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1 - Para4uinta fira da semana passda. 	 ndieis d 2orto'convoa- 
rep um meeting para 0 trio de Cinciae. Porciuë so rn 	:Lrlg 2  ?oxqjie se via 
a"necessidade de responder de forma unida 	ecida reesaivasque urgiam, 
principalmente no liceu A. Nobre: suspensoes, cxpL5es)  rcresao'policia1. 
Os estudantes do Porto compreendendo a irpr 	is. do rnee'cn, compaieceram 
'eth ,massa , dispo.stos a discutir e tomar  
- 	

deciso 	conceas de luta contra a 
disps 	studans pra a luta S 

	

e-epresso. Logo inIcio do meeting a 	içao  
revelou ao rejeitar firmemente a circular do rotr qi; PIoc')':ava intirnidar- 
-n0s. A força do8 estudantes unidos e dspostos a, i'tr f(-JJ 	facto bern evi 
dente. Ao reitor, aos contInuos-vigil,ites . tua s 	 C ieCrno' policia 
que vigiava a.Praça Gomes Teixeira naLresLL. 	LcOcaojeevernteros 
1caios dos patr6es: o gesticular impotento ('A 	 'FN 	' H 

todo's os racbionrios. 	 ' 
No deorré 'do 'meeting os diversos grupos e o- 

	

ortiinistas. serv-irarn--se de todos os meics para 	 O 
boicotar asdecis6es de 	concretas de lu' "  
ta, desmobilisando a maior parte dos estudantes 
que nab estavampara ouvir as seus discursos. 	 f(; 	rjj 
Umadessas tentat-ivas partiü do grupode aven- 	 . 
turelros quo propunha que os estudàntes saissem 	 .. 	 i'i 

para a rua em manifestaçao. 	 II 	'3 ' 10 

-'Quala razao por que esta poslcao  constitula 
'unia sabotagem ao meeting?  
- Os estudantes estavam ali propondose discutir147'J)$ 
e aprovai.medidas concretas dealargamento di 24  

ANT 
sua orgaiuzaçaa de modo a possiilitar a conti- 
nuacao da luta.Naquele moriento -era necessário ! o 
resolver quais as formas a adoptar ri 'luta contrfT 	 'Tsentir 
emtodas as escolas e no A. Nobre em especial-..Ora vi 	a 	n'qule 
momenta era negar tudo isto) Mas Os ostidartes nelo rcoIjh-zcc- aLrI as .p.ipastas 
do grup.elho do palelo "radical. A partir do mornc;ta cm q' 	tudnts 
notaram a oportunismo da proposta as aventureiro 	rc-r' do vez o dIsfarce 
o eritregaram-se h sabotagern desesperada do aprovaçdu (J-  i suer propostas 
do luta que tivessem algo a ver corn a troalho dc rnassa 
Quo isto floe sirva de liço e,quando estes tipos yolham a tericarentravar 
o avanço real das lutas, calemo-los cono fizernos ao rcforn:a, 
Mae nao foram estee os inicos qu no meeting tomarrru pos -Loes pportunistas. 

- Em relaçaoa estes analisemos nao s6 a sur actuaço rna tarnbCth aquilo ue-e1es 
dizem nos comunicados. 
Depois do meeting saiu urn texto da linha "Par urn Snsinu a Jrviço do Pov" 
-assinado umgrupo do estudantes e intituladoO mcotirg 	uita fei'a e as 

---suasliçoes'.  
Nao 6 nosso hábito responder linha par linha a t€xoE acu 	 d b1cter,  
provocat6rioe mentiroso. Nao nos interessa cair nf ILutade a sPofe 	o 
texto citado aborda tocth iima srte de probenias 	rcHos eorb 	èeflg;_11 

deixa no ar afirmaç6e 	rnlançar luz, aassipni 	 (uvidEs qt e pos 
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Para n6s, o direlto de oribica C ra t1n compete que1es que se vinculam:ao 
trabaiho sindical nas esoolas; compete Aqueles que provados pela prtica da 
luta do massas a sabern ava1iar, flt0 a ineia düzia de 'tsenhores" des1iados das 
massas capazes de tecerern as mais 'bo19 an61ises", longe do turbiiiao dos 
mthetings e da luta de massas 
Os autores do texto comecarn por nos aprueontar urn quadro diab6lica o meeting 
luta entre reformistas, nic1eos si.ndicaie ,e aventurelrQLdL!!.os4uerda-.que em 
con3unto segundo os autores, tinham"dèspzd pelos estudanto', tal era a 
"bandaiheira" , i provacaç&o et 	E p:la darem o exemplo dos studant.s q- 
fendidos, as utorcs dizern qe sts falavarn dø meting comoie urn epcicu-
lo de varieddes". Mdls ba xo di.zni quca rouiiiao ostavam quascs6"esjudan- 
tee activos' 	(contrdiçcs  
Como 4 c6rnodo para estes 	nncn st do E,nuni ao 3rviço do IRcvo 1 ntUnsr as 
lutas de, massas doe SLUS gaoirets de trabaiho) 	das Oo# -3C~.d.i4oeg or os 
outrcs reformistas e c rn .s.avorurros. 	 - 

Como 4 fci1 "ana1isr ccm ciolS crrios:....atr-•os.... asp eto 	iatiV6ido me 
eting (e inventar cutros) para as cotas doe N. Sindicais sobretudo, aribuir 
os aspectos pasitivos ac 	studrt-s (nso stariarn par acaso rnuitOudan 
tee dos N.S. cntrc essesudanL.s?) 
o texto afirma aind quec;.rnon.ç1; do moeti1g foi sctria" 
ciativa". Se caihar, ueria::. . .convocaçao cue proagava anecessldadè de 
os estudantes se reun.reu 	1u; 	c'itra a. ropressao, pass asse'pelo.buraco 
das  Associaçoes 	1VebSu 	 c 	"digenes"! 
E coma nao podia dxa ce s 	 detes ttobservadoresvl exteriors 
luta travada no £nec1ng, a 	 n 	uoa.a no texto de "análise" do rnet] 
atrevem-se a dizer q1e ro 	.ng 	.c o assassInio delRibeiro dd 	añd, a 
salda para a rua fi fomcrStac. 	ioI.S. •e pelos refLrmitas bra ist6, alérn 
de prvóàatério. 6tfa.s.. a 'Gai i 	m -a iL quo: nssa.a1ura ainda n 	existiarn.N.S. 
No que diz respeitc 	aoto'. 	dos NS ro Meeting, a texto revela-se 'claramente 
o.portunista0 ESccnd que f:am 	NSindicais que dernasQarararn par ccrnpleto 
Osreorrnitàs;rcornc agents da ourguosia no seic dos -estudantes, por entre as 
vivos aplausos de todos Escind joe foram as 	quo desmascararam as propos- 
tas. dos avenbureiros c'ue s tl-Alc. o custo querain arrastar par a rua os .estudan-
e presentes, antes quo astes tivessem definido as medldas cncretas Ique leva-
riawpara as escolas,nc sentido do impulsionar a 6rabalho sindical. 

......senhores do EnsirAc ao 3ervicci do povo" atribuern ainda ace N.S. uina.hi-
p.ttética confusao entre as Associaces e a Reformismo nelas instalado. Ora, is-
.to 6 falso, Os Niclece Sindicais nao so anti-associativos. 

ua1 6 a posiço dos i S err 
Neite momenta, no m:vimento estudanti± do Porto, as Associaçes no sac Oigani-
zäcoes das massas doe estudantes pals estac crc major ou monor grau,ccrtadas 
destas. As associaçoes sac tradicicnalrrente a terreno de pasto dosReforthistas 

lilTha Unidade que, armadcs em "dirigentes", corn as seas abaixo-assinados e 

	

seus 'golpes cupu1ista 	dt.rn a tz'air .e 	uantes interesados em lutar.A 
linha "Par Urn Ensino Ac Scr'iç.o D2 POVC" pretende fazer-se as cadeiras das As-. 
sociaçes e embora apresente tun.pa1ic rnas radical quo a TJnidade, n.c deixa 
de ser o2ortunista e dogrnãtica camo osta Senao vejamos: tendo-se candidatado 
Tdireccac das associaç6ee 	pIdiciL cm qiase tas as cscolas, e fartos de sa- 
berem que as assaciaç'es ctc dosilgadas 	- 	 dos estudantes, csrs. 
.da E."S.P." cintinuarn a j u"ar e. pea jl--nt,)s quo as associaçJes sac representan-
detcdos os estudantes, ctc. cc Eles saborn multo bern que oa cstudarite.s nao 
ligamas associaçoes e quaso ren'. .Lci vao, mac 	eocu am-se mais.emdisu ar. aos 
"dirigentes" reformistas a Urja e s IlIrrarzitosi'aacüpu1a, do, que em tra-
baihar no selo dasestudanbea. 2 r iso, tccade irem para as associcaesdizer 
quo as coisas vTmai, dndanda as ea'heçadas .c:m as reformistas da Unidade e. 
tao entretidos andarn nectos duelos quo at 	e oquecem doe estudantes. 
Ora, quando as associaçs 6e pox1isarn s s desagrgam, vitimas das próprias 
contradices internas . do 1s.arcLto en que 'vivern", que fazer9 Os ers. da1 



(bas?adas na caça ao voto) depois a trabaiho. Que trabaiho? 0 que vei do seu 
carátéroportunista:..o de"dirigentes't (de name.) acima das largas massas de 
estudantes, escolhidc'spelovotc fcrrnalnao pela prtiade ligçac a estas. 
Ras nao.vao longe Corn as reformistas da Unidade, guenac guerem largar o osso 
das asscciaç6s, a ilhaTrga envolvem-se numa luta "feroz" de que as eskudantes 
estao completarnente L parte. 
Edado a óarácter cupulista das associaçoes, que os_ostudantesmais conscien-
tes deslocam o poder de deciso e de resentatividade para onde existem as 
suas bases, isto 	para as. curos e turmas. 8 al que as estudantas secrani- 
zam em volta de abjectivOs comuns, 6 al que se constr6i a verdadeira  
da luta, a organizaço sindical dosestudantes. E al ue se criarn e desenvol-
veifi Os NCLE0S SIN1JICAIS. 

Quem so as verdadeiros reformistas? 
Corn ar triunfante, os oportunistas da linha par urn ensinaS.P. lañcam-nos a 
acusaç de que a nossa prop)sta que exige a dêmieao do reitur 4 exigir a sua 
"substituiçao" e que "isto na 	uma vit6ria", mas siii urn "objectivo incorrec- 
-to", pals as estudantes "ficarao forçcsamente" corn a .ideia de que se po-de ob-
ter urn.±'eitor bom" em vez de urn "mau", e p:rtanto, isso e uma ideia refor- 
•mista.- 
Ora bern, os srs. da ES.P"analisaram" muitornal a proposta d -s Ncleos e re-
verteram a seu verdadeiro significado. Vamos 16 a explicar perquê. 
Exigir a derniss.o do reitor nos termos de proposta dos Ni3cleos 4 correcto, por-
que: 
19 Neste momento,no Ant6nio Nobre, oRcitorconstitul o principal obstculo ac 
desenvalvithento do trabaiho_sindica1 
29 A demisso do Reitor é umrova do forcaor parte dos estudante6, mostra 
que lutando unidos derrotarnosou inirngo mais directo. Este processo, a ser 
encetado, C3fldUZ 7 ampliacao e ac reforco do movimento sindical do Ant6nio Na-
:be e eleva-ihe a sua combatividade e a sua consciência. 
320 àparecimento de urn nova Reitor no Ant6nio Nobre, nc significaria nenhu,-
ma müdança fundamental por parte da politica das autoridades (coma se sabe , 
o Reitor 6 urn instrumento da poiltica da ciasse daminante). 0 que teria muda-
do: ( e 4 isso a que as oLcrtunistas  da linha FSP"naosouberam ver) seria a dis- 
sico de luta e a conscincia dos estudntes do Ant6nio Nobre, reparados e 

fortalecidos .pataenfrentaronovaReitorepara prasseguir na luta contra os 
aspectos do oprëssao dentro da_escola. 

exigncia.de demiss'âo do Reitor torn dois aspectos: urn aparente 

o aspécto aparente é o do aperfeiçoarnentodo sistema, corn a substituiço de. 
urn Reitar par outro(foieste o mnico quo-cs oportunistas canseguiram ver); da-
q3 a acusaçaode "reformismo" que nos lacarn; a aspectc real 4 a da mobiliza-
cao dos estudantes para a luta, em torno do objectivo proposto,o da implan- 
çao e crescimento da sua crgnizacac sindical nos cursos e turmas. 

: este a aspecta real, a do fortalecirnento dc movimento sindical cam a eleva- 
ço da sua combatividade 	da sua consclêicia, que .conta na proposta ds N5.- 
cleos. t este a asppto dominante da prcposta. 
Os oportunistas do ESPprovaram que nada compreendem da luta de massas, que 
sao totalmene incapazes do propor medidas concretas susceptIveks de fazer 
avançar a luta.Limitararn-se a proper "fazer recuar a Reitor",- Fugiram pars. a 
campoda pura abstracço, que 4 onde e sentem bern. Mas as massas de estudan- - 
tes nao lutam corn metafisica, lutam movidas par rnotivc's cancretos. 
Unia mesma medida ccncreta, integrada em contextos diversos, pode ser feformis-
ta ou nao. 0 reformismo, ou nac, esM na maneira de perspectivar e impulsia-
nar a luta. 
Exigir a demissac de urn Reitcr pode ser cju nao reformista. Na_ropcstados 
Ncleos, que faz dadernisso do Reitor urnrneio prs,apulsionar ornovimento 
sindical no A.N., nsa existe reformismo agurn. Trata-se do urna proposta justa. 



falarn no abstracto-- expresso da poquena-burguesia desesperada, impotente 
para compreender o avanco das lutas estudantis. 

Mas estcs srs, do ESP, alrn de reformistas no"abstracto", trn outra face: 'e 
a de urn reformism,) bern concreto cornoo dos seus irrnács reformistas da linha 
Unidade. Vern a prop6sito falar, de uma coricentraço proposta 2ela lista Uni-
dade Q aprovada nurna RCA da. Fac de Medicina. Essa concentraçao, realizada ha 
tempos, canvocava os estudantes diante do gabinete do Reitor para pedirem que 
o decreto dos vigilantes nao entrasse em vigor na FAC. Os estudantes da linha 
ESP estavam presentes eiaramaconcentrac.o. Como se urn pedido ao Reitcr 
pudesse abalir os vigilantes, que so urn instrurnento necessário ao •governo pa-
ra pcliciar as escolas Como cc istc no fosse reformismo descaradoda parte 
dos ors. da ESP 
Smente cotudantes dos Ncleos Sindicais de Medicina, presentes na altura, 
desmascararam a caráctcr reformista desta acçac. 
Mss já agora, gostarlarnos de perguntar acs colabcradores da linha Por Urn En-
sino "AO, Serviço Do Pcvo" cc a sua atitude reformista se inclui no reforrnisrnc 
furioso 'ju no pacifico. 2 que o problema traz-nos muito prcocnpados.... 

Nota da primeira página (1) s6 organizada a luta é vitoriosa. E esses senho-
res propern que umas poucas centenas de pessoas, completamente desorganizadas 
C desarmadas, saissern para a rua. Tudo a que conseguirfamos era a.panhar por'a-
da e acabar cern a movirnento. 

2 - Informaces das Esco].as 

L1 TRAS 

Como cc cozinham "as lutas" nas coctas dos estudantes 

Dernonstrou-se mais uma vez na iiltirna Reuniao Gera]. de Colaboradore, que a 
"direcço" está completamente desligada dos estudantes, vista que na pratica 
na tern prc)duzido qualquer trabaiho de base nos curscs e turmas. Ora esta "di-
recçao" surgiu sempre coma um grupeiho de pessoas que tentarn "encarneiar" os 
estudantes e substituir-se a des. Ela, corn o apoio das direcçes de ciêcias 
e engenharia fez uma reuniao inter-direccoes, onde cazinhou o estatuto mInima 
da RIA (reuniac inter ass0ciac)es)1, baseado na representatividade que pc-la prá 
tica temos vindo a verificar que nac traduz o que a malta quer. 
claro para tods a que pretendern "tais direcçes ": ic-var as escolas em reu-

niocs onde narrnalmente s6 está uma mineria de estudantes e iá fazer aprovar es 
te mesm estatuto, que chega ao carnul) de dizer que todos os estudantes podern 
falar livremente na RI,,',; mac no fim a vote s6 cabe "as tais direcçees". Enfim 
a burocracia s serve para entravar... Mas isto saiu-lhes furado em Letras, 
pois a maicria dos estudantes reagiu forternente contra a manobra oportunicta 
da Cpula. 11,.o lade disto a "direcçe" apresentou uma mocao, pedidde ac director 
a aboliçao dos vigilantes. Esta foi irnediatamente desrnascarada pelos estudantes 
pcis estes cumpreenderarn que.  na era corn pc-did as ao director que as vigilantes 
c-ram impedidos de actuai'. Isto so se censegue exercendo na pratica os direitos 
de reunia'u, informaçaa, etc. Isto 0, quanda esses lacaios do director quizerem 
impedir-nes de infrrnar e de discutir as nossos preblornas, nOs devemce 0 atacá- 
-las a expulsá-1,s, cumo 	fizemos quando afixarnes urn cartz a porta da sala 
dos prfossores. 

CAROLINA 

semeihança do que se passcu nautrs liceus tambOrn no Carolina a Taco a Taco 
foi mal recebidc, pc-las aJunas que desmascarararn aquela palhaçada. Houve uma 
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dict 	 : 	3ssu vid 	iuui cmunicado se 
anal  	fo i :ao liceu mas se esperavai 	1   
levar pa1aras 

 
 b1nitas €nganc sc ps 1c de pubeto a reacç.c d.as alu- 

nas. A di tso:e 	txto a?crtaramnas t. 1varam aigumas a recusar-se, de- 
nnciana 	ncurs -timc un1 te1tat.ra de mostrtr ac, pals que o ensino vai 
as m 11 niaräviTha e qie oe. etudante 	aric1a" sL,  aquele.s meninos submiSsos 
q 	nic pa'curam crirrender para que serve a ccmc .est c.rganizado o ensino. 
£4as 	urn ±acto que comprecndem;  :1:'3refn iscut-1.; 	combate-lo. E urn fact-c 
prqi..c ri' 	a 	aa 3  pa1har'ac' 	ini -. r.i den. cc CUU os m bilizarn. Todos as 
dias o probwems.s que surgem i- a  turi-nas 	as ije8soas a tomar ccnsciência 
da cpresoao de qu ac aIvc 	•ssa 	 em--•se traduzido em activida 

	

€, rn lu-)a, 	 ua i.a, juIem c1ui iTS submetem coma quizerem: 
impedirarn-ncs (a empregatas) 'i 	äz(-.r a coiwc-:açao do meeting, por exemplo, 
feciando s quatas d ba.nhc Via,- -as •1LLnas I curaran informar-si. mesmo as- 
aim A is n;adc ac as 2 	 CIE; 	.ria s L a-as sempre a descobrir 
novas iecs a temarern c sonc.a dc tdLe 	otS rapressivas e a orga 
nizaren-se paa ' l b tar e± c2r-ient. a ntia e..e 

CINCI 

A _ 	h 	)flq1 SGcdditL Lt 

	

-:Fc-ram vias 	oc1ocados-•ra'Fa 	de oigncias cartazes dos Thiclecs Sindi- 
cais sabre a agudiza .. da repress 	ri liccu A N.bre e da forma que ela re 
vesteni Cicncias. A1gn 	ci -s i rai r:cads prque eram muito 
p.uuc3s •s estudantes QdC la 	ccntrovm 	 defender, embora estes 
reagissem as pzdes-viian- 	 ir1t'edi 	do as rasgar. Na terça fei- 
ra foram c1ocadcs durarte tuda a ma.nh uartazos sabre a prisao de Francisco 
Pirientel e,.foram feitas intarvençaes 	to ace cartazs sobre a sinificado 
da roprsa 	Os pdes-vgi1aride 	 an t todc 	luelCS para os impe 
do oscLr A certa altura 	 a urn grande -au para tirar OS carta- 
zes, fflas ccrnc• èrarncs nuitsa•id--Is uLe tiverarn dc desistir acrescen- -- 
tandc 4ue tj  o faziam porque n,is la 	 mae perque des n.c so impor- 
tavam. 
fstonaverdade' Os pides-vigilant.s prcfe:  reitores, etc, sac impc-tente8 
péántë•a l-uta.dos estudantes. 
Eta lut no foi do modo nenhurn a ccnqüsta cta :Libdadc de infcrmacao maa 
fci urn passo nesse sentido.. A cinica fonna do n 	.00nquistarmcs a liberdade de 
informçac ' cIcarmos dia a dia cartazes1  fazormos reuni6es e discusses, 

• organizarmc-nos nas turmac ci curss ereagirrnos àrepressac reaccicnria das 
aitoriLThs. 
Qre a luta contra a repressac ..:. Jcnquista da liberdade do informaço sja 
urna ponstantede todos as dias na nc-sea escca 

D. Man-'iei IT 	
- 

No dia i4,-s es-tudantes deste liceu cpncent.raram-s-e na reitcrla para -entre.-
re tar ujn oircular na quill sc ihe peals a c.ecleiicia do uma sala para 

a iealia 	dc wa B 	ondo Leucs decJ.CLJziam sabre a criaçac. de uma Jun- 
ta do )e3gad6s 0 reitar havia eanLactad crum grllpc de estudantes ais 
aivos tendo-ihes pr;pcsto a fornaç.c-da Junta do •Delegadcs; estes, desta r 
maneira, qua a LD era urn probleica 10 	d s as ctidantes do 1icei. 
Esta tncentraçac f - cnvo-sda cral:,lent'e has pioaab aulas. C.mpareceu na 
rei.tra rancie nthner de stod zitws -'s a er'reg f( ram dad 's infcrmaçes 
sob.reas rabenta ac iteci nt 	nc In L *iii N..-, 'bro, a roalizada uma ampla con 
•vocaça 

IL dia segurito cc1vLoavau-9 	SJC,IiiE;.z ara a ufate unde fci cclocado 
urn carta. A soguir d_- ram-co rna:s ir.f rI.'acaas ae outras escolas, convocou-se 

-c .meeting 	]ançaro.m-e pa1a.rrae Th .....Ldiaa grande nimerc de estudantes 
prebnte gritava err ccrc 	c,ma uF.ra 	rr-Pide' "Abaixo o Abilia da 
Fonseca'1  'Para a iPide",otc 

.-.- ••-.--.. •.•-,- 	 .-. ._•_4_--__--_ -- 



reitcr para ontravar o avanco 
daiiia cu s _:c.tdc'.r 	d 	i 	uci 

Nurna 	 1aL. de 1rqdtccura 7  urn eccnc,rnista dc grupo de planeainento eco 
n6uiic, 	 o4ric de idelas 3o1Jre a questa; do planeamento das 

ievoniararn-se urta srie de problemas e ficaram 
no ai cça 	b 	 Nic1ec Sindical do 42ano tomcu a iniciativa 
de pr 	: 	o .ciu.j C -.' 	 a 	orna geral 'O planeamento das cidades". 
A pI.Ll 	coia': H '. 	 to numa reunia de escola em que todos CS 
etui.: ;o:. oeoon:t;.rac prieSt.: 	subre a rientaçao geral que deve ser dada 

o 	 u 	 oeve ter corn os tra'balhos que estac a ser 
v.ri .. a10S; cornu 6 que os alunos se vo crganizar 

• ::r 

-h: 	 ' nu.a d p v 	: pr ,cesso 
Nu1n. 	 .. 	e rq:iectura eS altrns contrapuseram umprograma ao 
prcgr.a. 

	

	 0:1 pr Hce Histria urna vez que o prf. nao aceitcu o 
HLuncs, ss timando uina posiça', de forca contra o 

autorra.Hi 	icvaiam a sa prc.pusta para a trente, fazendc urna greve activa 
:.olLvI c: 	tiba1a c'ue pr, userarn Neste moment,  a posicao dos alu 

	

rrof afixa aurr: 	de aulas que 4 impedido de dar. 

A traa. do :..., a;c .rciand tainba d programa prcpcstc pe1c mesmo prof a- 
p•pS€nt.....0 	T 	 d nzaüa±ho. C orcf neste caso, porque já dava muita 
br ç 1a, ter g:v in diI  an 	prorneteu estudar a. propcsta e dar em seguida 
uma 	 a :üunos, 

1. 1-2 e 2 2 ancs d; Arquitcctura nc tera havido aulas de Matemtica perque OS 

ai.un3s a- trn transfcrtad.... u 	OOeS de discussa: scbre a desadaptaçao tr tal 
da cadeira . ccrsu . 	:bro 'is r.i 	,d s aut;ritrios do pr' f. 
}st.e. rnrnert.. 	rda nic h pos:i9'es oerfeitamente definidas por parte dos alu 

s.bre esta questa. 

3 	 esde_Ginbra 

cIC?.kS 

Tedc"au1as ern dois ecliflcios bastante afastados, Os estudantes de Cincias 
erarn obrIgades a pagar c transporte de urn para o cutr.., nos autcarrcs do ser 
viço da fru1dade Mas os estudantes achararn quo isso no estava certo e re-7  
cusaraw-se a' oagar o blihete de 2$00; rnesrc haixandc o preço para 1$00 a de-
cisac rasoiva dos estudantes n' Se aiter:u e todcs se recusaram a pagar.. 
Essa pr.:va de Linloade dos estudantes de Cincias rnostriu que nac aceitam a 
opressaL ce •:jLIe Sat; alvo na faculdade o que estao dispcstos a lutar contra 
eseetadu de coisas. 
J na ihs chLga grarriar os profs e ainda os querem obrigar a pagar para Os 

uv1r. 

t JO?O 1.11 

'Nc.x 	i ?c:'ioao au.ma. turma do 72 ano, houve um. "feriado" que preen- 
child 	- um'i aoJ o de ':ust uiço", Este tipo de aulas que aparecem ao sa- 
bar .da.vcxt.:',.: J.,L d 	 no surge por acaso. Por urn lado, 
vm teitar rmc.r ' ::i 	c'ci is Dara nic ter tempo de respirar fundo e pen- 
sar em ciaqLtcr U t f 	 q, ue noesteja relacionada corn o"marranço", por 

prof que, deste modo vai ganhar mais uinas mas- 
533 • 	 -.33, .. us 	Lunoa.. 

gueii esaa dposto a aceitar aquilo, e quando 
as pessoas untra'::. n: a:ila ICIM ustanientc resolvidas a "abandalha-lha",en-
quant • or•i 'oi ava ,mne: o "::(:spito' , No o consguiu. Os estudantes, 



• No dia seguinte, o "Sr. Dir. de cic10 e a "Sra. Dra 	forarh.junos a turma 
e esta acusou a dedo as alunos que so tinharn manifestado, chegando ao potito 
de dizer coisas que nab se tinham passado A ±nd].gnacao do estudantes, o Di-
-rector respondeu "que nac estava p&ra Os aturar ' r Resultado: 2 .spenses. 
• Estas expulsoes mostram quo a luta n.o f± completarnente vitoriosa e que 
as estudantes do Lic.eu. D. Joo III, unidos e organizadc.;s, deviam, se necess 
rio, continuar a luta. 

Contra a autoritarismo dos profes, as estudantes devem opr asua força or 
ganizada4 

A REPRESSXO E AS JJbTS TUTAb DOS JSTUDANTES 
(t 	'd., • 	 r 	 •, 

AquandO dacomernoraço a Tomada da Bati1}., quo oS estudantes transforma 
rrti. nurna jornada do luta por JUStos objectivos ioram presos oito estudantes. 
/Ds de1es forarn acusados e..obrigados a.pagar a iuitade2coñtoo por artici 

rni nurn ;"mLtim". Outrcs acusados do 'rn.otirn" e do "agreao" 	urn chui 0 jul 
gmeito per brevemente. Urn deles fi a:nda uudo e dastrbuir urn comunica 
40 p1q ue c obrigram a pagar, unia multa do 4 OurIto3 

N4 rncfio deste ano sairamas resultados d ' oicesso 3 dsQ1p1inare a-
oipnheiros nossos no ano pabsad / quando do lutas pela'liber 

d,c1ç 	eni o',a?r 	va1riarática esse seu direito A penas foram de 
ns a d eiz and de 	enso qmo so ito no basasse fi recusada a si.ia 

? 

	

	 4ar& 4sbo, tendo sLdo dada a ttopa a itiforrnaça do "iau com 
portant$ eso1ar". Ito signia mancI-1os imedatamente para as fileiras 
d6ex'rcito da urguesia, coma vemjiiuni Decreto-Lei de 1969, agora reforçado 
om o 	 Militar" 

GUIMARAES 	 : 	• 	• - • 
Foi distribuldo em Guimar.es a "Infrmaco dos Niiclecs Sindieais do Porto" n 
1 2 2. Os cornunicados colocados nos quartos do banho foram descoberto -  por 4 
fascistas quo lcgo q:ueimar.m a.rna:ior parte Face a esta atitude pidesca e pr 
vocat6riados 11facho", bs es ithañtes organ:Lzados em Ncleos Sindicais reagi-
ram cm o lançarnento de urna §arjeta em quo se denunciava a facto. 

tEPOIS DA "QUEIMA", NAIS UMA PR0V0CAA0REACCI0NARIA:0 "FESTIVAL DE CQROS 

Par iniciativa do Ministrio dos Negcios Estrangeiros, do Ministro do 
"Ultramar", e da Procuradoria dos Estudantes "1trarnarinos' realizar-se4 no 
Porto de 4 a 8 de Abri). urn "Festival de Grupos Corais' em que participar.c co 
ros da Africa do Sul, da Universid.ade do Lourenço Marques 7  Coral tUltramarinoh 
do Lisboa, Orfeao Universitrio de Valncia, Orfc'ao Acadmico de Coimbra .et. 
Este dltimu organismo é j6 bern conhecido pelas suas posiçes anti-estudantis. 
E constituldo pelos fascistaa e polDs 	L_,_

vos mais conhecidcs do Coinibra. 
Palses corno a Africa do Sul em que a racisrno tern urna expressao extrernarnen 

te violenta, em quo a exploracao dos taba1hadores africanco 4 cada vez mais 
dura, vm em colaboraçao corn organismos declaradarnente fascistas e anti-estu-
dantis portugueses, exr acs ouviclos maravi1hdos da juventude portuguesa a 
harmonia das suas cançoes. Em flagrante ccntradJço corn a realidade social ox 
tremamente injusta da Africa dr Sul, este grupo coral tenta apresentar-nas a 
seu pals corno urna realidade harm6nica quo so expressa ern ciiticos na Igreja 
de S. Francisco. 

Em Espanha, as estudantes ±utarn nas escolas e nas ruas. 0 anc passado fci 
assassinada pela poilcia urna estudante do Santiagc Neste rncmento estao encer 
radas 3 Universidades espanholas. Tudc isto demcnstr a insatisfacao da juven 
tude espanhola. Pir isso, Os curais de Valencia e do Madrid no so do maneira 



4,. 

nenhuma representativoa da juventude du seu pals. Trazem-ns amentira. Que 
rem enganar a juventude portuguesa. 

Neste momento em que em Prtugal as lutas estudanti adquirern pogressi 
vamente urn carcter mais raicalizadc, em que niassas de cstudantes e popu 
lares tm feito manifestaçoes de rua d- ccnteido anti-colonial em Coimbra, 
Lisboa e Porto, em que a juventude portuguesa ost6 caa vez mais consciente 
a injustiça da realidade que se vive neste momento em P;rtugal, a realiza-
cao deste "Festival" 'e' unia provocaçao demasiado descarada para ficar sern 
resposta. 

Depois dos estudantes de Coimbra 	 -- 
e do Porto terem compreendi0o o Ca— 	 - 
r1cter reaccionri() e burgus da "Que 	 U ; 
ma das Fitas" e a terem enterrado de- 	 o U 
finitivatnente, este"Festival de CoruE 	0 	C 

porque tern urn carcer serneihante, po 
que nos mostra tambm unia imagem fals 	 - 
da juventude, deve ter o mesmo destin 
da "Qucirna alas Fitas". 

Devemcs ficar atentos, ir discutin-  
do as meihores formas dc boicotar o 	COSTEMOS 
"Festival".  

FORA COM AS PROVOCAES BIJRCUESAS 

VAMOS CALAR 0 PlO AOS FACHOS 

22 de Marco dc 1973 

NCLEOS SINDICAIS DO FOETO 

--. 


