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l quo a socieà_El,de portuguesa ó uma so.!:?ieà.aà.e à.e ~lasses ~ em ~::.e_ a burgu§l..
sia . mantem o poà.or do qual se serve pa:ra explorar e oprimir as
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competem-lhe funções especificas no seio à.ess e aparelho elo Estado.
Qüais s~o ess ~.s funçõos?
Por u n l :.1do :.1 fornação à.e ,quadros técnicos que :J.ssoguren essa explor:J.ção
c:J.racter!stica do moà.o de proêtução co,p i t a l ista .
"'"
Por outro a trr:msmissao
d.:.1 ictoologi:.1 dessa cl asso o :.1 ropressao de qU:.1l-

quer outr:.1 que possa pôr em C.::l.usa o seu reinado.
Por isso :.1 burguesia,não :J.bd.ic::1 de "pQ pirá ct;;o" dos mo ias que asseguragl
a máxina eficiência n8. injecção da SUIJ. concepção d.o nundo ( a o sorviço de uma mi=
nori:J. exploraclor::1.). Conpreenà.enos :J.gor::l. porque é que olos n::l.O ::l.cab:J.rJ com as f :.11-
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tas, Elas sao um óptimo meio
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obrigar o aluno a aguentar 45 minutos
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lar, sem se mexer, a ouvir pela voz do professor aquilo que a burguesia quer que
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ele pense sobre a .real id.acle soci3,l.
Desenrol~-se neste momento na Faculdade de Direito um processo ue
lutn -.
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- \D --ocontr~ as faltas, tendo sido j~ impedida a marcaçio (lestas em algum:::.s aulas.
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A Assembleia à.e Fr'J.culdiJ.o.e D.:). passad!J, 3ª feira deliberou que se tomassem '
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medid.as concretas p~ra :::.ss-egurar a continuaç~o d.o processo.
dos processos ~ colegas nossos.
E pois necess~rio que essa
t:::. m:::.ssivo pode conseguir
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se generalize. Só um processo de lu-

objectivos a que nos propomos.
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