
ÇatedrJticQs que J!!>derJo ser reltoree da Vniveraldade do Minho 

e nomes era a Co"'1eaao Inataladora 

Fernando Serrão .. Ciencias - Óptimo - Não aceita 

Mo<reira de Ara'djo - Ciências - Muito bom - Muito ligado a Braga ... 

- Não. convêm para reitor 

Carlos Canralho - Engenharia - Muito bom - Trabalhou na Univei-ai

dade de Moçambique .. Uma aprofundada inlormação diz que, 

ao contrário do que éonstava, tem 6ptimas relações huma

nas - Convêm para reitor 

Walter Osvald .. Medicina - Muito bom ... Pa·rece. que não aceita se:r reito1 

Aristides Guedes de Carvalho ... Engenharia - Bom .. Não d.eve aceitar 

·por eatar mUito ligado a gabinetes de engenharia,· onde exer-

ce uma acthidade mtiitointen~a e lucrativa 

Guerra - Farmáéia - Muito bom ... Não convêJtl por ser natural de Brag~ 
· . . para reitor 

Castro Correia - Medicina ou Quünica - Parece que este professor ê 

que é ' r.,abnente conflituoso. e não o Eng.~ Carlos Carvalho 

Pires de Carvalho - ci'eneias - Homem tra'Ílqúilo e. considerado 

Polónia - Medicina - Não é considerâdo ' muif~ intei.igent~, mas parece 

que f: bom na execução 

Diogo Freitas do Amaral - Direito 

Pe. Roque Cabral - Jeaurta - Professor da Faculdade de Letras de Brag~ 

- Muito considerado em Braga e na Ordem .. Levemente pro .. 

g:res sista 

Pe. L'dcio Craveiro ela Silva - t o Director da Faculdade de Letras. de 

Br~ga - MUito conside1·a.do, mas parece que, por aquela ra

zãot não convém 

Eng. 2 José Coelho de lJma - Administrador ela Fá.brica Coellma. de 

Guimarães - Creio que bom para a Comissão Instaladora, visto 

ter feito uma grande obl'a na fábrlc~ dn famnia - Não se .sabe 

a nota do curso 

Dr. Teixeira de Melo - Direito - Advogado e industrial - É uma das 

pessoas em que se J>')e maia esperança.~ Guimarães. Foi con

vidado para deputado e não aceitou por não poder estar perma .. 

nentemente em Lisboa. Não se sabe a nota do curso mas julga-

-•e que 6 muito bom para a Ccm:dssão Instaladora. 


