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A reintegração do ex-Linistro da Educação Nacional, Veiga Sim~o, suscitou por ceí'to
uma f~rme posição de rep~dio em todos aqueles que, de alguma forma,· sentiram oS efeitos
da pol:f.tica de ensino daquele homem da confiança de Marcelo Caetano .. A censura impo s ta à
imprensa pelo regime fascista não imp ediu nunca que os estudantes e, aü'avês deles , i mportantes sectores da população, soubessem com pormenor todos os requintes da politica
1 repressiva nas escolas. As páginas da imprensa associativa foram entLl,o inundadas de reI.§:
tos de atrocidades e atrop elos àS ,mais elementar es l i berdades.
Para al~m da medida que ainda hoje mais correntemente o caracteriza , a criaç~o do
famigerado corpo de vigilantes, Veiga Simuo foi o grande respons~vel por innmeras inter_
venções policiais nas escolas, aprisionamento de e studantes, asfixiamento das AAEE. Est~o ainda vivas na mem6ria de todos a ocupação do Inst ituto Superior Técnico por forças
da PSP e a imposição de um regime militarista no funcionamento da escola , b em como a pri
são pela PIDE do dirigente associativo Carlos Costa , da direcç~o da AEIST, que so f~eu n§:.
da menos que dezanove dias de tortura do sono; O assaI to às instalaç Líes da Comissll0 Pr6.-Associaç~o da Faculdade de I.~edicina de Lisboa por forças pOliciais, que pilharam a
maior parte do material de impress~o e sebentas, tendo depois os jornais noticiado ades
, coberta de uma Iltipografia clandestina" no hospital D.. l\~ar ia; o encerramento da AE de
Econ6micas quando esta constituia, por ' terem sido encerradas ou inutilizadas as outras
AAEE de Lisboa, a base de apoio do 1I.A. em grande parte da a cademia lisboeta; as suspen~
sões em massa de estudantes, considerados elementos"subversivos" ; as bru tais cargas '
repressivas dos "vigilant.es" que atingiram toda s as principa is escolas de Lisb'o a; etc.,
etc •• Tudo, evidentemente a ar da-ªplicaçã o da êl .e.br II P@f'ormau , Vaigét7Simão e
m- migera a 'I~beralização" do regime de Salazar por lI~arcelo Caetano •••
Foi por tudo isto que Veiga Simão foi saneado em Plenário da FCTUC. Ningu~m mais do
que ele f no campo do e~sino, se pode considerar comprometido com o fascismo o .Ele encarna
tudo · aquilo que o fascismo tem de mais odioso: a prepotência, a descriminação de classes
em favor do poder politico dos monop6lios, o constante atropelo às liberdades elementares, as prisões, as torturas. A reintegraç~o de Veiga Simão represent a uma importantíssima cedência às forças da direita mais reaccion~iao Cedência t anto mais grave ~uanto
contraria a vontade claramente expres s , pelo povo português nas ~l timas eleições ao el~
ger uma maioria de esquerda, dando o seu voto ao pr osseguimento do p~ocesso revolucio- ntrio, à construção da sociedade democrática a caminho do socia li smo.
A menos que se considere a hip6tese aberrante do que os fascistas possam ajudar a
consolidar a democracia ou sequer a re sp eitem, esta reintegração ê uma ofensa ao povo
portugu~s e um desrespeito pela sua vontade.
À juventude estudantil cabe uma particular responsabilidade na den{mcia do que esta
medida representa de ~jectivo atentado às conquistas demócráticas
do~ estudan~es
e de toqo o povo, nomeadamente o saneamento dos fascistas.
A UEC, ·tomando posiç~o em relação a esta medida anti-democrática, vem tamb~m alertar
todos os estudantes para o precedente que ela pode constituir de uma eventual escalada
de reintegrações, aliás favor ecida p ela recente dissolução da Comissão Inter-Minsterial
de Saneamento e Reclassificaç~oo
Urge tomar posi çGes firmes, masG1vae~ quanto ao caso Veiga Si mti0 1 i mp edir de facto
(já que se não pôde impedir de direito ) ~ reintegra ção o
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