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1. Em mais de 40 anos de exisbência, a ditaul;ra f::\scista fez incessalltr~$ esforços para fascizar a
jüvcntude das CSCGlJs. ]amai, c conseguiu.. Não
. foi o fascismo, mas os ideais da clemocracia u do
socillismo que ga nh aram a juventude.
Com a repressão· permanente. ao movimento e
ao espírito de iniciativa dos estuda.ntes, o gover~
no fascista 1I105tra que temc a juven tud e. E a juvcntllQc tem J1Jostrado, com a sua luta corajosa,
qllC não teme o fasci slI\o. Pela sua contilluicl:[ck,
anFitude e. c?l1Ib:ltividade,o movimento (,5tudp
consl1tlll um dos sectores de vanO'uarda do
mOVimento nacionaL contra a ditadur'à fascista.'
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teliialivas fascistas 1~~W~t o jugular, submeter '
ou liquidar.

4. A juvel!tude estnebntil cstá contra o fascis.mo. Os estu dalltes fascistas 0U cnganado3 pela
demagogia fascista con sti tuem um númcro reduzido. As elcic;iles nas AA. EE. conduzem CII1 regra it l:~collIa para os cargos de direcçJ.o ~lc estud:ültc, COlll espírito associativo. Daí a rrellsa ,
do goVe rt bO fascista a aprova r os estatutos de
11,0vas ~~s>(~C~~~çpt)s.e a I:.cc.? nh e ~(;r oficialmente .as. , .
COlIlIs soe~, I ,·0 A5soclaç.w (CI A) (! as COI1l1Ssões Organizad'oras (CO). Daí as pertinazes e
repetidas tenbtivas do governo para impedir oa
2. A luta estuclaillil não se desenvolve.'apenas dificultar as eleições nas AA. EI:. existentes . Daí
no .terreno assoc iativo. Desenvolve·se também a recusa de homo].ogaçiio, sem qualquer flllldano terreno político. Entretanto, a base fundamen- mento, de dirigentes eleitos. Daí a 110lllcaçi:co de
t al do movimento estudantil contillua a ser a ac- ConIÍssõc:s Adrnini.strativas, sempre que o motividadc associativa, tend o CO lHO fulcro as Asso- villlento de massas nã.o é suficientemente forte.
ciaç ões de Estudantes. A defesa dos int ere~ses para o evitar.
pedagógicos, sociais, c]csporth'os e antros dos
A combatividade dos estudantes impediu até
Itstll càantese o desenv olvimento ele uma ampla hoje que as eleições nas AA. Ec. fossem abolidas.
actividade editorial, cult-ural e de convívio; a lu- Na grande maioria das escolas, as eleições cOJlti-:
ta .pei'a liberdade de associação e contra a ingt:- nuam a realizar-se com participação massiva dos '
rênda governamental na vida associativa; a deíe- estudantes. Mesmo nQS casos actuais em que à
• ...;..§a.Q9 _~'\FáçJ.G.l:"J.\el1}og.'Wco,~~rer:re~~'!t?ti y'o d~~:.D:.~2!.t~~U~.L..f.t:.,S!t \!Jlç:9.ntrilJ11"·Com is s Õe~L~::': -::.
AJ\.EE. e, em pal'tlcubr, do rurclto de eleger 1I- '!l1Hllstratlvas nomeadas pera governo, o ·mov.'- ,.
vremente 0S seus dirigentes; a cooperação e S0- mento associativo assente em estruturas demo~
lidaricdade entre os estu.dantes das diversas es- cráticas não foi aniquilado e desenvol\-e-5c à.
colas en! cada Academia e das diversas Acade- margem ou contra as Comissões Administrati- ,
mias entre si; a luta pela autonomia da Univel'si- vas, dentro e fora das AA .E E.. ,
dade e pela participação dos estuda'ntes em todr,s
Realizar elei ções n:lS AA. EE.; opôr-se à noas decisões que lhes digam directamente respeito; meação de Cornis ,ões Administrati vas, intensifi·-constituem o conteúdo fundamental do movi- car dentro das AA. EE. dirigidas por Comissões
mento associativo estudantil.
Admillistrativas a luta pelo desenvolvimento·
do trabalho associativo, contra as Comissões
3'. Só gl:aças à unidade e à luta corajosa das Administrativas e pela realização de eleições; lu- "
massas estudantis, que tem custado o sacrifício tar pela legali zação das CPA e CO;-são tarefas -:
dt-"'la escolar a centen as de estudan.tes expulsos fUBdamemais para a d efesa do carácte r demo- .
ot. _JSpCIlSOS da Universidade e torturaG e pri- crático e a próp ria existência do rno\'irnen.to ,J
são a muitos outros, foi possível desenvolVer o associativo.
movimento associa'tivo e defender as AA.EE. das
5. A tentativa de aniquilar o nHi)vimento. desucessivas arremetidas do governo fascista, de.sencadeadas com o objectivo de as arrancar aos , rnocdtico e associativo estudantil, através das
estudantes e de as liquidar como organizações vagas de pri,ôcs e castigos em anos sucessivos.
f.racasS{)u. Os estudantes foram capazes de resde .carácter democrático, · .
Os mais déstacados dirigentes do movimento pond,e r à repressão com a defesa das suas AA.
estudantil sofreram e sofrem a impl·ac:ível perse- EE., com a continuação da luta por nov as associa-- '
guição dos fascistas. JOS0 Bernardino e Jorge ções, com o desenvolvimento· de varildas c am- '
Araújo, Saldanha Sanches e Lígia Calapez, en- plas acções quc conquistaram o apoio e solida·
contram-se há longos anos nas prisões fascista s. rieclade popul·ares.
,. "
.
Apesar da perda de dezenas e dezenas de acti-"
Muitos outros dirigentes associativos sofreram
perseguições, foram expalsosdas escola s, passa- vista3 e dirigentes, o movimento associ:lti.vo rea... ,·
ram à clandestinidade ou foram forçados a em i: grupOl1 as suas forças. As AA.EE. aumentantm' () "
grar.
uúmero de sócios, de cohborac!ores e participaI!·
Os sacrifícios não foram porém em vão. As- tes nas actividades associativas, clese llVolveralll
no'ws c:lln:p os oe actividade, preencheram as suas
sente nas suas profundas raízes de massas,
movimento assQciativo de carácter democrático principais estruturas e forjaram \lOVOS dirigcntes_
C9ntinuà poderoso e activo, apesar .de todas as A importància. da~ medidas de repressão dire ct~
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p;lra a ni,q u na r ,o movimento associátivo levou J). elü , AEfCl, ,da cantina dá ,AEIST, dás novasrrer..
governo, sem de forma alguma renunciar aque- sidências, etc. demonstram,' tanto a variedade e,.'
:las , a ado ptar uma JlOY:t p o litica, através da qual a habilidade da actua ção fascista, como também
p roct:ra lançar ,uma ofensiva glo bal ep 1:lnifi cada ql! e, a pesar de al g umas hes itações, o m0vimento·,
CO!l;ra o 1ll 0 Vim C: llto associ ativ o. A cri aç ão do estudantil é capaz de. enfrentar vitoriosamente a _
.G a bin ete de estu d os c planealll ento da acção o fensiva fascista e de a fazer recuar por Uf11a am.e ducati va» ; a c ria ção d os Servi ços Sociai s; .a re- pia acção, unida e coordenada:
"
forma da «Moc ida de P ortug ucsa » (MP); a rdorA necessidade da defesa dos··serviços sociais,.
rr.a do Centro Universi tário do Porto (CU P) . elas AA.EE. n~o dá razão à tendência que, em aI-e, do Cen t.ro Universitário de Lisboa (CUL); g Ulls lados se manifesta, de limitar o trabalho asa ,criação da Ins pecçãO Nacional do D es porto sociativo à prestação de serviços. menosprezan-U !l ivcrs itj ri o (i N D U) e do Centro ele Interc:lm- do as qu estões de direcção e de política.geral do·
b io c Tu r ism o Un iversitá ri o (CIT U ); a re:lc tiv9- mov imento associativo e a actividade t'pedagógição nas escol as de grupoS' fascistas virule il tos; - ca, d e.convívio, editorial, cultural, em'que asscnS;tO al guns dos factos mais ma rcantes dessa · taem larga medida o earácter democráti:co, reinova política. .
vindicativo e de massas do movimento associ>lii.Reco nhece:Jdo demago gicamente al g umas das voo A situação é diversa nas três Academias I '\
r eivindi cações dos estud antes, cri and o (' snbs i- sa diversidade deve ser lida em conta ao COll~l
di and o se rviços e iniciati vas destitndos ;:;,os estu- derar-se este problema. Talou tal serviço social
d antes à l11 il rg em .das AA.EE. e d a g estão d emo- é em muitos casos o ju sto ponto de partida para
crá·ti ca estud:u1til, o govern o proc ura d imin ui r o o desenvo lvimento do movimento associativo.,
pode r de atracção e a base de mass as das AA. nesta ou naqu ela escoia. Mas, para a maioria das ,EE. , tO!-i:Jando , estas mais fracas e v ulneráveis. AA_[-:E., . .o, limitar a sua activid ade à prestação d~· .
P m cnra disp ersar os estu dant es por div ersos serviços, s~ ria não só a facilitar, no fim de oon- :
c cntl'OS de actividade e en fraquece r a sua un id a- ta ~ , a realizaçã o cJ.o prop r ósito do governo de os'
d-e. Procu ra for çar os estúdant es a ,um a estreita retirar às AA.EE., co mo seria contribuir para mad epe ndência dos serviços do N\i nistério d a Ed u- tar o espíl'Íoto. associativo e facilitar a realização"
cação N üc ional; esmorecendo o seu v igo r reiv in- do objecti;;ro ·governamental de liquidação do ca·
dicativ o. Pr o c ~ll- a ad o rmec er a vi g'ii â ncia e a rácter democnHicQ, das AA,EE ..
c ei11ba ti \'idadC' dos estu dant es, liqui.dar o JJ1ov i_ ::...~ lTI e nt() - associ atiMO, criar fin almeílte. condições
7. A complexa situação. e ,.g ··nova política do, ·
_. - _._. p :!Í"'a 110 V~s · ten t(ífivãS- (le-fa scização ou neutrali- governo 'põem- ao movimento. estudantil proble~
zação d a ju vc,llude estud antil.
mas -novos para que os estudantes buscam · res- ..
Se é certo que essa nova política constituiuma posta. Seria fechar os olhos à realidac\é .não ver con fissão da impotência d os m étodos repressi- a imptlrtância das hesitações que ,se manifestam ,
.v os directos, n~,!l1 ppr .isso deixa de constituir e das interrogações que se levantam. Em muitos·
umaofc nsiva real, hábil e perigos a contra o mo- casos, a ·polémica arrasta- se, em ·t()rll}o,de falsos . ,
v imentQ ass oci:l!ivo, ta,nto mais que não ~ xclui, dii cmas e de falsas incompatibilidades. Virar a_
an te s é conjugaçla, 'com formas de repressão atenção para as escolas ou para o trabalho fededi re ct:t.
. rativo? D esen velver a luta p\utindo de serviços .
ou do trabalho cultnral e pedagógico? Traba.!har".
6.. Esta o fe nsiva exig e do movim ento csít:dan- nos liceus dentro da 1\11P, abandonando as CPA.
til \l ma resp os ta qt; e só será possível definir atra- ou reforçar o trabalho na CPAL recusancdoapl>l::. .
vés .du m u,rge ntc, aprofundado e am plo d eb:lte veitar as facilidades da MP? Mas r: ôl'11semprel '\
c nt re os pró p rio s estlld al1,t es.
t.rat:t de falsos dilemas, ·antes de tCl1dcncias rl~~-'
Uma con si deraçã o simplista ela táctica faseista, gativ~s,'ctJjo d esenvolvimento pode provocar stÍd os ~e1lS objecti vos e pos sibi li cbdes, :lssim como ri 0s prejuízos. Muitos estudantes, por exem!:ilo,-,
UI11 ~l falsa esti mação das forças em prese nça, p o- defe ndem que a luta contra as C(!)missõesAdmi..,
dem d esar mar o m ovimento estudan t il ante a de- nistrativas se deve d esenvolver fora das es-t-rutu~,
m ;;:gogia e 3. mul ti plici dade d;:;'Q, for mas de actua- ras das AA,EE. respecti~' a s e que, duma forma (JU ~J
ção fa ,;ci:;ta, a rras tando-o para p os iç.ões, ora ex- doutra, é preciso não trabalhar ·dentro de Assa~.
cessiva me nt e rígidas, ·ora insufiei e nt emen t ~ fir- d ações geridas por Comissões Administrativas..,
, n es. l\:a actu al situação, parecem se r necessárias, Esta orientaçii:o isolaria os estudantes mais es":
p or u m lad o ha bilidade e fl exibil idad e do movi- cl a recidos das massas, daria o flanco a provoGa~
men to r. ssocia tivo para forç ar o fascism o a fazer çõcs e à acusação de ilegaHdade e, sobretud() •.~
COllceS 3ões mes mo d e l11 agóf.~ica s, e Ser b ndam en- traduzir-s e-ia no enfraquecimento real de assota l, por on tro iado , de senv olver n a· n ova sit l1 açllo ciaçõ es que precisamente é mais necessário den lu L! intra n·sigente pela autonomia e a indepen- fend er e reforçar. A mobilização das massas cond ênc ia d o 1l1ov iment o, pela gestão demo crática tra as Comissõ es Administrativas exige que oS"·
pd 05 estn dant es de todus as orga ni zações que estudantes tomem nas suas mãos as respectivas.
AA.EE., revigo rem as suas estruturas, de form<t'~
os ser vem.
Aconteci me ntos como · os da sala da ePA da a que as Comiss ões Administrativas se torneml
f"!V1 L, do gr njJ<J .cQ;J ÍCo da AAFDL, do s subsídios ctlrpos estranhos às AA. E E., corp.0S neutraliza~
ílo IN D U c a o CIT U , das secções de ser v iços dos C fitl~lm~nte expt.llsos . .

3
8. Ao definir uma orientação para qualquer tramlho de massas devem ter-se em con ta as condições reais existentes. Se há objectivos gerais
comuns ao movimento estudantil, os objectivos
imediatos e as formas de acção e de organizaçã.o
em cada escola, em cada Academia, devem ter em
conta as particularidades da situaç~,o num momento dado. Actualmente a diversidade de situações torna particularmente incorrecta a transplantação mecânica de experiências, para a resoluçãO de cada, probl ema concreto. Existem experiências ,gerais que elevem aproveitar ao movimento nO seu conjunto e existem condições
(Ol1cretas específicas em cada escola e em cada
Academia que obrigam a procurar para cada
er'\as soluções adequadas.

associativa deve acima de tudo 'assumir u'm papel dirigente, orga ni zado r, aglutinador, evil:ui do
abafar com a slla inic iat iva absorven te a inici'ativa da massa estudantil. É nesta persp'cctiva que
convem sejam abGrdados problemas como o das
reprovações, elas instalações, laboratóri os, bem
como os dos voluntários, dos novos alunos, elas
rJparigas, ela colocação dos recém-formados, e
muitos outros capazes de interessar grande número frle estudantes.
'
Nada seria mais perigoso para a defes a e desertvolvilllcnto elo mov imento associativo que o trabalho fechado e separado das massas de diri ge ntes as~ociativos. Escolhidos pelas massas, os diri ge ntes devem apoiar-se constantemente nas
massas, interessá-las no trab:!lho associativo, estimülar a sua cooperação e facilitar o apareci" . A experiência mostra ser fund amen tal para mento, a preparaç3.o e o desenvolvimento de
() descnvol vimen to do ni ovim ento associativo que, quadros associa tivos em todos os domínios da
em cad a escola, os estudantes defendam a sua A.E:, actividade das AA. EE..
Üi-sistam em escolher livrem eiite os seus dirigen1!~s, co)aborem activameute no trabalho 'a ssocb11. O movimento associativo estudantil é um
tivo. E partindo dum intenso trabal ho associa- mov imento legal, baseado em organizações letivo dentro de cada escola que se defende o mo- gais. Apesar dos sucessivos decretos repressivos
vÍlm:nto associativo no seu conjunto.
promulgados pelo governo, as AA,EE. clesenvolMas a experiência mostra também séf erro gra- vem-se como grandes organizações de massas,
ve que comprometeria o desen volvimento e fa- cuja vida tem um conteúdo democrático e proria perigar a própria existência do movimento gressivo, O mo"imento associativo não foi uma
associativo em bases democráilcas, enárrar-se dádiva do govrrno, mas 0 Yisultado duma luta
cada A.E. no seu campo de actuação espefíf.ica" , prolongada e d,ifícjl ~cjp§;"e~t1l:da~Q,f;.~iJ'g.aeses cne
-=des.in,tete~ndoi:sé~:d~;'cb-dp-effi~if6'~e--::âa'· ü ilidade - -aui1l1'fgLje!e-mui tos i111os. A Idstória cio movimencom as 'demais AA.EE. e qt.lebrarem-se os laçc s to aswciativo é a história da luta dos estudantes
de cooperação 'entre as diversas Academias. A pela independência das suas associações e dos
cooperação entre as AA .EE. de cada Academia, esforços do go verno para liquidar o movimento
tanto ao nível das direcções comE> por reuniões assodativo. Por isso o desenvolvimento do mointer-escolares da massa ass0ciativa, e a coope- vimento associativo teüI sido irregular, com alração entre as várias Academias foram uma gran- tos e ,bai xos, com momentânea estagnação ou rede conq,uista do movimento estudantil que está tra cesso provocado pela repressão e com granna raíz dos seus maiores êxitos. Defender c , des fases de expansão dinamizadas pela acção
fortale~r as relações c a c00peração inter-esco- da~ massas.
lar e inter-Academias é fund amentai para o desenE uma tendência liquidacionista, produto ao
volvimel1to e defesa do movimento associativo.
desespero e da falta de confiança nas massas,
Nntensificação da coordenação, convívio, aq uela que aparece depois de grandes acções reCl
aternização e ajuda mútua cntre as três Aca- p r~ssi va s no sen tido do abandono da actividade
dcullas, a manutenção e o reforço das estnJt.uras nas AA.f': E. , no sentido de que «nada mais há
federativas existentes dentro das particulari dades a [oazer" nelas, de que a acção l ~ga l «está nltrade eada Academia, a busca criadora de novas for- pô,!isada » , de que o trabalho nas AA.EE. deve ser
mas federativas adoptadas às condições existen- substituído pela criação de «slI1d Lcatos» e outras
tes no momento dado, são por isso da maior im- organizações clandestin as de estudantes.
portância.
A experiência mostra que, sob condição duma
Só a estreita colaboraçãO entre todas as AA. orientação correcta e duma actividade de massas,
EE., só a unidaje dc acção dos estudantes por- é possível, não só defender o carácter democrátugueses, será capaz de fazer frente à política tico das i\A. EE., como acentuá-lo, de que é p(j)sdo fascismo c de conduzir o movimento asso- sível passar de momento de recuo e de depresciativo a novas conquistas.
são para novas fases de expansão do movimento associati vo.
lO. A acção unida das massas estudantis está
12. 1\ defesa da legalidade das AA,EE. é uma
na, raíz da força e expansão do movimento. Só a
participação i,ntDnsiva, viva,' confiallte ecntusi:ls- tarefa primordial do movimento associativo que
ta das massas estudantis cm todas as activida- exige dentro dos fins específicos do muvimerlto,
des associativas pode , assegurar a sua defes'a, a audácia na acção c resistência corajosa à polítisua continuidadc e o seu progresso . A corrente ca fascista. O conteúdo democrático e anti-fasassociativa não dtlve limitar-se ao qua dro das es- cista do movim ento associativo não resulta do
truturas
e iniciatiVíls tradicionais . A vanguarda cankter político da sua acção, mas da ampla rea,
'
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tlz ::!ç50, r\!J b ase dem tra b olh!> é~ maSSJ !;, do:. :;eu:; fir:!. es~ galidade das A .~ .EE. e óo s qUtl dros ossociõHv05, a existên.-.
pedtico:; . Sim (h~ comb.Jlêt'$ por pr0jud:ck·is ,ao movi(ne:1to da de múlti plas t3re jas, exige m que a org~nizaçuo parti dá':
Qsso:::idiV'o e i: IU~J ~-:~I'õ l óos ~5luddnl e s as te:ldô " ciil<; pa;rD ria cios c! tud ':;Hlt·!!~ se f.:struluro s em qu alq uer esquematlsmo,
dó:" urr. (;3rb::~e r púlít;co <loc rto à o d·ivicl~dG d~s A.L\. EE. ou i:om formas cijve:-sa~ do funcionamenfo, ,de enlace, de con.
d c$. c , g <.1 !ii :~r.1 ·~s ledC' rilliv o s P'; f d ui Hil:'H os m.:-ios de t rsb J ~ t n.il~ e do dist!' ib :.; iç50 do ttl '/~ fas, ôdopt~ d ilS às exigôncias..
lho ô .... :; AA. EL ntl r ":ilIi2.., ç ~:') de:: qUiJi squ e r' ih.:ç õ e~ d ünb E: - C: o tr ab~"lh o, às dl sf.iodbilid'Jdcs d tJ quad:'~3 e às ne celsifi:!Oc.l\lt!are poWicas . parü co:~c,jr os ér!J505 dirj9 C" n~ w; d3S d.Jd·e s ch:~ deíc-sa do repr ossão. C abe às próprias org ani zeAt\ . EE. d fr l. !:l ta de IUtl!5 q ue t:'0nst:c ci\!m o c a r: :po ~i ssoci~· çocs purii'1ürias de c :if:.J dantes , DpoiYda~ !li) cxporiência ge!ivo (;!l ~It1;f0 ~ "JÇÕC5 de ru o , q rcv~ 51 ·d e. ). 1... s0.pu;açf,o COJ'- rol do Parfido c na :it.l;:J DirecçDo, es~udàr, com espírito ima ..
r c crà d.J hdillió,Jue ilssó ci3íiva o de ,ocií vi dudo políticll , é g!Oi.!tivo c c.TÍ cdu r ll~ fOi"lll 3S e métodos de ·trabalho moi$.,
eS5c fldul t(Jn~o para a d í?feS3 e dessnvc! ', imcl1to do ~1() .... i . ild optados ao momento <;chliJl. '
me:-nto llS50chjtiv·:) , corno pare) o des e nvo lvim e.nto da luta I
dos e~!udan~c~ ncutios pl~ n os.
16. Al ém do s jovens comunistas, existem nas oscolas lTluilo s jovens 6n tife.:;cish~Js de o utra s tend&n=~as. Os comunis-,
13. A a:11p !i ~ ude do movimento os.scda tiv o, as sua$ pro· t05 devem tr Jb" liDr pera coopeYi!i'" oC. s tr ei:~ mcnte com esses.
r l! n ôa~ r oi:c:cs de rna S S ~l;\, a compl(;;(ldade DCS probltllna5
jovúlls (!:(!'il qU ·~l n 0 c !J~sâriunl Otlfe r" vede m ser c om unist~s) ~
qu ;~ d C; i'ool a, Q voJr k dJd t' Cu SltU.:!l';Õ (·s, tc nl3 ....'1 CDdol vez
tanto cm coni~lctcs p~r.:J a s mai!i v.Jriild~s in icialivas de ca ... ,
ll1~is urgl..'nte que o própr;o mo"imento ', as:;ociJ ~ i vo ó~f!n~ r~ctcr poliiico , cemo no terreno ass ociali vo. A cooporação'·
· 0 0; SCl;S grande r. o bj t: ctiVOl comuns, em ' qUE> se enquadrem
ccm 05 j:JV12'1\5 católicos üntifnscistas, cuj.,) co.rrente aCUS~' ,4
0 0$ rC.lli:t:.Jçõcs c rc.iviudic 3ÇÕOS pCfcl)lares, ou 5eia, lJI11 vo r .. fr anco rJ~senvolvirhl.1nto, 10m partic ular inh~ross ... Do mos- .,
dadeiro pl'ogrum il do movime nto a~sod~livo. Um lal proÇ}rú ' mo fo"rm a êJ cooperuçac co m o tAovi mento Si ndh:al EstudannlJ só o prólJrio movimento t;l:.i~ociolivo, 'Cm vas tas ç on:u!~t3s ("iI c com alguns n úc :cos de ten dênei~ socialisJa e liberr .......... \
e L!T,plos d 'J!:.'.ü~s conduzidos d~ forma democrjlico, o pode
Dependa func1:JiTlcn talmt1n te CD ey-istôncia d·e quadros .
el t:borar. E!üboracli) co m a p~r;jc ip.açiJ o viva e cri odo ra da tud a ntts verd adeif.:me nt e revolucior.ário: a criação de esmc.ssa ilssociérh-a , poderá eO!1ve rte r- s-a , ni:ib ep~n;.~ n~ ban .. trutl:;DS pclilicos ur.H~ril3s clande stinils ( rnti s c.u menos am- '
dei;.) , mo&s em ~!.H":1u l o e guiu 03 ilctivi d<:!rJa p:-M: !:a, quo plõs segundo ri sitUiJç~O exi!:h:nte) e dUr:1.J i:nprens(J estunos ;j liimos 2í;C~ I~m fi.i!tÕldo 50 movimenio \3ssoci .=, tiv o.
d antil c ; Gll d ~~linoJ qt!C de 1l0nhUm'3 formo dnvería pretender
substituir ou s:.b repô ••,sc iJ imprensa e"t ud(;ntH associativa ..
14. O cElmpo tu nd Jmcn tõl do d "~s~ nvoiv;m.cr,to d .::! luta d·::>s
N o mo:nc'nl·o eC:l!il!, amplns troces do ·impress.ões, reali- ·
c :2"tl.!duores é c n"lOv imento as.>ocia!ivvo M tJ s, o dcs<2s o de zadas ilil$ ~~Cclélr, e .t.\.cél':; G mi~! entre os iovef~3 mais comp Eor:icip;:ção cics ;)~ tuG .:.ntE:S D3 j u ~.5 poIHic3 ebc:"tJ conlTa a b ~ tjv=s de tocas as to:nd ~n·ci(J$ pcHHcas ~ c ere ü dos probl"editõGi c( .j fos cí~lõ, celil d emor!ztri:do p C!J iorg a e ;ní!ui!nte m:lS de orgnl'l i z ~) ç~o lintifc s cist~, tão de aconselhar comop rl.!sençY de cstudantes Ó~ vàrias ten dêndõs , n :3 S grJndc$ pa!sc para i) e venru al criação duma organização clllnd.,H .. t ·,
' mc.;.vim~nt z,ç õ05 ilfitiíascistas . tend e' ~ c onc(cliz3!-Se c ~'Ja vez na un:lbria 00$ cstudunt('~o
'
r;""l ôis um Jc:çõe~~ po:i;ici.is un ilàrias.
O pr 6pr io r;1ovimeft to asscci .:divo, no seu d ~scn ...·olvim~n.
17. O Pa rti do Comcrti.5~a Português , como Pertido da elas_ ·
to., tendo constanlam(!nto a rr a ~sbordar o c ampo di: ac tua - se operária e como dm;t6camento Ó~ vonguilrde do movi- ·
~ çt!o legal , (J evoluir paru for mas superiores de i~ta, il ad · menta antifascista, te m resp,: msabilid6des , particulares em auirir..... ca ráctar aoo r ta rrocnfc ,politico. Não ó possível. por rele.ç50 êJ tod GS e5 frente s de eombale confr ~ D ditadurll las~_-:-::e.'(em pJ-ª" ,Tif:€f ' f3Ce à Dol rtic'a rep res siva do fasc.ism o er.t cisto. A ' orien taçã o do Partido, traç.ada , nil base da SIJ8 extodo s os seus -aspecrosâ pena$-· no quadr.o di) lega!idade das peri ência geral e ...cla~ exporiênci as da ~ organi;zaçCio$,- par .. "
AA.EE., que entr~ta!':tc é imperioso d efender H.ú por isso lid á rias cm muitos ünos de acrividade .no mO~·lImento eslu" :"1
que põr 3m prática fo r"mns de org oni zação adcquoc.!.:-s, le· dan~i l, não obri 9 El r. a turc lm enle sen·ão os membros do Pa·r - c,
g llis , semi .. legai s e ilegais, capazes d e prosseg uir Q lutu iJ tido. Con s id era. ~e entretanto q ue podem ser uma eontri-·
partir do ponto em qUE: as AA.EE.. o não podem fazer e d e.. b uição positiva para todos os estudanles que p rocuram
!e-ncad cJ r acçõ~s poliliees tendo co rn o fulcro ~I'oblur.as 05 .. cOlltrar um c aminho acertado para ii sua aç-ção, em defesa
pedlicos de s esludôr.tcs " da Unive"ido d c. A lula p"lu li· dos seus d ireitos fund omer.tois e· na lut8 pela liberd~de.
b crclade assnci alh'i), .;~ntril a repressão, pel tl libcrtDção dos
O Parlido .Comunista Po.r tuguês Go nfia no espirito demócs~udar.tes presos, pela democr i:ltizaç§o do ensino, contra crâtico e êl~ti ta !: c.is fü, na iniciativa e na combatividade das~
Q Goutrillõçõo fusciz<!r.le e con tra a crcsccnie i::cti vidôde dilS
ma's!õs es tuóe ntís. Confia nO$ métodos democráticos de decrg<lni:!.Jçé~s f~scislas de est udan ~as nD Univursidadc s~o b a te c da cleciss iJ.
.
' .
.
IJ refas pc:líticas de grende importância que aos est udante s
Os esl:Jd antos cOJ'!1unistas, em, toda a · suo actividade, decilf$~iJrSe~I~~.~r~s devern n~cessàrjamen~c ser compreendidas ve m guiar· se por um principio fundamedntal: cab e dOs pró·
for'a das estr u tu r~s Bssociôtivils e nece ~sHiJ m por isso áe o u. prios estuQ sn tes d e cidir da orlentaç~,o c 8S tare las as suas.:
tr.s c,lrutur~, org3r.icas e de m"ios próprios de prop'9."' " o!Sociaçõcs ~ do 'se u n;cvilll~~to. E dever dos estudontes.
da c snir.orão c;ue ass egu rem a sua direcção, u sua dina . co munis ta!_estímular ,dniciativa das massas estudantis e ~
,
Y
'cura r iníluenciá . lüs para q U-1j docidam dos seus proble
mização c a !U.J execuçeo.
de forma demo crá tica, co m autonomia e indapendência~
e·studantes comu r:istes podam e devem lovar às massas eS ~ . ,1
15. A or ganização part:dú ria tem s~mpro desempenhado tudoutis a experiênciól do Partido e suge! lõe s e propostas. ·
c contin ue a desempenha r u m importonte papel n a Jula dos fuod am en ladas nessa experiência, Mas é d e balc>ndo de ·Ior-.
el tU(;<:Jílh~s ~o rhl~ucse~ .
ma democrática com o s seus companhoiros, que ele s toma-o
Nos ünos 1962/65 , registi:lremose antre!3nto !;érios gol pe s r ão co n !ci~ncia dos probleméls que se colocam e que conpro ··, ocildv$ pc:-la rt:pressdo, pela t r 3:ç~o de LI~l!~.s rcs po l1 sã · rribui i'ão par~ quo os e st udontes cnconh'em pura Q~tes 50.. "
'lois per.!n!e o in;migo , por uma gr,mde fluidez dy org õ lli~ !uções correctas.
•
2 üç50, õ:i:.:i m cerno 9raV('~5 o.sci li;lções polHicas n o Qu e resQue os cstud on tes tomam O! destinos dos suas .ssocla~ c!t~, à c7icnt-3ção gcrt.1 n à direcção d a ac!ivida ci ~ prtJi.. çõ~s nas pró p rias msos, as defendam das tenhltivas {ascisCoS . f. pO'5itivo o bo:da n çc. do idli mo " no d t2 tracalhe padkiá - ta s pa ra- tlS aniqt!ilar, e m~ntanham bem vivo o e~p{rJt9 as-r io entre as e!:tudJiites. Mas imp3~-se cor,svlid~r a ol'gani.. sociativo que, por nature za, é d. e. mocrático e anhlasctst~ • .
z..:,;J.;)/ dGCptéir me ihon:·s proces:;os de dc fi:Sil, farta k:c.::r il
u n icl .:d e dr: p~i1s~l ;n(;n lo !: a cção, di!tir.gt.dr G as!ccía~' c o r..
Que os es tud ante.; ~nfilascistas; valorizando?$ ilsplrações. ! ,
H:d.:.nne r: te iJ i,c!i.,iduda lug.:ll e a ilcrividõ::ie clQr.d ~!: ii!":a, ., de liberdade que 0.5 unem e supftrimdo os dIferenças de·
s"9~jr ~:n? .p,c !Hica oe .quadros GUC g ~n:;nt~ l!m~ uirc cç ã o opinião que o:; sepa ram, saibam en:::ontrar, tanlo no plano CU!'.!) Z, c.: 1(!t;m:~a e CO r,H OSi!.
poWico, .corr.o nG plano de organiz ação, a caminho paro.
i~o piJ no p0-:ít:co, to;;:a.so necessária um~ !T,clhor usslmi .. uma laroa: Gcç ã o com'J m contra o miJior ir::imigo do OOS$O
: f.i ~ ~O !~ :J lihhlJ I~ O P3!"tid~, c 65~ud o d i:$ ex p ~rit:r:c i ü5 oes. úl.. povo e -da nO$~e p~tr; a: li diladu rél fascistZl. ,
Hi!.O$ nn.')s, rjf: fo.(tno ii impedi r no vos de!.;nvo!'/::-(ô2:1fOS c1e
Ao longo dos a nos} 05 estudlmtes tê m"se! li1ôl'itido nas pra-,
t\!r.dC;l: :;i~~ s taf1 ~ Q d::;: direila como de n\l cnfun~jrísmo.
meiras fir. hns do lut& anlifôsdr.tn. Que satbam m.aot.er ço~
No F·lan o o rç;"n ;co. tome .se nec~ssário co"igir I~ndê n- r e josaln<)nle t~o honro$a posição.
ci ~ s p.'f " u,,, rc cru;amenlo apressado " mo<5i'io, pera o liliOutubro de 1967
~8 d.: secrt"tism.o . c de cOinpe rtimentaç ão , pílrü promoções
precij.)jtaj~s , p::ru uma estruturação esqu~máticlJ e mal
O Comité Céntral
deliniua,
.
do Pedido Comunista PorICl9uê.5 ,.-, ' .
. A imForl~nci~ do m9v imenlo ossoçi?tivo, ii dCr·~Siõ de la·
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