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Dres os 1~ ensinar mas para apoiar a sua luta nos termos e da maneira 02
forças populares· o definirem.
Partlndo deste principio as CEUR têm levado a cabo diversas inic~ativ~s
~ conjunto com outras ortanzações revolucionárias. _ .
Acabou de se realizar a semanôs a primeira Conferencia Nacional das Comis
;Õe s de Unidade Popular que aprovou wm programa e uns estatutos provisórios~
1s CI::U P. têm colaborado com as CUPs desde a sua fonnação dado a identidade e:istente entre a sua linha politica e a das CUPs .
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PELA- DEMOCRACIA POPULAR!
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O QUE SÀO AS CUPs?
As CUPs são organ izações de massas populares que têm como fim organizar um
·asto mavireento popular para levar a c abo a ins t auração da Democr «cia Popu~
·m Portugal,organizando os o perários,camponeses pobres,soldados e marinhei ·os mu :!. t-.e re s e jovens . As s im elas contribuem para que sur Jll. um amplo movi 1en to popular de apoio d Revolução Popular quando essa alternativa se col~
•a povo português instaurando desse modo a RepÚblica Popular de operários e
:ampones•·!s .As CUPs actuam nos locais de trabalho ,nos sindicatos,nos quarti•is
10s :::-u •pos, nos bairros; as CUPs defendem os direi tos das classes trabalhado · 3 s ,~tilizando os métodos de luta segundo as caracteristicas e o estadode po
.i tização e mobilização de cada região .
As CEUR participaram nesta conferência e decid-iram apoiaz por todos osméi
-~ a acção das CUPs defendendo a sua linha politica no meio estudantil e
cÕ
.ceando- se sob a direcção politica e organizativa das CUPs.
As Ct::_UR consideram que as CUPs
~ão a orçanização que dará lugar à futura
'r ente Popul ar que sob a direcção do partido de vanguarda da ·classe operária
lerrubará o capitalismo e implantará-a Democracia Popular em Portugal .Os es
:~jantes ter ão um import~nte papel a dese~penhàr neesa luta e i neste senti=
to q ue as CEUR s e integ.ram nas CUPs estabelecendo a ligação ideológica e orrâ Ri ca e ntre a luta estudantil e a luta mais geral do povo português,assegu·ando uma orientação predominantemente revolucion-á ria e popular para o movi·ento estudcntil.
Os CEUR apoiarão as CUPs por todos ' os meios ao seu alcance e consideramm
:e o seu trabalho fundamental,ligando assim os estudantes revolucionários à.uta popular participando no traba_lho de agitação ,colaborando com as CUPsen
~ 'o s os luga res o nde estas desenvolvam trabalho e julguem útil à participacão dos estudantes revolucionários.
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VI VAM AS COMISSÕES ESTUDANTIS DE UNIDADE REVOLUCIONARIA:

ESTUDANTES PORTUGUESES
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COMISSÕES ESTUDANTIS DE UNIDADE REVOLUCIONARIA

nas os estudantes revolucionários, hoje ela terá que ter um carácter muito
mais aberto e de massas, criando-a e participando nela milhares de estudan
t es que podem não defender consequentemente uma orientação revolucionária7
A primeira grande dÚvida a dissipar é que os CP-UEPs, neste momento,não
têm como objectivo a criação pura e simples da UEP, dissolvendo-se em se-=
guida. O caracter e objectivo do s CP-UEPs transcendem as da UEP e uma vez.
esta ~riada, os CP-UEPs continuarão a sua actividade pois os seus objecti- .'
vos nao cessam por a UEP estar criada.
·
Os CP-UEPs são uma organização de unidade revolucionária onde apenas
têm lugar os estudantes · revolucionários que lutem consequentemente pela 1m
plantaçã-o da Democracia Popular no nosso pais. Muito diferente será a UEP7
A UEP será uma organizaç"ão democrática e unitária dos estudantes portu'lueses, coabitando nela não só os revolucionários mas também orientações re formistas e outras.
Qual será então a r.elaÇão entre os CP-OEPs e a UEP ?
Nós consideramos que a criação de uma União dos Estudantes Portugueses
poderá des~enhar um importante· papel na unificação da luta estudantil~ e
lutaremos por imprimir ~ UEP uma orientação revo lucionária .
.
Assim,os CP-UEPs desenvolverão uma acção de massas incansável para que ·
a UEP tenha uns estatutos democráticos que e érmi tam aos =studantes progre~
sistas lutar dentro da UEP per uma orientaçao rev olucionaria.~ ass im queao
método de criaçao da UEP que os reformistas propõemLnós lutaremos para gue
seja. aprovado . pelos estudan t es um mé todo de criaçao diferente ,democrati .
co,que permita ~ apresentação dos diferentes pontos de vista em igualdade- ·
de circunstâncias.Uma vez criada a UEP (ou UNEP (1)) nÓ3 bater-nos-emos pa
ra que ela tenha uma orientação rev olucionária,mas será dentro da própriaUEP,e mesmo que o programa progressista para a UEP não seja aceite,nós con .
tinuaremos ·dentro da UEP desenvolvendo o nosso trabalho e não vamos criar
penhuma UEP "fantoche" à boa maneira dos sectários dos CRS qu~ pretendem o
pôr a sua FREP à futura UE~.
_
_
. Resumindo: os CP-UEPs,sao uma orga~izaçao de unidade revolucionaria que
têm um determinado programa político . ·os seus militantes trabalham junto~
~assas e, têm uma determinada ori~ntação a defender para a UEP ,como por e.xs.!!
plo tambem defendem ~ a orientaçao para o ~ovimento sindica! .dos estud~n
tes ,pa r a as associaçoes de estudantes .No e,ntanto o !;\eu caracter t rans.cende · bastante o do M. A. e a UEP.
Porque o nome da nos s a organização não expressa bem ,nesta situação, o
ç arácter e os objectivos dos CP-UEPs, an tes pelo contrário,presta-se a con
f usões,os CP-UEPs decidiram alterar o nome da organização ,e assim em vez~
~' CP-UEPs passará a chamar-se : COMISSÕES ESTUDANTIS DE UNIDADE REVOLUCIO
" ARIA: ·
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ESTUDANTE~ POrt'rUGUESBS:

.· Tim surgido nos últimos t~pos uma série de dÚVidas junto a largas c-ajas de estudantes sobre o carácter e os objectivos da nossa organização. P~
ra uns os CP-UBPs seriam uma organização destinada a criar a UBP ~issolven
dQ-s~ em seguidaJ para outros a UEP seria uma organização que · nÕs cria~ia
~ independentemente da UNEP, tal como_as FREPs ~os r~dicais dos Camit~s
JUki" S'an_toa. A est! estado de confusao de que somoll em parte : responsave- •
i$ aa ..aida em que nao promovemos mais cedo o seu esclarecimento, junta-se
a c~ de calúnias dos reformistas apelidando-nos de fraccionistas,diVi
siClDistas, etc...
.
vamos tentar dissipar em seguida algumas dúvidas surgidas, bem como explicar algumas decisões tomadas recentemente pela direcção dos CP-UEPs. Coa
mec. .os por resumir ·em traços gerais a linha dos CP-UEPs durante o regime
faséhtil.
A LINHA DOS CP-UEPs SOB O REGIME FASCISTA

De ano para ano a luta dos estudantes portugueses contra o fascismo cre~
;ia em intensidade e amplitude, integrando-se cada vez mais na corfente das
l utas populares que fqrmavam a · frente de combate anti-fascista, anti-capit~
lista, anti-colonialista e anti-reformista · em Portugal, na luta pela Revol~
ção Democrático-Popular.
,
No entanto, apesar das lut~· evolalrem no sentido revolucio~ario
elas
taabém apresentavam um aspecto flagrante: a sua fragilidade. So,uma organização revolucionária clandestina dotada de,uma linha revolucionaria, pode ria agrupar todos os estudant~s revolucionarios que dispersavam os seus esforços e enc~tavam a luta,de uma form~ desorganizada, e assegurar a contin~
idade da acçao revolucionaria.
.. ,
.
como se afirmava no "Luta Estudantil" n91: So uma estrutura como a Unlão dos Estudantes Portugueses, que esteja profundamente enraizada nas mas sAs estudantis, que agrupe todos os estudantes revolucionários que façam
seus os objectivos da luta Popular em Portugal, 9ue unifique a s lutas revolucionárias dos estudantes portugueses como um so bloco ao lado ~o P~vo na
Revolução Democrática e Popular, poderá de facto influi~ na orientaçao
do
movimento estudantil e levá-lo a desempenhar o papel que lhe cabe na Revol~
ção .
_
,
,
Os CP-UEPs constituem a organizaçao unitaria dos estuda~tes revo!ucionarios, que, enraizando-se nas massas levará a cabo a formaç':'o da Uni·a o
.dos
Estudantes Portugueses; aceitando pois organizar no seu se1o quaisquer ele~ntos de vanguarda que reconheçam a luta pela Democracia Popular como a a2
tual etapa da luta revqlucio~ária em Portugal, independentemente das suas
pôaições politicas particulares."
_
.
Pelo extracto que fizemos atrás vemos que, nas condiçoes do fasc1smo os
cP-UEPs consideravam-se o núcleo embrionário da futura U~P. Este aspecto era perfeitamente justo no tempo do fascismo pois a UE~ nao podia existir e
ser criada na legalidade, tornava-se claro que esta ~o poderia ser criada
partindo de núcleos ilegais de estudantes revolucionarios que enraizando-se
nas massas, organizando a vanguarda, defend.enJo uma linha efectivamente pr~
gressista para o Movimento Estudantil poderia iniciar o trabalho para a cr~
ação da União dos Es~udantes Portugues~s._
Mas será que neste momento a situaçao e a mesma? Claro que com o 25 de ~
bril a situação se veio alterar profundamente.
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AS CEUR SERXO DEFENSORAS DA LINHA DAS COMISSÕES DE UNIDADE POPU~
um dos pontos fundamentais do trabalho da nossa organização sempre foi
o apoio à luta dos trabalhadores. Como dizia o nosso MANIFESTO de Julho de
1974: • Os CP-UEPs trabalhsm intensivamente pelo apoio efectivo às lutas
popularés 'contra a explcração ,divulgando-as junto dos estud~ntes,lançando
iniciativas concretas de apbio,levando inclusivamente os estudantes a sair~ u
das escoias,até j~nto dos locais onde o povo luta,não armados em s:t&. dou- · .,,
(1) O facto de nos falar~oà em UEP e os reformistas em UNEP não significa
que sejam organizações diferentes que nós pretendemos cri~r ,simplesmente·
nós a~bamos mais correcto o nome de UEP.

CP-UEPs E A CRIACXO DA UEP
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fascismo a UEP teria ~ carácter muito mais fechado, agrupando ap~
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