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,
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MOV1l\11ENTO REVOLUCIONAf�IO DOS

ESTUO!\NTES �
1�.

O

apx·oximal' da. d'atu. do

11 de Novembro, data da Lil.r·J:.-,.�::.dê�-_;�ia de k'gola, fazia ·p:cover

que . os re;aC'donários de tQda a espécie se teaca:>.:�i_a.J:J. ap:t.·oveitar deste facto para ensaiarem

1-:ovas ma:.or1ras que levassem atrás de si massas do povc enganada:.: pela sua demagogia. Por um

lado tinhamos toda a c:orja .de fasr.ista.;, · e.nt:."e eles
das. ideias mais racistas e color..ialista::.,

que

g::: ·::<..nd::-. :··.Úm·�-<:o de retor:·:ados imp:cegnados

J.a:-:ça;.ram

as mais caluniosas menti:r.as sobre

a

am�

luta do povo a.ngola,-n e aiJoiavam sem reserva;:: as mano·i ·ras e L;gerêrÁ.::ia.:..; do imperialismo
rica.no e seu::: J.aca.io.s :ln solo a::P.:ola!tOo Por outr·o lado. a:..:uistiarrl()3 a· um f'l'"e:Joé:.. da c.;am.pa 

�

nha pronovida pelos scr.ia.l···i'asr�i tas de
que apelé.va.:,� para o apoio total ao

v.i.mento,

I"1C111/UE"C"

e

seus apênéii:�es t1·otskistas da FU"R11

,

>IPLA e inediata t;:ca..;·;3:C�:::.:ê�"i::;ia c1os poderes para este mo
que Le·ste ::1or:.1ento ter:: o :.:; ig:·' ií'icadc muito co�:�-�.!'�to de s9.:v.,;.im:al' a;; rr..n:..,ob?as e i_E
:

o

gerên(�:i..an do
·
::Joc.:ial-·impej:iali ..
mo russo em Ango1a. A posic;ao dos soclr.J...-i'asnistas era a de
or-gan..i.zar por todas as formas e pl'Of·essos a pro paganda das posições de descarada ingerência
don r,g;�o:J

(

que .:;o�, a capa da

"a,juda desi;·.':er·e;.:;cadarr atiçe.m a fogueira da guen·a em Angola

e a deJm·:ião de t o do: ·. 00 sc:-·toi·cs. que pos[:am seo unidos pela ;·.:üvj_:-dicação de I.ndepe:�dência
:
Nacional
Conhe,�e; této ccmn conhecemo:.; a prátir;a de;:; tr:úção à luta anti--c.;olod.alista e a�,.ti

)

•

.--ilúpe?"ialLsta 1-or parce do�·; ;,_·ev:i.stoô.st.a�l,
tos

clar

.uncnc.-· �\ão �;ouo

e:..::e:.; -e;:.;i'o:.:ço3

"éiesr-:o1o;-:�zaclol·e:-1n

tên de s�r vi�

m:..;_ão dos e:.;tudo.n·��e::; em torno datJ ju._;�as po .... :i.:;õ::-..3 .de G.j)oio total
.
à luta do povo a:�.golar.o. à 3ua unidade L8.,�io�·.al
nela li1dq.: :_-:;·,Jê: �da totaJ.. e à :U.1'eJ."taeão
de
qualquer -��tela das s�:p�:t." -pc:rt;ê-.:-::··�a:·} ma�� ;:im com� ;una o:cquestração feita sol"> a hatut� doB
•

novos -::zares élo
mar A:·.gola P.ir'l

'-�

a

K.reml:i.l:; e éL�stinaC..a a :;er·�d:· ..J.he::.: po::.· completo os
.nm·.::. zc;·,a õ.c inf'lnêr.nia e de pilhagem

ne1.;.�1 apetites de tT."ar�:rl'o�

2- Apoia.>:do-·t:e �:as 1·e.:;pe!,'t:i..va�.· �::copa::; ::le .:-'1orJ.ue, a� mada�\ de ;:,atn"'..:·a;.; e far•a,·�, fa��cista3
�·;o?"la.l..···í'asr�i.:;ta::; alternaram entre si a ar,ez·-'.u:··a da::; host1lidades. "l�urr.as v·ezes eram os ha:\

dos do CDS}

ELP, ll]),

I"Om :�.-etorr..aéios

à nistura, que entraram

!13.:; es··.ola.:.

(

:,orno no Garcia

- ·

da O:r·ta e Carol:i..:· a Mi.c1�a�nü;.., ro � ol:-Go ) agJ..adiildo c...: e:,tuda,ri:;e�·. Noutra.; ve;,;es eram oa haxr
1
dos de W� 11C1 S que com não mei�O�> sa;-J;a cr·imiJ'.OF-8. tent a'Ta"l !l eútra::.• pela<J e:Y'Olas dep_t�:.o doac.n-·

·ca:'cd o

e:n quem ciuer que se lhe�4 opt;..:;es�e, chamanc�.o fascistas a estudante:; que 11ão são reacc.:!:_
.;:..;tão ai:··i]a •3:·.ga:·f>.dor; pela à.err:agogj a :�asc:;_3ta e c.olo:�ialista, e o}·,jec-tiv-amente

onários mas

(

empurra:'d.u--o;:; para o lado da faGc::..ü �ada
nas o U.e ;:··.l.j.toc\ :·.::lt;o_'·:·�.ados ) , q·.ce i:·,tclj_ge:.lt"'mcnte
ne apr· ovéita para clemorilitrar o carércer do'.'· 11comu:'.i.starJ". E se r;
P./:·é·i.1.a.�·ão da tropa de
chCXjUU fac.;··;l::;'t:'. :·�-;·ela n:,;�'.. .:-:OOid.e;�ação P. pJ.a:--•.if"i:•ação t'Le:;sas ar:.._;Õe.:, )'.ãO é
me;·,o;; veruade
que os soeiaü�·-i'asr·ista:J éia

UE ''011 p:c·o�roc<.l..:L·;.l;·.: a1;e:,:tamelrc 0 ::.·e•�Ol'."�:.:o�;, a :-:aio:' pa":-te da�:�. ·vc;;c;;;
1{L'LA que o :..;q1 :i.solamento de grupelho forçav-a a al · a: .do.?1ar à raiv-a
dos fasc:ista:::, qua:·,à.o em seguida ,�:,,giam �.H,;J.i qu;:.lr.;_ue:c o.J_:.::úo dor.; cs<:uda_,,_�er�. Car.,aradas, i::,-io

ha:.;·:�ea:.·i.io La;.dei:c-aG de
�-,ão são aoJ.;ual1ÕeG
estuda;-,tee:

,

"po'.lr.:O intel:tgerrces';,

isto são táctica..: ::;oeial·-fs.scista8 q,Ie e:l-!'·:'t.gam os

à i:·�.fl''.ência à. ::> s :c·ear·1�:Lr:má:dos fascistas e tnda a esr·:ória vi··da
das •>X··-colónias,
.
guando dio o.:.;·c&.o lf o::; comu;:istas e oG l:evolu,•io;-ád..o�: a ripo;.'.ta1· ·ac jus":a:J posiçõee de var

rer ·ui ,s e outro:.::,. fn.s�<·i.sta·-: e Goc:i.al·":i'nscistas.

ta,

]>- De:po:L.:.: deste;:: :Cacto�; algur:r-l lic ·�U� fe:. ,'-.aF..li � e apa; ecera.m gualcado� pela rs�; rafj!?i!1-
ter.do as Comis:::ões de Gestão à.e vária<.: eGcnlaG dec:idido (

ou terem feito votar,

o que

dá. no me:-�mo
) ·proibir· a. propaganda política nas esc:ola.;:; e as . remtiões de estudantes. É
de-_de:m:·,t�i.ar a:qui o papel dos SO<�ial-fascista;.; ei;, Ge�;-i;Ões que c.ontlolam, apoia.r.do vivamente
•

.

·

es�;a:...; r.:edidas :.:ep:c··-s;,iva.� éiig.�:as

êt.um. Veiga Simão, que p1·ete'"dem impedi:.: q1·,e a voz dos com}!_

nistas e revolucionários se f<tça ouvir, que pret�ndmn cor-ta1· com a liber-dade de reunião e
de info;
..maçã.o à e todos os estudantes progressistas
ramo fizeram no lic.eu Carolh:a, no

(

�·'orto, de�isão esta já furada na prâtica pela de::>te:nni!lação das e:;tudan.tes :·evolu·�ionária"l).
Quem deve se:,:· impedido de propagandear a sua p:c•opagaJ-..d._t r:rirninosa e rea..- cio;·,ária, <!Te ata os e:..otud::u-... tes c.om l... a:--.do.s de canc.teiros, de sabotar reuniões, são os fascistas e OR so
ra.al·-fascistan. A voz dos comunista;-: IT'A:::;{ista._; -le:U.;ü.stas, dos rcvolunioná;·"Los e de todos
·>s estuda:
. ·J;e:.; progressistas, essa tem de se fazer ouvir •:om força c1·escente, pois é a Úni
ca justa e capaz de unir os estuclru:.te:o' e o:c·ga.?üzá--1cs para a luta rcvrüucionária ao lado

r-.�r

do povo!

ALVES COSTA
Invadir as escolas com bandos armados que lançam a confusão, 'agridem estudantes, forçam
.o encerramento de escolas e ccntribuiem para legalizar toda a espécie de medidas repressi
vas sobre as liberdades dos es
, tudantes progressistas,

tas quer os social-fascistas,

é reaccionário,

como fazem e fizeram quer os fascis-·

{_ um comp.::rtamento fascista, que tem de ser

denunciado e combatido com todo o vigor. Responsáveis recQnhecidos por provocações deste

tipo devem ser saneados das escolas!

Hastear bandeiras dos rnovim�ntos angolanos é pôr-se neste momento em qualquer dos ca -

sos a0 serviçc· da política de rivalidade. entre as duas super-potêncf�>.s, EUA e URSS,

gola.

em An

A posição dos estudantes revolucionários e progressistas é repudiar tais actos e mo

bilizar os estudantes para um real apoio ao povo angolano, que passa em primeiro lugar pe

la compreensão elos interesses imperialistas em jogo em Angola ...

4- 0
· s factos são evidentes: os revisionistas Cla UF."C" não estãr. a corribater os fascistas
-ele modo nen.l-:lum, estãn antes a dar-lhe trunfos, ao mesmo tempo que tentam montar uma encen�
ção agit:�.ndo o espantalho do "ascenso da direita" para arregimentar os estudantes para

novo gritarem,

aberta ou mui to "apartidàriamente",

pelo regresso do :'comp�>.nheiro Vasco"

àe

pela instauração da aitadura social-fascista que não puderam consolidar no tempo do V Go

. verno.

Embarcar rie·sta encenação,

tas· e social-fascistas -,

,.

_, .

T?ão ver que tanto são reaccionários uns como ou tros - fascis

que tanto são golpistas uns como outros,

do outro para os seus ascensos criminosos�

que ambos se servem um

é não perceber nada do que é o social-fascismo,

de qual a sua natureza e dos seus sinistros planos para instaurarem em Po:::-tugal a sua dita

durà tão sangrenta como a de Pinochet, apenas muito mais camuflada e gozando ainda da ima

gem querida d,os povos da glorinsa URSS de Lenine e Estaline.

5-

Os social-fascistas da UR"C" e os seus lacaios trotskistas,

aproveitando-se de golpes

reali"zados :mm meeting em que pràticane�te só esta,rain lá eles no final

ra, e m Rngenharia no Porto ) ,

( na passada 6� f ei 

avançaram com a prr.posta duma manifestação. Seguramente as

palavras de ordem vão oscilar entre as demagngicas de npf"")io à luta dos estudantes que sem

nre t�airam, co�r

a dos estddQntes d0 Serviço Cívico e dos estudantes elOS liceus,

as trai

doras de apc)io às manobras c1os social:-imperialistas russss em Lngola e as de "Abaixo o ITI
Go�rno"

(cor.. os olhos pcstos num novo V,

tão reaccion?..rio,

burguês e vendido como este).

Camarad:-.s estudantes revolucionári0s e patriotas�

Nenhum apeio à manifestação dos social-fascistas da UE"C11 e de tndos os seus lacaios tro
tskistas e conciliadores!
Que ninguém V� nas manobras dr)S SOCial-fascistas!
Camarad:ls:

·A hora é de cerrar fileiras e de avançar com grandes lutas dos estudantes:

co�±RA

O ENSINO DA BU�GUBSIA! Pela liberdade de reunião e de informação em todas as es

colas! Pelo saneamento dos fascistas e de todos os comprometidos com as agressões aos
estudantes progressistas!

Abaixo as Comissqes de Gestão fascistas e social-fascistas

Elejamos Comissões Cle Gestão progressistas! FOR UH ENSINO AO SERVIÇO DO POVO!
CONTRA O FASCISMO E O SOCIAL-FASCIS:MO,
CONTRA O IMPERIALISMO H;

P1i.:LA L.IBH;"RDADE PARA O POVO!

O SOCIAL-IHPERIALISMO, "PEI.A INDKI?BNDBNCIA NACIONAL

PELA REVOLUÇÃO D��OCRÁTICO-POPULAR

17 Novembro 1975

O Secretariado da Comissão Central
da UNUW DA JUVENTUDB ESTUDANT IL COMUNISTA MARXISTA-LENINISTA
( Destacamento estudantil da OCMLP )

