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C.A..\ffi.RADAS :
1- Os fascistas do C.JS/ELP )'PD e prDvocado!'es d.::· MP.?.P à mistu':"a pas·sàram à ofen
siva no líce·:1 G."'.i."t.;irt ��J. Or-ta. Lssim m. 5� feira arrancam cartazes dos social-fascis=
tas . da U���:c;:: e dos seus l<"caio3 dos SW: entrando com ele� e:n provocações e escararnu
ças parCl, m&,:�s tarde v� ;:·em a agredir ll:ma prof. progressista.
·. N;1 ·.6;::, :feira é ·a ve2: don -:fl!'O"'roéadores do MRPP virein aJ.:oiar os fascistas aos gri
tos de r:e�·.:v,ús�m:B a gestãone co:·. ..vocando uma RGA .para eleger uma nova, ao gosto da fa
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Na 2::· fei:ca é a vez C..·:·;::; sociais�.:.asc:.Lsta:J· da ·FE'1CL entrarem no jogo da provoca.,
ção ao te! cc..;.:-:u-n lrr·.radi::- o lict:.�l com 30 ou L.; ·J indív:;.c.uos armados de matracas e càpac�
te para ma�.. ;3 ·L·ma ve�� se isclarem dos e.stuclantes e f'azere;;1 o. jór;o l'tos .fas·cístas ao
eutra ...·e::m co:n eJ.es na l'lJca de galc.J. E::> ta ad.uaçao v·ai fa::::e:::" com que muitos estudantes
pouco escla-·ecidos sejam arri.gimentados pela facistada centra os social-fascistas ,d�
vido A.O ÓC.j c.' q'.le os e:�tuà.a::-"tes T es têm motivado pelas sucessivas actuações anti-es-·
tudan·cis e reaccio;·.�.ria3 que eles têm tomado, tanto dentro dos liceus. do pa:b como
quando domiT•.<'.i.-am o }�TC.
H�. sequencia destes acontecimentos a ComissJ:o de G-estão resoJ..'.�e encerrar o liceu
e proi1xL=- 2.. af:!..::-�açao õ.e cartazes pa...-a evita r novas coU'rontaçõea.
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2� 'E st as cor..f .co�;:f.ações entre fascistas e soci'al-:fascistas não são mais que o r�
flexo da rivaJ.:"t.dade d:�.s zupe:r.-pot.:;";c:ia.s, EUA e URSS, pela conquista da nossa pátria.
Imperialistas e Go<.:ial·-irnJ,;eria.!.ista·> a:9c :.ando-se nos: seus lacaios internos, por um
lado a fr...0J.stada do CDE/ELP, PID e os social·-democratas do PS e por outrolado o pa:r-
tido socia·'.··:..'ancista do dr. Cui:.hal tentam po1� todos os meios ganhar cada v-e z mais
postos no Goverr:o 1 r�a Bco::.1omia. e no ExerGíto 11a mira de v:!..rem a mandar na nossa te:r-
ra e 00::-!.tÜ::.J.a:!.' a f.!'L�.rrar O S'-'.Or eo Gal1f,')e do. nOSSO pOVO enchendo assim OS COfres dOS
seus ch3f'es il!l.:pe::-üllistas
.
A s�_tua?i;) poJ.: �tic.:t caracteriza�-se nesJce mome::1to pela existência de um Governo
de maioria pr-ó-americana m'.'l.::: or:.d'1 ta.TJlbém os la�3.ÍC3 C.:l. camarilha revisionista russa
estâo repre!Se!."ltados. Os sociaís�·fascistas obrigados a recuar de um 5� Governo que do
minavam l)a!:'.:l um 6Q onde estão rn:'...norltariamente representados actuam agora rruma "opo
sição" an 6Ç: go·:erno, apoiar..do pretensamente as � ustas lutas dos tragalhadores port:!!_
gueses pan. qt'.e estas :l he:J sir .�am de capital polit::.co paz·u vlrem a derrubar o 62 go
verno no fl.tC) ãe po ::: e m uma no·�-a v-ersão do 5:2, outra vez com o Vasco, para poderem c�
mir.u�ar no. �L3tauraçc:�.c ele uma ditadura social-fascita na nossa te:cra,
·
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.3--· No �.iceu G::1.rc.:�ia da Ortn. os fascistas pansaram à' ofensiva apro·,•eitando-se do
isolamento dos �ocís2· ·fascistan, depois de um ano em que a UE':cn mais não fez que c�
luniar , trair e atac.;ar 2s lutas progressistas dos est"U.dantes.
Pas<;istas e s;)cial-fascistas atacar-se-ão em todas as escolss
. onde poderem tentando cada um arJ.�ui::!.ar o ot:t
. ro para poderem vir a �c.:upar gestões., AAEE e levarem am
plos sectores ãu.s massas a apoiBJ:rem as suas manobras traidoras.
No Gal'Gl.3. c::-. fasci:Jtas sao r;,ais :perigoseG' já que têm mais força e conseguem en
ganar ainda ·�J.stante:J estudantes. Dir.tgiãos por cabecilhas r.azis ,dirigentes da JC e
JSD passam a a:;,acar os UE;;C'' r...1ma pretensa base anti-fascista e anti-social-fascista,
deitando poeira pare... os olhos dos estudantes para que eles não possam ver neles os
bons discípulos de Salazar que são.

4- Na ofe:-::.siva fascinta muito

se

ttm disti:r:guido os provocadores pidescos do
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1ffif?. �stes provocadores que em Coimbra atacaram a tiro um estudante revolucionário
da FEC, no··Porto denunciaram à san..'l1a assassina c.os fascistas do ELP/CD S., e PFD· revo�'
lucionárió's c1o " Grito do Povo " e simpatizqntes da Om::J:.;p que foram agredidos 'sel

vaticamente pela facistada e que nG Açores de maos dadas com a facistada�separatista
da FLA Já passaram à dÉmÚncia de revolucionários, passam agora· a apoiar a ofensiva
dos fascistas no liceu :r fazendlo o seu jogo e ·:::> dos social
: -fascistas, comportando-se
como anti-cormmistas e pides que na realidade são ..

5- A posição d os estudantes e prof. s :c-e7oludo�lâr;ios elo liceu nLí.o pode ser a
.
.·
de ficarem, áver os acontecimentos e não actuarem.NÓs apelamos a q_'.le tod0s os revo-

lucionários ,patL·iotas e .anti-fascistas do liceu Garcia da Orta passem já ao desmas.:.
caramento e i�olemento da ·facistada Jisolem os se�s c�cecilhas das m�ssas e caminhem

para os expulsar do liceu.
:r� neceasário levar par:?- a frente- uma ampla campanha ele esclareciiheto e discus-··

são polÍtica jul'lto dos cstude.ntes mostrando-:lhes o que p::ete!1C!.e a facistada e não
se esquec�ndo ele ao v-i rarm os q uáximo ,Cb r..csso fogo e e:::.ergia contra os fascistas i
solar tambê/ii oo soc;i..a:l,::::'ascistas e não' deiiar que estes se apuov-eitem da nossa lut;.
Encostemo.s· 1\S'.im ·n.lm ca:-/:o os facis·i:;as, deo�Mscaret:<iS C'G l:,0cia1-f.ascistas e avanc.e
mos ho sf:lnea:1l�mto imediato 'dos princ:i.�1ais ca�ecilha:::; :naz3
. .'s, :J.so::..ando -e escorraçando

do nosso r>eio os f!OciàJ.�fascistas que tentar:�r:J apro·;.'ei tar se ela nossa. luta Rnti-fa.s
cista para of; seur: in·ceresses de vende�-p:ltrias. .
A Corr.i;::são é10 C-E.13.�]'.io de1!e deixa"�· de posiçõeo ain:bÍf'"'Jas . colaborar nesta campa
nha de esclarecimento j,:ulftico junto c1m� e:J<�·_,_da:r:tes ;· to:nanclo uma pos:bção firme con
·

·

tra a facistr,da e dema-rcc.ndo-·se c1os :::ocia.}_·-f'a�cistas, tomando pos:Lções revolucioná
·
rias ·e apoiar:.c.o··�e nas ."oq_ssas. �:edidas como o fecho dp liceu ou proibi:.c reuniões
.
não re::;olvem o problema: O que é nccessár·ío 6 isol a:;: o::> ··fatõcista::; ) não deixar que
eles lev-ante;n a c::-beça .. impodir a lL:ta de go.los en":.re e1es·e os social-fascistas ,
pois quem prOi/OCOU O encerr...inento do lieet: mais i."{!.o �o:r·a:·:t guu eSSL 3 arruaceiros e
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democrátftica::;}
n3o· dev-sm ter direi to o.· fazer G.os nosoos liceus campos de batalhá!,'"Escorrn.cemo--los pois!

ESCO&.'tAG8�gos OS :.!'l:.SCIST.AS -E IS OLE! :OS C'3 SOCIAL-FASCISTAS!

ESTUD.AN'I.'i<jS AO LADJ DO FOVO S·�J?RE:
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VIVA O SOCIALISMO! lf"NA O COMUNISMO !
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