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OS ESTUDANTE3 AO LADO DO POV9 E SOB A DIRECXfÃO. DA CLASSE OPERJiRIA!

,ERGAMO~OOS CONTRA

O CONTROLE SOCIAL-

~FASCISTA DAS ISCotAS E DAS -ORGANI-

·zAÇÕES DE .MASSAS.·oos ESTUDANTES!
•. :

Declarq.2_ão da Or~~ação em Coimbra . da
Federaçao Revolucionaria d0-s Estudant,es
Portugueses (..FREE") s Gb.re n.s acont.éci~en
tos polÍticos do ·-passado dia 6.
-

Comit~s

Ribeiro Santos

Alguns estud9-ntes pensavam ainda que quando n-6s ·afir-mamos que os refdr·mistas da "UECu-"tn-JEP"
são vel'dadeiros social-fascistas estamos a emp'l'egar :uma--força de express~c ~ n:&ro um P-oncei to que
J.·eflect c tal e qual a realidade~ As ilusões 1 tlàmaradas., que -podiam ex.ts.tir ~M~o finalmente dissipadas o
• • ·
'
Em todo o processo que rodeou os aoonteoil!\ento~r -pol!ti.ç.os do pai.lSado dia ..6 no Oif Vicente, a
similitude dos métodos utilizadps pelos social-fascista:;.- com os dos fas.r'.stas. e da PIDE é digna
de mestres! S6 as pslsvras os diferenciam e, mesmo neste---aspecto., ca.a.a. \;~z ~m~'.OS! Vamos pro~á-Jo~

Alguns 8 dias antE)s da realização do nosso co~l!d..o --eru.bordinado ao · :te..'íJ.a...ge:.n~rico " :rrtGAJlOS A
FREP!" foi pedido à Direcç~o Geral da AAC o tea:tl'o Gil Vicente para que ele a! se efectivasse.S:b
a. capa. de um "simn simulado da Dil'ecção Geral 1ta A.lt.C En.u>ge· o -primeiro- -obsMcW.o: A sala estava já
1' ese~-vada a uma realizaÇão cultura l para a noit~ do dia 6, mas este factQrP0,;:<' parte dos organizado:..,es 2 . não constitu:ra .problema, pelo · que a sala eo3-taria-assegurada. ·
Como. na prática habitual dos fascistas e da PIDE...dois.. .dias ant-ez .. a .D~.0. 1 ~trav~s de um comunicado assinado por uma tal "Comissão Cultm'aLdo Gil Vi cento" que at~ t _? m- e~utos ~ ~~~~)'
-- - pro?.;e-e a-----Teai-:i.--z-a-ção-ccdo com~c-:to
indica como~ "argurnezri;ou ---não~poderem ser as · :i:p.staiaç~és assoc1ativau utilizadas para fins poHticos! Esta _ ar~rd;ação ~uJ.tra-reaccionâr.i..a.da . "apolitioidade" do
r-1 ovimento Associativo, camaradas t só pode ser utilizad.o ...p.or hipócritas ou 'QOI'. traidores ou, como
neste caso, pelos doi.s ao mesmo tempo'!
Nesse mesmo comunicado diziam provocatôria1Il€n-~e -que "'S Comités, Ri.b.ei~_o __santàs era.IIL-uma. organização partidária e, fazendo. chacota das massas, ironizavam dizendo jd t-er negado a utilização
do Gil Vicente até . ao P"G"P e à 'ruEC". C! p'l.lreza..de :falsa ..virgem!
'

.

A finalidade desta manobra era nítida - parali~og - com . a -res-p.o!4'iallili dade de num curto e~
paço de tempo arranjarmos outra sala com id(inti.cas condiç oes. E foi a ni t:ide:-. _d .esta manobra que
fez com que as massas nos- exigissem ainda com rn.qis·--intens.idade a:· -rea.J.iz.?.,ç.ão . do. com!~-o.
No dia 5 à noite, na Cantina, perant.e a nossa ir;:>edll..+..ibilidade e· a fi_:rmega demonstrada pelas
massas, 'uin bando de sooial;o..fascistas armado, .. empunh.ando navalhas, anfu de pregos nos dedos e 0 .!:!;
tros instrumentos . cortantes, sob p:retexto de um cartaz · -qtxe transcr-evia uma .. not!cia dos jo~naisd3.
manhã àcrca do apoio e:x:presso dos traidores da 11 UECu ao comício do cDs-9-envolve-se numa V1olenta
agressão a inillneros estudantes progressistas e revoh:..c ionários pi·ovocando ferimentos de certagr~
vidade a dois deles (José Lamego e Paula Soa!'.e.s·~ . que acabariam por recebe}""i:ratamento no Hospital
da Universidad-e.
·
Mas que pretendiam os social-fascistas com este. . .ac~G·os -·de · violênciaT'Tão__só' intimid.a.r as massas para os combates pelos dii'l~ gos de Reunião- e Infcr-maç.ão que se desenbmram· para a tarde do dia
seguinte.
·
·.
Na tarde do dia 6 pelas 17 1 l5h mais · de cinco ...ce:t-nentt.S- de estudant-es -eonoentrava-s.e_ à porta d:l
Gil Vicente e exigia a realízação do comício. Tal corno nos defuntos regimes ·de Salazar e Caetano
as portas para realiza.ç.õe.s deste tipo enconh-ava.nHJ~ .. ene&-radas! Depois de um b:reve comfcio compreendida a situação, os estudantes presentes decidiram por unanimidade dirigir-se em. massa à Di,
recção Geral da AAC para exigir explicações e a chav-e.. .Q,uant.o à explicação era 6bvia - os rBS ponsáveis não se encontravam lá, quant o à chave era mais complicada a sua .obtenção que a do céu.
Ainda dentro do edifício da AAC, com os -corred.o:t.::.e:s <i-pinhados de estt:,da.nt.es, foi decidido i_~
pür na prática um direi to pol' que há longos anos vêm lutando os estud.a.n.tes .... o direito de reumo
informação e discussão políticas.
Arrombada uma porta as massas estudantis... errl.J:"êl:.l"úhl e ·yealizaram o -oom:tcio, dentro da maior 0 !::
dern e disciplina rev oluci.onárias. Encontravam-se presentes es·tudantes em mimero de longe superi!:r
àqueles qtw tinham est a d.o na última tenta tiva d.S> reun:Lr- · ti.rnn Asse r.:bl.eia ?43.gl18-·
-·
T::ü como durante os tempos de vigência cl.J. P ::'"T'F,
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dDs social-fascistas

da 11 UEC 11 -"1JNEP 11 sobre a s organizações de massas dos estudantes é necess~rio arrombar as portas cm
suas instalações para se poder reunir e discutir politicamente~ E; o terr or que se apossa dos ir ~
C.ores do P 11 C"P-"UEC", tal como sucedia aos fascistas antes do 25 de Abril quando as massa s sere~
nem para cles;cobrir a raíz política dos seus pr oblemas~ Amb os sempre gritaram em coro: -''V a de Re
tro ; Satanás! n.
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B a s_~l}~~s~ ;aa Íiisterfá, c[~e ' o s\~u i ?~~p~et'o is olame,~tó daé · massa s, a percepção nítida da eua
v :-dadeirà face de s Ôéial-fás Cistas 'e a sua desagregação interna lhes provoca que se encontra ex
pressa no patético .comunicad9 qu.e a pena da UiJEG" -: esc;r-eVt:!U e que, através dos seus. hom~ns de · mã;
da Dire·eg~ ,~~t_ai q:ue:: ?ontrolam1 fez publicar , no 1diai-i·mediato aos acontecimentos~ Isto a par de
uma desenfreadá campanha de calrtnias que s obre nós e as massas s ão lançadas através da r~dio, te
levisão e jornais submetidos a uma fer oz _c ensura sooial.:.:t;aspist-a.
-

um

Se por
lado s e a tinge · o par oxismo do hdiculo . e da p~Ovocaçãc quand.p no referido. comunica
nos seus pa,rlap.at~rios e escritos, se narr a a sinistra hist6ri a d os pe.tifes dó.s comunist a s a
es faquearem sofãs e a roubarem carteiras de s enhora, por outr o atinge-s e o augé 'dos g olpes b a i xos e sujq_s CfJ.Mdo se convoca no r eferid6 -pas quim duàs. A::::sembleias de Esc ola para o dia .seguinte
.üma e m C~iências 'e outra · em Medicina, às 11,30 e às l2h (!!!)respectivamente. Isto ao mes mo tempo que r ealizavam uma .misteri osa reunião com cerca ele 40 estud.ar.t es , a lgures -na Faculdade de Letras, "aprovando~' uma oatad,upa de reaccionarices insultuosas a que p omposamente deram o nomedemo
çãoo ~ de notai- CÍ:Ue a';.reunÜ~o
CiênÔias n~o se realizou, tal f oi- o desprezo a que a votavam os
est udantes 1 e na de Medicina , t otalmente -des:mascarados e is olados pelas massas, nela se mantiveram 2,t é às 14,.30h ;;em· almoçar, juntaram o rabo. e a prop-ost a entre as pernas e desandar,Ç3.m. Serem
escorr açadOS p~}'aS ·.~sas ~ 0 destino -qUe , t mais CedO OU mais .t arde 1 lheS está reservid o !
do ~
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r'É.s . à -todo este<proces s o pidesco falta ainda uma peça para fica r c ompleto: na •imp os-s ibilidaC.e 1 por falta de f orç a , .reprimir viole!ltami=.nte as ·amplau massas estudantis em lut a contra o fasc ismo; pela Liberdade e pe l a Deinoc:r-acia, tentam apli-car \'3-o.s estudant et1 r evolucionários que ma.is
se destç.que-m nessa lut a G anç~5e.s disciplinares (cuja n otificação seja. mesmo entregue em mão pelo
Pide Sant·qs ... <· ) e, se p oss i'vei 1 p6-los a contas com o - meBmo juiz que. j rr os julgou várias vezes &h
.:1 apusa ção de "actividades aubversivasll ••• !!!
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Tal como os fascistas, . os ~ social-fascistas .serão esmagados- pela ·;r-es-posta. das massas esclarecidas àcerca dos seus des.fgnio.s contra-revoluciom!rios. Só que, camaradas, se alguma coisa mudou
c om o 25 de Abril foi o .aumento incess ante do movimento rev olucionár i o. Ho je a realidade é outra
e as massas _sabem dar o justo ·Correctivo a essa ·canalh.a-o__Nem UJ'1JB, provoco.ção 1 nem uma agressão fi
cará .impune~
.
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A -aguçlià luta que se trava -entre- -os-~ estudantes -é· o refuexo do que a n:t'vel mais geral se v er i. fica em t :o-tta .a socierlade..o A Re.v.o.lução~ está na ordem d o- dia.
burgues_iJl er..i.§11.de aplicar de f ormEi dese.s perada a Reforma Veiga. Simão...- leva ntar a 'UNEP" 1 único meio de poder governar. A contra --revolução est11 de pé e avança com a cumplicidade-.evidew-te da Junt'a ·e do Governo Provisório, orgãos do poder dos monop61ios € do _imp€rialismo. es - acont.e-cime:rit.Os s a ngrentos ~do passado dia 4 em
- Lisboa que _opuseram vi o l~ntaffi4)nte com clareza nunca vista, as f p.r ças- da revolução e da contra-r~
volução af estão-·para prpvá-lo. Na _EsCola :1 lut a · que se trava ~ uma_J.uta de vida ou · de mo,rt e entre aqueles que quere.n! f ttzer dos estudantes uma for-çv; ·-r-evoluci oná ria ao lado do povo e sob a dir ecção da classe op~:tária e os . que·--pretendem- util.i.zar os estudantes como instrumentos servis da
burgues ia .. Os ·~cÓnte'ci.mentos precipi:tàm...-se e ningu.én1 _poder<1 ficar indii'erente o Cada estudante te
rá d.e escolher ri:tpidamente de que .-la.do:, cies-éja fi.car 1 3e--d.Dlado da class e operári,a e do p ovo, se
do l ado -da burgiléSiat dos. monop6lios
do imperialismo ..
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Mtli tos e d.uras combates _s·e avizinham.- .ffi!· qus....e.st-ar-·pr-eparados.,

Ca maradas, unamo-nos -como o 8/:;0 sob a bandeira da FREP e .ousemoe arrancar das garras do so cia1-fascismo o control e -das _escolas--e das organi za9-ões de massas d os estudantes! Levemos entusi
,:ist icame'nte à prática a mplas a ssembleias onde a n ossa· van:tade. s.eja l.i:.Tremente expressa e clar a
mente definida. Orgamiz6,mo-nos- nas_EscolaS.:,. _:nós--CUrsos e nas turmas!

E8rilliGUEM.OS .O ·SO~lilL::--F}.l..S.C~0(
FOGO ..SOBRE A " UEC -UNEP ''!
l

VIVA A.. U.:Niill..DE REVOLUCIDNÁBiiLJlA.S ·MAS.S.AS Es:LU.I.JAN.T.l.S EM: :..T.QRNO DA

BANJJE.IRA DA FREP--·!
, VIVAM OS ..DOM.ITÉS RIBEIB.Q .S_AN.TD.S.-l

O POVO -VÉNGERÁ!

Coimbra, ,J.l . de Nov embro de l97-1-- __
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A__organização da FREP
de Coimbra
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