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EDITOIA 

	

Sofactos oorrenteh as 1timas a 	os trabaihadoros a custa dos'quaais 

	

emtids do1I6i ca b4trguesia so 	os burgueses engoxdam cada vez rais, 
bre n6s. odQs ouvimos e presenciamos 	querem-nos para conservadores e o 
cofistanterAente, quando nao somos o,O 	mizadores da 	p1oai do Pcivo, 
dretamente atirigi4oa, fa±ar de p 	asto que exige a forçapara quo nao 
s6es multas, 1procesaos disciplinares, 	seja áci1 que rios desviervs destes 
jrisoes, espancamentos e at tiros so 	objectivosl,Mas Os factos di tam a 
bre aiguns co1egasomo receritémente 	i1 erdade S.o cada. vet. rnais tarnbm 
aconteceu em Lisboa. E no sentado ãé 	aqueles quo Se tevoltam e lutam nas 
inforraar mais deta1hadameite.aqui1o.. 	escolas contra estaopressao por 
.que a birguesia interessa deturpar .ou 	saberem das suas razo e que embo- 
econder nos.seus .jornais, ue esta 	r:saiba 	que a iu.taenvolvë seripre 

	

- folhà informtiva Sal neste. :momento. 	sacrifIcios no abdiôarn e resistern 
Nd entabto nunca 4 demais reulectir 	sem desistir. Sirn, 4 isto quo dizern 

	

obre a razoes destes. factos, e sobre 	osfactos4 Mas, so a"disciplina" do 
Os dois problernas a des ligados, 	ensino no chega para quo fiquernos 
me-tei a poilcia sido ajudada pelos 	calados e quietos como urn rebanho do 
oortunistasque passarinharn no nos.o 	cordeiros,.ostrOedQ ensino tern 
seio; e como ternos resondic10 a estas.- neihores raeios para 8R1 	as nossas 
yibn. Passemos entao a debruçar 	luts assirri cornpramvigllantbs o ma 
mo-osôinieiro destes prpblernas. 	ndarna poilcia as aulas osancar-nos, 

	

burantp todo o ano sentirnosna pe.le 	prender-rios, rnultar-nos, nao perrni- 
urn ensino autoritário, urn ensino em 	tindo a rienor indiclo do discusso, 
uea opress 	é regra mascarada de 	urn cartaz inforrnatio, cu a distribu 
"paz"  e"tr6guas". 	 . 	 ic.o .de urn comunicado.  

	

Urn ensinoem que as rnatér.ias detur 	8 esta a situaç.o no Portoem JJs- 
parndescaac1amen.te a realidade, corn 	boa1nais agudizada pela utilizaç.o do 
Rue os professores nos obrigarn a aulas rntodos mals violentos Mas os factos 
rndgistrals e . ouvir passivamente as 	fazeri aue o tire ihos saia pela cola 

	

- suas asneiras, Urn .ensino que solon- 	tra; nab nos ficarnos ainda destta e - 
go do ano nos acena corn o fantasma dos continuarnos a lutar a lutar bontra 
e*arneque nos poe na alternativa do 	•aqueles quo nas escolas e nos liceus 
nos sujetaxmqs a tado ou a chumbar-  
rnQs,'e al vrn Os dêcretos que nos lan 	 ¶ 

cam nurn . 	Africa 	 . 
Ora, sap pouco5 os, queaguentarn tal s-i. 	 , 

* tuacao e sao os factos. quo nos dizem.  
'isto, assiii surgevi as groves, as reu 
nioe.s para debater as raoes dum en 	 \ '? 
sine cm c-stas caracteristicas.E sao 
poucosos que nao entendem que as ra  
zoos dun ensino oprossivo estao xaqui  
lo que pretendern de no's e que sabern 	. 
s6 conseguir corn ama "paz" e "ordem" 	. 	

) quenuria palavra significarn opressao 
 constante. 	sao tambérn pada vcz rnais  

osque saben 0 que querem do- n6s a fo. 	 ( I 	. 

	

erem-nos para t6cni.cos -- 
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nos oprirnet 	, so aqueles que reprimem 
ainda mais violentarnente o Povo Portu- 

Ae, cadavez urn riaior nimero 
quo vao adrin.do 	lut.a, 

guts! se queremos cönseguir vit6ris e 
Mas nem s6 	Ipo1Icia e os vigilantes fazer recuar o inirnigo. Nopodenos 

tern ajudado aburguesa.a-p-roeguir contar apenas óornadisposiaoes- 
OS SCUS fins nas öseolas. Os oportu-. pontnea deste ou daquele para lutar 
nistã.s sao os seus rielhores lacaios, por urn ob3ectivo qualquer. Terios que 
d1zen&o-sc;sistemàtaraentè donosso discutir c4ectivamente para sborrnos 
ldo,tentpm lancar-nos cada0vez mais qtiantos estarnos dispostos a tal, 	to- 
para o lad 	da po11c.a. Uns,Lnhores nos que saber levar-esta disposiçao 
da Santa "Unidade" uniram-seo quo aos quo ainda 	se nostram tIrndos o 
consta at6 agora, em si1ncio, rezando duvidosos face h justir,,-:,.desses ob3c 
pelos pAos.e miltados. Ning6ç osou tivos, ternos que saber ,  preparar, 	n 
viu falar e quanto a estar as 0 a tao, 	onjuntamente, as forrna$ do le 
do, dizem que 6 expr-nos 	.iqpressao. var a cabo cada luta concrta de.rno 
JA 6 preiso ter 1ata 	nPo so trata de o inilgo e fortaic- do a ludibriar 	ri 
expormo-nos 	. repressao, trata-se 	de cermo-nos ate a fazer recuar. 
rpsponder-lhe,,e.é ditto quo estc-s son Mas isto n.,) chega alndá, urna luta 
horos se coutam. Outros,s scnhores do pode ser vitoriosa mas enquanto 0 
"Ensino ao serv;co do Povo'tamb6m nas inimgo estiver vivo 6 do esperar 
linias gorais da sua actuaçao e qundo que nos quera arraricâr das rnaos 0 
os esforços para organizr, irnpu1zion que nos deu 	pauco, temOs 46 cdnso 
ar e fazer avançar a nossaam poucs, lidar a unidace conseguida et cada 
fizeram tacth4i 	urn rnruto 	&(que ainda luta s 	queremos estar fortes p'ra 
dura) de silencio, prebendendo8mo Os responder a cada nova arreretida. 
senhores da"U±iidade",rios caLassemos Ora into ainda no tern Sjcio;  Con- 
o nos 1echassemos em gabinetes at-6 ,  urn scgiido corn a of ioi 	quo 	eria ce 
undo dia podermos redigr urn linda re dGscJar. Mui&os sc os que RErtor - 
latoria sobre como responder s  as consta para P., luta mr's poucps 	idos qu 
ntes arrcthtids da burguesia sobre n3s so dispoeri a dici-1 a,  a ba ftff, pas- 
e Os nos S os: cornanheiros 	:Lisboa. isboa. On so e 	 a reuxur par 	chg..r 	-s neTho 
tros ainda,miitô viwlentos e explosivos res frmas do 	pulsienrr1  c T6itca'  
priiau pela inoportunIdde, deixam-e lecr. TeiOS que ncs  orgonizaF çr 	ca 
arrastar pelas suas "emacoes" e eque da curso e em cda turna en 	Ni1eos 
cern-se de as dbter nas Iutas, quo so Sindicais para Ccr 	tAos oquc cstc 
desencadeiam'nor dia a  cIià has* escolas.",  jam dispostos a esta tarefa apoiar- 
Esquecen-se qino 	as;tarn osseus ar- nos activarnente os quo 	a co:eça- 
rebatamentos 	E,Oomb i1dividua1istas ran. 	 S 

que so;tomerx'a orgaizaço, 	temern a S6 deste modo a nossa luta podor 
resistncia diria 'e unida em quo a. lei fazer-nos olhar d€, frnte c- so 	Va- 
6 a da rnaioria 	esquoem-se de quo a urna ciiaçao o inirigo e vncer Os seus 
repressao sistemtica e organizada s lacaios quo se passeiar ris corred 
podemos responder 	assivamth.te,organi— ros das nosss escolas. S6 dcstc n 
zados, pra sistemt1canente ihe respon do poem-)s ludibrir cada vez rlolhor 
der. As 	surgernapnas nos nomentos:;.: a poulcia eos vigilantes. Se vans 
mais abtos de luta con prapostas ul1 presos e soncs nultados par nos reu- 
tra-radcais, quo ignorann a sua prvia ni niros, por nos izf roerros, h 	que 
discussao e esciarecimento, ignorarn qu nos unirnos e discutir as por fcrna 
ais os ob3ectivos- e as formas adequadas a conseguir continuer e n,-ssn. luta 
para •prôsseguir', tentando- contante- ser 	bàixas, prctegendo as réunioes,. - - 
mente impoL' 	que brota da sua .mag.- realizando-as co'i eda vez rrior r 

ria das  naço e n 	da luta d th 	s pidez, infornnnclo-nos ce 	vz nclhor 
Mas a luta demarca Os, que estao dis- e mris ràpidanento, sendo cede vez 

postos a cia e Os quo a temer 	fo. is nais a distribuir as infornacoos e a 
to que os ( factos reve]raram 	as ncm tu dcuti-las. S6 (rgn1znu-noscada 
do so vit6as para os que lutarari. vez en rieior niirier, pyderemos gara 

A nossa juta resposta rnoetrou 	c 	• tir d 	efictcia das n ssas fornas de 
rnuito teraos ai'nda qtre.aprener so que luta, e.arantir quo n1 	deixarios i- 
'emos cöntinuar o quo come.çrnos e nao solados,aqueles que j 	1utannura 
sem sacriffcios. f,1]ri 	4nm 	#-s,vr' 	• 	 - 



pr nao consegair calar-nus nem diviclir-nos 
A nossa meihor arma e a nossa unidade na luta4 

A NOSSA LUTA CONTINUA.'. 
PELA REINTEGRAO DOS COIJEGAS SUSPENSOS.' 
FELO LEVANTAMENTO DAS SUSPENSES E PROCESSOS DISCIPLINARESI 
PELA EXPULSAC DOS PIDES, VIGILANTES E POLTCIADAS NOSSAS ESCOLAS.'. 
PJ ;,1LERDE DE ,REUNIO E INPORMAço.' 

.............. 
-,.. 	

.Th 	 ... . 	.. 

L.1CU: D.MANUEL II. 	 ... 	. 

Facj 	)lcnt 	ri3ao qu 	r 	 'i 	ara i irtensifi 	nas 
80U8 óas pull ciis ospancar-no 	 assasinatnos 

(cr. 	fizera . 1ubeio do's 	ntca a- tet.ra. fuzor 	5 estudante de 
Lisboa), os seus eirro  pides a denunciar os rnais actr&o dentre n6s e ici 
ped1r-rQs de discutir Os nossos prOblenas, e os profsOes cua funço 6 a 
fazer den6s as sery 

I 
idor6i Aiplomados dos patrs, Os edtudantesdeste Liceu 

dethidirrn responder corn a iüa justa lutai 
No da 8,d martha, 1e&s urn aeeting 1nfor'Pativo ohdë se analmsou a esca-

lada repiesalva sobre as estudantes no rorto e en Lisboa. Nesta sesso con-
papa a tarde. 

j Na R.G,A., onde, coriparecan 120 estudantes, derari-e inforrnaes dos a-
contpimentos da noite anterior e da rianh ( assalto àë instalaçoes dos N.S. 
e da entrada ,da poilcia em Jcononia). 

1 nalisou-se 1a situaço actual no 'ortth e viu-se que nao se podia consen-
tir esca1aTh. tepresiva das burguesia sabre n6s e como tarn s6 apontamos o 
iarnnho a seu1r, a reye(aprovada nunla rnocao). 

N9 dia 9 a po1cia estaa de preençao 	entrada do Liceu para que no so 
fo'masern piutes de r/e 

Pr este môtivo e par teEern sido dadas palavras 4e ordem que vinharn con- 
b object.va.,atingir nao se conseguiu . greve 	'a1 a Ihora, mas mes- -tra 

uø 	90 stuáarttes fl7erarl-na. stes decidiram boicotar as eUlasi alar- 
gndo assirn a grove. 

Começan&o o boiote, ntrou-s.è nuna turmade 7ano forçando a porta p018 
a professora se recusou a aiDri-la, lendo-se a noçao aprovada na reuniao ge-
ral de terça-feira. 
:3 Coeendendo os motivos quo nos levararn 	greve e a .justeza da nossa lu 
ka, os estudantes da t'ura decidiam-se a abandonar a aula, apesar de estarem 

fazer xercicio, qua ndo apareceu o reitor arneaçando com a entrada da po]4 
s nao acabssernos as boieotes e nao abandon1sseinos a liceu. Intirnidados 

edaflt?s turma naochegarm a sair. 
Gozitudo os studantea decictidos a levar avante a sua luta nao se arnedron 

taram e continuaraci no liceu em reuniao discutindo Os motivos queos tinharn 
levado a estt fora 	 r do 1ut. e as fornas do a alarga. testa reuniao urn_pide 
tentou metr a aiz, rasa nOssa.reacçao..foi rádaenrgica e .unidoe ox 
pu1sámo710. 	 .. 	. 

Eitretanto aumèntava a adesao doe estuUante a luta, e a seu nirnero su-
u a cerca do 150. Isto apesar da presença do pide, ue estava au para 

tenar quebrar, 	noss lut.a, intirnidando-nos e protegendo os traidores. 
No intervi.oàior quankIoto.osos estudantësdo 1icose encontravam no 

..creiQ,ez-s.e urna reuniao na qua:1:.ais.uma Vez se incitou as estudantes em 
aalas a Grev, tendo-se mesnio votado de nova aGreve, a qual ninguérn se opôs 

Apesar de tel- sido votada por aci.amaçao jreve giande n&iero de estudan  
tes continuou a ir 	auLad, sobretudo porqile receavarn sofrer suspunsoes. 

No intrva10 seguinte, urn grupeiho de rneninos 1-ambe botas das atcridedes 
que nos epancarn ? prendeci, tentara' op6r-se a con tlnlrn(-';r- 	1 4 



T1 	 ioo 0 panel des te6 trftidorea pareL 
juen a deriocracia de massas e a solidariedade con os eatdantes de Lisboa 
rio conta, e fornos-ihes as trombas... 	•.•: 

Cerca do rneio-dia e vinte virnos a necessidade de propagar a nossa luta as 
outras escolas, de conquistar o seu apolo. ]Jirigirno-nos eflto para o liceu 
Carolina onde pusernos urn cartaz inforrnando do que tfnharnos feito, aos gritos 
de "Viva a Grove". 

No regresso urn rupod.e 60 estudantës apedrejou a Cidadelaantro de furas 
e fascistas, bastiao detraidores, que so op.ern a riossa luta. A. partir da 
arrancou wna manifestaçao aos gritos do "Abaixo a Guerra Colonial", quo dis 
persou cern metros a frente. 	 . 	 . 	.. . .. 	 - 

ESTA GREVE FöI UMA GPANDE VITRIA PARA TODOS OS ESES 
Ela teve extrerna importAncia porgue fui a pr.t-icade urn.,arnjla denocracia 

no solo dos estudantes. 
A revO rnostrou quo havia um nrnero suficientë 	suntes dispostos a 

lutr contra P. oressao burguesa sob tods as suas forras e qu nao terniarn a 
volenta reressao fascista. Ns n 	devrnos ternla pois sahernos quo as nos 
sas lutas sao justas.,pois esta. ao  ladodas lutas do Povo! 	. 	... 	- 

Outro aspe.to da1ta foi o seticaracter organizado. 
No dia '10 oorneçaraEl a chegar a casa do alguns estudantes cornuniceçes do 

reitor intirndando-os Fol tarnbern ditoonas turii'as, pelo director de ciclo que 
'sehouvese: algo quo. pusesse er chequsa normalidade burguesa., os alUhoà que 

provocasser'i seriam expulsos e 0 liceu fecharia(urna manobra intimidn-Mria das 
iutoridades para--divIdir os estudsntes)  

H Aqiaido da partida..da "equipa :reprèsentativa dO'tjcu 1  para a Tacoa-tacd' 
rex'ificou-sc 	parta do Liceu urn grande aparato .po1iial( oficials de trans- 

na mao O  urna carrinha do poilcias e irnensos pides). 

BLLhS-ARTES 

Aps a vii atonta.do perpretado pela oi1cia fascista sabre Os estudantess 
Ale L& a.oalunos dosta escola dosenvolveram imediatanent ucia ampla carnpa-
-iha inforinativa, atravs de piquetes nas aulas e do sessoes na cantin. 

J medidas repressv 	clas autoridades e dos profa reaccionr.os flao t A;3 	 arda 
ari a fazer-sesentir. Urn dosprofs, Athaydé, rnanObrouUernaggicarnente: saindo 
das--ilas acs berros tentou arrastr atrs do si os üunos virando-os contra 
piquete do infornaçao. Nadaoseguiu airn da soiidaredade de uma aluna. Os 

cutros alunos J6 sbe"i '- uato bern querneate senhor que ba trata nas aulas Co 

no escravos e bonocos. 
Vigilantes estos obirros, rnscarados do cont1nuos foram agora aurnenta 

dos de mais -brês.. Quando'h6 faita do professores,; corno sced en A*uitectura, 
no ha dinhciro' Mas para vigilantes quo s6 sabern passear pios corredores e 
peasrounioes de estuntes, pra denunciare'n oc que queren exprinir as suas 
apinloes, part cses a 

Ur d?os vigilrntes, que lantigamente carpinteirava pela escola, passou agora 
a sentiie1a a do jariri, cn ar carrancudo e 

1
cigarro na ponta da boca, 

Babe-se quo. este eshirro 	_nibru do. PIDE-DGS.. sila fun.çao 	viiar as RAs 
o Jenunciar b. malta quo afixa cartazes na cantina. 	....... 

It inia resposta que podeios der a cstos iiseráveis é hostiliz-los perma-
nentemente e corr-1os das las e rounlOes de estucantes 

Fa] c quo succ1eu na RGA de:3q
. 
 feira. Foram expuisos Depois de denuncia 4o 

So ainda n.o temos farça para expulsar a poifoia assassina expulsemLJs Os seus 
claboradores mais directos os pidcs-vigilantes 

Entretanto .oubérnos que numa reuniao do continuos, 'dais destes quo t&i as 
surnidoposies ao 'lado dos alunos+ foram ameacados pelos restantes de que se 
no moclicassém a sua actividade se virian a arrepender. 	. 	. 

Priso e 3 alunós da ESBA:na 22feira a floite a.poiIcia entrou naa'ins-
ialaces dos Ncleos aindicais artiga Assossiac.o de Edonnn1 



. A1&1 de rnateri.i 	 :' 	 - 	. - 	 lnric 
9-4p para errtrarem era de que 	v. 	flUU• .... 	-. .. 

	r lEUfl JEuiS 

saIren drogados BOa d.esculpaqu.ndc ji nao tm nada que efenda as suas in 

tromissos navida dos estu.ntc 	Aqueles foram depois COdUZ±dOS ? PIDE. 

No dia segu±nte u. ;cupi" du 	xca UG 30 estudantes da ESBAP formararn urn p1- 

quee quo fol . scde 	t;.rturaoraL PECLr inforrnaçoes sbre os colegas. 

Pouco depois, ? roito 	oo1eg 	fc.rarn liberados.  
RCA DE 3 FLIhiCoYiocE1a para icutir as formas de luta adequadas pa-

ra responder a repreao da burguosia fascista, nao pe decidir nada pois 
nao tinha car5ctcr reprssc:tatizo (coc1;receran 70 estudantes) Toda a reu-
niao deccrreii nun arnit: cnso esporoido-se aentrada da polIcia a qualquer 
mornento.Embora h -  - c 	iam 	quo havia urn piquete policial proto para eu- 

trar, nao havia rnt.i 	paa taiL on.iao, Tir!harnee tornado as devidas precau- 
soes Para OVJ.har o'io 	 .ujrocndidos pela poilcia. 

1A discussao rnai wna 	 ao "impulse"- insini ao serviço do 

Povo- rcveiararn a 	 :'.a 	Iirnavan ue convocar urn p1enrio era, 

nesté mcn.cnt 	orn. 	 mi. travac a luta ostudantil. 	cvi 

denteic st. 	r 	c 	 -igir "Impu]sos"cnquanto que 

ros prablernas Jo' 	 noa 	 nac polen saber qual 	a capa- 

cidde e rnchiIiacaa d o .Jata' 	i. Iua contra a repressao. Afasta- 

dos, coma padci 	.Jar) 	'e 	:a:i 	acjarn cu caL capazesde fazer? Na 
da, arn do cLerrotsno a 	c::li.ica coastanto, alicerçada em análises apare 

temente L  w ri.co: oieaifioo fora do 	rasp 0.0 trabaiho sindicaili, que ou- t 
 estudant.cw i'aiem. Pc..qc i 	çnando riogaram a pdssibilidadc do fazer 

urn Plen.rio2  nao apresontan as -1oraas Jo lur, adaquadas ao nornento? Sim, 

parqUo Sc nO SO TDd€a fazcr -. tLriOs, h. outras formas do luta! No pode 
mos 'e deixar quo a luta esmoraco. Se pararnos, a ropro,ssao torn a caminho mais 

facilttaLtc 
E. na verdiade, motive d .aobi.. onra mobilizar as estudantes no f1tam. 

Estes santiram croocco an o 	 a nrl)1lirar3 adade poU cial. A impossihi 
O lidade de conncar c FIen'rio nac esta a no tamer que estes tinham da entra 

dapolicla, mcs rnirto raii- ra ineapsc.i.,ade [a. Organizaçao Sindical do fazer 
urna ampla campanha :. escj e :ci.monto politico e do organizacao, capaz Jo trans 
formar a ternar no L  [ . ;rttja--  a uCLO a oolca e ontado do lutar contra 
a repressac. 	ca, nasno asc:m, 	F.anorao Cu euaiquer renniao ampla. de os- 

tndantes fsse impossvciL, non per issa doixar±amos de nos demitir da luta, 
esceihendo furinas mats viveis. 

0 verdadeiro papal das OT)artunistas ac demitirern-se daluta, no 6 mais 

do quo facilitaromenamirdie 	ropraaono. For isso no passarn do vulgares 
traidores da luta astudantil 

AMEAcAs DE F:C}.aR A .b;SCOLA: Jsta 	cutra tactica das autoridadas oscolares 
Para amodrontar as dunes ([a SEAF, justificando-se nuria "onda do subversao 
quo avassala a ascola". 

Mas todos n6o sa':cmos quo a escola 	especial. a curso do arquitetura, 

anda a quatr aros em risoos do ocr onserrada, tones no's sabomos.quo ha 
falta Jo professoras. cadeiras son cobertura, dasorganizaçao nos pianos do 
estudo onfirn, urn autntice caos. Todos no's sahenos, tambérn qua ha reuniocs 
afixaçao do cartazes, distrihuiço Ja comunicados estndantis nas outras fa-
culdades a nao só aqin. 

Como so davem entender, ontac as afirrnaçoes das autoridades escolares da 
ESBAP? 

Coma no conscguern rcsrJ. ver Os probiornas quo a escola torn, a quo vêm pro 
vocando o descontentamento geral doe aounos, procuram urna justificaçao que. 
ihos proteja as costas, para fehharcrn a ESBAP. 

Para mais as trs cursos tm urna inportancia reduzic'a para as banqueiros 
a magnates, patroes do onsino Be fosoorn módicos au engenheiros!... Portan 
to so ac fecharern a oscala cc alunos saem prejudicados, quo; so lixorn. 	quo 
6 import-ante 6 atirar as cuJLpaS para as suas costas! Porque ales, a director 



P r 	,a üria rec(Ln(.. ins trur;es 1gures L. utr:, 	cL 
'•sc.1çar a bta quiuer mcrtira sr- 

VU! 
c n 	 L:  fl 	fcira,na rmiE.; de pr,fsfc•i lida 

wna carta Co.,1 e 	. ar.s (E Arc;uitectura rustrand..) a 	fir:-,e r&- 
cu 	,cGitLr a3 au1a 	e natetica C fl 	ra dada , 1 v:mt,u-se 
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face aos accrntecimentos de Lisboa, as inultas e processos disciplinares. 
Nao tendo cciparecido urn nthnero sufictente de estudantes deciirnos for-
mar piquetes informativos nas turmas, proposta que-foi boicotada pelos 
reformistas tanto da linha "Uniade't coma 'Tor ensino ao serviço do Povo *I 

ficou c1ari perante as estudantes que a que eles fazern na prtica entra 
var a moviiento estud.antil, coino so tstv nao bastasse as reformista da 
Assossiaçao fazern urna RGA corn meia-ddzia de estudarttes em quo aprovam 
urna Mdcao em quo se diziam solidários corn a luta dos estudantes de Lis 
boa e Coimbra. 

Todos sabemos que quando as formas de luta se ficam s6 par Nocoes, no 
papel, transformam-se no seu contrrio: o abandono da luta. 

Na semana passada Os nossos colegas de Histria e Fi 
losofia discutiam no intervalo a resposta negativa da sectetaria ( ... ?) 
de adiam.cnto do exame de Clássicas, quatro deles foram presos, tendo trs 
sido levados para a PIDE. 

MEDIC INA- 

im me-dicina nu p±I'ncipio do terceiro perlcdoa policia ajarêceu duran 
te vrioà diasseguid.os para nos imped4r do reunrrnos e discutirmos. No 
entanto, os estudarites hzeram as reunioes junto s enfermarias a quo 
impedlu-. que a o1Ibia conseguisse intorvir. 

ic-stas. reunicos discutiram-se' qucis as formas de luta de modo a respon' 
der 	rop.ressao existente neste mvmento. 	_- 

Na32 feira d:ia 8, -  realizou-se urn Meeiing convocado pelosNticleosSindi 
cais para.se  discutir a seveihança das outras escolas da possibilidade 
da real aç 	do urn P1enrio. 	 . 	 - 

0 moetig ra1izou-se sen sem intcrvençao polIcial. 0 problema foi di 
cutido e foi convcàdajirnaRCA para5feira dia 10. 

Essa RG Jevido abrOduzidO ni5nerc do 
 

estudantes presento 'oi tras-: 
formada em meeting. Mais urna vez nse meeting se verificanm as hahitu 
ais 1u- as dc gaicrs .ehtroOs reformistas da linha "Unidade" e osrefor-
mistas :'Pö,r urn ei.SiOw serviço do PovO", facto quo a1is fai desmasc 
rado pelo.s ic1eos :3inioaIs co,,--o boicote a luta no rncmentc actual;  

Entetanto no 42ano .est err decurso urn proce.sso contra a exdme práctico 
de Prope.eutica I1diba.  

Urn dos aspectos mais salientes da situaço em ciências durante os di 
timos tempos foi o constante aparato poilcial nas irnediaçoes ca facul-
dade, corn quo a autorida es pretencierarn intimidar os estudantes peran 
to qualquer tentative- do reuniao cu informaçao. 

Entetanto as vigilantes utiuizam nova tactica. Deixam a intervençao 
clirecta nas reuniGes e piquetes informativos ac, cuidado dos seus colcgas 
da.PSP, e dediçam-se a percvrrer a nossa escola tomando notas e tentancio 
identiuicar os flossos coiegasrncis activos sempre que so tenta exercer 
a no direito a livre inforinaçao. 

Urn exemplu 4 a caso do um- c1ega nosso chamado A policia onde foi 
infol-mado quo teria de pagar 20 ccntos do multas diversas devicto a acu 
saçoes dos vigilantes. 	- 

Aincia na sexta-feira passada a poilcia intervelo contra urn grupo 
cleestudantes quo procuravafazor cumprir uma grove quo Os estudantes 
hau tinham decjdido colectivamente. Assim, completamente isolados tivd 
ram de fugir tndq siclo presas 3 pessoas quo se encontravam A porta da 
faculdacie.  

1 pois necessáriu que os estndantes de cincias decidam colectiva-
mente .asnedicias a tomnaiperante esta situaçao. E neste sentido esti ccn 
vucada urnaliGA para Quinta-feira as 10 horas. 



CAROLINk 

Face a crescente represo exercida pelas "autoridadest' foi afixac'o no 
liceu urn cartaz que informava as alunas das novas frmas de repressao uti 
lizadas polos guarda-costas cia burguesia sobre os estudantes: no Meeting 
cia faculdacle de 6incias e em oura manifestaçoes de recusa a acatar a 
"ordeni" que nos preten(lem irnp)r. Ese cartaz esteve afixado no intervalo 
de 20 mine sendo lido e c'.iscutido por urn grande nxnero de alunoas; no in-
tervalo seguinte foi do.novaafixado, mas dosta vez arrancado ferozmente 
por urna prafessora uma dag agentes mais activas das ditas autoridaees. 
No cia seguinte foam ditribudob comunicados e verificou-se cia partedas 

alunas int?resse em se :n-forma- conseguinclo-se urna grande mobilizaao. 
Devido a tres faltas d:.sciplinares marcadas por urna professora de moral em 

virtucle do intervensoes fits por alunas em aulas anteriores para desmas ca 
rarem algumas das. suas afirrnacoe, tais coma; dizer Sue 	a favor da liberda 
de do expressao e nao deixa urna auia dar aua por nao' estar de acordo corn 
as su 	oiinice; cL: 	•Ii; 	estar ac lado dos cpriniidos e 
cia trabaiha em favor cia classe opressora, par exemplo:"queichinhas" de alu-
nas a reitora etc. Coma mOtivo para marcar essas faltas aiegou quo as alunas 
perturbavárL as colegas quando n:, roalidade o nao faziam. 

	

Originaram-se n3utraii 	ovimentos do solidariedade, tais como greves 
do silncia; intervensoeo acusandc--C. de opertunismo e provocaco. 
Estastentativas foram lcc se:iida do ameaças coma por exempic de recusa 

cia matriclla nc proximo anu. etc. 

LISBOA 

3dcMaic 
No seguimento das tenta.LvCL. 	' ntroducao de vigilantes nas escclas,apa 

recem Gorilas em letra.3 or 	mr do 1)ireito 
Os estudantes reunem-r a dei'ao:: am equ1s6L-1c.e adoptando eomo forma de in 

ta a ABSTENcAO AS AULAS no 	acaiitrarn o APOIO DOS PROFESSORES. 
Os G:rilas intervm e audadoo pia Dollcia de choque carregarn e dispersam 

us estudntes quo se refugiam na çan:ina Entretanto aproxthava.-se as 13 h 
altura habitual dos ditos vi;±:.antes NC}EREM 0 BANDULHO na Cantina Universi 
tria. A que enfrentá--ics aeota vez e foi assim que urn grupo do 8 deles sac)-  
escorraçados e per 	ui.do at a reitoria. 

Nao podia a puilcia do chaque, que descie os canfrontos em Direito entre 
estudantes e Gorila nao ahandonavai a Cidade Universitária, colocando-se em 
posicoes estratgicas as ua car.iao o respectivo GADO, naa podia a poilcia 
de choque, diziamos nós, ceixar do acudir aos OITO PROTETORES (como jA as q4 
zeram qualificar) esfomeados pci quo airn de os sceorrerem carregando scbro 
os estudantes, resovem em iepses.ia ao susto quo so havia pregado acs fugi-
tivos, demonstrar quais sao s scus arumentos. 

Cercam entao a Cantina o do J01.LHO NO CHAO LIERCITAM A SUA PONTARIA. Os 
buraccs das balas estac l, mas cinco delas encontraram gente e at4 nem foi 
por acaso pois quanco so apanta para uatro e meio de altura 4 improvávei ri-
cochetes em astros inoportunos, Um dos feridos ainda se enccntra internado mas 
teima em naj engrossar na lista no j. long,-)s ASSASSINIOS quo este regime vem 
prepectuando. Outro atingiicIc pelas balas assassinas, uina assistente do Letras, 
ferida nurna perna quando tentava safar-se de urna bordoada - ESTAVA GRAVIDA - 
Os nacituros nao sao ost.cio a c1.vertimento de atrasados mentais. 

10 de MAIO 

Está convocacio urn PLEN7RIO para aCic.ade Universitria as 15 horas, para ana 
hoar a .situaçao Apolicia do choque cerca completamente as tree escolas (Di-
reito, Ltras e Medicina) a Ciitina e o Tcnico fecham. 

1. 
Entretanto pelas 12 h(-,ra., huma reunia) em Letras para so elaborar propos 

tao de luta a a1).-ova a:) 	 Oo GORILAS de Letras e Direitn PntrpvAm 



tare o aparato poilcial j. roferido impediu, a realizagZj do P1en 
rio. Coo repres1ia ha u.ma rnanifestacao de cerca de 100 estudad es quo 
sairam do Cais do S(',dr4 em direcçao a S.Bento. Ace grito do "Po, Paz 
Terra 1ibcrdac.e, Democracia o indopendencia nacional", a pcpulaçao do 
bairro adore e junta-se a,s estuantes, domonstrando mais urna vez quo 
a luta das escolas so identifica cm a do todo o Pow, portugus. 

cheada da po1cia a manifestaçao dispersa, nat; condo prose ningum. 
Quase no mesmo tempo noutra parte da cidade, nao rience movimentada, 

Sete Rice, arranca nova manifestaçao de numereso grupo do estudantes em 
direccao ts pertas do Benfica iludindo as desnorteadas carrinhas e car-
roe nIveas, 

23 de MAIO 

Letras está na luta. 
Duze horas RGA dispersa pola GOhILARIA que cesta feita tambm batem 

em assistentes e professores e quer bater Lindley Cintra. 
Quinze hcras a reuni.o do inoic-ctia aue nac; fora possivel acabar, re 

cemeça, mae vs muscu1oss teimaram em nac toncorclar e confiados flOS so-
us bdeepes e no facto de haver predominia do SOXc. feminine lançam na 
sua voz grossa e Marialva urn ultimatum de dispereo em 5 mm. Era demais 

Res±stiu-se portanto e faia vez do se aleijar urn dos intLcveis. 
Este de cabeça abesta VL) em pnico clamar vinganca ace seus cornparças 
quo vegetani em Direito os quais em cornovente sulidariedade e armando-se 
de CHIGOTES, MATHACAS e BARRAS DE FERRO (cparelhagem do ccrneçam a so-co 
rrer-se) invadern - soriam vinte - c Bar do Letras e inicictm o scu pro- 
cesso 	m1i0or, 

Mae a policia de choque, aue esta sempre perto, tambrn quis moihar 
a supa e para 16 fol corn os cacs e o resto, para c, caso de os uteisilics 
d.)s Gorilas do tostrarem insuficientes. 

Houve feridos, 	clar0, entre s estudarttes e prisoes cunfirriadas 
foram trs. Devem seguir-se os habituals e j, pera nac izer sempre, 
ric1culos prcesss disciplinarcs. 


