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FEDE Rt1ÇÃO DOS ESTUDANTES MARXISTAS-lENINISTAS
Organi:r:açã~ do MRPP para a Juventude Comunista Estudantil
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lesmascaremos as m·anabras
iil~~lJI~~~~ãcu dos I. ~1: !
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Of!

~Et:rv;.ç oe u~oo:la.i s" :pretendam impôr-nos o 1u1m~ento d.oa preçoe

d.Q.e cantinall!, agorll. o. partir do dim. l d$ M&:r.9o.
A intsn9ão dos oooial-fasoiataa, oa v•rdadeiroa mentoree e ex3outorea &.
,
ta madida ~nti-popula~ , e~ ol~r& ~ &panhar os estudantes ~despreveni,dos em ferias
~
ra nas suas co~t&8 a poder0m o.plioar. i oomo se isto nao fosso j& Juf1o1ente, e
para me:+ho:r ee t\eoegurareru do êxito dit- DWl. pol!tio& tr&idora, "ti~noior~a.m ainda ~ntr!.
ter um certo s0otor do8 eBtud~ntee com os oorruptoa b~iles oarn~v&lo•cos que •• pro
pÕom organi~~r n& cantin& da CU,n fim de desviarem a atenção das massas dos ••u• ~

--

eJ.a problemae.
Desta vrn, o Sr. D·.1:rio - actual director dali oantinaa ·- .a.present•-noa •!.
ta. medida a.croaoida. d.vnu. •\hÍdl ve p:emeroaa" doe di tos SR, !'9DIIlando dest& forttla e()naeguir calar oe protestoa doa rllilh.e..,.eA q.o eotuda.n'tflls ~~e nio aó ) qlJI!J diariamente almoçam e jant.lj.ID naa cantin:.>.s u.nl ,... Arei te.·rof~s. Easn "rladiya" reaum0-se no eeguinteu oa
preço& aubiriaa 5$00 n~r ~ef ~i ç~o. oü s~ja ~assariam a custar 20$0~ p~ra oe e&oioa
25SOO para oa n~o-aÓCioa e 30 #0n ~ara os familiares de aÓaioa. Para oa e~tudante1
que têm boloas ou eubs!dioe dos e"s 11 ,ou a.inda na:ra. a.qu.alePI an.io t'end1mAnt.n f•.""H1a.r
"per eapitl"." rSr inferior a 2. 750$00,os sns" ,num "rasgo de condesoend~noia", e~derio
sel'tha.B l'ln va.lor doA ';SO" ~e anmanto.devendo todaR as nsesoaa nal'ltl1~ co,.,d 1~nfllfll no"'U""l
vl-lo atr ao !im de Fevereiro.
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tidade de estudantes beneficiados. No c aso de uma f&mflia nom ~nena~ 1 f il ho. o or
denado menoal teria. de ser inferior "• e. 250100. aiul& r&~~!li& o"Óm 2 '- filhos seria 11. ·
contoe o assim. por di&nte. Ou oe.ia., um estudante que pertenea •t uma. fam!lit~~.. ~om 2
filhos e ordenado auperior a 11 contoetserá obrigad o a pagar os aumentos .
Pode~Á ~a?ecer ao e ~turla~tP. menos atent o que isto ~tê é razo:vel e que
\WI eotud.a nte neBta.s co.,d 1 ~nf'IA pode perfei taJ!UUltct p&gar 5100 mais. ltas i ato não paeu .. da nmo. nccmce~mio 11 intei:r•s-.mentl!.t derna.~Ógica e fa.lua. Será que hÃ mui toe e•tudan · ..o.
toa neatae oondiQÕea t}~igid~s ? Todoa nos llabemoe que não ,Ó mesmo um número bastaate redu?.ido,o que l facil de úXplicar dado que a m~io:ria. doe estudantes univ.eraitá :r.iott provém doe divfrZ'í!ioa eat:ratoa da burguesia. B,po:r mu! to que a propaganda revi• i!.
nist.~ ma ee.forc s por n abri re~ &I uuiva:raidade!l burguesas ae massaa: t,ralta.lha.dora•, i ....
deia eeta .que c ru·. li:rot~s se enc arregou já de eonoretiza.r
, oom a cria.ção da chamada
,
Uni verBid&d.e "Abe!':rtg." enquanto per ou·t :ro lildo feoha se ja existente•, A verdade e que
numa ecciedado hlll"guasa c ca._pi-taliot3 como é a. nossa., atá o eJ11ino está ao serviço.

d a burguesie. e as aocol~s aãc no. realid,a.da ~ aparelho ideolÓgico a que e:J,.a msde ded.!_
c~ os seuo ~lanoa de form~çã~ doa quad~os tecnico~ de que neceaei ·~a pa~a prosaeBUir
na f.Dcp1 ora.çao d& cla.a ~e ope:rar.i a o de todo o Povo.
~Ia :rea.lid«.de t ea• t a "conceasio" ap~naa fa•torecerá cerca ele 2~ do estu .
d.Q.ntea.
como sb nao roa, Vemo::~ asaim oUé a. imenoa m.aioria. t erí't.~ que pa.g2.r ·os aumentos,

-

~

sca ja aufioient9o os &umentoa dos transpo:rten,alojamentoa ,l!vroA propinas,etc.
'
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~rgUJ~toJ"tt.a.ru qu~ ~"

p '!.'"li}QO<» dos

g~neros alimen·~!o:t.ee

amnent&HIIl

•

por i efio ~• vôom t~uom obrigado~ a at~cnt~r os preços dae refeiçÕee.
~&a t.o.tlbém oetoa. xe;.u~enta.ção é fa.lao.c!o$a.,poie nôe A~bGmoe que geralaea··
t e é ll.l.tra:rós âo contrs.o t os direc''o~ oom oa fornecedores que &lU t11!ill.tinall aio roraeoi··
dae, o que leT& & que oa sén$roS fj ejam t; endidoa àl3 cantina• a \Wi proço muito iaferi··
or e o do aorcado.
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O QUe eucede e que no oaeo daa ca~tinaa geridae diree ·tam~nte pelo• S"8"
reina a eonfu•ão e a anarquia nae relacõee com oa torn~c~dores e o objecti~o ' eempre
manter ou mesmo a~~entar uma determinada margem de lucro - basta at~ntarmoe no que ee
, esta sr. Durao foi · saneado logo apos
" o 25
~
passou em Giencia., donde ali~a
de Abril, o~
do ha.vi.a contractos com 4 e 5 fornecedores d.o m.eamo produto, q,u.a.ndo s.fectiv•.mente baatava haver oom 1 único.
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4. Eates aumentos aio uma aplicação da política mais gerd

q~er fa~er pagar ao povo a
ltit, e a. pro~a disto está em

d.a··bUr&"UtUJta qlle

crise que ela p~Ópria gera e na qual oada Yez sais ee atoque ot!l s•sn, téo preocupados e11 awnent.&.r oe preçoa. ee recusam no entaato a aumentar oa ordenadoa dae eapregadaa para 8 oontoa.
O poTo aio eatá dispoat.o a cuatear & bancarrota eoon2m1ce. \e pol:ltioa} da
burgueaia. O po•o leYant4-ae cont.ra eataa aeciidaa que ~iau unica~~ent.e agraTM.r a eua
aituaçio de tome, de aiaeria e daaeaprego, que tio apoiada• e aplicadaa pelo• partido•
da. colig&Qio pTernuental,
com particular destaque para o , par,ido !locial-f'ascista.
,
.Moa ••tudantes ao11os WQ ali<A.do da cla.eee ot.utra,.<f a, ne. luta de •orte QUft 8
la trava di&r~amente pelo derrubameato da bur~eftia exploradora e opressora, •abendo ·que é eeta. a un i ca. via para alterar radica.lmente a. ~Sit uação de crias ~ de miseria • .lfÓa
não tellloe nada que ajudar os S"S" a reou~11'ár. o lucro per4ido. NÓs levantamo-troa con .tra. o awaento do11 preçoe das refeiçÕes. E!Jf oa(la. escola,ell cada cantina devemo• orga.ni
~ar reuniÕea onde os estudantes aprovem ~oçõea de repÚdio aos aumentoa.
-

5. Oa único~ re•poneáveis por e·eta si tuaçio aio os social-fascistas da UE!'C"
-P'•C"P, que logo no proprio di&""'25 de Abril ae apoderaram do controle dos S"S", daa ean
tinas a das · residenoial!l unive :erdtaria.e. Nlâo é por acaso que .nas reun1Õee entre as di
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recçÕe• da.a Ül e oa S"Stt eão exactamente aa direcções social-fascistas _ como é o eaao de Medicina, que através do corrupto social-fascista Coelho controla as cantinas da
~U, e do ISEL - que apoiam os aumentos dos pre9os paa opõem-se e oh«gam moa111o a caluni
ar aa empregada• quando pedem aumento de ordenados.
- todo o II!,U apoi.o aberta e
..h~, se e, vtrdade que Of~ soe i a.1:fasoista.s dao
olaramente, aao e menos verdade que ha. direcçoes aasoc i a.iivas que, nao se manifestando
tes»~as reuniÕea a favor ou eont:ra,e não as divulganclo &6q_uer aou e atu,ciamtes dae reape·Jtivas escolaa - ~ o oa•o de Ciê~cias,IS~ e ISCSP- Ul pÕem assim centra os estudantes
e objectivaaente ao làdo da poli tioa aocial-fascista dos S"s'• • o 11,\ lle nio nos a.dmirs.
' e condderarmoe que são formadas por elementos afectos aos grupelhoe U..DP" e M"ES",que
em estreita aliançA, ee abraçam cada vez mais ao part\do-pai,o pa rtido social-fascista

A F.E.K.-L., organização do M.R.P.P. para a juventude <!nmunieta eetudAnind.ta os ~atudantes a levantarem-se contra esta medida anti-popular$ Oe eatudan...
,..
·, ee na.o
devem de i xar-se a.panhar desprtJVet;idos, nao
devem iludir-ao com aa m.e.nobraa demagÓgicas do1 S"S". A noosa. posiçio ~ ao uma& :NIO AO AUMENTO DOS PREÇOS t
Dttve11.o11J organizal: reuniÕeo ondtt i!. ilíl'amsa mP-ioria doo estudantes \ome uJl&
- inequ! voca, ond~t exijam conta.s ..a.a resp~-:: tivas direoçoee
... as s ocü>.tivae, onde CÇE.
pooiçao
'~ 11,

d.enom a polltioa. social-fa.aciata. doa S"S•'.

NÃO AO AUM!!!NTO DOS PREÇOS D.AS CAN'i'I!US !
JPOGO SOBRE A POt!TICA SOCI.Ii.L"':'FA8CISTA E Alfrl-POPULAR DOS

s .. ''8ft
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Dll!SJlASC.UOOIDS AS DI~CC0RR TRAIDORJ.S I
FOGO 8013Rlil A UE"G'i -P"C" 1'

CoMité Direat1vo da ~r.aaiza
ção de Lisboa da 1.E.M.-L. -

