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EELAS-AhTES 

No dia 1 de Marco os al uios de Belas.-Artos 
Pintura, Escultura e Arqu: ctetura) aprovararn 

uma moçao cujo t€xto Z 0 seinte: 

NOQL P 
- Considerando que$a inforny.ço estudantil na 

ESBAP (Escola Supirior de Bes Artes do Porto 
tern sido boicotad& pa1asfautcridades, lesando a 
sirn Os mais elerne:ritares dire tps a liberdade dc 
informaçao dos estudantes de. ta escola; 

- Considerando que os cart7, zes afixados pelos 
alunos tern sido arrancados, tasgados e destrul-
dos pelos continuos-vigilantes que curnprern assi 
a funçao de arno:-daçar a info:rnaao estudcintil, 
sordens dos iteresses donnantes da sociedade portuguesa; 

Considerano que tern irnrdido, por todos os rneios, Os estudantea da ESBAP 
de se reunirern e discutirern Ilivremente: 

- Consideraxdo que estes tentados àliberdade estudantil nsa dizem nics-
mente respeibj acs estudants da ESBAP mae tarnb4rn a todos as estudantes por-
tugueses; 

Os alu,yios da ESBAP, rEunidos, decidern: 

12- Protstar contra est:s atentados a livre Thnformaçao e diecussao 
estudantis 4 contra todas J tetatia par; amordacar cc estudantes; 

22 - Cor; tinusr a sfixar artazes sab re os seus problernas e a defendê-
-los em rnfjsa contra as teYktativas desesperadas de os arrancarem, rasgarem 

destrutrem; 
32 - 1lmpedir que as aut:ridades, condinuos,pides, vigiikntes, etc. ten-

tern ideiitifjcar ou ameaçar alunos que defendam os cartazes, denunciando-os, 
apontar).do-os a dedo, irnpe'; ndo-os de assistir as noseas reunloes; 

42 .- Jformar as outra escolas dc Porto sobre o condo desta moçao; 
52 - 	ixar esta moco n cartazes IDor toda a escola. 

99 etudantes da EBB 
ArqUitetura, Pintu . Escu1ura) 

heunidos em 1 de Mar 	do 1973 

P apr9vaçaodesta moç 	veio no seguitnento das lutas dos estudantes con- 
tra as atudes das auto2. J iades da escola, qua tentararn impedir que reunissem 
para dis6z4tir as sous prc i Jemas, a divulgassem as suas conclusoes. 

!.rnpedr'arn a reuniao n 	salas serf., o policiamento dos professore. A esco- 
la, anteriormente aberta t tarde, era agora fechada aprescadamente ma'l as 
aulas acabavani. Para clno, tentaram arnordaçar as estudantes, ar.rancsndo as 
cartazes que estes afixarn nas parcd.es. 

A isto, os estudante do Belas-Artes responderam firmemente, impdindo p 
pela forçt quo oB'continls arrancassem os cartazes, ocupando as salas para 
reunir, ciccutindo nas tt rrnas os sets pro1emas. 

Porqu o boicote a di4useo e informaço doe estudantes? 
Porque' que as autorIades tiverirn tanto medo? 
Ora, plra perceber a rido das aut-ridades, hasta recorrer as t1imas lu-

Itas destes estudantes na ;, -3ua escola. 
No 42,p.no as alunos re'usaram opi-ograma do professor PsehEr 



thxda 	--hor abandonou a sala. 	 I 
Cothovai continuar istovnao a€ sb; mas a dutcrminaçao dos ostudantcs 

uc-va a'jensar quc op.fe nao 1c-var a molhorfl. 
Tamm no 32 ano Os alulos do Ristória ontrararnrn coñfiit drn 6 profe 

o1a rn€sma r1.zao, tondo o profe nurna ai1a..ii 	donti 	n„,k 4uia jor osta 
afixado na parc-d. i.r cartz (. ,iE-thativa  cartaztou profossqr as alunos 
)rcferlrlp1 o prlrnearo') 

( 	$•..•: 

' 

2rntèm Os nciec-  a sinics c I jefl, s-Artc-a sfixrar uin crt\z onde 	__- 
tt nurxcl2vam a cfc 	r eiii duni ]c i1 	roa1z10 nc. estola. L par- 

e a deni.incii 	itcoda ele foa arrancado na 	 dos cOn- 
tInuos"(perantc 5. ilurios). :tas. o .sundo cs.rtafado conion orr 	dfea 
-nrict dos studart 	unidos 1orn-ot dna gorh porque s 'oriddcs 
andaLr iae arnedontrds 	c-scoJ 

A Uvr' rEur4CO a 	 tOrnOJ- 	urn nbito 	iiltiaos tmpos dada 

	

,oUico dos problcm'i coi' On OS cst 	1it3 dc- 
csc1 s , t 	dc-i 	ci tiç 	t 1LaEflt 

o, os c.tudantc d,(-j3e1as-Art s reuniram- 	C) 	ravar. 	rofcri- 
da rrp( 	- a 	rprspanLnL 	('1lrrn.vam o dirc,ito 	dicusso do a uS pro- 
b1r1 	foiaç 	 a' lut” 	, dts su 	'cric1'soS 

I 	 o 	 flqhE  di  
dos 	 o 	t] aivo de Ed a-Art s 	e t 	iao scntido a d- 

f çuIdad S 

Qpr ndc'- do isc, ri) di ac 	iini,,dezn S 	ctudr rtaa das 	1 

'-Artcs for rn a facuid 	dc 	 c- L tras Ondt 1 ar'i c discutirr. 	- 

Confornc o qua tinn sic a 	do , no dia s n 	foraram-se grupa 
d ditbuiçao 	diSLAbSO a moco (er cu participram estudantes d c-u- 
ti'is 	cc.1iS), que., foi 	cu1ciades ac- Econorn.a, Micina e Instituto .[n- 
dust'ia1 querardo assirn a isoiamenio da escola. A rnoto foi tambem d.i.tr- 
buida nalguns liceus. 	 . 

Ap lutas dos estudants dras outras escolas sao a rnL forte apoio 
acs estudantes de E1as-A1tLs For isso e importante 

q4. 
	as ostudanteside  c- 

1  da escola estejrn sempra informados do que 	passa naj1 outras escoiaspos-; 
sam tiraros éxemplos de cad1uta, ver coma foram resivic1os os probl4mas - 
em cada-1uga; e 

I
corn isso o-stao cadet vez mais fortes einidosna luta -ontra 

a opressao nas Escolas.  

fl mTIMAHORA 

Fade a deerminaçao dos- alunos de Belas-Artes em 1ot.r 	prtica o e•u di 
reito i. livre discusso e infomaçao, os continuos desti escola couni(aram 
ao Director que nao arrancavarn mais Os cartazes. 	I 

Os estudantes conseguirarn assim mais urna vitória. 

o pasado. di,,. 1 do Narcç reaiizou-se i.a 'aculdadê$ d t Ecdrornia, epr i 
niciativa- dos Niicleos Sindicais desta Escola, urn co16qu6 subordinado al t  
c 	 A 	REACCION4 IA  

A id-;iadeste col6quio surgiu de necessidde di a1ar4r a todos Os arcs e 
"f1 pç) mais activa dc .tod.s Os stud ite.snadiscuss 	d 



ia do colöquio surgirarn toda .. espécie de entraves a sua realizaco: 
a do anfiteatro estava fechada ca aula que f iria ter lugar foi trans- 

da para Letr.s. Como a porta do anfiteatro nao cedesse a tentativa de 
ombarnento(fuita depois de se tentar obter  

chave) o col6quio realizou-sc, noutra sala. 
Al se discutiram virios temas 1iados a conco 	 t[ 

rrnc 	e 	idiI:-se que já que o D:nic1 se re W A At AA 
cusava a ir ao coloqulo, iria o ocloqulo ao Da /'rJ.', 	i • i 	 IiLIli 
niel, pois era ld quo sofalava na concorrncia 

	

tema debatido no col6quio)2wporque cra impor 	 V1-M 
tante alargar mais a discussao 0 porque era tarn  

crio iiaostrar que o Daniel utiliza de 
urna forma eais disfLrcada os ruesmos rntodos quo I.j 
outros 1 conhejdo 	nrofe 	 oidade uti 	-- 
1izarn  

	

Deste modo, quando os participantes do co16 	 H 1Th - 4  I 
quio entraram na sal-, r  profe impediu urn aluno  
do explicaro quos ia 16 fazer So foram ic 
para discutir, foi para mostrarem que o que so  
mos obrigados a 	empinar urn volut.,12 do disparä 
tes e saber dispurates 	a critêrio nocessrio 
para se passar Quando os estudante do .bolas_Artes  foram falar da liberdadef 
de reuic £ c1iscus3ao foram mostrar que era importante reunir para discutir 
todos estes prol5lemas so as quaemos resolver. E o profe quo so tentou armar 
ern D. Quixote, dofensor dos alunos, no fundo s6 sabotou aos estudantes a pos 
sibilidade do perea todas estae coisas em causa: a sua aula, a quanidade de 
matria, a oontedo das aulas a sotecçao, etc., 	e por isso criarem •força, 
unirern-s cte rodo a lutarom contra 'stas coisas No  fundo a vItia no fol 
seno urn difarce de quo o lobo Sc serviu nesta stucço 0 profe considerou 
a mat2ra coma iaia par causa da "interrupçao" desta por parte dos estudantes 
do Belas-Artes a dos estudantes de Economia vindos do col6quio. Ora, corn is-
to quis isoicr-ros da turma fazendo-se do vitirna e defonsor dos"seus "alunos. 

so exse muita inatria a dar, a culpa nao 6 dos estudantes quo quizera 
dis -ftbix na auiLz, nern dos €studantes do Bolas-Artes, 4 da escola e do probe. 
Se exicn riscos do so chumbar por haver muita matéra a decorar, esses ris 
cos nao xistem por causa destas estudantes quo interromperam a aula, mas por 
que o professor 	i 	 ''uer outro, para passar e churnbar. Ora quan 
do os estudantE-8 forum a aula 	 lir, foram porque sd a discussao per 
mite rnostrcr clara todos estes problemas: 	 i rif'ria, seleccao, 
etc.,. e rnostrar--iios COflO os havemos do resolver, 

A saida da aula do Daniel, na faculdado do letras, Os estudantes que con-
tinuaram na salaiesino depois da retirada do professor, con,.entraram-se em 
grande nijnero, gritando "LIBERDADE DE INF0RMAc011. A estes juntaram-se tam-
bern alguns estudantes de 1etras Fol entao afixado, no trio' na porta da sa 
la dos profes urn enorme cartaz dos nicleos sindicais de Belas-Artes, trazidos 
pelos estudantes lesta escola, corn D tItulo "PORQUE ARRANCAM OS CARTAZES?". 

Nesse cartaz lido em voz alta, expunham-se as motivos que levaram Os es- 
J. ej.as-Artes a aprovar a rnocao que afirmava a resoluçao de luta-

rem pelo direito a lire informaçao e liberade de reuniao. 
Perante a determinaçao e a força dos estudantes presentes em defender o 

cartaz, ner. urn si$ continuo so atreveu a exorcer as suas funcoes do vigilan-
te que nesta escola to horn tm sahido cumprir. Isto mostra que, mesmo numa 
escola en que tern sdo proibido afixar cartazes e distribuir comunicados, em 
que nem sequer 61 permitido aos estudantes reunirernnassuassalas,épossI- 



F:TVJdLiS DE LETItAS: Vac- os orga - . -' 

ae cada curso, vamos 	 reos iindicais d]etras, 
tar pclo direiJ.o- 	inforrnaçao e e reuniao; contra os rn 
e as 	 a grandes doses de niatris initeis,.et-c. 

.,A 

	

	a•arma para a luta 4 a organizn.cao sindical dos estudantes nos 
Sindicais dc. Ltras 

Cit i ios 

EiJICIIA 

H6 pouco tempo, os estudantes d rneicina virarn qu. ihes era boicotado o 
direito L fixaçao de cartazes, proibida adistrih'iiçao do comunicados -que 
lhcs cQntinU2v a ser impossIve1 discutir ias aulas, Os SOUS problemas. 

Facao decreto provocat6rio do overno quo"1TIiza"o pides-vigiláhtes 
nas. esc1ai 

	

	ao arranquc dos seus crtazos o1os continuos, Os estudantes 
tudc firme e conqictr.r- , l. priticn, a direito a afixaç.o 

c 	artzs 	d.istrihuiçaocle counicados. ia6; n 	r6prio processo, sentiu- 
-S; que 	iafornaçaa ë discuso clos jrob1trrs sentidos pelos estudantes nas 
u1as: opunha o pof.,:remetendo_.se i sua autoride do rtai o senhor. Conti. 

r;uavsm a vomitar as. seus-onhecimentos, s.n quo tocios nos, estudantes, tQmas 
smos una posic.o frente a este--&esfiar dE saber.. 	no 49 anc, na cadei. 
r de higiene so forrnou un rupo do inter.nço cnm a fin do desaoarar o 
conteudo desta cadeira 

Os ustudantcs do Be1as-Artcs t. ti(*" as rsos proh1ras o tratara de 
1&.var a prtica ura das dcsos (. r..;', a provda nuns reunio dc alunos (o 

informar as outras esco1s do cor1teiido dusts vr oço). For isso dirigiram-
--so a Medicina onde afixara c.rtLs re.1tivor a CEta roao o fizeram inter 
ve~rqoos cobra o dirito a 11 ;r(a90 d. inforrnaçso :studantiL, 

Seguindo o oxempla doe estudants do Bc1as-Art.s, dovemos continuar a lu-
tar polo dirito a livre inforraco ( sfixr.ncxo cartazes sobre tudo o que nos 
Lnt;rs;ar) e criar arupos do Into rvençao pars odervos quano nos for nece 
sârio discutir nas pr6prias aulas a contoddo das cadeiras Devemos discu4 
Jr ci cads turia, era cada curso; todos ca nossos çrcblarias e aI levantar a 
tossa rcsposba organizada a oprscao dos profs autoritrios, doe ritmos dc 
raballia intoiicivo, dos chumbos aue nos sandas pars a tropa Dvemos criar 

'in cot 	sursa 	.m cads turrna, corno j o 	zorarr-o-s 	 'e..Belas-r- 
os, anossa or-:anizaçso, as Nicloos Sincicais dc Medicina,. 

IiiDUSThIAL 

Sexa-fira passada, dia 4, estudantes do vrias escolas vierarn ao I.I.P. 
cde afixarain urn eartaz contendo urna noçao quo iriiormava da resoluçao tomada 
JaJo-c-1a--.rtoz face no problems 
. inforr.sçao stuc±antiL 	

AAcCUM Dopois q., v.s estudantos terem falado a" 
tentando identi •\ T 

.ica-los,ac que estos se rocusararn. Urns ole- 	y 
;imonstrardo quo a continua. pretondia inL 

	

rouniao o a. livro inforaçao tove urns a A 	'  
Jtud;, cxom 	o r 	 Yi; 	 ;n 	

-r 
74i

'

1
. 
 ' 

ii cars dei.o e continuando a falarEsto tent.ii 
 arrá-la obrigau a colega a fugir, condo per  guIda polo ronfinuo. Farte doe estudantes  

guiu fare ip.dir a continua bufo do a dernn 	 1!L 
r5 os outros estudantes, foram disporos pe 	-- 	 ......... - 

is continuos chegados nes 	altura,mas a reuao c discsso continuou no 
:.tio cads vez corn mais estudant 	'o 	inuarern corn c reunia sempre a 
r ir.podida, Os estudantes rnoatrram,activament, o seu repidio perante a ati 
,de dos continuos vigilantes e dc qucm quor quo as quis:sse calar-, 0 dire* 



rmta-o--ee -onsac---da discuso a muitos estudantes presentes, usou 
unico processo quo podia para travar a informaçaodemocrática dos estudan 

tes; chagou a roilcia. 
Fouco depois aparecia urn piquete dapolicia, mas Os estudantes já lá nao 

estavam. Mas porque é quo o director"tao amigo" dos estudantes se preocupa 
corn €ls e chama a policia para as s..SSegGPorque  no Inthistrial os proble-
mas no saopoucos. Os professores, autoritrios, as cadciras inilteis, etc., 
tudo isto sao problemas quo as autoridadee trn conseguido calar na boea dos 
estudantes. Mas basta que urn fale, e a ecu exemplo_Z seguido por muitos. U-
ma vez discutidos os problemas, encontrarn-se soluçoes para cbs. Ent.o os 
estudantes passas a agir para os resolvers E isto 4 quo mete medo ao dire-
ctor, a Pide, a pailcia. Nao nos deixemos intimidar, dicutamos nas aulas, 
nos carredoros, na cantins, onde quer quo seja mas amplarnente e informemos 
todos os estudantes do quo se passa a cada momenta. 

Após estes factos, dois"denunciadores" lindos rnendnos, criados do senhor 
director, so entretivoram a denunciar urn colega a partir das fotografias que 
existern na secretaria. Apesar da rnaioria ter entendido a justeza da discus-
sao, apesar do ter frustado todos Os intentos doe continuos directores, etc. 
W semrre urn ou dais quo atraiçoarn as maiarias. Corn esses nao devemos ser 
complacentes. Acusemo-los pblicamente e apliquemoelbes o correctivo devido. 

CONOMIA 

Na aula do dia 2, do referido professor Daniel as estudantes que segundo 
fie, a tinarr1 im:edido de dar a aula, voltararn a pôr em discussao as pro1e- 

s da aula unterior, tendo-se ole comprornetido a dar a matria da aul? a 
tenor. Nesto dia, Os estudantes do Belas-Artes voltararn a distnibuir a 
moçao aos colgas do Economia. 

• .ANT(5NIO NOBR 
fISHUlv]AuDO iEILIO DA FONSECA! 

o ruitor do Liceu Antonio Nobre tern-so .sforcado port'rnrn-ter a dignidde3 
do seu Licuu. Coma n.o chegam as continuos, ole csmera-se a exercer a sua 
própriailncia. Assirn, expulsau uma luna (Teresa Medina) por esta tra-
zer consigo comunicados estudantis. 

Afirmou quo urn reitor é como urn paL. que tudo pode revistar Is suas fil-
has euquanto sao menores. Tentou obrig-la a denunciar a origem dos camuni-
cados ao quo esta responddu n.o ter que dar satisfaçoes. Face a atitude des-
ta colega, a reitar acarnpanhou-a irnediatarnente a porta do liceu e No ihe 
pormitiu sequer assistir as aulas do dia. 

0 apoia a esta colega deve ser activo. Devemos em todas as escolas sa-
botsr todos as actos autoritários das autaridades Dc:cmos proteger estes 

ogas e apoi-los activamente. 


