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CA1vTAR.ADAS g
Na ultima Reuniao Geral dos Estudantas dos Cursos Lin-es 9 definiu-se uma
tactioa,face ao problema das inscrigoes no "'·servi9o o:ivico·;'que em linhas gerais
consil!lte na inacrigao de tQdos n6s no ;intuito d~tornar possivel or~forgo dos
cursos livres e oonsequentemente o boieote do~servigo civico~ C onstatou-ae que
.()S estudantes que tiequentaia OS Cursos Livres sao ainda uma minoria em relayao
A totalidade de candidates a9 l2ano e que nac era possivel ne espa9o de uma s~
mana unir todcs os estudantes em, torno GLos nossoa ouraoa, illlica forma poss:lvel
de evitar a inscrigao em massa.Partindo do princ:lpid que se os estudantes doa
Ci,trsos Livres decidissem nao se inscrever 9 nae a-6 muitoa camaradas d~s nossas
fileiras n~s abandonariam,c~mo ae criaria uma. barraira entre inscrf'toa ~ nao
inscritcs que dificultaria. ou mesmo impediria 0 refer9o numerico dos Cur~s 11
'iU'es,decidiu-se optar por uma tactica de inscrigao para ganhar tempo ~ interr.s~f icar a m ~ bili za gao de todos os candid~ tc;,s .E _pr~cj.ao esclarecer que ~ inl!lc.rj,
gao ~o~servig~ civico~sendo urn recu& tactico 2 nao ~ porem uma capitulagao e que
o noss8 objectivo continua a seT o boicote do ~ervigo civico~Estamos conscien
tes que uma luta de mortc se travara e que· e preoj,.so oe>ragem e trabalho para
" l a mas,camara d as nao
- nos~'lu d.amQs ou mcrre
~
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rem ()S Cursos Livres,a subsist@ncia simult~ea nao passa de uma utopia,porque
0 que se quedar em minoria sera atingido por urna progressiva,mas rapid.a desm4)biliza9a~ total.
A-Comissao Coordenadora de Candidr.~.tos ao 1 9 Ano,se bern que tendo ~stado
presente nesta R.Q.E. 9 resolveu nao aceitar o que ai foi decidido,fazer trabalho politic o no sentido de levar os estudant6s a modificar~m a sua posigao,e
ainda mais grave de c i<I,iu nao divu~gar junto do~ estudantes nao inscritoe nos
Curse s Livres,a posi~ao par n6s tomada em R.G.E.
_
Afirma a Comissao Co ordcnadora de CandLdatos ao lQAno,que nao e preciso
boicotar o~ervigo civico~mas so mente erguer os Cursos Livres,e asaumem a p£
sig~o anarquist·a de que mesmo s6 com 10 pessoas os Curses Livres continuarao
a funci:onar,qua~to mais nao seja para dar 0 exemplo(~sto e,a mesma pgsigao doa
bombistas que dao o exemplo de como se faz a revolu9ao armada,ou do indivfdue~
ue nao c ll~egu..i@o ~z e_r__um~greve na sua :fabrica, paraliza 0 trabalho sozinho 9
so para dar o exemplo) .Estas posi9oes oportcmist as da c-: c-:c .- est~o- n~ e.rTgemga demissao de sta comissao dos colegas Pe dro RamosjAnt6nio Grade,.S H~lio Freso.

As Comissoes de Curso que subscrevem este comunicado mant~m-se porem v~€\:1
lantes e ex i gem que a Comissao Coordenadora d~ Candidat~s cumpra na integra o
estipulado na Re~iao Geral de Estudantes dos Curses L;ivres,e declaram-se dispostas a. ir ate cnde for necessaria para que a vontade dos estudantes seja C'Ul!l
prida.
DELEGADO DO CURSO DE HISTORIA
CGrHSSAO DE CURSO DE MEDIC INA '
COiHSSAO DE CURSO DE ENGEJ\THARIA ·
COTHSSAO DE CURSO DE ECONOMIA .
CGrUSSAO DE CURSO DE ROMANI CAS E GERMANICAS
TIELEGADO DO CDRSO DE FILOSOFIA
DELEGADO DO CURSO DE GEOLOGIA 'E GEOGRAFIA
N...Q!! : A Comissao de Direi tonao assinou este comunic§:de 9 porque sendo a g_.c .c.
a "linica possvidora dos nomes dos elementos,resolveu nao convocar a reuniao p~
r~ tal efeito.
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