c o M
1.

~

ru I

C A D O

No dia 19 de Janej_ro e;~a dist.:ci buí,~o o comunicado:
"ESTUD/\NTES DA UNI \/tRSI Dfl,DE DE [011'''13:1,1\ E5CLARECEiVJ :

Um grupo de elementos do chamado í"lovimento Estudantil, ontem presente no Teatro
de Gil Vicente, para o efeito cedido pelo f"1agníi'ico Reitor, resolveu propôr e fez

votar

uma greve às aulas, até quart21-.feira de manhã - ao qu e parece, visando contestar as

re-

centes medidas do i'"]inistro da Educaç60 Nacional.
Os estudantes, reunidos esta noite, entendem dever afirmar, junto de todos os colegas que não puderam comparecer e da própria população, o s8guinte:
l.g) que não vêem qualquer motivo que possa justif'::_ car tal aten t adQ à liberdade individual;
2. Q ) qu e os interef3ses dos estudantes e do Povo Por tuguês qu e os sustellta impõem o cumpri' i1 2nto do seu dever de trabalho, na circunstância a realizar através da
frequência d:;1 3 aulas;
3. 2 ) que esta atitude que assumem e preconizam não pode ser interpretada como
apoio ou cobertu ra de quaisquer medidas governamentais. ".
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Os estudalltes, em conformidade com a decisão tomada, dirigiram-se ontem à

sua

Uni versidad e.
Ficou demonstra do, no confronto que se seguiu, não só a legitimidade da nossa atitu
de corno a existência de uma força capaz de a impor.
Como esclarecemos, nunca tivemos a intenção de garantir o livre acesSo às aulas

de

todos os estudantes em tal interessados, pois não é a nós que comp etefazê-lo. Assim como

Rãô

pretendíamos apoiar quaisquer medidas governamentais.

Por isso, repudiamos a nota oficial distribuída aos órgdQS de informação, na

qual

se pretende insinuar qu e correspondemos ao tipo de estudante sobre o qual assenta a polí
tica do [Vlinistério da Educação Nacional.
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Face a semelhante condicionalismo, que parece impor-nos, nes-

te momento, a coerêí~cia, a nós estudantes de uma Universidade que queremos nacional,

condições de formar Homens Portugueses?

em

/

Concentrarmo-nos numa luta sem significado, contr:a aquele grupo de / ,extremistas
(al'
guns deles generosos) - a quem o Estado não ofereceu uma formação portiJguesa e,portanto,
até tal vez pau co culpado das actividades antinacionais em qu e tem estado envolvido?
Ou continuar a manifestar a nossa força, dando oportunidade a que continue a explorar-se a coincidêilcia corno um hipotético apoio ao Governo?

t:

um dilema

q'J";:

ultrapassamos .

No momento em c: Je toda uma Nação vive com empenho decisivo a defesa da sua integridade, os estudantes por tugueses nao querem e não podem divertir qualquer parcela de
forço numa luta que não seja a do seu Povo.
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