Com pedido de pubticação recebemos a seguinte INFOR)~ÇÃO DOS
ESTUDANTES DO I.SsEeSoEo (Instituto Superior Econ6mico e Social de
Evora)
Os estudantes do IoS "E.,SuEo e rn l:.1t a contra as f'ormas de gestão
autocrática e procurando destruir um dos últimos redutos do ensino
magmstral e dogmático alertam as forças progrSsistas para as manobras
reacionárias que pretendem,vestindo a capa de preocupação democráticas, a restabelecer o seu poderio

d~scricionário.

Os que queriam su-

geitar os representantes eleitos dos professores e dos alunos á

~omo

lugação em Roma permitem-se neste momento, publicamente,fazer a análise de votaçÕes democráticas.
Qual a democracia dos jesuítas ?
Clara não é cert a mente. Os estudantes do I.S.E.S.E. em luta
pela democr a tização das instituiçÕes do Pa!s,neste momento com

as

comunicaçÕ e s c o rtadas e sofrendo a repressão,perguntam ás pessoas
conscienyes e aos r e sponsáveis pela educação se a solução social do
ensino, se realiza est a ndo sugeita a intresses particulares e ao me-oenato capit a lista.
Mais, comunicam que a su a experiência dentro do Instituto,orientada por uma entid a de pri-v ad a e subsiàiada pela benovolência do
capitalismo,tem sido altamente doloros a e sim6ltaneamente- consci!"Jncilizadora. Ainda se luta no I.S.E.S.E. por formas de gestão já sancionadas pelo

M~E.C.

f

Ainda se luta no I.S.E.S.E. para conseguir formas de partici~

paç a o de todos no que deve ser de tod o s
Os estudantes do I.S.E.S.E. isolados em Evora,seguros da sua
vit6ria,alertam os c a maradas das outras A.A.E.E., movimentos estudantis e partidos politícos verdadeiramente ao serviço da classe

tr~

balhadora, para a importância de tomaneammmediatas medidas de apoio
no sentido de apressarem a vit6ria que não tardará.

...

Os estudantes querem a escola ao serviço do povo, e nao serao
habilidades jesuíticas que o impe~irão 1
Pela gestão democrática d a escola.
Pelo ensino ao Serviço do Povo.
A luta continu a .
Os estudantes do I.S.E.s.E.
A Direcção Geral da A.~.c.

