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ou DE CDr'10 (JS ESqUEflIlIsTAS TENTAi"i ULH/A?ASSAr< AS
EST~UTUrif\S DEr'10CnÁTICAS E REPHESENTfiTIVAS

I No momento em que o Pais em bloco comemora 8 renovada vit~ria sobre o fascismo; na momento em
em que o Povo Portugu~s se lança consciente e decididemente num Domingo de trabalho que oignifica o júbilo .• e o oroia
forças o ao pr~ces~o de democretização; no momento em que desmascaradas
os reaccionarios e dcsmante~ada a reacçao s eo abertas as portas pa ra novos avanços das massas p~
pulares; na momento em que mais do que nunca os estudantos se devem unir ao Povo Trabalhador na
consolidoç;o das conquistas j6 obtidas r eis que um grupelho de estudantes tendo como objectivo
básico a defes a do politica sectária e sabendo-se isolado das massas estudantis, aposta decidida
mente na provoceção 8 no arruaça, tentando impor pelo ameaço os seus objectivos e pontos de~7
Jogando com a bOe-f~ das estudantes, agitando o pretexto do anivorsório do assassinato
pela
PIDE dum camara da seul oste grupo de escassos duas dúzias de indiv iduas pretende, num oportunismo que todos lhes conhecemos , aproveitar a iniciativa pBre c eluniar, provocar, chamar sobre
si
as atenções à custo seja do que for e, enfim, g~nhor prestigio pessoal e de seita junto dos estudantes.

as

II
rI ) No dia I de Outu bro dirj ~j_U - G;:) Ut1 :: ,CL:~-:-> dr. 8[\tu;-lC"ntos~o lJ;:Jbinete da Direcçeo GereI
cmm
o pedido de lhes ser tir ~c!o um ccme r. icrrlo ,lr. c"n Ir("~C'::(1 ,-I r. U"'~ 'reuni;o. Considerando que o material do AAC é apenas util iz2c!o iJcr ustru+ ur,- s ::-r.ro " rr,irbS !'1rl' -, iOpssa estudantil ou abertas a to
dos os 8studentes foi-lhes Li to pela Dirccç:";J G! :.-:::l c'r r -., ' ,ps r:'1ssivol dar publicidade a
tal
convoc a ç~o atravós do coI9c;::Ç;:;O do certazes e distriLuiç~r; e'e um-:: t'Jrgeta, o que o referido grupo r ocusou expressamonte.
D) fJo diô 2 tomou o Di~oc ção GoraI conhecimento da convocação de uma reuniãa para o dia seguinto na Dibl ioteca da A . A ,C" otrav~s de um comunicada que circulava na Cantina e de um cartaz
ofixacCl, cor:'locada por uma "COmSSAO DE HDr1ENAGHl A RIDEIRO DOS SANTOS" .
C) No cio 3 pulos 16 horas dirigiu-se um grupo de cerca de 20 individuos ~ Biblioteca com 8
finelidedo CD ali realizar a projecteda reuni~o. Alertada pore o facto por alguns estud~ntes que
se encant=avam nosse momento e estudar, e n~o tendo chegado ~ Direcção Geral qualquer pedido de
utilização do uma sal a da A.A.C. para reuniões, informou a Direcç~o Geral não ser a Biblioteca
locEI ele reuniões, selvo na absoluto impossibilidade de estas se realizarem noutras salas da A.A.
C.,e colocou des du' logo '?J disposiçõo dos estudantes interessados uma outra sala, permitindo assim aos colegas interessados em utilizar a Dibliot eca como local de estudo e de leitura que
o
c ' ~tinu ossem o fazer.
Numa t entativa cloro do ultrapassar as estr~turas dirigentes da A.A.C. representativos dos
estudGntes e de criar uma situaç~o de confmont oção , manteve-se este grupo intransigentemente na
sua posiç~o de n~o abandonar o Sela só acedendo a f ezê-lo ao fim de cerca de 2 hores,e sob a pre~
s~o do n l)~Gros o ' grupo do estudantes que entretanto se tinh am juntado na Biblioteca,deslo~ando-se
então para o",Teé3tro de Dolso do TEU C posto ~ sua rlisposiç;:o o onde puderam continuar livremente
a dita r cunino.
D) No dia 4, ~ t nrde, c:liriSiu-sE! o mpsmn nrL'nr rlr r.-s+urlf,n+ps ~ Di recç~o GoraI no sentido
de
ser feito nova comunisado. CrnsiccrGu ,~ IJir" r:: l r; r ~-,1 rtJP, r-r,hnr::: nõo tondo soido esse comunica
do do umCi ostI".Jturo rop reson t i!:tivQ lics ostur. ,~ r-tLs.' r-l,- -. rnVin h" ce uma reunião publicnmentc con:
vacada e ;::ber-cag !JoIo o quo pocJoria SUI' ir.prr.Jssc nas i il st ~" lQçccs rle ,"~ o A.C. desde que nBo ferisse
os principios do Hovimcnto ASfJwcic"ti'lO nom contiv8sse p:::,cvucações ou calúnias de estruturas representativas dos estudantos .
Assim ficou o conteudo do roferi do comunicaeo para Qpreciaç~o na rounieo da DirecçBo Geral
que ae efectuava no noite desse dia.
E) O mesmo grupo de estud2ntes dirigiu-se nessa noite ao gabinete da Direcç~o Geral no sentido de s abor a resposta qU2rto C public2 ç ão do comunicado e foi a seguinte que lhes foi lirla
por um membro da Direcção :
l-A "Comissão de Homenagem cu Camarcdc::: Rib oiro dos Santos" enqusnto estrutura aberta a todos os estud2r:tes de Coimbra tem a possibiliuode de utilizar os meios técnicos e materíeis
que a A. A.C. dis~õe e de que a D.G. ~ depositória.
2- Porém em roloç~o ~ dita Comissõo,enqu an t o estrutura nõo legitimada por uma Assembleia r~
proscntativa dos estudélntes de Coimbra, a D. G. reserva-se o direito que lhe ~ conferido PE,

lo seu progx2flla e pelo Reg.ulBmerTw--min-i.mn.-Pl::ov::Ls~:riD ap-xO'.,"Odo ...p..e.loaestudantes, de se pronu.!l
cíar sobre a uti J j 7a ç~ --ou n~o do mêlterial da fI. A. C••
3-0 comuníc~do em quest~o incorre em vnrias provocações c ontra a D.G. da A.A.C. e a DirecçãO
da Associaç~o dos Estu da ntes do Instituto Superior de Economia de 197ó,Direcções
eleitas
•
,
legitimadas pela massa estudantil das respectivas e~co~as, bem co~o contem interpr~taçoeSN
falseadas e tendenciosas de factos no que ~espeita a nao publicaçao do comunicado, a quest~o
da Biblioteca e ao assassinato de Ribeiro dos Santos, pelo que a D,G. nõo autoriza B utilize
ção do aparelho t~cnico da A.A.C, para efeitos dü sua publicação.
4- A D. G. considera-se no direito de inf
ar cs estude ntes da verdade dos factos através
de um comunicado.
5- A D, G. toma esta posiç;::;o com rlEmil crnsd ~ rri,'"' rlp !"'UC' 11 '1rincipio básico de representati..
vidade e de demor.riJd:iciclí' de rio ~l(') vimr n +n /\$"rlr~ ,-. +j \Ir r s+~ " S r cumprido uma vez que sempre
se reconheceu DOS 8stu ebntes um ,''.c:sc:nl-, l: j - ~1- nn '" -, r! ir ~ it.n rle criticarem él D.G. com todas as
consequ~ncies inerentes a este di~eito.
Por6m e mais uma vez no cIDra tentativa de crior situ ações de conflito, ocupou este grupo de
estudantes o ga binete do D.G. afirmando n;o sair sen~o quando quizesse e tentando coactivamente ~
brigar a D.G. a prestar sucessivos esclarecimentos sobre esta sua posição. t1anteve-sc o grupo no
ga~inete da D.G. até depois das 24 horas, hora do seu encerr~mento indiferente ao aviso dos membros
da Direcç~o de que mais Bxpliceções não tinham a dar e aos seus apelos para que saíssem. Nesse momento tornou-se evidente que seria pr~ticamente inevit~vel uma situação de confrontaç~o violenta
que efectivamente se veio a gere r, s6 pela força o refe~ido grupo de estudantes acabou por aband~
nar o gabinete da Direcç~o e o edi f:fcio de ,;ssociaç~o.
De ' ,-notar porém que apenas um dos individuos saiu ferido, ainda que ligeiramente, uma vez
foi agredido com um cinto por um colaborador Associativo presente.
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III Sem qúvida que a D.G. l amenta estes acontecimentos e tudo fez para os evitar mes houve quem
"
Para nos
e inequ~voco
J"ogasse doliberadamente neles e quem os tivesse como objectivo primordial.
"
que, '\.' ecém-se~dos duma crise grave que se saldou por uma granee vi tori:J das forças democraticas
Q-",IJ 'I.'C a reFlcç;o, nUIIl momento em que se desenvolv r.;m amplos osforços de unidade que cmmentem a vi t6ria fl.1c OII-<;ada spbre os fascistas, estEls factos s~o cleramente o resultado de uma manobra provocat6ria. E dizemos claramente provoca~ão, porque ao rispersnr as atenções e esforços, ao pretender
instalar um clima de confus~o poli ticél e de en;.rf1uiil ,'sC nf1;:;F ni.tirlamente ao processo revolucionEirio e ~s recentes vit6rins ohtidfls nr. nossn p-- is, rrm rrmn ~ cnntribuição que a esse processo e
ao alargamento desS i:S conC]i!Jit r:1 s os cs+urnn+os nrr!rm rl " r.
Ribeiro dos Sa ntos foi um estudnnte ,"'s s ,'s: i['1 ~ r ':-c rm 1," riO nutubro pela Ex-PIDE/DGS tal como
t antos outros anti-fascistus pertencentes ~s m: is i vr rs "'s nrr:n niz;:> çõ[3s polJ~ticas que ap6s o 25
de Abril podem livremente celebrar as suas mem6riél s, D"i que pr ctondendo o MRPP comemorar a nivel
nocional a mo±~ de Ribeiro dos Santos a isso nada h ~ ja a opor. Por~m, 6 também verdade que no momento pOlitico que se vive estas celebrações não têm um papel fundamontal. O Governo Provis6rio
não se iclenti fica com o governo fascista caido um 25 de !\bril, ~ in~til tentar transformar
tais
celebrações em jornadas de luta contra o Governo e as instituições democr~ticas. Que a morte
~
Ribeiro dos Santos [3 de tantos outros anti-fascistas seja recordada sim,mas que a ela seja ligaJl'
à àviso de que o fascismo significa de exploração, repressõo e morte.
Porém esta provocaçÃo da noite do dia 4 é ainua dentro de outra perspectiva um grave atentado ~ legalidade democrática expressa neste caso nos regulamentos internos da A.A.C. e nos principios do M.A.~ ~ um atentado que atinge as estruturas unitárias dos estuda ntes, que atinge a AAC,
representativa ~os interesses dos estu da ntes de Coimbra interesses esses que não se confundem
com as pruvocaçoes sectárias do qualquer gru pelho.
A D. G. da fI. ll.. C. eleita pelos estuda ntes em ~1aio ~l timo 9StEi disposto a defender e aplicar
firmomente o regulamento minimo Provisório votado pelos estudantes em Assembleia Magna, o programa de acividadcs escolhido nas eleições Associativas assim como rnRegulamentos internos da Assoei
ação e a não se desviar um milimetro deste objectivo; todavia é também da responsabilidade de to:
dos os estudantes a defesa dos seus estatutos e oranniz?ções ~emocráticas, s6 a vigilância constante das mossas estud8ntis gar2ntir6 que estes factos n~o voltem a repetir-se e possibilitará o
isolamento e neutr21izuç~0 dos eeus tau8orlnres.
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