I~ RÁ0\0 E-STUDI\~lTlL~-

/\.6 SER\JIÇO

DOS ESTUDAI\JTES PORTUGUESES
Realizou-se no dia 4 de Julho, nas insi.al s ç;;es do Gx- Con"tro Univorsit~rio,uma r euniao entre direcç~es associativas representativas dos estudantes e os delegados do M.E.C.
encarregados de todos os pro blemEJs relativos aos orga nismos extintos (rlJ . P. ,.Secretariado p.e,.
ra a Juventude, Rad io Univursidada, Centro Univor·si t~rio, etc. ) •
,.
O ponto central do discussao visava soluciondr a actual situa çao de Radio Universj
dade(RU)o o seu modo de organização e gestão, por parte das AssociaçÕes de estudantes.
A famigerada RU f ascista constituiu antes de 25 do Abril, um meio de divulgBção da
,
,
,
ideologin roaccionaria d2 ditü dura f ~sc ista, que atreves da colunia e difamaçao sobre
o
M. A. em geral, procurou c onfun di r EJ d i~idir a massa estudontil da sua porticipeção democri
t i ca, critica e actuente , cm defesa U3 seus int e resses c 0l ec tiv os ao en a ntro dos interesses e aspiraçÕes mais gora is clu puvo po rtu g u~ s .
A RU era orgcniz<Juu 1 Sl..; b subs i dio ofic ü ü, pela c ol oboraç;o de declurudos f ascist as e t odos uqules que m :: RU procu r a vnm clesenrcl 2r um trabclho progressista eram r a pidamen
t e obufodos ou expulsos .
Ap6s 2 5 d u Abril c: RU L : i -t.c:m::Jclc pe r um grupo do a ntigos e novos c oloboradores, que
c onsti tuirom urna ccmis s ~o cuordcmm:!oro ele 7 elementos ..J:BSPCJf!.si~s~ P.e.:r:~nJz....O.".!:l!_f:.•..c.• , no s entido de assegurar c funcionomcnto do RU. Tol ermo f icou c c:mbinorJo ent r e ess u comissÃo e os
_d~_l_O..,S9i"~o s __clo. l·'~· .E~ç_., esta ccmissco f uncio nuri2 no m;ximo-;t~-is de -J~lho podend;-;~~t;--p~
riodo ser encurtado, cleix<:mdo o r:omiss r~o -:-lo f uncinn;1r lng n que fosse criada uma estrutura
representativo dos estud8ntes que ns scgur~sse r funcinn-m~ntn rla R6dio.
~

~

-

As direcçÕes ossociatiwJs e delcg Rc:os ele R. G. ,IJ, . 's, presentes , trnnsmitiram o con junto de tomados de posição ossumidéJs wn R.G.A. 's, pro grum::1 s eleitorais oprovados em r euniocs de direcção, sobre o R6dio Univ r'.:rf' idade.
Do conjunto dos-tas posiçÕes fo .L·r::m oprovudas -ã s -seguintês p r ÕpostE!sC---=PROPOSTA Ng l.

Considercndo que a RÓdio deve servir todos os estudantes p~rtugueses e nao apenas
os universitários;
PropÕE.... se que o liédio Un~~:'FS·:~;~~~~j ~ passe a denominar-se Rádio Estuda ntil e qu n o
seu trabalho corresponda El . essa design'='u8o.
PRCPOSTA N!! 2

Considerando as tomadas de posiçao assumidf;ls om R.G.A.rs, pmogremos eleitorais cp:rovedos e direcçÕes associativas r epresent<tivas dos estudantes, trnnsmitidas pelas dire.s
çÕes associativêls, devidamente credonciaclEls 1 na reunião realizodn a 4 de Julho com os de-.
legados do M.E.C.,
PropÕe-se
-Que a Rádio Estudantil ( RE) passe a ser geride. ,·a titulo provisÓrio, por uma Co
missao Nacional de Delegm 1os c1os Corpos Gerentes rins Af.\ EE, ou de R. G. A. 1 s para esse efeito
realizadas.
Que a estu Comiss2o n:Jcionnl se .~'J rr~ q u rm t nr-1:->s " S AssociaçÕes que nesta reunião
nao est~o represemtadas.
- Que as decisÕes ela Comissão Nacional sejGm to~ad a s por maioria simples com voto
por escola.
- Quo esta Comiss~o Nacional soja rzsponsnvol pcronte os estudantes portugueses p~
las emi~> n :Jes radiofundidas.
PRO.EQ.STA

N~.J.

Considerondo por r a zoes práticas de as s egurar o funcionamento da RE, neste momentoo
localizada sÓ em Lisboa, não poder obviamente assegurar quotidianamente o trabalho da RE,

PropÕe-se
a exist~ncia de um Executivo como organismo de rlirecçco, eleito pela Comissão Naci
anal;
- que este Executivo scj ~ constituf~ Q r nr ~ e lcg - rlns ~a s AAEE de Lisboa;
- que os delegados d.3s direcçÕes r <:s /\ f,EE .,, s outros acõJdemias ou e:.o: las sejam responsáveis das emissÕes correspondentes ~ sw-: cc orlcmi <J nu escola, e a ser enviélda à RE; por
isso esses programas n~o podem ser rejeitados pelo Executivo que, como foi visto, funciorya
em Lisboa. Esses programas serão eventualmente discutidos pela Comissão Nacional quando uma
Associação o requerer.
- que os colaboradores de RE sejam responsáveis pelos seus actos e nomeadamente pe~os
programas transmitidos, perante o Executivo.
ALGUMAS REFLEXÔES
Não pod c;m as direcçÕes associativas presentes ti , reunião deixar de tecer algumas con
sideroçÕes sobre o desenrolar desta.
Desde o seu inicio qu ~ o car~cter da reunião e~ traduzia pelo facto de que ela visava apenas transmitir aos delegados do M.E.C, qual a solução apontada pelas AssociaçÕes das
escolas presentes (atrav~s das suas direcçÕes ou delegados devidamente credenciados), sobre
a Rádio Universidade.
Sem participar nas decisÕes, os delegados do M.E.C. limitaram-se a tomar conhecimento das propostas aprovadas, de modo a garantir · junto do M.E.C, a sua concretização.
Dizendo-se ora "estudantes d . Ci~ncias 11 , ora "elementos da Direcção da AE"daquela e~
cola, alguns estudantes, que n~o estando dcvinamente credenciados e recusando:se at~ a ide..Q
tificer-se, puseram sistem ~ ticamcnte em c~us n ~ rerresentaitvidade das direcçoes, da
Reunião, d~s decisÕes que nel u i ~m sor tnm ~ ~ ~ s.
A mesmo posiç ~o foi defendidc! pe r um "n r ...rt ~-v ~ z" ( c r~ l ::l borndor associativo) da R. G. A.
,
do Tecnico que chegou a afirmar que él rcuniz·l' "nao era representativa de nada"•
Tentando ult~apassar as estruturas associativos representativas dos estudantes, e~
t~ propostas aprovadas em R.G.A,, tais comportamentos, para al~m de lesivos do M.A. por an
ti-democr~ticos mais não fizeram do que entravar o funcionamento da reuni~o, e impedi~2
controlo estudantil da RU4 e111.bora em moldes_provisÓrios, por uma e~~~.t~.~-:i,!:Jcotn.E~-~
~is_._re.e..r~s.r;mtat~da vontade estudantil._
Há ainda a acrescent~r que grande parte das decisÕes defendidas partem de R.G.A.' s
efectuadas ou programas eleitor8is aprovados pelos estudantes.
As AAEE dcs escolas que n~o participaram nesta reunião, ou que ainda não definiram
em R.G.A.'s uma posição face à R~dio Estud antil podem e devem ratificar as decisÕes tomadas.
No que respeita aos delegados de Veterinária de Lisboa ~ criticável e incorracto a
forma como foi colocada a posição da sua escola sobre o RE. Apresentando inmcialmente
a
proposta aprovada em R.G,A, de 2/7/74, foi esta retirada antes do votaçãà das propostas,
tendo os delegadüs abandonado a reunião sem qualquer justificação. Se ~ certo que a propo~
ta não era concordante com a maioria das posiçÕes defendidos pelas AAEE presentes, ~ profU..Q
demente anti-democrático seguir o crit~rio do apresentação de propostas em função da con~
veni~ncia do momento, particularmente quando estas exprimem a posição dos estudantes de ~
ma escola em R;G,A,,
Os col~gas delegados de Letras e ISLA de Lisboa n;o puderam tomar parte activa na
votação por não se encontrorem r nr a isso nutoriz 2r!rs pel :-: s respectivas escolas, tendo no
entanto portiçipadc nn discuss~o h ~ virl n .
~

Face a atitudes e falsas concopçZos d < mrcr~tico s de tra balho associativo, aliás bem
patentes nos 13uas formas e consequências n2 hist~ri w do fvl. r., as direcçÕes associativas
presentes
na reunião manifestam o seu repÚdio.
Declaram perontç os estudantes portugueses o sua ddtcrminoção de divulgar e comba~
ter t ais concepçÕes e m~todos de trobmlho 1 a par de garantir o concretização dos decisÕes
assumidos polps estudantes dos suos escolas. Contnuarão a defender intransigentemente a
participação de todos os 0estudantes nos processos de decisão referentes aos seus interes~
ses colectivos; e rectificarão sempre que os estudantes o exigirem a posição assumida en~
quanto direcção associativa.
As direcçÕes associativas presentes na ~ctual Comissão Nacional de Direcção da R.E. 1
salientam a imp ort~ncia do que represento o RE, agora sob o controle dos estudantes atrafés
das suas estruturas representativas,

Apelam ~ participação de todos os estudantes portugueses no conetruçeo de uma Rádio
Estudantil que seja o reflexo claro dos interesses e a spiraçÕes dos estudantes e do Povo
Portugu~s •.
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