DOS ESTUDANTES
À POPULAÇÃO
l-IOje, d.ia 26/d/ 76, estudantes. pt"<lfessores e tl.'tllxllhadores
da~

esoolas do Ensino Sut>edor de :.i sl>oa estão cm gre\'e,
i\ssim o decidiu (prátieame•Ue por un31liroidade) o Plenário
dp ;\cademia qu(l a;e realizou no passado dia W;J/ 11, con1o rorrfta de Luta r>ela revogação dos dCCl'CtOS a nU-detooc~átlcosdo

..J.u:ac, com especinl rete,·o. o decreto sobl"e a ge s~o das esc2

-· .

Na realidade, a gestão democráticà ê uma dàs principais
conqu i.s tas que o MEIC pretcOOc pÔr cm cnusa . Ela 6 uma con
quista do todos os que diádamcntc, ao Longo destes dois anos.
deram o melhor dos seus esrorc;os para um t\(WO funcionamento escol~ r. que pusesse ter-tno ao obseu..aJltlsmo e Lncompeté,2.
ela do ens1no ras:etsw. hoje compc·<wado na pdUca .
i\las a gest..;o demoerátlc:'l cl.'lS escolas e sobretudo uma con
qulsta do Povo P'ortuguCs .~ quem intttessa em pdmeJro lugiir
que essas m esmas escola s eduquem o juvenwde no espfrtto do
prog-resso aooia~. no espft•lto da btt.a pot uma sC>eiedade nova ,
no espfrlto democrà;:leo do 25 d e Abril,
Lutar pelaje:no cracia nas ea.oolaa, é ll~ ls, uma necessidade
para impedir que o ensino volte a aer uma forma (mais uma )
de Opressão e para que um dia se forme uma verdadeira força
libertado ra ao sorviço do povo dCf;t.e pais.
,...... _6$ medida.s d oMEIC. cujo eontOOdo u&tá bem patente no tom
reacçtC>nárlo do discurso l)rofer1do pelo mtnlStl"' C<trdlo na Tele
\'isào, vão no sent.tdo de ata~,:~tl· todas u conquistas da.a eaeot.aâ.
que pa.saara.m pelo sa.nean\ento dos elementos mais compromeUdos com o anter1ot' r~tme, com a destruição das estruturas reaccionárias como o Conselho Escolar.
Pto!essores . est.udante.b e t.rabalha.dores passaram a ll'ltervtr
na deHntção pedagógica e cu.lcural das ee:ol.as na tentativa. de a.l teraç.:ro do ooateckl.o do ePslno então ministrado. r)o senUdo dum
enslno novo <1ue tivesse em conta os rn-oblemas e ns n ooeasldade;
do Povo 'l'l'3balha.dor.

E a gestão democrática teve uru Pi.lJ)el lmpol"tante como Corça
de dfnamJzação n:~. apllroç.io de umól nova vkln nas esoolns.

Com~ l>ubUca.ção dos dect•etos de c.. rdt;r vemos "meaçado
o
funcionamento de multas eacotaa. Olslo é um bom exemplo os ror
tes orçamentais que atingiram já muitos estabelecimentos de en- .
sino, bem como a impossibilidade recentemente decretada pelo
MEIC de cvntrátát;àu de oovos professores e empregados, contra
WQÕes estas impn:lScind.f\'éi$ para o funcionamento de muitos eu!:
sos. Como podo o Minist6rio com c~tus madidati acut>Qr as os<»tas de caos pecb:t.gógtoo. qUllndo 6 ele que o esta. a provocat? !

são as no1:1sas conquistas que são a expressão do 25 de Abril
nas tscotas que (lstào a set p<Jstas em causa pelo a-tEre.

Dctn corno as .conquü;tas do povo trubathador, agora iortemen'*'
te ameaçadas pl}\0 Govca•no, a pOpulação osoo \ar \'ê á p0Utica do
M:ElC ditigida uo sentido do retornO ao p.a.soodo, tio dtsejâdo pof.
aqueles que nós 'bem co1m.ecetno$.
Os u.studantt:ls,

professores e lrabá.lhadores, r eunidos em P l~

rio d.."l Uhi\'ersi<bde, denunciam o canrctér réaceionário da pOU\ica do MElC e afJrnwm que não petrnltlrào que as e&ootaa, pagaa
pelo suot do pov-o do nosso pt1!s , ae transf<lrntem. num'tablnete".
longe da sua vida e dos seus problemas, tec:headae de raeelstae •
onde se "eatuds.n.t" as forflUI.s m:tts eUcat.es de manter a 6\.la exp loração.
A oossa luta é ao lAdo da luta do povo porUq."'llês, cootra a p<>Utiea do r ocuperaçào dos interesses capitalistas, pela daiesa e c<.n
solid.a.<-.ào das conquistas alcançadas. apOs o 25 de Abril.
A nossa mobilização é prow. de que estamos disposlos à defender essas conqulsC'ls!
Por lsso estamo li a lutar~ Por isso estamos em greve:

~

PELA DEFESA DA OEMOCIIACIA NA UNIVERSIDADE!
GESTÃO DEMOCRATICA SIM! DF.Cl\ETO UO CAROlA Nli.O:
CONTRA A 1\ECUPERAÇÂO CAPITALISTA! POR UM ENSINO
AO SERVIÇO D O POVO:

11\;\0AU·IAUOI\ES, PROFESSORES. ESTUDANTES, A MESMA LUTA!
PELO DUIE11'0 AO TRABALHO! PELO Dfr{Jl!TO AO ENSINO!
A

t"E!uniào lnter-ASsociaQÕea

do ensino médio e $Dper lor de Usboa

