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Querldos camarad as

Ào lnlclar a leitur;t dó RelatóLío sclrrc ê

tudântil na Rêgião de Lisbôa, desejo êxlrressar âs

udaçóes coúuni5i:ãs a todoê os camaradàs deleqâdos
ar<1ar,Lzaçáo Regional de Lisboã .1o pCTP, bêm ccÍno

ao Comitê Centrâl e áo nossô secretáriô-Gere1, o

SituaÇão do liovimento Es

mâis ví.Jas e cordiais sa

a esta I Conferiência da

aos canÀLadag convida.lo§,
canaraa.la Àrnaiilo l"1atos.

Ào Cirigir estas sauÍlações, e fazendo-o en acme do Conité Estl:ela
veÍnelha- Rille irô §antos, do Comitó Regional rle tlsboa e em mêu prôprlo no

me, sinlo_ne no Cêver de expressa! quanto para a nossa Federação, eernpal
ticular para a orgânização Rêgional de Lisboa da FEI'I- L tem de honlosÔ e

de impcrtante partlclpar nêsta Conferência, que será, estou certo, Pêra a

1ém de um srignificati'Jo marco na cíensiva pcliiÍca do Farti.lo, um instru_
nento utilÍsiímo no rêforço da iioação íla nossa fe,leraÇão ao Partir'lo, e

ale reforçc do f)apel rie direcção do Partl{lo sobre a fÊM-L na Reqião.

UMA GRANDE REVOLTA GRASSA
NO SEIO DOS ESTUDANTES DE LISBOA

Essa revoltê, prôvocêda pelo cônjunto das nedidas anti_ope!árias e

anti-populales dô Govelno ConsLitücional do Doutor Soal'es, que, no que con

cerne aô sector especifíco dos esturrântes, se tle-drlz pela ôpflcaÇão da Re

forma burguesa do Ensino prossequialâ pê1(r Ministrc Caralia, tem flovinênta-
do centênas de Inilhales dê estüdantesr Cespertado as sLlas enêrqias. forta
lecido a sua eonüatividade. expressa nun podclÔso moviftentÔ democrát-ico e

revolucronário, que constitui, inêgavelriênte, uIl14 componente ôo movlÍnento

operãrio e popular,

Àqui10 a que toda a burguêsiô, atlavós í]os seus lepresentante-s es-

clarêcirlos e da sua inprensê vendi.la aFelida de "crise acadénica" - gue

não se tlaata, ob'rlament'e duma simF1es crlse circunsclita aos muros das e§

êo1as, pôrquê o quee§lá em causê é toclc um sislena êe ditadura da h''lrque-

sia sobre o proletariado e o Povo, nern i-ãô pouco é merarnenlê académica,poJ

que ,novinenLa estudântes dê toclos os qraus í'e nnsino, e não apenas a Uni_

versidade - issô a que toda a burquesia preten{re escanotear no seu conteú

alô e nà sua aftplitude consistê nuna po.lerosa manifêstação de luta da ju-
ventude êstualânti1 contra a sociedade lla exploraÇão ê íla opressão, e con-

tra uma po1ÍLica de e4sino oue visa perpetua, essa exploração e opressão'

No IIElÍEnto ên quê realizanps esta, Conferênciê,4 Universidade de Lisboâ,sene -
thântêrnentê à univerÉidade de coinbra está ern qLeve, e centenas de milha_

dê estudaates mênifêstam a sua cetermrnaçào em procseouir o combatê ao 1a



Povo e sôb a dirêcção d.-r classe cperária.

PCIRQUE LUTAM.OS ESTUDANTES?
ÇUAL O CONTEUDO DO SEU COMBATE?

Os mais dê 125 000 estudantes áô Énsinô Sêcunatário, Médío e Superi-
or, do Ensino Oflciâ1, do Distrltro de Listroa?quc cônstltuem o seetor alos
estndanteg gue nêste môrllentê êstá eln 1u!a, põenj claramentê eni aausa úrÍra
refôrBa dc Ensiüô êfi que ê butgr.lêsia elrtá ênpenhàcia há já quase una déca_
da, ô colljunt'o dê nedi.las tornadâs pe1ó i{inis!êrio de Sottomâyor eârdla á
sô uma component.e dessa Refoanra, ljue lendo sjdo Éromovida pelo,ninj.stro
fascista Velga S1lnão. foi contirrilêc1a peloE sucesslvos govêrÊôs provisóLi-
osr em partlcular pe1ô do sociil-í:ascistâ Vaseô CônçalveÉ - que insCltuiu
ô servjÇô civaco - desêÍlpr,ago forÇ.rdo estudaitil - até encontrar em Sotlo-
mavot Cârdia ô polj.ticêsto l:,urquês: capaz cle a iêvàr atê ãs suas ú1timas
consequências.

llão se pehse poréfl que a Ref(JrEta burguesa do llnslno sê desêhsoLveu
lavremêniê; ben ;;e1o contráriô, cl.a sempre eflcontrori una resistência fi.r_
iie e tênaz pôr partê alo Povo e das largas naêsas dô jul.entude estudantil..,
ê, c,ol outfc Lado, e1a accrxÊat1l1.r âs i-jinuosidades das gucôsslvas crises do
podêr burguês que oaôr:reràn na lossa pãtrla, em particular após o 25 dê À
bri 1-

O Õonteúdo da Reforfta bürquesâ do EÍ1slno, consjste em âdequar o â_
parelho idêol6gico do Esàadô - ê Escolê - ãs novas sôlicltaÇões do capital
p]:lvãdo e de estâCo. E1a vi.ia i:-ansfôr:L-rar aÍ; êsêo:las em centros, onde im_
püllernente se vêlculem as mã1s raaccionârlas e telr6qadas concepções, e se
dii:lndâiii â -ldeÕ1ogiá iüpeLjal.istê e socíal-imperÍalista, no objectivo de
r]e1as serêm formàdos ôs quadros dôceis, nurta hierarquia rigôrosâ, capazes
dê seívirêÍn a niáqulna butoe!:ãticâ, oprêss;iva ê repressiva do capiLal, êom
o .-'êr:rel.atlvo âlremêsso Dar.a ô clesêmprêgo paÍâ lodos aqueles que rêslstam
à êsse ôbjellvoi - e qúe dê !-esto coístit!1eÍn a imensa ma1ôria. Trata-se,
eill sÍotese, dê transfornâr as eeeclas nuna espécie de seminários onde se
êilsina o sermão de cofiô exploràr. .: opl:lmir os oFerários e c povo, e de on
de, sô saem para rêzar missâ aqr.iê1es que assimilaram e estã.j el:r condiçõês
de reproduzir a bíblia da mentira e da ôpr:essãc,

E

Em particir1âr côm c ftlini:;t]]:o
/.ovêino concll.ia.lôr "sírcia1ista,, de
da do capltalismo ãos t'raabalhâdôres,
cada vez rnais à pequena elite donde

Cardjd, e àco,4lpânldndo a pojitica dô
fazê, pagar âs cr-tstas da c!ise profun-
as escolas têm vÍndo a restring,ir-sê

sairão Õs quadr:os qualificaalos superj-

do
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oresr rnádios e int-errflêclj ()9 c1e gue a br,raguêsj.a neces$ita; nejlas se àeit vin
(ia, -- êcentuâr_ unê cada vÉz mâis acer:h3 disFut.a de t(,Ccs os seetores d.ê h€
queÍlj-â pê1O seu coôlr.r1c) r aô riér§rn_o lfrnpo ílus soÍÍr o dqsjeÍípl-ego raas§ivo dâ
estuajantes, se Droceaíi a ullia iestrui+áo Õolorjsal das fo!-çês do sâber e dêL

clêrciar quê aco:npanha â destrujçá.r r,êi§ geral dis fo:1ças pr:ôdutJtras.

Às }nedidas toftadaaj pêlo íilj.nil'o Cardi;r I e que (jcÍrst-j-trient.ô elÍ(,dq;
t;ô qeforma rêac4lônáIia. sào, se assjrr. pr.lcmos dizer.r IIêi_s retrógúdas ;lo
gúe as adootadâs por un \rei,ga SirEAo Õ'J rlr4 \rasca) Gonçarl_ve§. llãCr oo, ac'ltarire
nús di6so: elas acâapenhalr! o apÍoíullndaÍ da crjse e!;Lr:uj:ural do cãpitêLi6
Ira)r e qm Lorno deIa, fi.1lgrado o rúiríii, quê possan fazer, unem-sê tãscllrl6ls
. soclal-fâsclstâs.

são essencial-!€hte as seguínles às mer.lidas toillaclas !,clr: Cardia:

1? priocêa]er à intênsificaçáo ôa ÊeIôcçâo burquesa - .Íl}e côrr6tjtui o
.:laÍ rla escole da btitqua.sia * quer atrà\.i:i da iasLituiçã(, íJos exar.e!; rrô-

'ri.)nêis. rro Ensjilo Secundário, .luer na linitação clo acesso ãs escc,Las dog
ii:1!1os dús tr ab alhadôrer s , pelo ercarecinÉnto pLoíressivô clos est,udús edos
.: Lvros, qqer nas nedidas nni:i -ped,tÍôg j cê:,""r de intetlsjficagão d6,s ritnio.e d6
-.r.l.êrria$. contr.olo das faltas, ajtc,

2? À liiritáçãc do acesso à tlriiversicrade, atra\,ês da introduÇão ào
ijli.irlt. dê aotidão e í:ô "rTrm..rús clausiu:i,,, aolt o obieatl.\,o arxprêsso üê ::ed-e
zir'a ÍôrnitÇáo ôê técni(-'a)..j superiorês (. illtí:rllládlos êosj linilês i!E)ôs,l.og
i.lô olâno dar huÍgue€iâ de si:ueraçir: cia crjeL càpiLalistta, e náo clas re-
di5 necêçsídedes dâ Povo, Colno e>teírpl o reÍj.r:o da lifiitaçãô dâ formâção de
nõdicos, }1um paÍs en que as cêlrênci.ra. ganit--à]:j-ô§ ê assist€jnciaig do I,o\ro
gã<, r:norr,res.

lr a\'á§ da

O ataque ao sonl:r.rlo alas r!âss1s ljohrjar olj õrgâos clas esr:olas, a-
l.egi.s laÇão 6Õbre a qesláo,

49 O ênc€rrriamento de algumas arsJcolas, consider.adas dispel:'távels pe_

l-ai lrltLr,uesiâ, e o i-Ínpedlnênt.o à cliação dc o,jtrra.9, óe que o rrosso povo cã
!.ie(r, e anteli.rrnent-e previstas - aagô cias eaicc)l.arj (lc .4açistêrio pLé-ttxj--
riiáriô,

5Q Ã rêestrututtsção dos cuÍsats llalr c.)stas dos esLudílni:es com {> cor
r4l.-tt ivo atêalaie a ce!:tag conqrlistas,óas rrassâsi quais sejare ar jrlpogiEãô de
Íi1;]i:oCos alernocrátiôos de ensinô e a crinçâo cle planr,s d4 êst.lrdo voltados pa
ra a prática e parã a gâtisfação das necessidadês {ro povo.
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69 À criaçâo de novas escclas - tip(: ba1ãc de ensa,l -
junqão de tuda o.Iu.. e>:l.$te Ce r:aLt r.(rõcci..ní.jo rra pi.i.1 r-
feguotal - perdoen-lne oB DLÇfl:.:..cra:s d§1cr(--aat.iis . cilr,,rr,r6iii:il
tan Irt6todos pedagôgleos proÍ:uirdarilêir!ê {}D.!:essivrrs } a p,,rr C.,}iÍ.:r

selecção - casô dês Univer'§1.1a.1e:i lbva-i, co:Jô .r .ir t41 ha .rir:

9Ç O rêfarçÕ .1.,, côntio1.j jdí:c.lirllc, driji .r$.i_.I i]:t
ríqoaosa das cadeiras, Éôin al ;lliarl:tuLir :..: tr){l,: L. tj.pó íié
nári Às e â crrfturâ inDer!;il tst:r r: .r.rci.rl -i.irp*.ri rl i :i.a ,
bragadôs áo nrar*isrnô,

.Jltüir a §,rf :?,

t--si:uilrà1r',.i pL)

- r.J ilil iãii -
;n I c;r,.i í::s i na

79 A redisttaibuição íô.cnt._r1,-) dÃsr t-,acol;r, ,JoJ t.,cll,ír o.ri lrccioies
da burquesiâ, dê f aseistâs â sôriê.i-l'a§6-islac, cot( .l ,t.rrlilia-l(j;r-. il,,.r_. hr{i!-
res tonados a golpe por egtes, e.t r{)lntegÍ arí;i3 dâqualelr .irr. 1.l.1:./i;rÍri sjdo
sanêaalos. Curiosamente/ e nãc ri por àcaso. ioi ixr .!rrgilêr::; t1 fjji.(i ;j.r,: üj.rl

sociâ1-fasciEta, por exeúp1ô, quê .l.erioú à Íêinteqraiii) t.r,rl.a iijlIlt, {_i,j,j fars.
eiti:as na fC?UC / e que acrlstítüiu a f:ii:;ca q,je ii,).rrldi.rr..j :r :jt:;1,--1.r.,.j;t i: niG-
tivou a presente luta nÀ ÀcadeEi].;r. il!rrj..ljjiir,r9,ti:.r:, tijibónr, o lr4.-r. l1rt.:.i.
ê considerado peló mieist!1c Cerd i.i .:cna ií:.;1t]j:,!,ía!.1. l-raj.l c 4ji.).rJ.! àI .r:1tL: .t.l
UniversiCade dc Côimbrê , por prcpir c,)rilo Íi:rltta iÇ ! uji.r .: or:r \,e i_'Ôri if aijPi -

ção dâs escolasr e lr.rle, ge.rr:1dô $.)ê, levar a i .lrj.Jt:t.ia!.1.- j ,r.r'- ,l ..-
côlat...

8? À l.l.erârquização l: j qô!.):in dos 9ra!ii !'1lr (,.]-.sjii1;u, a.:. .rr .r,-r,:.:-:.j5r

vas bârreiras postns no ac.s6c rr l-'úja u4 i1..1Ê.j (: :am ;i ii_r" j llrri ;.il ,1:, i:;rt

pel específico nas rÉleçôes J.r irr.Ll,,tio rij Lr.-4i1. L,.CL)J, Âi:(. lr:r,.:;,1r:,ri.,
aos finallstas do Eniiino :"ÍÉ,11ô, .?or: Co !:n!!Do Lreíil1ríl:r:( ,.1:-.

(.r,' I it\ rLrJr !.. "

.rolrij .rr,;aa.j ÍIjaê.ji,..i
{r crr,Il i ) a; ,:q: ii ar t1 i I :i i--.

10? O$ cort..ts otíanentàl s às .,,iic.r1na, ilc, ór9aDs a+i, . j1-!iC,ilrf !-.: ,_-

aos Ser!'lç<)6 Socieis, côrü às .rcr:f(:l.,it.iivits iif il:j.:l iaies nô i:r:.o f atlla : .l:r.11r,. Ír

tô. o encalecin(:ntô d$:.. e9i-údo9 i-. {r .rirr.rrili itrLeLtt. d,1s :)u!6 i)ê-r,.ij jr i 1_i,:jã,j,-r:.

ale deseivol vi.neutô.

Í'odâs estas nêdida: 1Êviia;o ;i t::;nçf r;r:-t:rai jio 
'l;::; I,r:r_-ll.;:. .,il illi.lruljil

ao de§emPrego mâ§sirro .1os r)stüdanr:êi, à eo:,rrç.ir-- í1.1s Dôs:jiJrji:iit rijr.: ,l{. i .
ativi{lade da juvênLude. ii 1iÉit.1íãi) 4rá::r'Lca {i;iii: Iii-,et-da,i.:t ,:r r:l .t.!iú,:,:i-
Õia; adenais, e1ás sãs raoltpàr]\ad.rÊ i),: r:r,:.:t r=:J r,::.-,i r;ti,l int.,nrt.,, ,i: , f ,_ef ,-,.,

nomeadamente na obri.iator j edadr: ric ,le tarzcr,flr aerios extriií:1 fr:-1 :r.j I iíjlitr , .
com O§ ataques da Pol-Icj.â.ae f\cqr"rc .--í)fÍr ,:iaonteci::u i.í:..:.:jll.-.iri.l-itr .Lij l:.,r,.,

A lêvolta que qra$s3 no sêiô dÇ§ .rstud.rlltcF d,- i,iili-in, Lr)l:l'),
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resto, nos de todo o paÍs, centra-sê no atague generalizado a toatas essas
medldas e a toda essa polÍtlca, A luta que neste momento se alesenvolve co
locou cLaranênte aos ol"hos dos estudantes a questão do poder. A juventudê
eEtudantil- tem vindo a eonpreender com cada vez ilalor clarêza quê Cardia
não poderá recuar na sua po1Ít1ca. sem que a dltadura burguêsa aênuncle â
sua p!óprla essêncla ale opressora e explôradora. por outro lado, o comba-
te que os estudantes desferen contra a polltlca ale des-ensino e des-educ4
ção do Governo Constttuclonal, sêndo parte Íntegrante da luta alo nosso
Povo guê tem à cabeÇa os opêrárlos em luta contla as deslntervenções r o
congelênento 6a1arlâ1, a alta do custo de vlda, os ataques aos seuÊ õr.-
gãos autónornoÉ de classe. e que se estende aos restaEte sectoles do povo,
alos assalarlados ruraLs e canponeses pobres âs nulheres traba lhadoras, es-
se conbale dos estudantes,dl_ziâ - tem avlvado na juvêntude dê Llsboa
ccosltência de que se trata duma ]-uta poLÍtica avançada peto poder.

Ora, como a dltadura da burguesla não,cal- por decreto, ê os estualaD-
tes saben que a sua tutâ.,!1otrerá por si própria, sê isolada, a juventude
estudantll colôca abertarnênte a duêstão:

OUE CLASSE DEVE DIRIGIR
A LUTA DOS ESTUDANTES?'

En torno dêsta questão ten-se travado uma aeerba luta nas escolag i
por um lado, os êstualantês cohunistas da nossa Federação que lutam acêrba
mentê por lmpôr direcção proletár1a à luta das massâs e apresentait a pro-
posta do nosso Partido de soLuÇão operárla para a crise; por outro lado ,
todos os partldos burgueaes, tendo à cabeça, cono intmigo prlocipal os rg
vislonlstas, que contam, coíro fiéIs cães de trêla, con os neo-revlsionls-
tas e denaLs oportunistas, estêndendo-se alnda essa câfi1a dê part'ldos bu!
gueses atê ao PPD ê CDS, apostados em fazer alos estualan!ês, sên êxlto, dl
ga-se, apóstolos da"solução', de ,,malorla presldenclal,, para responder ;
crise.

Esta luta entre o proletarlado e a burguesia para dirLgir ô rBovimento
democrátlco ê revolucionário dos estudaítes centrou-se lnicLalmente na
questão da direcção dos órgãos alas nasEas, em particular das Associações
de Estudanles.

Tomânalo como centrô de gravidade do trabalho de massas nas escoLa§.o
movlnehto assoclatlvo, os estualantes co&unistas dlspusêram-sê a luta! nes
ta frente. tendo êm vista o increme[to ilo sêu trabalho de nassas, pela a-
p11cação aluma correcta linha dê massas, e pe1ô exerciclo da influêncla, d!



rêcção e.hêgemonia sobre c lnovir(ênto das rnassas.

Este ano lectivo e no que rêspelLa aô movlmento associativo, a situa
ção no distrlto dê Lisboa é a seguinte:

A nossa Fêderação venceu 4 DAES e dlrtge 7 num lotal de 52

o PPD e o CDS vence;am 22 DAES

O partido soclal-fashista vênceu 6 e dlrlge I
o blocô UDPi de,/vEs venceu 5 e dirige 11

Àlguma conclusõês fundamentais há a tirart

1) A nôs5â Federação não consegul.*,duma fôrma generallzadar nateria-
lízar o apoio e o prestÍglo de que goza nas escolas da Região, questão ês

tá lndubitavelmente llqada ã luta êntle as duas linhas no nôsso seloi em

particular no Eís1no superíGonale nâo dirlge nenhurna ÀE, e nos Liceus 
'le

Lisboa onde teve têsultados relativa$ênte baixos ê que sê &entualam cet '-
tos êlrôs.

-- 2\ o partldo gover.namêntal perdêu toalas as dirêcções de Associâçõe§

de Estudantes que tinha, ã excepçãc da Faculdade dê l'1ed1clna, Çr.rjas elei-
ção decortem na seilana quê entra.

êr Porqlt tênham toríe3) o FPD e o CDS reforÇaram as suas'posiÇoes, qur

do a lniciativa de crlar novas Als em alguns LlEeus da capital onde predg

ninam estualantes originários da média e mesmo da granale burquesia - comÔ

é o caso dos da 1lriha dô EsLoril; quer: porquê, jogândo no descxêdlto grag

de dos partldos traidôles que se reivlndicarlt da ô1asse operária, sê apre-
§êntaram, no inÍclo do ano lectivo, como os "estabÍllzadores"da vicla esco

1ar, indo aô êncontro assim ale certos pontos de vi§ta pequeno-burgueses e

xlstentês no seio ilos esLualantês.

4) O partldo socj-a].-fascista ê os sêus cães de trela da UDPide/MEs \n-

ran as suas posições enfraquecidas, Particularmentê no Ensino SecundárlÔ,

êmbora conseguisgem rêcuperar o contlolo de pelo menos urna grand'e escola,
cono é o caso da Fac. alê LeLras, beneflciando do esfrangal hamenLo comple-

to da basê de apoio do Ps.

5) Não são enumeradas duas D" Àssoclações de Estudantes, do IsT e da

E6c. C. PatrÍcto Prazeres, que no alecurso alo âctua1 processo de luta se

denitlrêm ou foram alemitldas, o que provã a fragilidade e os pés de barro



alos oportunlstas acol^llados

Esta luta êncarnlçada
em êelta medlda acompanha
alo novlmento denocrátlcô e

7

en cêrtos órgâos das nassas.

pela dlrecção dos órgãos de nassas, prêcedê,e,
a l"uta de classês mais profunda pela dlrecção
revolucionário da juventude estudanti L,

49§ ^E.STUDANTES DEPARAM-SE DUAS VIAS
lâBtA§-uA LUTA, DUAS LINHAS tsÀna À
SUA DTRECÇAo; DLiAS CLASSES DtsÉútar,,r -
-SE NO SEU SEIO

Uma a via da vitória apontada pelos estudantes ftarxistas-1enlnistas,
a .Linha dô nosso Partido e a classe do pÍoletariado revolucionárlo, gue
dêtermina aos estudantês o sêntido alo combate gêneralizado à Reiorma Buri-
guesa do Enslno; gue lhes aDonta o carácter po1Ítiêô pro_longado do comba_
te e os incita a formas avançadas Ce lutà, que thes faz sentit a necessj.-
dade da unldadê de todos os gÍraus dê ensino, e da unldade nais geral do
conltatê dos êstudantes corn o povoi que defende a ligação dos objectivos L
rlledlaeos da luta nos ()i,jectivos tlnals do programa da Revclução DemoÇráti
cê Populaa, que contrapôem à escol: bürguêsã i ttrscola Nova, DêmoÇrátlca e
Poptilari que no clec,rrso das batalhas, chama as massas a traçar uma clara
linha de dernarcação entte cs verdadeirôs e oÊ falsos amlgos, êsmaganalo o§
oportunistas e em particulà!. o revisionismo e o neo-revigionismo.

Outra, a via da tralção, Co revisionismo ê do ôportunismo; a linha
do partldo socl-a1-fasclsta e dos sêus lacaiôs; a classe da burguesia, que
êpresenta aos estudãntes o futuio da derrota e da sujeição aos ataquês da
burquesiê ê da sua reforma de ênsinoi que prêtenale dividtros estudantesdo
Povo e colocar êste contla os estudantes, e os estüdantes contra o povoi
que procura desviá-1os da Revolução e usã-1os como instru(enLo da contra-
-revolução,

Asta disputa e:lcarniÇada peta di.recção da luta dos estualantes ten tl
do um ponto a1to, na ampLa -movimentaçãc que hojê ocorre nas escolas detjLs
boa, como êm todô o paÍs. I,lovirrentaçãô esta que constitui o primêiro pas_
so no sentialo de um norro auge CÕ movimênto alemocrático e revolucionário
dos estudanles, mas gue ainala assin conhêce uBa anplitude e una prôfrrnali
alaalê sen precedentês desdê o 25 alê Novembro.

Quando no Plenãrio da Acãdemia do d1a 25 os estudantes comunlstason.
sêgulram fazêr impôr a unidade da luta dos estudantes do enslno Secundárj-
o cotrt a dos estualantes dô Énsino Superior i quando apxovaran a realização
oê uma grande manlfestação operárla e populat que integle a luta alos estu
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alantés nâ luta nais gerai do nosso Povo - tudô isto corn a oposição abetta
e o vôto contra dos resisio!'ristasi quando disputaran até ao ftm a direc--
Ção da manifestação estudantil dô d1a 26 fàzendo largos mllharês de estu-
dantes gritár ês nôssas palavras dê ordêm, ê impondo a pâ1âvra, malgraalo
o boicote dos opo!.{:uni stês ; quandc encabeçan neste momento os piquetes ale

greve e consequem qenerâlizar a 1utâ ã quase totalidade da Univêrsldade;
quando tomâm a iniclativa .e deseDvol.Tem un grênde novinento de Írassas no

Ensino secundário côntra os exarnês naclônais - quando assim é, os estudafl
te€ côIlunlstas esLãô iDdubi tavel,rnênte a apontar ãs ina§§âs o caminho da lu
ta e da unidade para a vitória.

Todavia,não fôi ai.nda suficientemenle persuasivo o hosso trabalho -
táo profundo o nosso enraizamento nâs massas e a difusão da nossa po1Íti-
cai nem tão lenaz a persêgr.rição e a luta ao revisionisno. ao neo-revisio_
nismo e ao oportuni smo, que pêrÍritisise que a nossa propostâ de greve geral
prolôngâda gaÍsse vitoriosa. tendo os cportunistas alcançado vence! a sua

proposta ale g:rêve Cê três dias, finda a qual dej"xan as massas sem Perspeg
tivas, à mercê de novos ataquês do ninistrc Caralia e da sua polÍtiea.

{ste facLo prova que será et tremanente perigoso <lescansarnos à som

bra de alguns louros çodquistâdos e êlimentarmos as ideias perniclo§as
oportun istas dc a u tos u' -Lc i ô1c j .r .

Esta 1uta, todavia, já permitlu refôlçar o nôsso paPel como soLdaalos

do Partido, dispôstós a lutar sem trêguas pela direcção dos comunistas no

movimento da juventude estu.lantil e à sua lntegração no largo caudal da

Revolução, já permitiu ainda que nas nossas fileiras haja ir.tll maior senli-
do das responsabiliclades e ,Jm rnaicr denodo e um mais cêrxado ataque à co1
rênte dôs capituladores. dos liquidadores; já permitru, finalmBnle, que o
inimlgo revisionlsta sê visse :nais lsofado, não conseguindo no dêcurso alê

toalo este tempo aproçar umã só l-,ropost.a ern qual-quer reunião c1e massas, a_

lnda que o revisionismo conte com um aliado, .jue apesar Íre êrn decoÍlposi -
ção, ele alimefltã quotidianamentê a balões de oxigéniÕ,que 6 a canbada &s
neô-rêvisionislas. EsLes funcionám nesta luta como bornbâ à retardador de!
xada pelo seu avô Barreir:inhas _ isto é, aparelrtafi defender os estudantes
e demarcar-se dos revi;iohistas para a todô o nômêítc', quando o isolêmênto
destes fôr total. e a lutit estivar num ponto al.to. quebrar a luta das mag

sês - jnpe.i.i r ê su1 vilór13.



Ã tenílência alominaDte nas escolêrs é, ainda assim,
Revolução e a dêÍrota do:inímigo ê da confra-revolução.

para o avanço

!3
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Seria lnjusto nesta Coi!Íêrência deixa! de refêrir
na l-uta de um coÍüativo sector das roâssas. Ccm efeitor

o inportante papÊl

09 TRADALHADORES -ESTUDANTES SÃO
UMA CO}"IPONENTE DE TERMINANTE
DA UJTÀ DA JWENIUDE

SujêÍtos a um-.regÍnê de êxploração ê ale opt essõ.nas fábricas ê er$pr.
sas ou outros locaÍs de trabaLhc. os t.rabalhaalores-estudantes são alnda
vltimas dos maiores atropêlos nas escolas, quer porquê thês sejaio corta -
dos ou aealuzidos os Serv!ços Sociais, quer porque ô conteúdo do Esnillo se
ja profundãnente reacciônãr10 ê dêsâdaptado à sua condição de proalutcres -
is'Lo no que respeita, essêncialmentê, aos operáÍios - quer porqltê os ria-
mos de trabalho sejam êxtremanêntê inte:rsos e a selecÇão muito apertada ,
quer ainda pCrque o MEIC se prcÉarâ para cancelar lrm cônjunto de eursos
nocturnos, para aIém de em muitas escôlas tãô pôuco have! esses cursos"

À experiêncla na luta íle classês, a vida sindical ê o contacto dilee
cont a prodr:ção permite fazer dos trabalhadores-estudantes rnn sector mui
coÍxbâtivo e consciente no seio dôs estualantes"

Adênâis, a srua importância é tanto mai-or.quanto. na sua imensa maio-
ria sendo jovens, estão alitêctamehLe liqados aos depa!tâmentos da juvendu
de dos sirdicatos, e en condição dê ai disputcarem a direcç;o aos levisio-
nistas, o guê l-hes permite u,n papel de grôcdê..relevo no cômbate à difusão
Ca idêologia revj-sionista e ã aqressão 1deo1ôgica social-imperiali sta, com
tga!ô o seu cortejo de droqa, de ccrrupqão e de hunilhàção dos valorês ê

sentlnentos fundanentais da iuventude e.lo pcvo.

Sendo ô trabalho cla oossa Fedêraçãô já relati.rainente vasto no sector
dos txabalhadôÍ e s -e stltalan te s , Illas alnda assim mânlfestamãnte lnsuficientê.
nômêaaiamente eir Lisboa, pênso scrr csta uma questão que deve preocupar to-
dos os nossos caftaladas.

À prôpásito, nê semana quê ettra far-se-á o I Colectivo dê frabü1ha-
dores-Estudantes da Região de tlsboa.

to
to
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A LUTA DE CLASSES ENCONTRA A

txFátàsÃô eóúCrúrnaDA No Nosso srio
NIA IUTA INTRE A§ DUAS LINI'iAS

9e a iü84 dÔs e*<ludant-es õ rrrra corrpcnert-ê CÔ rrÕrirneiliÔ -!'Ôpu'l at: iÍJi'o-

Iuclorãri,o, s€ no çeu siei() se clisPLr1-ar' il] lu'l.'= ci,rsscsr' i-aÍibãfl no sejoAt§

esLilaiênlêt conull!5tag se t't a';1 unõ 1\11_-ê ac'is'e cÊlri:!ia os pÔülÔs c1ê vi*t-ê '
a polÍtica dê burr-ruesia', i!Ó te1 i'iírn'is!"'r cr do oportÚnir'ÍrtÔ'

!! Ürqênizaç;iÔ Reglorlal õe Lisboa da nossa Federaçâo' clue vive o espi

l1itc, da ofensi'/a Política íio Pai:t-i(io e obi;eve alguns êÍitcs l\o Íleu lLaba-

tho re\.olucionárlo ê co,nunista' ganhol'1 a sua maturlclade polÍtica nÔ fogc'

.1ã 1utâ dê cl.a. §es, contr-â o iniÍligÔ inlernÔ c ex+-êrno' §endÔ o dis{:rito

í1e Lislto,r un doÉ úaiorês centl:Ôg dê con{:entração '1a llrvel'Itude estudànti1

ne Ílosso paÍsi e tentic essa irivenl'Jde t]-nâ e'lperiên4ia ô< tuta grandc' nâo

admira que o j.nimigo tenha LeilLaiio J'nfjlLrê]' ui]1 ou outro àos seus 
'rgentes

nê Org. Req. de ,,isÍroa da llosga Federação' Àsliln acÔIiteceu com 'r acólita

do trai-clor Sanches, ;r reneqada l'lorgado ' e corn os discípulos dÔ crsiÔni-';ià

Crespô, ôs oporiuDislas BàrL{is'r e Àlberlo F'gui'lr: ' os crímeÍj desse5 opoÍtÚ

nistas são jrruEeÍãveiê: tudíJ fizer:aú para mudar 'le cor a b:lnúêira dã nÔs-

sa fcderaçãoi teiltaralt amiúCê irrPc'Jir ': li-o'rqàr' íid I--dêraçãÔ ao Partjdo e

esceú3tearâan o papé1 cle direcção do Pêrt-ido s;Ôtlr'ê é! IiEM*l'; lançaran maqii-i

na.ções e i§trigas; adulteraram a linha geral !:GvolrrciÔr1ária do noseo Par-

tklo e a 5üã ljnha 35pecífica para o Lr',h'i1hc conulilst-a ent-re os estllâan'r

tesi procurar:an enfraqltêcer a capaeidatle 
'le 

coíbate dr)s (rsLudantes comunjs

tas ê pô-los a rebÔquê dos Frolraria" i1o 
"ri:;Lor'I'n'' 

ê áo reo-re!'l siolli 15_

mo.

Toáavia, o esFir:ita de Part_id'r dos ncssos canara'lirs fÔi verdêdÔi]:á -

Ílente notãvel e ôugôraÍl] ':o$t)ãter 
a{:é ã eÍpo_Lsâo para genpre dâs ncssas fj-'

leiras aiessês seguldores do Sênciles ê do Cl:âsPt'

sêalut.ârleelassesôr-urralu+'aprolongada'ta;lbêmaluiaenLre
Itnha3 ê uma balaiha á'l:dua, sinuosâ e rle loi,go c*rso'

!'!ils
as dLia í;

O rüovlinento Ce c!:itÍca, de re'údjo e dê denilncia 
'1ê 

ltnha e da pandi'

ltta do l:enegadc cresp'J con':inua ssn'lo a nÔsljà 1-aí':Íô pl_iícip'rl ' À rrat.ê)'i a_

Llzação da Org. ÍtêT. rle fisboa ea Fiill-l' como uiia glanCe ofgaÉizan1" 
- :'

flasgas ê a força dj.ri'rênt-e incontes]]âda ó'r jüi'ent'rde das esc'lias d't Regi-

ão, que é Õ obiectlvÔ à pLo§geguil 'ra 
cÍênsi-va Írc1Íliêe eÊ curso' 

'Levê 
a-

tenaler: bêm a essa taaefa princiral' e cón' as colre1iilil/aÊ cleplrrações dâ

lInha, dos hábitos e rios vÍcios dos sanetros e dos c]:ê;;pÕs e seus acólj'tos'



o FUTURo É nanroso E G cAMrNHo srNt,roso
sendo nas escolas ale Lisboa a sltuação êxcelente para a Revolução, e

plor que nunca parâ a contra-revolução. o revigioôismo e o ÔPortunismo

grandes tarefas sê nos colocam.

À tarefa de dirlgir a juventude estudantil, de a educar revolucj,ona-
!íaÍnente e de integrar o sêu conbate na luta do Povo sob a dírecção da

clas se.

A tarêfa de con6olidar a organização existenter cle tecrutar novos

quadros e de thes fornecer ujna escrupLrlosa e<iucaçáo cornunista.

À tarefa de multiplicar as 165 adesões já rêalizadas e de atinqfir o

objeqtlvo de 1500 até ao final alo anô lectivo.

A tarefa dê proceder a uma vastâ e diverslficadâ propaganda e agita_

çãô comuntstaEe,& conbate!: a agressão ideológica impêrialista e social-itn-
pe!1al-lsta.

À tarefa de -'pelsêgulr atÉ ao fln o revisiotismo, o neo-revision$srno
'e todo o oportunlsmo e ale consumar a palavra de ordem ale "Fascistas e so_

cial-fascistas fora alas EscôIas I "

À tarefa de conqulstar o apolo dos profêssorês democrates ã luta dos

estuilantês.

À tarefa, flnalmente refêrida neste Rêlatôriô, nas nem pox isso rlê -
no§ substimável de desênvo1ver, apoiar e dirlgir os nossos Pioneiro§ ver_
mêlhos.quê são o garante alo futuro da nossa Federação ê alo nosso Partldo,
e que, a avaliar pelos assrnaláveis êxito§ dô seu trabalho constitue-ir já,
no presente, urn exemplo de 1uLa, de determlnação, dê confiança no Partido
e na Revolução,

A tarefa extreíramente honÍosa cle seÍmos soldados do Partldo, discÍpg
los de Ribê1ro Santos ê Alexanalrino de sousa. combatentes da Revoluqão e

do Comunlsno.

vIvA À REVOLÚÇÃO DEMOCRÁTICÀ E POPÜLAR:

vlvA o col.,tuN l sMo I

vrvA À JúVENTUDT: RÉvoLUC loNÁRrÀ I

vlvA À clÀssE opERÁRrÀ:

vrvA o Povo I

HONRA AO CAMÀRÀDÀ RIBEIRO SANTOSI

. HONRÀ ÀO CAI.ÍARÀDA ÀTEXANDRINO DE SDUSÀI

VÍVÀ À FEM.L:

VÍVA O PÀRT]DO:

' Lislioa, 28 de Malo de 197?


