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A ofensiva anti-estuda.."ltil do HEIC e dos seus entusiastas colaboradores do
CDS e do PPD está a encontrar pela frente ,de uma forma cada vez mais generalizada
o descontentamento, a oposição e a mobilização dos estudantes ,em particular do ensi
no Superior.
a que se passa neste momento nas faculdades do Porto é a comprova~ão daquilo
que afi~mamos.Eis os factos g
-Devido à oposição dos estudantes,que se pronunciaram contra a realização dos
exàlllescldes ~J3:boestatística, (cadeira anua l leccionada em 14 dias) o HEIC reCDrreu a uma medida que faz corar de inveja qualquer ministro f asc ist agmarcou
individualmente e por carta,os exames para o Governa Civil (Coma.."ldo Gera l da
PSP).
-antem,segund~ feira,os estudantes do Porto,com o objectivo de mostrar a sua
repulsa por uma medida que tel tanto de original como de reaccionário e a sua
firme determinaç ~o em lutar pela impuv~ação de t ais exames,concentrando-se ~
junto ao Governo Civil.
Logo de manhã as escolas paralisaram parc±al( Ciências e l'Iedicina)etotalmente
(Engenharia 9 Belas Artes e Economia) para permitir a presença de estudantes de
todas as e~col as.
-Após a concentr ação formou-se uma manifestação com cerca de 2 . 000 pessoas
que se dirigiu à Reitoria da Universidade para mostrar o seu mais vivo repúdio pela fantochada reaccion6.ria que se es tava a desenrolar.Os manifestantes
foram então informados pelo Vice-Reitor,Doutor José Morgado,do sem pedido de
demissão ,motivado pela atitude do MElC em persistir na política de facto
consumado e em recusar qualquer diálogo com as escolas.
- Na tarde de pntem realizaram-se R~G.As e sessões informativas na generalida
_
_ de das faculdades com o objec1iv-D_ de d' '3cutir e .Qsclarecer o que se tinha pa..§.
~~_~o..<"" s ã~ o~ e a~ãll~ãi c õ!íiPr~s'P.ce 2tIvas p-ara -ir r e s o r uç aõ - dos · pro 15lêmas-=: - · ~ -~
-Na noit e de ontem,dia 8,teve lugar um Reunião Inter-Associações para analisar a situação.Foi aprovada uma proposta de greve geral p ara Quarta-feira,pro
posta essa a levar a reuniõe s de Faculdade par a aprovação.O objectivo da greve é o apoio à luta dos estudantos de Bioastatística, o apoio às estruturas
representativas, esc olas (Associações e Con s. Directivos ) nesse dia retmidos
em Lisboa e o apo io à posição do Vice-Reitor da Universidade do Porto.
Colegas ~
a movi mento e studantil que se levm~ta no Porto também nos diz respeito.Os
seus objectivos de luta são os nossosg
-Contra o decreto burla de gestão-Pela Ge s tão democrática ·
-Contra o numerus cl ausus-Direito ao Ensino
-Contra a ofensiva reaccionária nas escolas-Pe la defesa e alargamento das conquis
tas democráticas e progressistas no campo do ensino.
Colegas g
Nos Plenários e Reuniões gerais que se vao r e aliz a r es t a semana nas nossas
escolas maniffestemos a nossa solidarmedade com a luta dos estudantes do Porto.
Para derrotarmos a ofensiva reaccionária do MEIC é importante a u-Ylidade
dos estudantes de c ada f a culdade e de toda a Acade mia~mas é fundamental a unidade ~e todos os estudantes portugueses.
-Informação da r e união de candi~atos
Realizou-se ontem dia 8 ,uma reunião geral de candidatos ao lº ano Biomédico
onde,para além de ter sido e l eita uma comissão de luta que dev e rá entrar em
contacto com o MEIC ,foi aprovado que as aulas começ,ass em para todos os inseri tos
no lº ano na segunda-fe ira dia 15.
Coimbra,9 de Novembro de 1976
Comissão de Luta da Academia

