mzot que d-les c/e(;orrem. investigação. re\lelaram que con a e o n I e <  i m e  n t o s  recen- ma que t,o aumtado ,v,ma , f,. 
0 grupo a que pertencem; Pese entbora a soiJ.recar• tam r.o,n a solidan<. dade inter· tt·mC1Hé! U<orridús na Fa(uldadc culda<tr d(' C..t« ritws de t,,tNrf 
21 candidatos não dataram ga de trabalho que da, advi- nadoual univenitãria, tendo 1:, de Ci(:n, ias, alvo d um crimi• rcpteleura um ou ·o JHUro 114 
0 boletim de concurso; 21 r<?, C(!ns1deranclo que a rea- inidado contactos ou<· pt:nuit.uu n-oso inc.-.endio que: des1ruiu .._ <'Halada tenon�ld c-,ura a lk· 
candidatos ncio preencheram lzzaç,zo material do concur· a CS<""oJa, mc1t.:ê dos apoicl� .,1 11e granrle 1otalid,ide 1;h iuscalaçc>cs moc,-ac.,a pcnu.gu .. ,a e iw. '1" 
0 códie.o ou O nome do es- so decorre dentro de ,, .. a. lhe possam ser pr<�tados, rC\u· e m:11t.-.·i;.d, d1,."1.. i<liu: lvugcimenlo da u, 1•n1c.1a. 1(1o11 
tabelecimento onde são efe_c- zos que o vernute, va' o perar o pacrimonio qu1.• 0 io<.én· 1 - .Rêpudí:-.r " denunciar meme tcr'ron..tta acstrwd<11 
tivos; 10 candidatos 11 a o Ministério tentar soluc1onar dio destruiu. onergi< -anh·ntc o a,c. .. uado de que.· U,N m .. ,Hlc:ada ria\ e.>,QIOJ I 

2 - Não obstante aque- indicaram a data de nasc-z· tais erros e incorreccôes e o segundo sernC)trc: de aulas loi alvo a fac.uld:"l'l.: de Ciêndas g,·1,pelno,, 11uzu ,,,�'1os ao l. 
la recomendação. verifica a · ,nento; 9 candidatos . não convocou a Lisboa. ma te- tc:r:\, torçosamc-nte. de dcu,n rca que loi ía n:i,·indin1do por uma ). e ,1C; \1. :. U ,\ .n, 
direcção-geral d� pessoal. fa· indicaram O n.º do bilhete legrd{ica, cerca de 200 ca,1- ew ,-oudi\:ô4.>s prc ...... nas; <."Slão a organi1ação fasci�.�. dt·mon$• O P. (;. P. rcfe"e·s, tambt .... 
ce à análise dos boletins, de identidade; 15 cand,da· didatos que não indicaram ser analisadas as pu�il>ilu.Jadc.s irando uo,l ,el m.Ji, a idçnti· "º t(t::1todo aeµ1on11,,.,,. em i"' 
que 1654 entre 3668 candi- tos não indicaram. correcta- a catej.!Oru, (efectivo. profis- de insial;ar a esc..C'lla num <.-dih· finç..:lo da c:\.tteina dircua ('(lm se e11conrrm,am ,o uu1C1tai«s. 
datos a professores e{ecti- men.'"e, a habilitação e elas· sionalizado, auxi{ia,r); não cio da ,\,c,�ada 21 •h; J ull,o (pn:· a dcstruiçã" do pa1rimónio cul c.<mJulr.rcmdu qtu; 1,d<11C"m 1t1 
vos do ensino preparatório sificarâo académicas. pree1tcher·am O codlR.O O?.t O ,·isto para att,crgar .. M E. C.) Lttral e ri<-n1ifko to µais; J.ncsta<t,u cantas a upw,au �11·
e 572 e1ttre 5366 candida· E, no ensirto secundário. ;�:ne

que
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ào 
es:�t�!:�'tw��� �u na a11�1ga Fa.,ulJ. 1oc de Medi t - R..:�pon,abili,ar o Co,1 er· blltd ác., a,·<tmu qu� 1n•a,am as 

tos a professores efectivos 21 ?  candidatos erraram os indicaram a habilitação e oua de Ll.sboa, ao , .a1!•po de San· llo J'><-'h c�teu,:'to do inct'·ndio. cidvc,tc,itras quauw ,i 1meguro• 
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e: cdlculos aritméticos; 144 clas5ificação académicas: 1aoa, _<.:uJa:. m.�t�J.t<i(X'S t.!Staquu que foj te'lul1ado .1a 1aha de cem· �"' dtu 1thtaUJfÔC:J ,a farntc.1-..t 

,w, ,, ,, candidatos não indicaram o não Cl$
S

znaram. os boletins J� i.ed1das a �nnê�1<.Jack ,'1oq\ diç(,cs de seguram.a cxi�1<-o:et de ( 1,.tn<1ns e ddS r4Wes 9w 
tamente os seus bo/et-ins. número de códi.'?O do esta- Sem tal clili(!ênc:ia. conzo 111_

.
u -._iu .. pooer:m. oc::,ta c:m�'l;t:U no 1.,.·difido da Rua da t:,,S(oJa km mu11,•tufo u • ,,.·t .c..,go tlJU· 

No ensino preparatório belecimento e-m que se en. é óbvio. os cÕ
rididatos se· aa. pcr�l1a11 .l 1.:onuouJ(dO do Pnlitéc:nka, si1 uaç.1v ,��a que t. """'<º d4 ,·ou.)truçao a, uma "°' 

verificam-se os seguintes er- contram a prestar serviço; riam ine
V1tauelmente elinti• aoo lcu.Ho ao� ccn..a di: Lrc� �m1 alias. j(ICmic:a aqud::i em que v1, l·u<.ul<Mde,,. 

ros e incorrecçõ-?s: 747 can.. 91 candidatos não uidica- riados. alunos da l·ac..ulddde dt: l,.1c..11, � encontram mul'.ts escola.$ � l?""1c:,mdo qu,., A muros 41 
---------�--------------- das. <.'dilicios i>l\blkos .--o Pais, l-<1cul<lnd� «goro ..lc\ "''"'" ..aon 

publicidade 

Aquele almoço 
estragou-lhe 

º dia ! 

* 

Azia, mal estar. ardor no estômagO. 
Tome duas paslilhas Rennie. 

Oeixe dissolver lentamj!nte na boea. 
Pr;meiro ufna ... depois outra. 

Tenha sempre no bOls<> duas Renníe. 

Rennie • Alívio rãpido! 
Digestão mais fácil! 

.•Tlll'll>*n 0M' caixas do 5Q o 100 postilhao • 1' venda nos Farmlleto., 
-
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4 - Situação 1dê•u«:a à i-oi iutenç;'iQ O\J,Ullc.:�t.tt.lu 00 S _ �fanifc�tar a �u.-. complc, glltau1 tmt dos mat ,re5 focos dt 
,u:r11!a reJen<ia ua, se, to.. d4..-...vrrcr da A3'.'<!iuo1t:1-,. 4u, ",) ta solidarit-dadc •olO todos os rcs,steuoa auu1,i.,c.01a ao mu." 
,naaa relatwazne,ue ao.s. ,·an· "ulas rc.-'(OU11,.'\..em iem g-r,rnt.1e puJ c,tud:rnu:�, trahaJhadc,res e pro-- me,uo estudcuml�. " U. D. P. 
d,datus CIO concurso ae p,o. \Crl.ta\�1o dos çun<,:r., •�co e. <\J· (�m .. � da l· :u utd.,dc." de Cil'n· otut.Jui pe't.(l</Q:) , ,, \t,,"1"1bUwo 
fesscrc� ad1un1os do� ensl- tando. que tu11uv1h.m �111 m;,u::. dali, cm panit ular rom a sua dt;.S "º Guvcr,w, tcrnwu.mao PCJf 
m�s . . preparatóno e se,·un- do qu<: un, local. "-<> n11,.-smv lt!IU· AsSOt m('Jo de f<tutJantcs. <(U.U· apet,1r a """' to,-,,., ,,w, mkn'� 
dar,o. 1>0 que SI'" <:).1gc a rap1d:l u.>u�- promeec..:\><1o·"(: a rc.i·,,ar n? sua� de luta ccmtra o ... D. �. "' 

5 - O A,finislério tem trução e.ta ºº"ª f.a<uidadl!, ,a es,c.()la.s wdo o tral>alho de e"° Gvw:,.,io, quê º'" '<ue a rt,..,, 
tentado e tentara por todos pt'o.J<uac.ta. · clart.x imc..·ntc.) e ni...P1h,.1\ào estu· ª d,r(;lta, OJ" pide.t " irem p,lW 
os nietos ao seu alcance elu- i\cs)C sentidv, um dos prv- dantil ro11tra a a«;io lt·rrori.sla ·ª p,wlQ, o:1 Ja,,u,,,.s a (c>/rttta 
c-idar per1e1ta1nente o� ca!,.. te�rt!s presentes n;1 (.A.mltrcn· qut' se d('<;('m,>hc no I ais: um <.4H1t: ' cxcmptu, P(n cá 
didatos a fi11i de que Sf! nao ua c..l� Imprensa 1.11.:u coma do ·1 - Apelar a t<KH)S O;S estu· ª''º qut ·<Jmtth; m u nira <> pt-
oolte a pratu:ar o numero imcres.sc que: haveria cm que o clame.� pc,rtuguÇ!IM., ao mo"i vo e <>  25 '• Abril�. 
de erros aRora venli<.·ado. (..'(.hi1cu.1 w.ssc na 1.Mru. ituc a111- mcnto opcr:ariv e srrdiol. aos O .\/. V. ,�. tlc,s.(if,ca de •Odh> 
Porém. chama mau uma da tah.a proJ<."Ctar, di..sJ>en�atlo 1rahaJh,1d( •r� � t. (,t,mi:'.ío pllbli· se., crmu:n <> mcén•l,o dd l-11t11t 
vez a atenção dos interttssa· <l:-t.) tormaJidac.lc) otoro1:f'llll<.a), � ca em gera· ,>af'3 a r, :, li1a("Jo de dadc "  ,,atcrld o p,,IJ'I, pmtugi.u 
dos que, antes de vroceae.. �mdhança do que 5ut.ec.Jcu wm urna p_Tan<1, ... mani1c,uaç:i.o de pro· f.Mra o.s sem o1>1ecrwM ·nais po
rem ao preenchimento dos a t::scol3 de MOOu .. ma Dcn1a1 ia, t�to ,unl.l'a o.s .teontednil'nto.oi: fundos que cu,uu-·em na (1kt, 
boletins. se deverão rnJO,.. que C01J)(.�->U a <w'T <.t">llstn.1.da na Faruldacle de ;i?noas. de exi· ç-,io dum clima at medo t • 
,nar directamente sobre! to- ha menos de um ano e es1.á gt>nda de ouniç.1o "� res-pon.sé\· coacçcio que .ez't' smudtanca,r.r-s· 
da a legislação por que se ,ratic..amcme c..x,r1<.h111.1a. Com e1e1• '"eis, de ddlimame,amer. to de tO· tt ª u,rw paralift.u:Jo do moi1, 
regem os respeciwos con· ' tO, 5eKundo o que to· atirn1<1do. da.s as organh.:.1.çõcs tcrrorilitas mento de mq-5.((l.,j .,. de preur.
cursos. na sexta•leira amerior ao dra, de extrema direita e de Solida- tos f>'JrtJ a stt.preisóo das llbct· 

1nati<:o inct:udio 1in11a 5.i<Jo awr· riedade activa par� com a Fa- dades e et,emua, ,.,·ritiçiio d, nit· 
e.lado com a Oirccçd.o,Geral do naldoulc d,· Cil!noa$ de Lisboa. cam.1mos e csiruttJYas re,prro,. 
!·:nsino Superior (JUt, atê Julho. Apt'lar ('(>01,.f"<.'tamenre para a sua (IQ.f. Este rtc,·u, e tomo mau '""' 
sc...-ria posto a <.'On< urso (e as p3rtü ipação na nianiiesração a damentad<., f/Uanto re ,·t:tWtJIMI ,
obras começariam aioda este reali,ar em l...id.>oa no proxi1no as.sr.stir ª umá �s/Mnto.sa md11l, 
ano) o primeiro oloa, da nova dia 4 de Ahril. 10 sen1iclo de ghuia q"e tem "uwo ae '°'"'

QUINZENA 
GASTRONóMICA 
PORTUGUESA 
NO LUXEMBURGO 

VIANA D O  CASTELO -
Regressou do Luxemburgo o 
presidente da Comissão Mu· 
nicipal de Turismo de Viana 
do Castelo, Nuno Fernandes, 
que foi ali participar na mon· 
tagem da primeira Quinzena 
Gastronómica de Portugal. em 
colaboração com o Centro 
P9rtuguês de Turismo, TAP 
e Casino de Espinho, tendo 
em visto o estabelecimento 
de carreiras aéreas com Pe· 
dras Rubras. 

As jornadas de motivos 
portugueses decorrem no Ho
tel Holiday lnn, e segundo 
o depoimento daquela indi· 
vidualidade, estão a obter as
sinalado êxito. 

De Viana do Castelo des
locaram-se cozinheiros dos 
Hotéis de Santa Luzia e do 
Parque. para a confecção dos 
«menus». 

Fac uldade. üte pc..1mit1r:.\ dar dar corpo a essas exif.!ênci::(; vên<.W com crmwtvlOS terr(JfU· 
aulas a()) trc...-s primt!aros an� 5 _ Lanç.ar 1111 ..tl,aixo·a�ina tas e bombistru uJ1des.so.s m,.m 
dos CU1'S<� de r,1a1 �111.tu<a, Qw· do a ser distribuldo em t0tlos O! a1,·opeto a tvc/()S Jt  norma., ae 
,nica e G(.-ologia. l're1ende-se, loc:1 is de es1 udo e u ahdho e a segurança dos t•lla tàvs t cta ( 
agora. que .., Sl.�undo bloco ser e-,,tn.�J,.'lt" ao Governo 00 dia lesa da soc,e<1,,ae "emo<1·11,, 
(igual ao primc·irO) seia construi• da manites1ac,lo; qcie as autoridades a,:.em p,et 
de..) sirnuham:ameme e que lo<Ja 6 - Edilar um comunicado e que,·er de/enaer"4. 
a pane: restante da no,a dt.'•la ao PO\'O Portug-u�s r.o �cmido da Entretan10. numa reuniân 
(bloco central e: pa,ilht,es de m· dhul�a.c._:;'t<> 'lesta tC'lnHtda de pO!!.i· comusáo nacioruu aa f. t. 
\'CSligação ) s e j a  di�pcnsada ç!to da� Ao;socia<t,es e de mobili U. /oi apravada uma morà.o 
das formalidades burocráti<'H de t..'lÇlô para a m:..:, it�tação; que a dt1do (>aslo ,e «contt1 
molde a Que as soluÇôes encon· 7 - A R. L A. dtcide. ainda: mais este acto ,er,.oristtl t 
rrada� para o tuno,.namento da a) J::<li1ar um CRrta1 a con\'0- c:x,ge das auloridaaes que, 
escola se1am, de taao. pi-ovisO· car a maniícsiação; /ormn inequrvoca. i�·mem as fflt. 
ri�s. b) Apelar as \ssocia(õcs de didas necc.ssar,tJS para p6r «>

Estudantes para que descn,·o1· b-ro ao terro-ri.smo da extrtm. 
M A N I F E S T A  Ç Ã O \Om todos os e,forços no senti direita • para que os resP,,•f'· 

DE PROTESTO do da divulgação clv c:omunica, veis sejam iae,1t1/ica1o, e condt· 

Estas revelaçõe$ ftltas na con
fcrênda de lmprcn$a assco· 
tam no teor da pro:>OSta aprova
da pela Assembleia de Esoola 
(apenas 1 l'oto contra e .t abs
tençi;es) e que foi subscrita pe
lo Conselho DirecLivo, Cooseibo 
Científico, Assembleia de Repre· 
sentantet contando também com 
o apoio d.• Comissão de Traba• 

do cm locais de crabllho (tábli· nado.t de maneira exemptan. 
cas e empresas) e em outros lo-

- Tambtm a U. ll. C. tomou 
cais de ooncentraçAo popular: uma poJiçif.<> sob-re o assunto, d1· 

e) CooY()('ar nova R. 1. A. pa· vulgando um coma11icado qeu 
ra o dia � de Março* às l� ho- termina exig,:ndo tctnedidas r1· 

ras. oo anexo da Faé.uldade de pidas e co,u:retaJ f/i.t perm,u• 
Citucia.s de Lisboa: gtJrantir o dir�ito ao enssno t 

, 
d) Contactar a e. e. T. P.• ao trabalho dos es1•1dantes, pro- • 

.,. N., u. s. L., o Sindkato dos fessoru e trol>olha,J,.,,es de Cito· 
Professores da Grande Usboa. o cüu� criando co-ndiçóes ptJra o 
Sindical.() doo Trabalhadores . da prosseguimento da '""' lectivot. 
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