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Graves acontecimentos ocorreram na Academia do Porto •
Grupos minoritários onde se vêem lado a lado rac1icais pseudo revolucionários
e fascistas, procurando substituir-se às massas estudantis do ensino s e cundário ,
tentam impor-lhes através ela violência uma greve a exames que estas nunca

docid.i~

ram e estão massivamente recusando •
Estes mesmos grupos armados de matracas e navalhas espancam e ameaçam

estu-

dantes quando estes se opÕem às suas atitudes antidemocráticas, Assim actuaram nos
Íiceus onde procuraram impedir a realização de cxames9 em Medicina durant e um comício da U.E.C. onde um estudante foi anavalhado com c ravi da de e cm Engenharia du
rante uma sessão de esclarecimento convocada pe la U.E,C ••
0s t,rrupelhos pseudo revolucionários e os fascistas estão nest e momento ' uilidos numa histérica campanha anti-comunista lançando mão da calúnia,da prDVocaç~o
e da abrressão física contra os comunistas. Nos campos do Alentejo acusaram-nos de
inc endiar searas a que eles pr6pios deitaram fog o; em escolas do Porto, não hesitam em, como último argumento, usar a navalha ,
O facto de atacarem o partido da classe operária-o PCP- e a U,E.C.pÕe a ela/

ro o seu caracter reaccionário. As front e iras entre os aventureiros

pequeno-bu:r-

guese s e os fasci s tas esbatem-se de tal modo que se torna difícil destrinçar dontro das es colas onde acabam uns e começam outros.
A U.E.C, chama a atenção dos estudantes ~ ara o facto do quo o anticomunismo
c os ataques ao PCP foram s empre a arma preferencial dos fascistas e rcaccioDnrios para atacar as liberdade s . Ont em como hoje os comunistas desempenham um

papel

de vanguarda na luta pela liberà.ade , a democracia, pe lo fim do colonialismo,A caiil
panha anticomunista é uma manobra tendente a barrar caminho ao povo Português para
a Democracia e a Paz.
E por serem escorraçados pelas massas populares, é por estarem isolados

das

mas s as estudantis que os pseudo radicais se comportam assim.
A U,E,C, reafirma a sua posiçao de que cabe às massas estudantis decidir

do

seu pr6pio movime-nto e combaterá intransigentemente os aventureiros que procm·am
s ubstituir as decisÕe s das massas pela vontade minoritária d os seus gr~pclhos,

A U.E.O. continua c omo sempre d ispost a ao de bate fr a n c o e aberto c om t odos os
que estno pr ont os a col ocar as suas f orças ~ o s erviço dos trabal had vr es e do

povo

português c ontribuindo para o pr ccesso .:lo domocrutiza ç2: o em que este está enrpenl,.ado ~Mas resp onderá com fir meza aos que lonco ele dese j arem confr ont ar éoncepçÕes :;:Jr ~

ouram impedir esse debate pela provocação a calunia e a· agres éão •
L. U.E .O. chama os e studantes a exercer em uBa apertada vigil&ncia sobr e

tod os

os que colocam as suas ener g i as nao a ó serviço da clomooracia e da paz, mas no combat e às forç as demo crá ticas •
A U .E .o. vanuouar da r evolud onári a d.os estudant es contimw.rá fi e l 2.

f a ele inserir o Jl.1ovimento Est udç•,ai;il no movim<=> n to po:pulCl:' de massns
elo

a

classe operár ia e t odas

a3

forças democrát i cas , está empenhacl.o

que~

sua t are mobilizem

em consolidar

as liberdadê s j em por fim 11 eucr:::.'a c oloni a l, e em concl uzir o País e. um reg ime de mo
orátioo sólido e estável, e scolhid o pelo pr6pr io Povo •
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