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A ((oposição reaccionária» objecto de intervenção

,,~~' o prof. Miller Guerra na Assembleia ,Nacional ,
«Se é possível sem ·t ra·balh{) demasiado, subjugai'

,piores inimi_/ um mOImento .para o O'Utro». ' que lhes assaque as CUJ!lPas servador» é «invlls<Íwl, dilfufrÍij;oU o
«Vozes autOrizadas' a,po:l- do estado do ensino. e. mui.. 50, estável, e 1deol>6gioeamen:
1i1bera I deputad o. «Encontra- tal'!IIm o desassosS€go cau'sa- to menos. os re,su>onsa1bilize te coesO»), <liSlI>OiIldo ' de «um
-Se a,q'Ui o nó da quéstão d~ do
Pe!Og eiS~udantes - como só a eles peLos enloeios q'le ,grande 8lUado: a inéreia soo
,
que depende do êxi10 ou o o obstácUllo' priricilj:>a.l da r.... embara,çam a a,cção !'€lÍorm·a- cia:».
«Assim como foram toma_
malogro das inovações 50- forma. levando a ' cr,er . a dOra». disse o orador: fris·anciaLs de qualquer e8;}éc!.e» ,
q'UJem .oonhece' mál õis fados. d'O o seu desejo ode «ser ' com- ' das. med idas discbplinadoras .
contra os ' estudantes agit:3.Para o detp'\.IJtado Mn.!er que ~ não fO$Se a :aq'ita('ão pree.n<lido».
Guerra. a «mOdéstia das ron- universitária se execut:;va a '
Profundo colllhe-cedor dO!;l dos', a,IS,sim' se h81v'erão de tiOtr)butçõeS. dos cOlmentâr:os reforma eem emlhara.ço!!' - e problemas da Uni"ersidad'e mor contra os pertuJ'fbadores
e das críticas» aos IPrqpósi1;o.s q'\.IJeID saJbe? - com su!wida - portugou·é-sa. o depu1àodo Mil- ,da marC'h<a: evo[utwa... ain{ja
neformaodor·~ <lo- mini s t.ro de» afil'lmou o prof Mü- ler Guerra !\1finmou olara.Veiga: Simão não constitui If'l' Guer,ra, co.nsiderando
mente qúeenquant{) os «mo«motlIvo ~ara desanimo. por- ta maneira de ver {(parcial e vi.n1entos dos e:St'\ldank>9 <ião
que o Mbito de discutir singela.. .
viSlí",eÍlS. e, : .portanto. identifiidei·as é ,projecto.:! governa«Não d.efendo os in'lurrec- cá'veis COm m;a.ior óu meno'r
mentais não se a.dquine de tos. mas isso não sügnfiOá prontidão» e {(,possiuem éons ..
,
d,e.r'ável força a,g'luti n adora.
prinélipalme·nte Se sofrem re~
pressão ' vi<51erita ~- lnexlOJ- J
cá:vei muitas vezes. desnecessárla semlPre, o' «g'r::tJlPO con«São estes

OS

ou, gos da reforma.» -

pelo menos, reduzir a im.p etuosidade estu,d autil, é ex"
tremamente difícil vencer
as for()as cOllJ.l!oervadoras estáticas e , ' mais difícil a~nda, a op<lsl()!W reaccionária
- porque ela existe» - disse, esta tarde, na Asse'm bleia Na,ci~iIlal, o deputado
Miller Guerra, na sua terooira intervenção fei.ta DO
hemiciclo de S. Bento de&de que, no passado dia 6,
foi anUnciada a reforma do
. ensino.

I

es-

qUlando escudados na delf.e9a.
da · lei. da OI\de.m é das tra~
dLçOOs» - - 9/fil"mo1l. ai'n<la.
Mi1!er Guerra. a tarefa «IDaLs
necessáriA e . ungente cons~s
te em dist!'áir as resistência.sl
oferecidas 'pela <lIP()lsi~ão do
Interior» ... · «De-ste modo se
põe á · prova. Q' capa.cid adlde
refoIlma,dora ' das hierã,rquia9
unbvereitária e <lLrtgentp) .

