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NÃO PERMITAMOS A REINTEGHAÇÃO DE VEIGA êl~O

Fomos l"eCentemente surpreendidos por uma notícia que, dadas as suas 1'roporç9'es e oonsequências, j~ oomeçou a inquietar vivamente todos os estudant es e professores progressistas,
desejosàs de bloquear intransigentemente a reintegração nas escolas dos mais destaoado~ age~
tes do fascismo o Q;uem esqueceu a figura do "eminente catedr~ticoll Veiga Sim~o, respon;::'é!-vel
m~ximo pela política fascista para o ensino, peça chave da mistificadora "liberalizaçaD" cae
tanislª e tão subtilmente reouperado para a vida polftica por Sp~nola depois de 25 de Abri~
de74? Decerto que tal não aconteceu com os estudantes que directamente viveram arepressao
fascista nas esoolas e nas associações de estudantes, em que os famige radas vigilantes oriados pelo ex-NlEN desempenharam papel de primeiro plano o Nem tão pouco com os estudantes que f
n~o tendo embora vivido o fascismo na Universidade de Coimbra? o sanearam decididamente Elm
Plen~rio oomo ex-docente da FCTUQo
E no ' entanto Veiga Simão foi em 29/4/76 "reintegrado na categoria a que ascendeu na
carreira acadfmica, Com efeitos a partir da data daquela (da FUnção ~blica) demissão',com t2,
das as conseq}tênoias legais"" Por de spacho do Conselho da Hevoluçã0 7 notificado ao Conselho;
Directivo da FCTUC em 7/5/760
Tal reintegração não pode deixar de ser compreendida como um insulto aos sentimentos
anti-fascistas dos estudantes e demais população ela s 8so012.8., Mais um, este simplesmente de'
maiores proporç<?,es e significado, pois já por diversa s veze s nos exprimimos inequivocamente,
~~e-N ~m- aS""-e·struturél;s-J:'ep~rbat-ivas-d:as eGcola.s? " c ontra aS Lentativt:tB de :I'elIltegra.;.
ção de elementos notõriam:,nte oomprometidos oom o regimen f ascis-taQ ....Jr~tica que, após 25 de
"r.
Novembro, assumiu proporçoes alarmantes "
Esta medida, se já por si constituiria em qualquer altura um grave atentado às conqui~
tas democráticas alcançadas nas escolas g atinge os foros do escândalo após eleições em que o
Povo Português elegeu uma maioria progressist a na Assemble i a da República, repudiando vigor2,
samente o retorno a um passado de exploração~ mis~ria e opressão. Não pode deixar de ser encarada como mais R~a grave concessão à direita pelo pode r PQI~tic07 tanto mais grave quand~
ea~a, embora derrotada nas urnas, procura agora desesperadamente ganhar terreno lançando mao
a todas as formas de desestabilizaç~o político-militar~
A vigilância, unidade e combatividade dos estudantes já foi anteriormente -- e em condições semelhantes ~ positivamente postas à prova., Nen.nl.L'1l fascista entrou nas nossas esco....
las 1 T~o pouco Veiga Simão o conseguir~ faz e r. Urge 9 por todas as formas ao nosso alcance,
combater e denunciar publicamente est a me dida o "UNIDADE ESTUDA1'TIL" apela ao protesto vigor2,
80 de todas as estruturas r epresentativas das escolas e dos es"tuc]antes 1 designadamente a Do
Go da AAC, a quem compete saber oumprir escrupulosamente o mandato anti-,fascista da massa e~
tudantilo
NÃO A P~INTEGRAÇÃO DE FASCISTAS
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