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A todos os estudantes democratas e anti-fascistas

Camaradas I
Uma poderoJa vaga de protesto percorreu as massas populares de Lisboa. Um com!cio
promovido pela juventude fascista ia realizar-se no dia 4 de Novembro.
A repulfla dos estudantes a mais esta J;rovocação fasa:.ista, apoiada pelos social-fas
cistas da UE"C",que vem no seguimento do arranque das l~pides do Largo Ribeiro Santos e
oue se enquadra numa ofensiva contra-revolucionária que o poder dos·monop~lios está a d~
ncadear sobre os verdadeiros revolucionários,sobre o povo em luta,cedo se fez sentir.
Os estudantes de Direito em particular que ·fizeram. sua bandeira de luta a expulsão de Uo·
go Freitas do Amaral,membro do Conselho de Estado,dirigente do partido fascista proootor
do comício e que continua na faculdade defendido a ferro e fogo pelo conluio entre fas cistas e r~formistas da pr~-UNEP,indicaram aos estudantes das outras escolas o camirino a
seguir.
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Logo sabida a convocat~ria, os COMITlS RIBEIRO SANTOS, desencadearam uma grande CBf!
panha de oassas tendo em vista a uniãó de todos os es~udantes democratas e anti-fasc~stas
em torno do boicote do cornicio. Milhares de comunicQdos convocaram a concentração no Chia
do pr6ximo :do Teatro são Lu!a onde se ia realizar uma grave provocação fascista à juven~
de e a todo o povo português.
As massas populares presentes,dentro as quais se viam estudantes arvorando a bandeira dos CQI1IT~S RIBEIRO SANTOSí encontraram pela frente as forças da polícia de choque
que protegiam os fascistas
que,entretanto,vinham chegando dentro dos seus f austosos c~
ros.Por volta das 19.15 h houve a primeira investida · das bestas da PSP tendo dezenas de e
l ementos das massas sido nassacrados,ficando,contudo,um ~ero indet erninado de políciascom a caDeça rachada. As rajadas de metralhadora disparadas atrav~s do fumo denso dos gases lacrimo~neos não conseguiram que as massas desarmassem e deixassen de respon~er cora
;sa e organizadamente Aa balaa:i_orininosas da polícia con a sua fimeza inbalável gritil
do bem alto "MORTE AO FASCISMO! O POVO V&"fCERA1" e nantendo-se no canpo da batalha levan:
tando burricadas,apedrejando as best~s policiais e suas viaturas,aguentando as suas iuve~
tidas. A luta continuou debaixo do metralhar das armas que atingirao gravemente un estu dante do T~çnico,Abrantes,que foi logo para o hospital onde · se procedeu a una operação de
urgência,ençontrando-se ainda en perigo de vida. Entretanto,a sanha assassina da PSP está
ben gravada' no largo do Chiado onde se pode ver nas paredes dezenas de orifícios,à altura
do corpo,provocados pelos tiros das pistolas-oetralhadoras.
Por volta das 21.30 h houve ur.1 reagrupanento de forças e una poderosa nanifesta ção con milhares de pessoas deu a volta ao Largo CanÕes e desceu a rua Garrett,onde foi
critrlnosamente alvejada. Seguidanente e sob· as palavras de orden "MORTE AO FASCISMCi"
,
"0 POVO VEN'ÇEMJ' ,"OS PIDES MORREM NA RUA!","GOVERNO POPULARJ",as nassas poptüares dJ.:dg!
ran-se à rua da Madalena onde se situa a sede do pArtido fascista"CDS" e fora.o ao assalto daquele antro das forças negras da contra-revolução. Dentro do prédio foran ainda disparados tiros que atingiran un jornalista,nas as nassas não arredaran p~ antes de fazer pa
gar un preço político pelos oassacres do Chiado.
Canaradas, ~
Os acontecioentos de onten são a prova inequívoca do 6dio que o povo português vo~
ta ao fascisno. El es são a resposta que o pvvo dá às nanobras contra-r evolucionárias que ,
sob a denagogia da "Vit6ria sobre a reacção" e da "Consolidação da Deoocracia" e a caber- ·
to da Junt~,do Governo Provis6rio e do partido r enegado e traidor de Barreirinhas Cunhal ,
se estão · a organizar e cujos exsoplos são a libertação dos fascistas presos ap6s o 28 de
Setembro,a oa.nutenção dos partidos fascistas legais (tipo "CDS"),a intensificação da actividade crininosa da CIA e do KG:B,a oão, :oevogaçfio._da.ai l eis fril.eaietas e o recente decretar de

outras (exemplo: lei dos partidos),etc ••
Ass.in cooo no passado dia 26 de Seter:1.bro as nassas populares eran reprinidas pela..
GNR a cavalo quando se manifestavam contra a concentração dos fascistas que assistian ' ã-:~
corrida de touros no Canpo Pequeno e à qual estavam presentes Chanpalimaud e Spfnola,taobén agora os assassinos da polícia de choque atiram a IJatar sobre o povo e protegem os co
túcios pronovidos pelos fascistas.
•
.
A situação actual caracteriza-se pelo extreno agudizar das contradiçÕes que opÕem
a classe operária e a burguesia. A crise econ6nica,social e política que abala os alicerces do podre sistena de exploração do hooeo pelo hooeo aprofunda-se e una faísca pode i_n!)o
cendi~ toda a prad~ia. Nenhun estudante pode ficar indiferente. Os acontecioentos ràpidaoente obrigao todos a fazer a escolha entre os dois canpos abertamente antag6nicos - o
c~po da classe operária· e do povo,o canpo dos explorados e oprinidos,ou o caopo dos mo~
p6lios e do ioperialisiJo,dos exploradores e opressores. A vida e · a luta dos estudantes~
tuguese~ oostra-nos,e onteo isso foi r:1.ais una vez reafiroadD,que,na sua esoagadora I:l.aioria,
eles tooaram o seu lugar e se encontran nas barricadas do povo,constituindo una poderosa
força deoocr4tica anti-fascist~,anti-colonialista e anti-inperialista.
Hoje,oais do que nunca,se torna necessário unir e agrupar as inesgotáveis energias da juventude estudantil pcrtugueaa,:die~ereaa por óelltenas de escolas,cidades,vilas,aldeias e graus de ensino. Essa força poderosa não pode continuar fragoentada e dividida.~
guer a FEDER..4.Ç1t0 REVOLUCIONA:RIA DOS ESTUDANTES PORTUGUESES (FREP) ,de âobito nacional, 1<'Y:'
carácter de aoplas ~sas e bem consolidada nos planos político,ideol6gico e · de organiz$ção,que una ,agrupe e organize para a luta sob a direcção da classe oper~ia,as nnplas ~
sas da juventude das escolas em torno do prograna da classe operária e do povo,que conduzirá o nosso país à instauração da Deoocracia Popular,que trará para o nosso po~o o Pão,a
Paz,a Terra,a Liberdade,a Democracia e a Independência Nacional.
A FREP,organização que irá unir todas as frentes de luta e imprinir-lhes una di~
ção ~ica integrando a luta dos estudantes na luta revolucionária do nosso povo,está abeE
ta a todos os estudantes progressistas e revolucio~ios,verdadeiramente anti-fascis tas,~
oocratas e patriotas,independenteoente do seu credo político ou r eligioso. O Congresso N~
cional da Juventude Estudantil Progressista e Revolucionária constitui uua necessidade io
periosa,urgente para uo poderoso saltÓ eo frente ·na construção da unidade revolucion~ia
dos estudantes portugueses,sob a bandeira da Revolução Deoocrática e Popular• .
Grru1des combates se avizinhao nas escolas portuguesas e nas ruas ao lado do povo ,
de norte a sul do pa!s. Desencadeenos una grande caopanha de agitação e propaganda sob
palavras de · ibrdem "MORTE AO FASCISMO!", "JULGAMENTO E EXECUÇl'fO OOS PRINCITAIS RESPONSAVEIS
FASCISTAS1","0S PIDES MORREH NA RUA1","DESH!J-JTELL\NENTO DA PSP E ~ii. GNR1 11 • Que por todo o
lado se organizen famas de apoio aos caoaradas feridos,s~ nobilizen a~ aoplas oassas estudantis para dar uma resposta taco a taco ao avanço da contra-revoluçao. Que a bandeira
da luta anti-fascista seja erguida bem alto e que a expulsão e o saneaoento dos profe~so
res fascistas seja o objectivo principal de conbate e a arca f~daoental da ~ão da luta
estudantil coo a luta popular que acumulo. forças para as grandes bP.talh...."l.s q_ue se aproxi-..,... •
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ERGAMOS A FREP NAS GRANDES TEMPESTADES REVOLUCIOltmiAS DA LUTA DE MASSAS !
VIVA O I CONGRESSO NACIONAL DA

JUV~f.PUDE

ESTlTDANTIL PROGITESSISTA E

REVOLUCION~1RIA1

VIVA A ~OLUÇÃO nEMOCR!TICA E POPULAR l PELO PÃO,F~Z,TERRA,LIBERDADE,DEMOCRACIA E
IN.DEPEND~CIA NACIONAL 1
MORTE AO FASCISMO l
O POVO VENCERA l

Conitá p,..6-FREP

