
UNIVERSIDADE DO MINHO 
COMISSÃO INSTALADORA 

AC'D..t N9 97 

Reunião realizada no dia 10 de 

Outubro de 1976, em Braga. 

Estiveram presentes os seguintes membros da Comis

sao Instaladora: Professor Doutor Carlos Alberto Lloyd Braga, 

Presidente; Professores Doutores Pinto Machado, Lúcio Crave! 

ro, Dr.Santos Simões, Vogais; Dr.J.A.Santos Cabral, Administra 

dor. 

1. - Localização da U.M. 

Continuou a apreciação do documento apresentado na 

reunião anterior, tendo-se decidido exarar em acta o seguin

te: 

1 - Â C.I. foi presente um documento elaborado pelo Direc 

tor Geral e Reitor, na sequência do Despacho do Conse 

lho de Ministros sobre as instalações definitivas da 

U.M. Aquele documento destina-se a complementar °"re

ferid~ despacho em função do qual se mantinha a posi

ção demissionãria da C.I. U.M. 

2 - Após anãlise do documento, a C.I. pronuncia-se sobre a 

sua aceitabilidade, com modificações que considerou 

de introduzir, estando, portanto, na disposição de 

aceitar o documento como guia de trabalho para o seu 

funcionamento. 

3 - O Reitor e a C.I. entendem que é fundamental que o G~ 

verno manifeste a sua confiança na C.I., mas conside

ram fundamental obeer também a confiança dos trabalha 

dores da casa. 

4 - Nessa medida, antes de apresentar a posição da C.I. ao 

Ministro torna-se necessãrio submeter o assunto a con 

sideração dos trabalhadores no sentido de saber se,nas 

linhas gerais do documento,o~ trabalhadores dão a sua 
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confiança na continuação do respectivo mandato. 

Foi depois discutida a metodologia a seguir na 

apresentação do documento aos trabalhadores da U.M., tendo 

ficado decidido que seria o Reitor e não a C.I. a pôr o probl~ 

ma e procurar saber se deve ou nao aceitar continuar como Rei

tor no caso de ser confirmado no lugar. 

O PRESIDENTE, 

OS VOGAIS, 

O ADMINISTRADOR, 
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