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FI!DE RAÇÁO DOS ESTUDANTES
E C'ARMO MONT ·
Organização do MRPP para a Juventude Comu_nfsta Estud.ant.•_l_

LEVA,NTEMO-,NOS CONTRA O
TERRORISMO · SOCIAL-FASCISTA

IL

O!ltem, durante -a realização do Efl.corzóro Naoional
Asscciattvas, em Coimbra, os social-tasci$.t(ls desencadearam uma série de aeções contra as
Assoc~ões ·de EstUdantes democrtittcas que aL se deslOc4rlZ'm, vtndas de tod<Js O& pontos do pais.
Q114ndo se dirigiam para o almoQO, durante o tnter·
valo do Encontro, alguns delegadOS· quase que toram
vttima.s de atropelamento i;or pa-rte de wm. automóvel,
um tndivtduo que ostentava um auto·
conctuztdo
colante de Otelo Saratva de Carv4lho.
·No precitso momento em que os delegados se preparaoom para re~r. logo um b41Uto de provocadores,
t~tm com o autocolante do reterfdo candida.t o à
Prestàtncáa, que se encontravam no lOcal preparados
para act114r a.o pri.metro stnal, · numa provocação perfeitamente montada, se lançaram sobre os delegados,
agredindo-os. Na sequ~ncfa destes acontecimentos tot
preso, sob press!Ul do bando provoctuJ.or, o estudante
Jo4o Patrtcto da ,dfreccáo da AE do Magt3tério Primário
à~ Ca.stelo Branco.
Mafs tarde, na altura em que algumas Associações
se queriam dirigir para o loca! do Encontro, a fim de
estarem presentes na segunda parte, estas viram o cate
onde se e71:COntravam- o café Mandar!m- bloqueado
pOr um out.ro bando de energrtmenos, desta vez capitaneados pelo provocador José lAmego, bat~.do esse que,
detLtro do catt. sequestrou. agrediu, provocou e humilhOu os dirigentes associativos.
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Adem.ais estes tactos, lOgo no tnicto da segurida parte

cio Encontro toram-se concentrando no anttteaJJro da

Faculdade de Letras, onde se realizava a reunido, eleméntos provocadores, que exfbtam ostensivamente o
mesmo autocol<lnte que os outt<>S, cuja /fnaltdade era
a de crLar um ambiente de ten.;ão e de terrorismo J;a.ra
tnttmidar as Asscciações e <>S estUdantes presentes, agre.
dindo al~uns estUdantes a fim de lhes conseguir arrancar o autocolante apelando ao voto na candidalttra
democrática ·e patriótica do General Ramalho Eanes. A
fOrma selvagem e a sanha assassina com que o fizeram,
rasgandO a camisa aos pedaços att conseguirem ttcar
com o peàaço que tinha o. autOCOlante em nada àtjerem
ctos métodos qzte os gortlas marcelfstas usavam.
Para além de tUdo tsto, com o ambiente que criaram
na assembleia, nao permitiam que as AssOciações te~
vantassem a voz tnsurDind<>-se contra o que se estava
a passar, como o tentaram .vártas vezes. ·
Tudo se passou com o descarado apoto da d irecção
da Associação Académtca de Coimbra, que assistindo
à agressão de que estavam a ser vtttmas estUdantes
durante o decorrer da própria reunido e ao ambtente
terrorrista. nada dizia e quando afguma voz se levan·
tava contra tal, tinha o swp-remo descaramento de replicar que aquilo estava tora da ordem de trabalhos. FLca
mats u.ma vez bem_vistvel aos olhos das massas a santa
aliança contra~re_volucionárta que os dirigente.~ tratdo-

r e:; e » endi dos desta Assoctação selaram com os social
· f ascistas.
LOnge d e serem acções dMconjugadas, elas t a zem
p'art e de wm complot organizado contra as Associações
demQCráticas no sentido de as intimidar e i mpedir mes
mo que estivessem presentes no Encontro, par a que . a
santíssima ali ança pudesse levar pq.r a a fre nte a tar efa
d :1 fundar unut UNEP da tfatção, nas costas das massas,
aprovar todas as propOstas que lhe eraom ajectas, v isa nd.:> criar tl:m clima em tUdo semelhante ao do auge do
consulado do defunto Vasco, e covanç~r deste m~do na ·
vreparação do gOlpe socfai.-jascfsta, não sendo estro.rlho
' a. toda esta orquestração o Encont ro d a UE ~ Cl>, rea li<a<lo
dur ante um dos últimos jtns-de-semana.
Aproveitando a tda de Saraiva de Carval ho a Coimbra nesse dta, para concentrar as suas hostes, baucl<>S, .
·j à e indlvidttos com o autocolante do candidato passe'a-::
'i v a.m-se 714 zona da Universi dade em ·atitudes provoca- .
·' tór14-s: ··O curriculo dest es elementos, de ~polidores d6
calçadas'> do bas- /Ond coimbr ao, d e margi nais e de
~rogados, de «l t:-:npens~ da ptor espéci e é devera s
ccn hecido dos elem entos do 1J01X>.
O terror ismo e os atenta dos .perpetrados pelos soczal., -fascistas contra cu massas estudantis põem a nu aos.
-· . :Qlltos de tOdOs. a natureza e os objectiVós contra-revo l ucwnárips da scmtt.ssim a aliança P «C» PIP • S, / U tt DP ~/
/M "-ES». Enquanto isto acont ece quem é preso silo os
est !!dantes progressistas, cerno acont ece com o estu
donte João Patrício, enquanto aos out ro-s é p ermitido
continuarem na sua vida àe marginais atentando con t ra
a moral e a vida do povo.
· A razão por que o inim i go r ecorre a este tipo de actuaçdo d emonstra, sem-ambiguidades, o seu i so lamento aos
olhos das massas e o ódio profundo que lltes votam OiJ
elementos do pQVQ. Este . i solamento e esta hister ia nas
h<Jstes social- tascistQ.Ji f or.am particularmente agravadas
pelo apoio que as fOrça-s democrátfcas e, em particular,
o nosso Parti do, decidiram dar à ca n did atura democrática e patriótica do Genera l Ram·a lho Ean es.
4

4

4

Cabe aos estudan tes democratcu e patriotas de cada
escola levantarem-se energicamente contra as manobras em curso, denunciando cada acto · co11creto ·aa
a ctuação dos sqctal-fascista.s e demfttndo em reuniões
d e massas as di recções traidoras: Se o não fizerem, desde
iá. i n stalar-se-li nas escol as um clima de terrorismo
soctaz-tasci.st a, pi or do que aquele que ex!sti4 quando
do consuladO do «companheiro Vascm• .
· ~. Os estud4nt es das escolas cuja, direcções 4SSOC1a· .
~lvas permaneceram no Encontro devem pedir--lhes con- ..
l as do qúe lá se passou.
A mobilização das ma..~sas estUdantis deve citnda .:
dar -se em torn-o da prisão do colega João Patricia . e
. v ela exígénc14 da sua tmedfata libertação, d evendo os
· ~uctantes da gua escola dar provas de soltdarlectad~ ·
~ll"'va e militante com o estudante.- adoptando as tor· ·
. , iiras de luta que ach4rem necessá·rkl!J.
Estamos convictos de que os e!tudantes. que ' estive- ·.
·
ram, durante . um certo período após o 25 de Abril. na
primeira fila do combate ao social-fascismo, que os es·
corraçaram de ttm<t série de .direcções e de reüntões àa
massas, que manifestaram um veeme71te r epúdio peia
m orte do camarada Alexandrino de Soil-Ba, assassinado
cobardemente par aqueles que ontem toram os mail activos na vtoléncta reaccionária sobre as massas. os vão
isolar, desmascarar ·e escorraçar de todo o lado onde. 4
beira da derrocada s~ acoitam.
MORTE AO FASCISMO E AO SOCIAL-FASCIS!rlOl
MORTE A SANTJSSIMA ALIANÇA/
•
FOGO SOBRE O REVISIONISMO E O NEO~REVI•
SlONISMOi
,·.
VIVAM AS AAEE DEMOCRATICAS/
VIVA A FRENTE ON/CA, DBMOCRATICA I PO·
PUL AR!
VI VA A F'EM-Li
VIVA O MRPPJ
Lisboa, 14 de Junho de 1976.
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OOMITll: EXECUTIVO DO
COMI TÉ ESTRELA VERMELHA-RmEIR~~::~~tUIHJ.&,UII..
OOMI"n: CENTRAL Di\ F

