A OUTRA FACE DA REFORMA ...
OS FACTOS . . .

.E A SUA INT E RPRETAÇAO

No Instituto Industrial
Na manhã do dia 14 iniciou - se uma RGA no
IIL, na qual os es tu dantes iam discu tirosproblemas relacionados com o encerrament o
da
s ua Associação , com a rec usa de entrega de
inst alações exi ste ntes no 'hovo " IIL, com as
su spen sõe s de nove colegas e, por fim, com a
pol ítica de reforma do MEN e suas ligações ~
po l ítica actual de repressão sobre as AAEE.
A polícia, chamada pelo Direct or do Instit~
to, interveio no sent ido de impedir a realização da reunião, tendo- se travado luta de que
resultaram alguns feridos e um estudant e preso que foi mais t a r de post o em liberdade.
Na Cidade Universitá ria
A t arde do mesmo di a , na fa culda d e de Direito, rea li zou- se uma RGA pa ra decidir de m~
di das a t omar fa ce ~ nã o ho molog ação de um
me mbro da Dire cção e de outro da mesa da AG
O Director dirigiu- se ~ reuni/io, que decorria
no átrio da faculdade, e declarou que esta.nao
se poderia efectuar naquele local. U-mestuda!!
t e di sse polidamente ao Director que se· inscr~
v ess e ante s de falar . O Director retirou• se e
o s estu da ntes, de acordo com a decisão . toml!
da ant eri or me nte, c ontinuara m naquele local a
RGA. A reun iã o de c orreu pouco t empo, pois, ao
fim de alguns minu t os, a polícia de
choque,
sem pré - aviso, irrompeu pe l a fa c uldade e c ar
regou selváticamente sobre os estudantes. E2_
tes escaparam- se pelos corredores, dirigindg_
-se alguns de l es para a Associa ção e outros
para a biblioteca, sempre carregados pela polícia que ocupou dura nte algum tempo aAssociação . Result ado do embate: vários colegas
feri dos (um de l es a mnésico) e dois presos (1!_
bertados a l gu ns dia s de pois.
Em virt ude des t es acontecimentos, no Técnico formam- se pique t es de i nformação que,
duran t e t oda a t a rde , i nformam nas t urmas o
que se es t ava a passar.

Não vamos repetir nes t e momento todo um
conju nto de análises que levam a inferir a imporWncia e o significado político da Reforma,
ass i m como os seus indícios, ainda durante o
min ist é rio Saraiva. Todas est as questões já foram mai s do que di s cut idas e ana li sadas para
pod er mo s t er u ma certeza.
A Reforma é i mport ante para o desenvolvi mento industria l , inerent e ~ actual fase da
evol ução do capitalismo em Portugal. Este é um
ponto e m que todos os grupos no poder estão
de acordo, a minoria de docent es que se lhe
opõe, fá-lo mais na defesa dos seus privilég io s (cát edra vitalíc ia , etc.) do qu e própria me nte por recu sa ~ Reforma.
E porém important e foc ar a lguns aspec tos
da polít ica govern amen t a l de Re for ma face il
educação , após a entrada de Veiga Simão para
o mi nist é rio, como condição pa ra podermos
compre ender as razõe s e o s ig nificado da a c tu a l
vaga repressiva que se abate sobre o movimento estudantil (polícia no Comercial e Industrial,massacres de Direito _e da Cantina, etc.).
Desde o início-o ministro foi claro , para
aplicação da reforma era necessária "paz" na
universidade. Assim pretendendo-se por um
ladó que a .- força do movimento sindical sirVa
para ajudar a liquidar toda a ala mais re accio-

nári a do corpo docente, c iosa dos seu s previlég ios fe udais, tent a-s e para ou tro lado mantê-lo dentro dos seus est reitos limites que não
ponh am em causa essa polít ica de Reforma: não
discutir a situação e a s condições de vida do
povo português; não cont estar as "reformas feitas" que nos são impigidas pe lo corpo docente·
(caso do Tecnico) etc ..
Os objectivos da polftica educacional do
governo - e dizemos da pol ítica do governo
porque nos parece ter ela no conjunto uma unidade e um significado: é a p lataforma política
entre os diversos grupos no poder (que têm algumas contradições entre s i como é natural) e
não um somatório de políticas independent es
das vá rias forças mais ou me nos "liber a is"- s ã o
port anto o de torna r o e nsino u ma má quina a
funcionar eficazme nte e e m pl eno, a da ptadas
~s act ua i s necessida des da burgu e sia portuguesa.
Para isso o mi nist ro Veiga Simã o (e o
grupo de tecnocratas do GEPAE) tra çou u ma estratégia que podere mos resumir .da seg_uint e
forma :
- Lançamento das bases legais da reforma, que no entanto só mais tarde e gradualmente serão concretizadas (Decretos sobre a
Reforma . do ensino , etc .) .
(continua na últ ima página)

(cont. na pog. 2)
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a polícia na Cidade Univers.

Em consequência destes iactos, as ·-MEE
reuniram e decidiram convocar um ~ienário a
efectuar na sexta-feira, 15, pelo meio-dia,
em frente à reitoria da Universidade : Clássi
ca. Quando os e·studantes se reuniam, apare:
cEm a pol!cia de choque, com efectivos consi
deráveis (20 carrinhas com cã.e s e espingar=
das), que carregou sobre os estudantes espag
éando-os ·~aparentemente" sem.qualquer .ltil.X.D
(alguns colegas, depois de caírem no chão,
continuaram a ser espancados) mas com uma
intençao bem clara: intimidar os estudantes,
dispersá-los e iinpedir a realização do Plenário. Em segui da a polícia invadiu a Cantina,
onde se encontravam pí-incipalmente estuda!!
tes a almoçar .A entrada da polícia e a sua ac
tuaÇão provocaram _o pânico dentro do edif!:
cio. Parte dos estudantes refugiou-se atrás
de barricadas com mesas e cadeiras; ·outros
tentaram fugir pela port:a, tendo de a traves-.
sar um "corredor da morte" formado por cerca
de vinte polícias; outros ainda precipitaram-se através· das janelas partindo os vidros.
Destas intervenções resultou um número de
feridos superior a 30 (6 com certa gravidade,
incluindo uma colega grávida que abortou pouco depois) e a prisão de vários estudantes.
Entretanto, grande parte dos estudantes 02
meçou a concentrar- se em Medicina, onde se
realizou uma reunião que decidiu convocar Ç>
Plenário para a 2 feira seguint€ e lançou a Pi!
lavra de ordem de boicote às aulas em todas
as escolas até ao Plenário. O boicote foi CU@
prido integralmente . Ficou ainda decidido realizar RGAs em todas as escolas para informações e análise dos acontecimentos.

ª

O Director do IST ameaça os estudantes
Em RGA realizada no Técnico na tarde desse
dia, com boicote a todas as aulas que serealizavam no Instituto, penmte a presença de
grande número de estudantes foiaprovadoo S,ê.
guinte:
-Greve activa até resolução em contrário
-Ocupar o dia seguinte (sábado) do seguinte
modo:
10 h- Reuniões sobre situação política em
Portugal, luta operária e luta estudantil e reforma e repressao.
12 h- Nova RGA
Foi aprovada ainda uma proposta no sentido
de os estudantes não consentirem que se exe_r
ça qualquer tipo de repressao sobre estudantes ou estruturas estudantis.
Enquanto decorria esta reunião, o Director,
prof. Fraústo da Silva, ameaçou os estudantes de chamar as autoridades se estes não abandonassem o Pavilhão Central, local onde
se realizava a reunião. Os estudantes não só
não abandonaram o pavilhão como ainda ocuparam o Salão Nobre·, para aí continuar a RGA.
o Director não chamou as autoridades, mas
ao fim da tarde enviou uma carta ao Presidente da AEIST, cujo texto integral já foi publicado num suplemento informativo, em que ameaçava com processos-crime e
processos
disciplinares os estudantes que impedissem o
funcionamento das aulas. De notar ainda que
no decorrer da reunião o Director disse que
nunca mais compareceria.numa RGA.

Apesar das ameaças, o boicote do dÍ.a seguinte no IST r~alizou-se plenamente e com
larga participação de estudantes. Realizaram
-se também várias reuniões simultl!neas ve.;::
sande os temas propostos. Na RGA foi dada
ampla informação e feita uma-breve análise · da
sttuação. A tarde realiZaram-se várias reuniões de curso.
O encerramento do Técnico
No dia seguinte (Domingo) foi divugada nos
jornais uma nota da Direcção do IST, encerra!!.
o Instituto "sine die ", devido a "ter- se toma
do difícil assegurar o adequado funcionamentÕ
das aulas e de outros trabalhos escolares ",
confirmando assim os boatos que corriam desde o dia anterior.
Em face da situação, as comissões de CUl'so do Técnico reuniram nesse mesmo dia em
Ciências para programar as actividades para o
período de encerramento do IST (pofSÍvel realização de cursos livres e RGA pará o dia seguinte).
O novo Plenário
Na segunda feira realizou-se, ~fonne ~
c;idido anteriormente, o novo Plenár'J.o dos estudantes de Usboa, desta vez na faculdade
de Ciências. A polícia não interveio, ernbc:&a
rondasse o local com grande aparato. M, os
estudantes aprovaram nova idaaoMEN, na 3i!
feira seguinte, dos presidentes das AAEE, a
fim de expo~ e exigir a solução imediata das
reivindicações apresentadas pelos estudantes
(normalização da vida associativa,
abertura
da ADAm., homolo9ação dos corpos gerentes
de Direito, levantamento das suspensões, libertação dos estudantes presos recentemente,
etc.) e contrapor aos projectos do MEN a discussão generalizada a todos os níveis duralll!te o tempo de aulas) da situação repressiva.
Cursos livres no IST - respasta ao encertlt'"mento do Instituto

colectivamente a inteira responsabilidade por
toda a movimentação havida no Instituto: Como forma imediata de trabalho interno, propôs-se a formação de cursos livres(conforme pro.posta da Direcção) • Para arranque do trabalho;
tentou-se organizar estes cursos de modo a
conduzir a um mínimo de dispersao, tendo-se
par-a· isto, numa fase inicial, agrupado os cursos propostos do seguinte modo:
- Ciências exaétas
- Ciências sociais
- Tecnologia
Decidiu- se ainda convocar uma RGA para 6ª
feira seguinte as 10 horas no Técnico.
O MEN recusa-se a receber. os estudantes
No dia seguinte, terça-feira, cerca de 1000
estudantes concentraram-se em frente ao ministério, para mostrar a sua coesão face a arbitrariedade e~ repressão, apoiando os seus
dirigentes. Posteriormente, dirigiram- se a v~
terinária onde aguardaram o resultado da audiência. Nesse momento, um grupo de estudantes manifestou- se, estilhaçando os vidros da
embaixada dos EUA, perto de Veterinária.
Recebidos os dirigentes pelo- secretário do
Ministro- mais uma vez o MEN se recusou a·
receber os estudantes - foi-lhes dito que seria dada uma resposta pelo telefone ainda nes
sa tarde. Nessa resposta afirmou o Men
só receberia a delegação de estudantes se fos
sem acompanhados pelos reitores e directore;
das faculdades e só depois de normalizada a
vida académica •
Entretanto a repressão continuava a exercer
-se .sobre os estudantes:
quatro suspensões em Direito
mais uma no Industrial
prisão de dois estudantes durante a concentraçao, de outro a saída de Económicas
novos processos disciplinares, etc.
No seguimento ainda das decisões do Plená
rio, realizou- se na quarta feira um comício n;;
Cantina da Cidade Universitária, com largas
centenas de estudantes , onde se procuraram
formas de alargar toda a discussão ao ensino
secundário .
Nas escolas fizeram-se, entretanto, interrupções de aulas com informações, reuniões
de curso, curso·s livres, etc, de modo a prom.Q_
ver uma mais ampla particip.a ção das massas
estudantis, articulando a prática (as aulas)
ct;om toda uma perspectiva global do funcionamento da Universidade e da sociedade, em suma.

que

A tarde desse mesmo dia realizou-se e_m: .&conómicas uma reunião dos alunos do Técnico para an4llse da situação actual. tomada de
posiçao face a possíveis medidas
repres.s:ivas e estruturação do trabalho interno durante o encerramento do Instituto. O local da reunião foi Económicas pois esperava_;se que estando o IST encerrado, estivesse também a~
sociação, o que de facto não veio a verificar-se, estando. apenas impedido pelos contínuos
o ·acesso de qualquer estudante a secção de FoInício dos cursos livres no Técnico
lhas, durante dois dias.
Foram aprovadas nessa reunião propostas eNeste mesmo dia iniciaram-se os cursos a
xigindo a abertura do Técnico, repudiando as vras no Técnico. Os cursos ficaram estrutur~
ameaças do Director, reafirmando o apoio dos dos do seguinte modo:
estudantes à Direcção da AEIST e assumindo Ciências Exactas subdividiu-se num grupo S.Q
bre tastrutura da Matéria e noutro sobre Medinica Clássica.
Ciências Sociais dividiu-se emquatrogrupos:
a Famnia, a Empresa, situação política actual e evolução histórica da sociedade .
O grupo de Tecnologia funciona em bloco, estudandlo a perspectiva histórica da Tecnologia, as condições de trabalho na fábrica e a
critica as cadeiras de Tecnologia do IST.

Estes grupos tiveram já váriasreuniõescom
ampla dj.scussão dos temas em estudo.
O MEN toma as "providências eficazes"
Quinta feira a noite e na manhã do dia se(continua na pag . 4)
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O orador, entretanto, foi Interrompido ·pelo seu colega Roboredo e SUva (Guarda.), que

obeuvou:
cTeDho aeg\lldo com a malpr
atenção a.e judiciosu e eorajolas COD&iderações de. v .• E~.·.
cDesejatia, no entanto, aproveitar para dizer, já que me é
consentida • · oportunidade,. que.
foi cheio ·de esperança · que eu,
e creio :poder a.ftrmar todoe os
portuguesea de boa. vontade,
•eguimo&, nesta glllve perturba-ção estudantil, .a clemência. do
UP"'vdp.Cheie do Estado- e a
lmcms& wlerâlli:ia e desejo de
franco diálogo e a.s prof.unda~~
reformas já. anunciadas pelo
Governo, nomeadamente peló
eenbor mln!.stro da· Educacio
Naelanal.
cTodavla., oe poueos estudan
tea que fazem da sua vida aca-démica campo de nitlda aetl-•
vldade subversiva., prejudicando
a esmagadora maioria doa seu•
colegas, não quiseram com- de 12 a ·JIOit fol dMo pela sua pz-.
preender .te$ generns;i"a<la e teeso~ que pollclee dlrogedoa
reagiram neg'ã1:1vamehl:e. Ora o havl~~<m espancado yilmen,te mo..
País, · nesta fase difícil que cen.tes est~ l!'Bte facto e
atravessa, não pode tolerar e.gl- griiiVisai.mo. Airida· pão eei que
tações e depred'llçóes" que pre. atitude tolll'M'ei depois de o ter
judicam e. paz nos espíritos e otwido, ·m &a estou e. reflectir
nas ruas, sem a que! a Naçãn mad~ e e. pon.der&a- ~
não pode prosperar..
bre o que · hei-de ta.ze,r.
cDepiOil!!, esta minor<la de .j();o
. Porem e já de e.Jgmn& eorte
18
vens--t"1:Pfl! dos ~~ de i.nspilrou aquilo que hoje aqu4
que da IJ1.l.8t gel'lllçao sailrão oe eetou a. dll.zer:..
home-ne de 8lll1lllmibã e que, sem
- Ca8al Riõei~: ~V. E:&.•
prepa.T&Ção técnd0a. e eultu:ral e: dá-~ liceaça ?:o
·
sem a; formação moral míni!IMfl
Barreto Lara: -Faça. fa.'VOD.
que lhe$ têm de ser requerida•,
Casal Ribeiro: ~ «ShJ!m é 9U!..
não estão em, condliçõee d4 es~ droog!]$? li: qlie, descw:; ·
OC:I\pa.r os eltoe P<iStOII que oe · Pê. nao ouw. bem:..
e8J)e'n!lm na administração.
Barnto LaTCl - Eu dt!see c~
Acompanho pois V. Ex.•, ~ · lidas d.r!?B!':dP'D· ·
·
d·im.do a. atenção do Go-v~
Vasat Ribeiro - Polfcllae dl'o.
para esta si.tue.ção mconeebi~ gadoe a tl;Miter em est~
e para. es repercussões que ~ inocentes>•••
tas resul'lla>m até patra & def~
.Barreto Lam - Repito, St.
do Ult:raman.
Depurt:.edo: · Ulllll& protíessora. de

e

DWOGO DE DOIS DEPUTADOS'
SOBRE A AGITAÇ10

UNlVfRSilARfl
O diálogo pnmseguiu. O de·
pwtado Baneto La.re. e.crescen•
toil:
cAs palavres que V . . Ex.• a.caba de profe<riT e que mui·to agra.
deço, eu queria a.crescenlta.r un•.
ape.m, !l'elataruio um facto que
ee pa~u com o filho de urr."tmigo meu, cujo nome peço d C'Jtpa de não revela.r pois não
sOU delaJtor : - a uma ~a

certo. estabeleciiDellllto de ellll!dno
dle: l2 811QII
que polialiaB drogados beltetam

dlJe9e a uma criança.

em eatud:amea

~

-BI'Wrl1to Lam-- Vou ·f:erd.

que .'

nu si~
tempo
de ·r eegttr .e de l!le ~ esta
tela . toda, po!lldo-6 bem à llnlDIItre.. A capacidade de compreensão, de tolerãnel!a. e . dle realstência, estão precstea a e.tl<ngl.r
os seus lim1 tee.
E pa.rat!re~o o ilustre colega que aca-ba de falu pergunta.r.e!, também: té ll>8illdo,
ó Ca t·Sclinl!l a
!l'5ISII.
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O Plenário de sexta-feira

g)l~ntê. á, divulgada. uma

nota do Miríistro da E,dÚcaçAç. em•que · se diZia que utgia "tomar providêneias· para . pôr. termo a esta situaçAo e para. defesa·, das liberdadesindividuais·de professores e · alunos·, prejudicados pela interrupçi!o
dos trabalhoe escolares". Dizia esta nota que
"as Associações de Estudantes, nomeadamente através das publicações que elaboram edistribuem., têm vindo a desenvolver cada vez
mais intensamente. actividades de natureza PQ
lítica, fazendo propaganda revolucionária ;
destrutiva, com sistemático recurso A prática
de ilegalidades e progressivo abandono da defesa dos interesses dos seus sócios e de um
diálogo construtivo que o Ministro da Educação
Nacional .tem incessantemente procurado que
se estabeleça "(sic - sublinhado nosso).
O Men afirma então ter decidido adoptar uma "linha uniforme de conduta" para toda a Universidade, salientando os seguintes aspectos: "todos os crimes praticados devem ser comunicados A Polícia Judiciária", "todas as infracções disciplinares darão lugar aos correspondentes processos disciplinares" , "a gravidade de certas infracções'. J determinará
a
suspensao imediata dos responsáveis" ,sempre
que houver obstrucção As aulas que se mande
"afixar o sumário da lição, considerando o seu
contelldo matéria para exame", " as cantinas
não podem servir para fins diferentes daqueles a que se destinam, pelo que terão de ser
encerradas, ( ... ) se forem usadas para outros
fins", "desde que as autoridades· académicas
se vejam impossibilitadas de manter a disciplina nos edifícios públicos que lhes
estão
confiados, o restablecimento da ordem será a.§_
segurado pela autoridade competente ".

· t- .1\JLGI\~INTO (CONCLUSÃO)
riada· com os nossos colegas, que afirmaram
nunca a · ter visto, não a conhecendo portanto.
Dado que alguns autos tinham sido assinados
ao domingo,os advogados perguntaram o horário de· trabalho do agente, tendo este afirmado
não ter horário certo. Quanto ao facto, afirmado pelos nossos colegas, de as declarações
terem. sido extraídas por coaçao, nada sabe
sobre o assunto, pois só esteve presente nos
5 minutos que mediaram a leitura dos autos e
a assinatura. Não conhece nenhum facto ou
prova material em que se apoiaria a acusação.
A 2ª. testemunha de acusação: Idem,mas
era conhecida pelo Ezequiel e a Fernanda uma
sórvez, pois que só esteve quando da busca a
casa deles. Instada sobre o mandato de busca
que .nao figura no processo, disse que existia,
mas que não sabe por quem foi assinado.
Quanto ao critério que presidlu ã busca disse
desconhecer pois eram instruções do inspector.
Os advogados perguntaram então porque
é que segundo informação dos nossos dois colegas, este tinha participado na busca e até
separado da estante um livro de André Marschaal
que posteriormente alguém teria dado ordem
para não ser apreendido. Não soube responder.
Os advogados concluiram então que estas duas
testemunhas não eram testemunhas de nada pois
.... 4

Na sexta-feira, dia 22, realizou-se na AssociaçAo do Técnico a RGA proposta na segamda feira anterior. Nela analisou-se a nota ministerial, deu- se informação do que se passava nas outras escolas e discutiram-se algumas propostas para, , Plenário, quenãochegaram, contudo, a ser aprovadas por falta
de
tempo. AD meio-dia, começou a decorrer o Ple
nário, na Cantina da CU, conforme decidicb
no Plenário anterior. A!, analisou-sea reepos
ta do Ministro e a sua nota oficiosa e aprovoi
-se uma proposta·; apresentada pela RIA, em
que se reafirmou a . intenção das AAEE serem recebidas pelo MEN como representantes dos es
tudantes, salvaguardando a autonomia do mO:
vimento face A administração universitária ,em
que se convidam os professores e conselhos
escolares de todas as escolas superiores em!
dias de Lisboà a tomarem posição perante a r~
pressão sobre os estudantes, as propostas apresentadas por estes ao MEN e a recente nota oficiosa e a repressão que pressupõe. Essa proposta dizia ainda para se realizarem re!:!_
niões p6r grupos de escolas, para discussão
da Reforma geral do ensino e o estado actual
do movimento, e para o processo ser conduzido pelas estruturas federativas. Para a concr~
tização do que ficou aprovado, convocou-se
para o dia seguinte, sábado , uma RIA em Económicas, As 15 horas.
Mais uma vez a Pol!cia
Conforme decidido, os estudantes JuttlBramr
-se em Económicas para a efectivação daRIA..
Pouco. antes do começo da reunião,
alguns
graduados da Polícia , acompanhados de elementos da PIDE, entraram na sala e disseram
que a reuniao estava pro!bida e ordenaram a
saída imediata dos estudantes presentes. Cá
fora encontravam-se duas carrinhas da polfcia. Os estudantes saíram sem serem identi:ª
cados.
Segunda feira de manhã , a polícia esteve
novamente ã entrada da Associação de Econé_
micas durante al!Jumas horas.
só "sabiam" afirmar que tinham visto por uma
assinatura o que é o papel que tem o notário.
re stemunha s de defesa: só foram ou vidas nesta
audiência testemunhas da nossa colega Lutsa.
Dàda a longa enumeração dos depOimentos feitos destacamos a declaração do Dr. Mário Valadas:
l. O movimento do ano yassado foi um movimento de massas ao qual aderiram pelo menos 70% dos alunos do ISCEF;
2. Esse movimento estava alicerçado num conjunto de problemas sentidos na escola;
3. Não era um movimento comandado do exterior, por isso estranha essa ligação;
4. Que aos documentos, discussões, acções
feitas durante o ano lectivo passado foram
extremamente positivos pela possibilidade
que teve de pôr em causa uina estrutura antiquada de ensino .
S. JJin dos reflexos positivos que já teve este
ano, embora seja ainda cedo para ver os
resultados da "Reforma ", foi o aumento de
professores, de salas e os programas novos;
6. O esquema tradicional não servia pois se
limitava em muitas cadeiras em os profHssores despejarem "meia dúzia de verdades
ou falsidades" que os alunos teriam de re-

NOTÍCIAS DE · COIMBRA
Em toda a academia de Colmba foi decreta-

da greve durante dois dias (18e 19)em Assembleia Maqna com a presença de cen:a de 2000
estudantes . Os objectivos da greve eram o apojo aos estudantes de Lisboa a reivindicaçao
da bomologaçao de dois elementos da direcçao
da AN::. (Junqueiro e Dominqos Lopes) . Três
membos da direcçao deslocaram-se a Lisboa
no sentido de serem recebidos pelo MEN e apresentar-lhe um caderno de reivindicações •
Foi-lhes dada a mesma resposta que aos dirigentes de Lisboa: o Ministro só os receberia
quando estivesse 'normalizada' a vida acadéll!!
ca e acompanhados do reitor da universidade
de Coimbra. Foi decidido então entrar em greve na manhã do dia 22, sexta-feira, dia da
realização do Plenário em Lisboa. Na manha
desse dia os estudantes de Coiml:ra,ao diri!l!
rem-se para a Universidade, depararam com
piquetes da pol!cla, pides e funcionários das
faculdades que só permitiam a entrada a quem
apresentasse o cartao de aluno e assinasse uma folha dizendo que ia ter a u 1 a s . Eram impedidos de entrar os estudantes mais activos •
A abstençAo ãs aulas nesse dia foi grande .AD
fim da tarde a pol!cla retiroU .

Em Assembleia Magna realizada na passada
segunda-feira em Coiml:ra, os estudantes decidiram apresentar uma contra-proposta
ao
MEN, sol:re as suas exigências para conceder
audiência aos representantes dos estudantes,
cujo conteúdo é fundamentalmente semelhante
à proposto que, no mesmo sentido, foi apresen.
tada e aprovada no último Plenário dos estudantes de Lisboa. Entretanto, nas faculdades
de Direito e Ciências, decorrem processos sg:
Ire as faltas e as frequências, respectivamen.
te .

produzir no exame.
7. Que muitos dos programas tinham já pelo
menos uma dezena de anos;
8. Que quanto ã nossa colega, não acreditava
na acusação de filiação política, tanto mais
que esta aparecia ligada a uma actividade
·colectiva no ano passado ,que o mesmo tinha
observado de muito perto;
9. Não compreendia a gravidade das acusações
de boicote de aulas, pois ele tinha estado
presente em algumas sessões que foram feitas noutras ·cadeiras.
10. Na opinião dele, se não tivesse havido nenhum movimento reivindicativo o ano passado, tudo teria ficado na mesma.
H. A uma intervenção da acusação esclarecHu

que só por o acusador não conhecer o ISCEF
é que se poderia admirar de haverem cadeiras onde os estudantes fizeram cursos organizados por eles.

(transcrito do boletim "Contra-informação",
.·da Associação de Económicas)

avisada a Ordem dos Advogados.Em resposta,
o tribunal considerou que o incidente se tinha
produzido antes do tribunal estar instituído e
por isso indeferia o requertmento •. Em seguida,
iniciou-se o julgamento. Foram entregues as
refutaçtíes da acusaçao feitas pelos advogados
de defesa Drs. Mac!sta Malhe1ros, José Carlos Vasconcelos e Luís Carvalho Olivetra.
Começa-se agora a divugar e adiscutJr nae
Cada um dos nossos colegas fez umain.o
aulas do nosso instituto reformado, a Estado
tervençao negando a acu5açao e que em síntese
como produto das contradições da sociedade,
estava subordinada aos seguintes pontos:
como possuindo uma clara natureza clasststa,
1. Foram presos e houve rusgas policiais
em suma, como constituindo o lugar onde a
sem que houvesse os necessários mandatos, o
burguesia (ou pelo menos a camada hegemónl
que. é ilegal;
ca dentro da burguesia) se organiza poltttca-=~ 2. Nilo tiveram direito a qualquer assismente para' resistir ê ofénsiva 'do proÍetariaÍlo
tência jUdicial dos seus advogados durante os
e dos restantes grupos que minam o seu dom!seus interrogados da PIDE o que é ilegal.
nio.
3. Foram sujeitos a coaçao física e moA teoria perde sentido se n!o for verificada
ral·na PIDE - turtura do sono (isto é, vários
na prática . A experiência prática do julgamen
dias de interrogatórios contínuos e sem dormir)
to actualmente decorrendo no Plenário da Boae um deles foi agredido à matraca por agentes,
-Hora de quatro colegas nossos é um. bom eum dos quais se encontrava impunemente no
xemplo prático demonstrativo de quantoo con
tribunal;
ceita clasststa do Estado é correcto e, maia, ·
4. Queosautosdedeclaraçõesde al9uns
do carácter particular. que . a re~essao · polftldos nossos colegas que continham as "confisca assume em Portugal. Com efeito·, ela· ~
SOes • de pertencerem ao PCP de fazer campafesta- se de modo violento e descarado·. E i.!
nha contra a guerra, amnistia dos presos, boito devido a causas muito concretar.
cotarem aulas e boicotarem exames nao sao
-a fragilidade social e polfttca da pequena bq ·
de sua autoria. mas sim dos agentes da PIDE
guesia no seio da qual nao se formou alDeia o
encarregados do Processo nomeadamente o insforte contingente. de "cols blancs "(funcl.oaa,.
pector Ferreira da Silva e o agente Santos Cosrismo e técnicos) que garantem .{ ou tem 9an1!!
ta . Só a assinatura desses autos é que sao detido) a estabilidade do domínio polftk::o dabq[
les, mas que foi obtida sob a coaçao al:!:áz reguesia nos EUA e na Europa Octdenbl;
ferida·;
-a força ascendente. do proletariadO, teldDII!!·
5. Por isso negam a· acusação de. que
mêricamente como nas forças expreaslvaa da A primeira sessao do Julgamento
os autos de declarações de alguns deles nao
sua luta de natureza politica e sotretudO t102
têm qualquer prova material a sustentá-la;
nómica ;
Cerca de 300 estudantes ~-am
6. Em relaçao, por exemplo , a boicota-a insatisfaçao generalizada na juventude (sQ no Plenário da Boa-Hora para assistir ao Julgagem de exames que consta na acusação erabr-etudo estudantil) devida nao só às suas eH_!'· menta !)(}lítico de 4 colegas nossos; wCsa 011- -lhes materialmente impossível fazê-la, pois
ponibilidades de compreensi!lo da realldáde:. ve·ira, flávio Espada., Fern·a nda . Go.nça;,tves e: él'll do conhecimento dos 3 mil alunos do Insmas também ê insegurança causada pelas. pel'!- Ezequtel Vicente.
tttuto que eJé foi feito' em. ]Unho e os mesmos
pecttva s de quatro anos (ou. mais)· perdl~''!llf "-"
Pelas 14 hofiH!·, um a.parat<i'J!Ql'k:JliJ;·a-v~- fóYã'l)l· p.rê·sns em ~r lftprtncfpios de Maio;
tropa colonial;
liad0 elir 40 PSP e 7 graduados tomotr poslçllâ'
7 . OU os
documentos ditos clan,-as próprias contradições dentro da cH1s$e · ~ denttd. dô'l'í'ibunar com·· dua<s: fú.~iíf,'. s;~tlnet'< · dést!nns:·ét.am papéis· de circulaçao normal no
guesa que actualmente reves:tem.aonf'ile.t.: poJ:í~···, paíS': H;!; Iinpedit á :· e.il1t:.a da· di!~QJB.fii' p&Jtlfela·fi. ,.' ISCI:F· é ~o.sdeies:; ediJados: pela. AE .. Notou.:·.
tico formas renovadas com um desvio das·· P~ no edJ.ffC:io; 22. isolar. dentro dO ediffcio 0
um dos nossos colegas que o papel "clandesticas tradicionais da oposiç&o democrática . e
sector da sala do Plenário.
tino • que lhe foi apreendido em sua casa "A
formaçao de uma forte concentração techocra.,Só. 2 4 pessoas· foram admitidas na peqile-· Teoria· Matxista dos Cicl~:l's •· entrou posterior...
tizante e com ares de.social-democracia:den+· na salà de: audiências que já se encontrava mente-em· Caxias por volt'<'!. de Junho, pois era·
tro das próprias estruturas do regime - a SE- metade cheia por 24 PIDES. E de notar que a
matéria oficial para o exame de Econen!la II;
DES tem representação quer na Assembleia';
sala foi deliberadamente "arranjada" para con8. QUe desenvolveram e!l\ 64/65 e 65/66
quer no próprio Governo;
ter ai.n da menos pessoas que nos outros julga~ umao acUvidade" associativa e foram membros·
-a fragilidade económica da burguesia (que a
mentes, pois em bancos para 7 pessoas só· se da Direcçao daAEmas dado que todos eles pasinflacçao e a falta de mao-de-obra mais ecen podiam sentar 5 ,e 6 bancos tinham sido recensaram a trabalhar 6 horas por dia e estudar titua) leva a que tenha muitas vezes de recorrer temente retirados da sala, como provava o deveram a partir de essa data de reduzir a sua
à repressao imediata sobre reivindicações ecQ senha quadrangular a pó no chão. Os nossos actividade. Mas que essa actividade era pernómicas, sobretudo quando estas afectam cen colegas encontravam- se dentro de uma balausfeitamente legal;
tros económicos fundamentais ( Ltsnave, Fertrada com um metro de altura e isolados do pú9. Que o seu interesse pela defesa dos
roviários, Carris).
blico por uma outra balaustrada. No meio 8 presos 1l0liticos naoé qualquer actividade ile0 peso politico da dominaçao da burguesia
pides.
gal, pois quando foram presos foram vizitados
tem, pois, de ser declarado e de agir por
O primeiro incidente deu- se quando o
na pris!lO pelO' Reitor da Universidade e pelO'
meios violentos tanto mais quanto é essa pr2 advogado Dr. Maca!sta Malheiros se dirig.iu. Presidellte. da .AE, que se interessaram pela
pria intensidade e violência que geram
uma
a dois dos acusadas.. Um agent~" âa PIOE Ql.le
sua defe$à • · ~· isso fosse consj<ferado
•tndesejável" polittzaçãolatente das massas
tudo leva·va a sero responsáveld!l'equipa,pre-. delituóSDpata, os mesmos~
- tudo o que neste Pa!s se faça, que de certo
tendeu impedir esse contacto ao que foi res:Passou-se-a ouvir 2 testemunhas de acumodo rompa com a ordem fascista estabelecipendido pelo advog~do que se encontrava no · saçao (aqui tornou-se necessário uma rectífida, assume imediatamente um carácter polftiexercício da sua função e que tinha o diré'ito cação. Foi dito que Só era um agente da DGS.
co.
legal de o fazer. A! o agente exigiu a identimas de facto eram 2 agentes). Estas "testemuA teoria perde sentido se não for verificada
ficação do advogado e proferiu algumas ameanhas"nao estiveram presentes nos interrogatóna prática. Pois junte-se aos manuais teóriças.O advogado, já rodeado por 4 agentes rerios. Só estiveram presentes no momento de
cos marxistas o relato do julgamento da Boacu sou identificar- se, dizendo que tinha de o assinatura dos autos. Nenhuma delas, larga-Hora que adiante divulgamos. A sua compre- -fazer ao tribunal. Nessa altura, entraram os
mente interrogadas pela defesa, pode dizer
ensão (duns e doutros) ficará surpreendentejuízes e o. doutor Malheiros entregou-lhes um dias, horas e locais exactos onde esses autos
mente enriquecida.
requerimento onde se afirmava ameaçado na sua foram assinados.
integridade física, pediu ao Tribunal, un\ inA
testemunha de acusaçao: foi acaquérito ao incidente verificado e que fosse
(cont. na pág. 4)
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42 ANO DE QUIMICA
CADEIRA DE METALURGIA
No passado dia 16/ 1, dia em que os estudantes de Lisboa haviam decretado greve <ls
aulas, sendo o dia ocuPado com
discussões
sobre vários problemas, o prof. Estácio Marques (da cadeira de Metalurgia do IST) afixou
matéria respeitante ê au la que deveria dar.
Em Reunião de Curso do dia 2 7/ 1 ficou deci
dido que na au la desse dia se comunica ria
nã o ac eit aç ão de no va matéria sem que a ant e rior foss e explica da .
Uma ve z na aula os estudantes, ao pret ende
rem expor a s ua po s ição (tendo- se um dos c;
le g as evide nc iado), foram impedidos de o fa ::=zer pelo pro fess or . Então o s es t u dant es abando nar am a a ula e dirigiram-se ao gabinete do
Dire ctor onde o informaram do que se pas s ara.
O Director disse tomar conhecimento, comentan do qu e o curso precisava de um sedativo,
pois e r a muit o agitado.

a

A O U T R A FAC E DA R E F O R MA

-

( centinuação da página 1)
- Eli minação das resístencias da actu a l estrutura univer s itária e dos s e us componel}_
t e s ma i s r ea ccionários (reorganização adm ini~
tra tiva, de cre tos s o br e a cátedra e os concurso s, e tc .
- Eli mi naçã o do movim ento estudantil ,
ce ntran do- s e em trê s pontos:
- t ent ativa de recuperaç-ão e
enquadramento
do movime nto - participação como meio de t e!!_
t a r reso l ve r e m gabinete t odos os pont os de atrito, s e minários cultura is para t entar canalizar a discussão política, etc .
- repres são maciça (que visa i ntimidar
as
IM

- Reforma s parciai s em ponto s cha ves
(Técnico, Económicas) e mbora co m s ig n ificados
diferentes, pois se no c aso do Té c nico o e le me nto decisivo foi a ne c es sidade de qu a dros
técnicos para a industria , no c as o do ISCEF
t eve peso funda mental a ne c e s s idade de in t e grà r o movim e nto estuda ntil que tenha pa r a lisado o Instituto ..
- Criação de no vos institutos e facul dades que s irva m para e liminar ou diminuir a
import ância de outros (tes es de Mille r Guerra
das univer sidades parale las) casos dos polit écn ic os (para ultrapassar o esclerosado ens_!
no médio), de fu tura s esc olas de ciê nc i as SQ
ciais, política s ,· de a dminis tração , etc. (p a ra
resolver os problemas e m Direito, ISC SPU, Económicas, IES, e tc .

grandes massas de estudantes e faz ê -las recuar) e selectiva sobre os quadros (que visa
conseguir um i solamento , intimidação e eliml
nação dos quadros mais activos), daí as recent es notas mini s teriais no "velho estilo n.
- te nt a tiva de. criar uma dire ita org a nizada,
que leve o movimento para fins reformista s e
para cola boração com as autoridades em bases ... pa rticipacionistas (vej a -se os rece ntes
apelos <l "maioria silenciosa " no bo m estilo
do Sr. Nixon nos Es t ados U nidos ).
E pois no contexto desta polític a global e
a long o prazo que se pode compreender o s ign it~:cado e o aparecime nto ne ste moment o de uma
repres são generalizada .
11

(Este artigo conclui no próxim o "bin ó mi o "}
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