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Comunicado dà célula. da UJECML
Os objectivos

Camaradas:
Desencadeou-se

nesta

Faculdade

um processo de luta com o objectivo
de CJr.igir do MEIC a resolução do
grave problema de instala.ções com

imediatos de luta

foram atingidos.
fundamentais
vitória

As

foram

alcançada

reivindicações
saJtisfeitas.

contribuiu

A

ainda

pa·ra reforçar a unidade das massas
para a luta reivindicativa, dando-lhes

que os departamentos de Engenharia

confiança nas suas própri'as forças e

os edificios da Quinta da Nora,

êxitos. Cabe, no entanto, perguntar:

�e debatiam.
tencentes

Estes, que ocup-vam

per

ao ISEC, teriam que o,

a:ba:ndon-ar até '1 5 · de Novembro, data

aeorda1da por ambas as ·=las e a
partiT da qual

o

Instituto veria reSol

vido uma das �uas mais justas reivin

dicações; pohuir instalações próprias
e d ecentes . Por outro lado aF�C.
possuindo edifícios sub-apro.veitados

e estando brevemente concluído o

eidificio novo das Físico-Químicâs,

não teria mais que proceder à colo·
cação daqueles departamentos nestas
·instalações. No entanto seria ne-ce,.
sário a

conces�o

de autorização

c

de verbas (destinadas a despesas de
transporte e de adaptação) que há já

vários meses vinha �endo exigi'Cl.a do
MEIC:

Ora, este, tardando na res

posta, levou a que o problema

agravasse, tend o então

radicdizar

a

·a

��

escola que

luta paralizando a sua

vida escolar e a actividade burocrá
tica com o ministério e proceder de

imediato às mudanç--1s das Engenha

ria&.

Pretendia-se

aiSsim mobiliz?.r

toda a sua população paTa os traba ·
lhos a executar e ao mesmo tempo

pressionar o MEIC a satisfa2:er as
reivindicações feitas.

As fonnas de

luta adaptadas mostraram-se na prá
tica correctas.

Se bem que a mobi

lização não fosse apreciável,

o

Minis·

térlo .acabou por ceder em quase
tudo , vindo por intermédio da. Secre

taria do Es-tado do Ensino Superior

a propôr o que já

est a·va

pratica·

certeza nü consecução de novos

a

SeÍ-á

que

o

processo

isento de erros?

de

luta

foi

Poder-se-á afirmar

inequivocamente que tal processo foi
um passo em frente n'll· mobilização

revolucionária estudantil ao lado das
massas explorad:B do nossp pais?
Pensamos bem que não. E isto por

quê?

profunda

actualmente a

crise

que

sociedade

atravessa
reflecte-se

sivos governos burgueses, impotentes
perante a situação por eles próprios

gerada, multiplicam as medidas reac
cionárias tendentes a cumprir

nas

E&eo�as o seu projecto de gestão do
podre capitalismo português.

Orientar a nossa luta contra o de�·

cadente sistema dC> ensino burguês,
integrando todas as nossa9 reivindi
c!:Ções na perspectiva dum

Ensino

ao Serviço do Povo, pondo aberta·
mente em causa o Estado burguês,

esteja ele nas mãos de fascistas e
social-democratas ou de social-fascis

é

do clz.ramente os objectivos politicos

· fundamentais

. em

que a luta devia

rer integrada - dentmcia do VI Go·
vemo reaccionário e dos anteriNes

controlados

pelos

social-fascistas,

principais rerponsáveis pelo

estado

das escol'as ,..- impediu-nos de retirar
desta luta todos os frutos que pode
riam tirar-se para o avanço do movi

1

nossa tarefa fundamental,

cujo Cumprimento nos é. exigido pela
luta revolucionária da claiS'Se opcrã

ria na via da sua Jrbertação.

cedo deram lugar a azedos piropos

massas como compartilhando na de

entre os líderes desses partidos, parti·

fe5a dessa justa reivindicação. Aliàs

cularmente depois cfa reviravolta ope

a tãctic:a por eles a'doptada neste mo

mento, consiste p recisamente

em

ten

tar utilizar-se do movimento- de mas

sas para obterem dai capital poHtico

p� ra

as

intenções

dos

seus amos

�ocial-fascist;,s do P<<C»P,

S assim

que lutas que ain'da há bem pouco

rada após o H de Março-,
soci'a•·fascistas

quando os

acharam chegada

a

oportunidade •de dei·xar para trãs os
ooílioos sonhos dos democratas bur
gueses e para marcharem isolados em
direcção ao controle do aparelho de

Estado. A partir dai até hoje nunca
entre

defenderam

procurando cada qual utilizar o Po

dC> Povo.

Na nossa escola. o9 representantes

das

diversas facções

da burguesia

com parili::ular r.eake para. social-de
a

sua. .. v�eira

face

actual.
� assim qu.e. ps so·cial-democra:tas,
que '31té à fonnação do VI Governo

provisório, não actuaram si6tematica

me:nte na escola aparecem agora a
d�volvei todos .os esforços com

vista a conquistarem adesão d'a:s mas

sas para

.o

apoio às medidas reaccio

:� cerrimamen te

o Serviço

Cívico que agora chamam de burla;
opõem-se tenazmente à reintegração
de fascistas,

llt').S

enquanto estiveram

no governo nada fizeram para

san

cionar

ge$

os

saneamentos; fa1am

tão democrática

mas

em

opuseram-se à

ções com que no� debatemos, impor

f�irmellte as directrizes do MEIC

escola ...

Hoje

m <' �

Os acontecimentos dos últi

tempos são prova clara do ponto

alto a que chegou a acesa disputa
entre as vãrias facções d'a burguesia
na sua louca ân sia de controle do

í:!a escola>. ·Não hesitarão em apoia r

poder politico. A guerra civil contra

as

medidas ropressivas

dOs

seus

dirigentes. -QilllnO· é o caso 'do de
83/15 que legaliza a entrada

c reto

da. PSP ria:-; esiooh'S, bem como o que
reintegra fasciata5 saneuios.

Por outro lado os social-fascistas;

tü' �� ....,. -ta-inm>ente. nãn

·

a

A classe operária aprende no dia

dia o que é a: politica hipócrita,

traiçoeéra e de duas catras de t'oda
esta corja de reaccionários.

Guia'da

revoluctonária entre os l:ü:aios · iriter

nos de am:ericanoo e rus&OS 6 hoje
um perigo real que paira sobre o
nosso pais.

A história dos últimos

meses tem sido esta.

Os primeiros

abraços e sorri'SOs trocados pelos par
tidos burgueses
Abril,

saberã trilhatr o seu próprio caminho,
o caminho da RevC>Iu ção Democrá

tica Popuiar que deitarã par terra
em Portugal jogam-se carta

pai:a a ·reestrul\j.ração e funcionamento
todas

vo, para as suas aventuras de cava
·
leiros andantes.

guarda que em breve nascerá, ela

r�tivcs quando ele foi recu�a'Cio pela

Povo .

vaJendo-se da difk.'UIIdaae de instala

diversas. cliques burguesas

gestão e demitiram-se dos argãos di·

das decisivas par.t a vida do noSISo

çar a fl!C\)l'dade contra o !SEC para,

as

por um verdadeiro Partido ·de van

o

nárias do governo de Pinheiro ct·e

Deste modo tentaram lan

mais cessou de crescer a riva!ida'de

reaa:ionário decreto de

luta contra

Azevedo.

passa·r os limites da. n.osS>a reivindiça-

ultra

Osório e ou'tros con hecid o s fasci�ta.s,

olhos das

tempo c:aluniavaÍn aparecem agora a

e

deVido 1t iilêXi91ência de objectivos

conseguindo

aos

defender. O ano passado criaram e

operária

poliJ.içQs.dàws.·ila· condução do pro
� de �erência <le instal ações;

Não

tentando apresentar-se

ao lado da classe

Foi precisamente i·sto que não se

verifkou.

h�itaram em «aderir» ao processo

mento revolucio.nário dos estudantes

daialffiente

exemph.Tmente no ensino. Os suce:.s- .

t�s

crise actual do ensino, não apontan

mocraltas e..-�ai-fallcistas mostram

Camaradas:
A

não ligando ·est.< luta à denúncia da

sob

a

segui r ao 25 de

os olhares furtivos. de'

Soí.nola. Gahão de Melo. Sa!JcMs·

todos os planos fascistas, ooclad-de
mocra.tas e . social-fascistas e S'aberá
vingaT-se de todos aqueles que hoje

falam em

seu

nome para �hor con

sumarem a sua ignóbll traição.
PORUM EN�OAO��ÇO

DO POVO!

EM FRENTE .PELA :RWOLU
ÇÃO DEMOCRATICO-POPÜLAR!
VNA O PARTIDOCOMUNTSTA

RECONSTRUIDO I

VNA O COMUNISMO!
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