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Num panfleto posto a circula:r a 17/5/72 )depois de alguns oonsideranctos
pode ler-se z
"A República Rás-teparta 1 em reunião de r epLíblica 9 propÕe que ~

1º) Se decla:re publicamente o seu apoio à.s repúblicas que se separa-·
ram do Conselho de Repúblioas,e se subscreva em traços gerais o seu
comunicado conjunto 5
22) Seja de nunc iada em comunicado ,a sair no mais curto prazo

possJ
4

vel, a actuação perniciosa da actual Direcção -Geral e do Cons e lho
de Repúbli cas;

3 º)Se separ., imediatame nte do Cons e l ho de Ii epúblioas.
A República Rás-Tepart a"

Assinado

Log o que teve conhecime nto ie tal comunicaçao, a República cujo nome foi
utilizado para a assinatura, convocou uma reunião do Conselho das Repúbl icas.Aí
se soube que for a USLITpado o nome de uma república par a servir os expl oradores

-

da provocaçao.

-o

Conse l ho das Repúblicas vem denunciar g
A falsidade de tal panfleto;
A manifesta intensão des"Çes

11

inc6gni tos usurpadores" em fomerttar a

confusão e alimentar situaçÕes d i visionistas~
A 11 natural 1' cobardia de tais processos de actuação que, já nao sendo
desconhec idos dos estudantes e tendo origem bem definida, sure:, em nos
momentos de luta mais intensa.
1º Quando os documentos assinados pelos seus autores nao cons eguem deter
a determinaçao dos que se lhe opÕem, é sintoma de que aqueles estão em difícml
posi ça o,
2º Por isso se reoor~ e à falsificação

3º Quanto mais a oposição de intefre sses se desenvolve, tanto mais aumen
ta a sujida de n os métod os de actua õão dos que d ominam .

-

4Q Toclavia 9 poa mais pi clescos que sejam os meios c:l e ac ç ao, por mais que
aumentem as manobras prov oc a tór ias gerais, não será c1essa maneira que o Conselh o
das Repúblicas ou os estudantes serão divididos.
Coimbra , 20 de Maio de

1972

