COMENTARIOS AO RECEM NASCIDO

SINDICALISMO ESTUDANTIL

Vem-se, ddsde h~ algum tempo, a asffiitir

à completa destruição do famigerado

pseudo-movimsnto asso~iativo de Coimbra. Fundamentalmente sãm dois os factores que
para tanto contribuíram -- a sua total desorganização que se reflecte no apoio res,
trito de pouco maisd de meia d~zia de fan~ticos, ing~nu o s e irrespons~veis,

que

pomposamente ss apelidamm de"massa estudantil" (!) e o ap Ar ac imentp de um verdadei7
não s on~os tot ali taris t as!) que , fi:-

ro núcleo .rill. estudantes (e não .d!::lli. estudantes -

nalmente têm vindo a combater com firmeza essa série de eJ~lm8 ntos de tendência mar,,:,
xista.
Est~-se mesmo a ver o que aconteceu : o patrão ( o cl a nd estino Partido Comu~

nista português ) resolveu vir fiscalizar e pedir contas do dinheiro e do apoio ideo-

16 gico

cedid~ a esta sua pobre filial de Coimbra. E em que misero estado ele a veio

encontrar! Então, os seus sCbditos aflitissimos e desesperados, e numa tentativa ultima para agradar ao s e u chefe fizeram publicar um com unica do , no qual se

refle~te

o descalabro total, a completa falta de unidade, o de f,lr:itÍ.vo desinteresse e desp:r;ezo a que os votaram os verdadeiros
dos ,sim,-

Estudan~es

da

Uni~ersi dQde

de Coimbra,

~m aqquirirem form açõo autentica, não em t enta:r:om, histérica

pr80~upa8

inutil-

mente, distorcer e dds truir t odas cs instituiçõ es vigentes , rre ocupados, sim, numa
Universidad~ nova, ge nulnamente po rtuguesa

8

tl picame nte coimb rã e n~o na adopção de

um an~rquico figurino pseudo-universit~rio.
É preciso, contudo , alertar os estodantes da Universid ade de Coimbra con~ra es-

ta nova t~ctica do aliciamento do MA, que consiste na tentativa de opor os fracassados e ridicularizados prop6sitos de uma "clique

de dirig e ntes oportunistas" aos no-

vos prop6sitos de estes ficiicios "n~cleos sindicais de base", supostamente ide~tifi
cados com lias grandds massas estudantis". Procuram com este golpe dialéctico -

à

tese

segue-se a ant{tese -- apresentarem-se como um movimento totalmente diverso do anterior,
!f,

de~ta vez c;om a autêntica marca na ourela e o au1l1êntico apoio estudantil.
Este s~bito e inesperado desvio da t~ctica dos elementos assoeiativos (pois das

mesmas caras se tr8tam)

é o último estreb uchar, um verdJadeiro IlCanto do Cisne" dum mo-

vimento sem apoio. PAZ À SUA ALM!\,
POR ur~A UNIVERSID ADE NOVA! POR UI"lA JUVENTUDE VERDADEI f\:\MF.N TE PORTUGUESA

