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DECLARAÇÃO DO COl'HTÉ ESTRELA VERNELHA-RIBEIRO SANTOS
ÀCERCA DOS INCIDENTES SANGRENTOS DE 28 DE NOVEMBRO
NA UNIVERSIDADE DE .LISBOA

f-on·i:;em, quinta-feira, 28 de Novembro, na Cantina da Cidade Universitffi'ia e na Biblioteca c~)
Instituto Superior de Economia, bandos armados da UE"C"- 1;-~-:p" e do P 11 C"P-"MJT", armados de ma-tracas e navalhas, provocaram, atacaram e · agrediram selvéfticament e estudantes democratas e pro, gressistas e destruíram. as respectivas instalações, partindo mesas, cadeiras, vidros e arranca!l
do cartazesc
Na Cidade Universit&ia, cerca de 400 energâmenos contratados pelo "MJT" e pela UE"C" invadi
r·am a Cantina na disposição de impedir os habituais comícios realizados à hora do almoço perante centenas de estudantes e calar a voz dos estudantes progressistas e revolucionéfrios quear de
nunoiam implacàvelmente toda a politica dos monopólios e do imperialismo, dos seus orgãos do
der e dos seu::; lacaios. Isolado politicamente, tal bando de provocadores que fora transporta do
para o local em grupos de 18 na carrinha Hanomag CH-84-72 7 lança-se furiosamente sobre os nosoos
camaradas que intervinham, evidenciando toda·a sanha assassina dos reaccionários em desespero ,
deitando mão das mais torpe~ provocações sobre os camaradas Saldanha Sanches e Martins So8~es ,
sobre o MRPP, e aos gritos de "vamos matar Saldanha Sanches" 1 desencadeiam o ataque, agredindo
e destruindo raivosamente cadeiras 7 mesas e os vidros da Cantina, e arrancando todos os carta zes progressistas que la se encontravam.
A noite, na RGA de Económicas, no ponto de informações da Ordem de Trabalhos foram dados esclarecimentos sobre . os acontecimentos .da manhã, tendo, posteriormente, os estudantes decidído ~
tinuar o debate sobre os incidentes da Cantina como ül timo ponto da reunião •. A.s 22h, invocando o
adiantado da hora e o nUmero jâ reduzido de estudantes presentes, a Direcção revisionista, UE"C:.:_
--~.:.nN~-da-.As so.cia.ç.ão- de- est udant es- dá-,po;p ..:temn.inada -a~PBuniãa- 1ançandG-G- S-inal- para os- seus ca
pangas das outras escolas e do •ÍMJT" arrancarem os cartaz as colocados na sala antes da reunião-;
onde se informava os acontecimentosc Perante a firmeza dos estudantes presentes .e denúncia ime~
diata da natureza fascista deste bando reaccionário 1 os provocadores lançam-se na agressão so -bre os estudantes que resistem e os escorraçam da salao
Tudo isto se passou ante o mais vivo rep~dio das massas estudantis que através dos actos co~
cretos do social-fascismo se apercebem da sua verdadeira natureza e os expulsam de toda a parte~
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2-os incidentes de 28 de Novembro na Universidade de Lisboa, para além de revelarem claramen
te a pr ofunda crise política que sacode a sociedade portuguesa, em particular no campo do ensino, revela também o isolamento do Partido do ministro Barreirinhas Cunhal e seus ac<5litos, o <5dio cego que votam às massas, o pavor que sentem por que a revoluç~o em desenvolvimento destrua
~E·: ·>: i'.:) 8 o Governo â mesa de cujo~ orçamento engordam os meliantes revisionistaso
·
L :-· ' C'' ~--~t.i'T:Brn, grupusculo reaccionârio, constitui o principal instrumento do "MEC" atravê s
do qual este procura impôr às massas estudantis toda a sua politica anti-democrática e anti-popular~ polftica essa que encontra no momento presente o seu expoente máximo na questão do "ser.;...
viço ctvico obrigatório" e dos exames de aptidão,,
Defendendo os interesses dos grandes monopólios e do imperialismo, o "MEC", os partidos da <;2,
ligação governamental com o P 11 CHP à cabeça, a UE11 C"-"UNEP" 9 procura utilizar os estudantes como
tropa de choque contra o Povo em luta, favorecer o aumento do desemprego que abrange já cerca~
200.000 trabalhadores, exercendo a mais severa selecção burguesa com vista a escolher o nümer o
estritamente necessário de quadros para resolver a crise geral do capitalismo monopolista nono~
so pafs.
Contra tal medida anti-estudantil e anti-popular se t~m levantado os estudantes aprovando II'.2.
postas de luta e moções, organizando-se para a combater, expulsanél" T"\Or votações democráticas~
magadoras os agentes da UE 11 C11 - 11 UNEP 11 que invadem reunj Xo"' ostudantis para as boicotar.
Na luta pelo saneamento, contra a selecção, pela ocupação das instalações escolares (Almada,
Funchal), contra o conteúdo reaccionário do ensino, contra o social-fascismo nas Associações e~
tudantis 1 se têm levantado qs estudantes de todo o Pafs ,: Contra eles erguem-se rea:Jcionários da
UE11 C11 - 11 UNEP". Num curto espaço de tempo são demitidos da CPE da Faculdade de Direi to, expulsosce
reuniões de estudantes do 1º ano ·e.m várias escolas, expulsos do Plenârio de mais de 1000 estu dc:mtes do lQ anoo
J-rsolados, nada podendo contrapor à ideologia, ao programa, à polftica, e à táctica da ola~
se operâria para o movimento do massas dos estudantes, a não ser a ideologia1 o programa, a polftica e a tâctica da contra-rev::2.ução, no é1uge do desespero, desm2.~-arados n0 +erreno da luta.
ideológica e politica, lançam mão dos processos: dos ''argumentos ronressivos do fascismo, da Le

gião e ela PJ.de, com os quais julgam poder impedir a propaganda, a agitação e a organização revo
lucionc!riaso
Todavia; baldados ser~o os seus esforçose Pois se nern a Pide, nem a Gl~R~ nem o exé.r cito colo
nial-fascista, nem a Pollcia de Choque 9 nem os Legion~rios, informadores e dcn.a1.s contra-revol~
cionáriost o conseguiram, nâo serão os social-fascistas do ministro Barreirinhas Cunhal~ com ãs
suas provocações à 'classe op er~ri a e à sua vanL'llarda marxista-leninist a-maoista que o 'v ão faa:r.
O isola ment.o dos agentes revisionist as ao nível estudantil não ê um caso .isoladoQ I!: o refle-:xo do que se passa no conjunto da sociedade onde os agentes do Sr. Cunhal s~o expulsos das fá bricas e oficinas t 2l.ésmasoarados no seu papel de fura-greves e vende-operários. :!!: t ambém um reflexo da quaita .oi'ise que se aproxima, da vaga de assalto ao poder que a classe operária e o Po_
vo começam a desencadear contra a fome e e. miséria, a carestia de vida e o desemprego. _
~
Um grande e desesperado ataque é lanç 2do contr2" o MRPP e as mass as populares. Um ataque fe,:!-,.
to de cal~nias, de torpezas e vilezas, um ataque desenfreado e histêrioo 7 desesperado de que o
~1 timo pasquim da UE" C" ~ exempl2.r.
Mas ser~ que a crise da s:ooied.::cde portuguesa f a crise no ensino é culpa do !'iiRPP?
Nenhum movimento tem forç a para desencadear uma só das crises se não - existissem causas econó
micas e políticas·; mais profundccS , que as determinam. As crises existem qua ndo as contradiçõesdR sociedade a impõem e quando as leis objectivas que regem o desenvolvimento da sociedade obri
gam a que as coisas marchem por essa f or ma e com essa extensão e conteúdo. O W!RPP não pode, por
t anto, ser responsabilizado por estas crises, do mesmo modo.· -rue nenhum partido reaàciomfrio po=
der~ provocar socialmente qualquer criseo O MRPP .apenas compreende que as crises .existem,procur a: · conduzi-las, procura educar e elucidar as me"ssas do papel que devem desempenhar e do campo
1
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que devem tomar.
As provocações, os at aques desesperados, a repres são sanguinária do COPCON e dos b andos terroristas do "MJT" e da UE"C"-"UNEP", não são ataques isolados sobre o MRPP, mas parte integrante de uma ofensiva global contra a classe operári a , contra o Povo 1 contra as mass a s estudant i s
em luta por uma escola e uma cultura nova, democrática e popular - ofensiva que tem evidentemen
te por alvo principa l a única vanguarda revolucionária proletária 9 que é o MRPP- e devem seriD9
lacionadas com os ataques simultâneos contra o movimento grevista, contra o novo auge do movi
menta popular de massas, contra as lut as dos camponeses, contra a organização e a resistênciadB
soldados e marinheiros, presos às dezenas nas masmorras militaristas por lut arem contra o fas cismo e o colonialismo •
.A medida que o MRPP avança para a fundação do Partido, que o seu apoio cresce incessantemente entre as massas, como demonstra o grande c.omício de 22 de Novembro, cresce o desespero e o P2
nico dos revisionistas.
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If.. repressão e as provocações contra o Povo, a classe operária e o MRPP, são a saída desesp0rada do poder para tentar dominar os efeitos da crise e salvar a ditadura dos monop6lios e do
imperialismo. l neste sentido que se deve interpretar o desespero, as provocações e as agressaB
dos social-fascistas do p;:crb_ido do ministro Cunhal. E neste sentido t ambém que se deve int erpre
tar as prisões e as preseguições em curso dos anti-fascistas ., as casas invadidas, as escutas t~
lef~nicas e as buscas feitas pelas tropas do COPCON a altas horas da noites os tiros sobre as~
sas populare-s em luta contra a provocação f ascista do comício do CDS. A organização dos b andos
social-fascistas, a concentração de todas as suas forç a s, as armas que utilizam para atacar e~
gredir os estudantes revelam, desde logo, a espantosa "corage m" e a "va lenti a" dos escroques r~
visi onistas .. A mesma "valentia" e "coragem" que sempre demonstraram nas cadeias da p-; 1e, denun
ciando os seus comparsas, rachando todas as lutas travadas nas cadei as f ascistas, fur a ndo asgr~
ves oper~rias e aliando-se com a Pide para assassinarem o nosso camarada Ribeiro Santos.
A suspensão e as mult as sobre o "LUTA POPUL1ill 11 , os ataques dos bandos social-fasc istas às br;h.
gadas de venda do jornal, o arranque organizado de cart azes , as intervenções armadas nos cornfcios do nosso Movimento por vadios do "IIUT" pagos especialmente pelo P 11 C11 P de Barreirinhas Cu~ ....,
nhal, é a "democra cia" e a "liberdade" praticade" pelo social-fascismo, ao mes mo tempo que prot~
gc a organização e os comícios dos partidos fascist as .

Os revisionistas, os oportunist a s e todos os reaccionários terão o fim de todos os do seu
enorme pedregulho que não t ardare! a c ai ~~cs
no desespero de salvar a cabeça levant am
sobre os pés!
O Comité Estrela Vermelha-Ribeiro Santos, orgão central da FEM-1, c onsidera ext remament e gr §;_
ves os factos ocorridos e denuncia a r espons ab ilidade t otal que cabe ao P"C"P e aos seus b andos
UE" C"- "UNEP"-"MIT", pelas inevitáveis consequênsi a s decorrentes desta sórdida provocação e cg~
são, avis ando solenemente que não ficará sem a adequada resp osta uma só das suas a ctivicaJ_es pr_g_
vooatóriase
Ao mesmo tempo, chama a atenção das amp l a s massas estudéelltis para isolarem as posições dos
conciliadores oportunistas que aparentando defender posições neutras nada mais fazem do que dar
cobertura aos provocadores. ~ estes só escorraçados em a mplas reuniões de massas, denunoiadospi
blicamente e expuls os das escolas como e lement oe r eacci onár ios, se dará a devida resposta.
N6s, estudantes comunistas, tomare mos as devidas medi das .. As mD-Ssas estudantis cabe proferir
o veredicto definitivoQ
g6nero~
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