M~.MA RGAR I D A VARGU ES

.- ·-os ESTUCANUS AO lADO DO POW ESml AD:fltC~~li 6A CLASSE GPFBÁ!UA!

UIVA O

1° CGf~GRESSO NA~IONn~l
DA JüVEtlTUDE ESTUDANTIL
ftfUlfi~lESS;STA E
R~YOlU&IONARU\

REITORIA DA ClDAt!E UNIVERSITARIA

1 DE NO~JEa•san AS 14 H·LISBOA
No prÓximo dia 7 dé Novembro. na RP.itoria da Cidade Universitária~ vai ter
lugar a 2~ sese:ão do I Congr~sso Nacional da Juventude Batud.antil Progre:.Hdsta e Hev2.
lucionária·.

1~sta 2B eessâo vem no seguimento duma primeira. r~aliz.ada. no passado dia.

d~ Outtlbr.c, que realçou a necessidade de realizar-se urli gr·a.nde Congreseo de massas

1)

qt~e deci:'l.itl convocar. p:i.!~a esta 2"" sessão, ampla e ousfs.damente as massas estudantis.

e

•
·
Congresso e' um acont~ciruento de enorme importanc1t~.
para t~o d. o e os es ~u
"_tla"ltes e para o Povo portug-.1ês em geral e realiz.a- se num momento de grande a.gudizaçao
~ a8 contradiçÕes o~ clr.s ae na sociedade portugue~é\. Ele é possível realiz.a:;- se
port; ~e, nor um lado e principalmente. {>';randes paasos no sentido da consoli(1açao e ala:rgsz.
m~nto elos Gomités.R1be.iro Santos, em todo o pafe~ já foram dadoa; por outro lado • as
:;;1or:íosaa lutas des encadeadas pela g enerosa juv~ntud e estudantil para serem oont!nna ...

l!~ste

Aas e articulad.aa em todas as eocolas e se deeenvolV'erem no sentido do c?..uda.l da luta
- revolucionaria
,
~ •
-po.,ular, exigem em abaoluto ur11a organizac;ao
dos estu d antes. u.tn.ca
~ Cll9

t::r~~l iz.ad a, que acei t!tndo a d irecyãc da cl<'l.sse ope:rá2~ ia e estando reagua:rdada dos go 1 ...
pee da contra - revolução arma4a, seja, o elo fundamental da união ~a. lu t.a. eL~tud~nti1 c o~
R luta daa massas populares, ou seja, exigem a F.R.E.P. (FederaQao Revolucionaria doe
r;studA.ni..ee Portugueses) • .Para além dieso~ do Congx·esso deverá s.G.i!" maia aprofutldal\a ;.~.
lin'!1a pol!t.ica, ideolÓgica e organizativa tendo em vista uma integração rnaí s ;rect.:i.va

da vida e da luta das massas eatudantis, na vida e na luta daa massas de operarioe
ea.mponeses.

~

Ao r~alizarmos a 2~ sessão do Congresso~ no dia 1 de Novernbro, àata da Gran
tte Revolução Socialista il.e Outubro. fazêmo ...1o de olhos bem cravados nesoa. gloriosa H!.
vo lução qu.a tantas liçÕea nos tem dado para o :pros!H;gu.imento da. luta q_ue se
aé,"Udiza
no noeso pala e cujo clarão já ee err,..1~ por· todos os cH.ntos da. no:Sea pátria~
Camaradas!

A profunda crise da sociedade portU{f!leaa faz f'erroentar a luta. das ma. ss~s ex
plo'radas e OJ>'t'imidas~ Ape sar doa ' 1 programaa de sal-vA.ç~o nacional,. e d~ demagogia coro
qu.t~ cobrem Ot'3 f.';•:>lpes que "derru·ha.-ram o faecismo 11 9 a realidade nua e crua do
sistema
..l
1
~
,
·~ exp_oraçao do homem peln hornem que r~ina no nosso pa.1s 9 e o agravamento das
cond.!
~oes de vioa d.o nosso Povo, a_ intenaificação da. at.t bida. doa pre<(oS, o aumento incontrfl
lauo do r!eeemprego; a r·e preasao sobre a s lutas da . classe operá ria e do Povo, ~ pro eee
p:uimento doa maia vis dr~~dgntos neo - colonial .i sta.e e a sujeição cada vez maior do nos;;
pa!s aos interesses de :r.<tpina do ilnperialier.lO. Aba1a<:3a nelas lutas vitoriosa~ dos povoa das ~olÓnias e J)ela luta do nosso prÓprio Povo que ~resc.e de ü>tens.ld.ade, a crise
com que a bu:rgtteeia se debate aumenta com a prÓpria c·t<ise geral do nistema ca.uit.alieta4 g pot' i~so, sob a batuta dos monopÓlios, o que fasdstàs~ liberaig e re.fo ~:mistas

congeminam e_~ melhor forma de t entar superar a crise lançando-a para as costas
do
!la. real.J.dade. e no sentido de consolidar e procurar melhores 1X<talçÕes neste "Jla

po~c.

raiso ~ beira - mar :pla.n·tado.,, tem-se assiat1do nos Últimos d ias a um~ ~rrande ofensi v;:
~~Pl?matica dos mais cru~~e imperialismos dathist6ris (os BUA e a URSS), quer ao ní~el a~ pres;de~tes e ~mba1xadorea. quer ao nJ.vel doa agentes das eua $ pol!ciaa po1!ti
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Também nas escolas se aseiRte a uma ofensivA. do conhtio fascista-reformista,

,.

t.;{'m por objectivo por a. esc; ola. a funcionar ao serv!ço deste "proc~aso de democra.ti. z2.i"!::;,c '' _ De facto, irmanados doa mesmos ob ,j e ctivos, ve-se s1.;rgi.r dec ·eeto~ anti-democri: d.C0E a antl-populares como o rec·:õ)nt e pro .jecto ris decreto s0bre a ~;estão dos eatabe ·; -sc J.n' entoa de e nsino su-perior 1 o qual a " \Jb;C'' - UNEP considera "vir consagra.r legall'!lE.'.:!i-3 as ;urp.iraç Õea fund a menta is elos o a t.uõ.::;.n t es neste cap.l.tulo; vê-se os reformiataa a
d ef :'? nderem de dentes c€rra.dos os -professo res fasoista.a, contt'ari ::un.ente às a.nrplas JUq.a ...
sss qu e os q1Hn'em expulsar, A. -pelando -pa.ra 11 a leg alidade democrática.'' . etc ••
(!i.H:l

'-~··t
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t uaçao ~~:m1nem emente

' " · q_ue a t t'avessll.mos e qu.e se com·c evo 1 uc1.onarJ.a
preende a enorr:ne importância <;:o CongrerJso e a. nt~ cessidade dos ea t.wia.ntes, todoa
sem
e x-c~nCRO, tomarBm ra. nida
rnente
partido.
Ex
i
c:; t,em duas vias para a e~nerosa juventude e a
.
- -·..,·1.:;.;} ..r.L'.~L.t:~.i.1l.-:. ·,• . r~ ·:orrupção mo ral e i.d e o lop) ca. ou o caminho d <l- in tegraçao da
vida
;V:._ 1·':". ""- <l-Z es t:-::1 ··;:' ~ 1.s nos ~ü tos :i.deaia e nobres virtudes do Povo; a cul tu:r.a decadente
d~ ·y. Lf.','UéSia, CS ",' '; .i.hO f:l el do CUlto COS "·.talores" COlonialistas, racistas 9
im:peria.1 1.::- :; ~ ..., ou a via ·\:-,. cultura po -çmla:r.~ profundamente revolucionária e patriÓtica, ~xpre§_
são v, ~ l·ufna ôa v :.~ a. e da l11ta. do nosso povo; o ensino deslig ado da prática social ou
a vi ~ f~ inte rli·.~~ io deste com a prit ica da luta de classes, da luta pela produçio e
.,
4
,...,
da. ex: ;.il:i':; ;J::~:~·~ ' ,,~-_; .") cíentl.f:ica,
factcres ...r un,:..amenta.i.s
da red1!Ç?..o
d ~ se pa..r.:J.ça.o que existe entt·(!; o t r:.:;,J.:;.r..o i.ntd.e c tu r;;.J. e o t r abalho manual; a a t:.r <: ssão sohre o povo, o dese!B
prego, à. miséria r~ a guerr-a. , e m suma, o progra ma d e salvação d os monopÓlios ou a via
da Liberdade, rio Progre s so~ éla Faz, e da IndE:pendê:nciA. .Nacional, em suma, o progr3.ma
da classe o-perária e co Povo~ A via da U N~;p, da. tr<>. içâo e da contra-revolução ou o c~
minho trilhado pela ~'Hh:P, pelo po-vo e pe1.a f?.evolu.ção.
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E eles 1á. estão a fa.zê - la. ·n or toda a parte • .Deade o ensino secundário ao au
perior~ as mas s asveetudantis levanta~-He contra os exames, o controle burocr,tioo -re=
formista das AAEB , as leis celeradas sobre a gestio, pelo saneamento dos professores
f ascis t as, pela Escola .Democrática e Popular. contra as provocaçÕes à memÓria do ctunã
rada Ribeiro Santos.
Para que estas 1utss não ;;~e dispersem, para que elas se dese.nYolvam à escala nacional e articulr~damente, necess i tam forçosamente de ser organizadas. SÓ uma Federação Revolucionária doa Est udantes Portugueses (FREP) de âmbito nacional, com carácter de mas_sas e bem consolidada nos ph.nos polltíco, ideolÓgico e orp;aniz.atlvo, YQ
dern :i.ntegrar esta -porrent e poderosa na luta. mais geral do povo po r tuguês pelo
PÃOs
:FAZ, '.PERRA, LI BbRDADB, .D.l<1.tOCRACIA e INDr:l'END~NGIA NAC IONAL.
O Congresso de pr·onlamaçã.o da FREP, ej a uma a.ttt;êntica necessidade histÓrica
de luta das rn.a.ssas e s tudantis. Organizar+ convocar e mobilizar a.s amula.s w<lSf.la.s prara
1
~
)
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t
o Congresso na.o e um trana.;.ho leve e ~nmp en 1 e uma u ta dura que so arlllo.dos rlo e~:n ~ri to do c:.troara.da Ribeiro Santos sabere mos "por plenamente ent jogo o nooso E:>stilo
de
comba.te, coragem, e s pl.rHo de sacríflcio , desprezo pela fadig·a e tenacidade nos comb~
tes continues" ~ alcançaremos êxito no noN;o trabalho.
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O Com i té PrÓ-F'REP, e l ei to na prímeira ~eszã.o do Congresso, concl<:1ma

t odo s

os camarada s dos vários cnntoe do -pais a mobilizarem todas as suas forças, a organiz_s.
rem t odos os e~:~tudan !:.es nos cu-rsos, nos anos e na.s turruas, })ara L<m grande Congresso d e
massas; cie traba lh.o 1 <1e unida.dey de luta e d e vitÓria!
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:POVO VENC8RÁ ~

