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A greve geral universitária do passado dia 26 de Novembro foi um êxit:&

compiet&. Nem as afirmações mais ou menos provocatorias do Cardia sobre "as min~
rias ;ce activistas" ou a "ponte de fim de semana" conseguiram apagar uma verdad~
evident 7, de qu~ o_povo por!uguês se começou também a aperceber através da camp~
nha de ~nformaçao a populaçao realizada pela Universidade em luta: estudantes, professdres e trabalhadores do Ensino SuperioL repudiam massivamente os decret&s anti-d~mocráticos do NElC e estão dispostos a I:lobiliaar-se para exigir a sua revogaç ão, :para defender a ge stão democrática e a autonomia pedagógica e científica da
Universidade.
Mas se a greve mostrou a força do Hovimento Estudantil, mostrou tambéJll
uma das suas maiores debilidades, queL ém que ser rapidamente superada para que , a
1 utacontra a p dítica re a c~ionária do Caràia não venha a ser ensombrad!'l com derrotas: a forma desorganizada' e improvisada como a maioria das Direcções Associa~i
vas encarou este dia nacional de luta pela ge stão democrática. Isto manifestou-à'e
pela ausência de iniciativas para mobilizar os estudantes para a ocupação das e~co
las, pela deficiente coor d enação.-fl a~informação ã população, entre outras.
"
A jornada de luta do dia 2Çdeve pois fazer-nos d: irar.ttês lições fund amentais: a primeira, que ê possível mobilizar os 86000 estudantes deste país contra a política reacci onária do Cardia; a segunda, que a luta dos estudantes conta,
e poderá contar ainda mais, COB o apoio da população e do s trabalhadores, todos : ating idos pela mesma actuação pró-capitalista do Governo de Eane s, Seares e Cardia; ",e
terceira, que é necessário reforçar a organização e coordenação do Movimento As§oc iati 'lO que cada vez mais terá a responsabilidade de dirigir a luta.
'>,
FORMEMOS COMISSÕES DE LUTA EM TODAS AS ESCOLAS!
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Isto é tanto mais verdade quanto a ~niissão colectiva dos Cons~llllOs Di~ec
t ivos ', aprovada no IV Encontro Nacion~l de CDs e AEs do Ensino Superior, vem de ~);:er
ta maneira alterar os ~ adas da situaçao. A ASJ sempre tomou em relação a esta qu~s
tão uma posição c]ara : Os Conselhos Directivos cemocraticamente eleitos são comd ' que
o símbolo, com todos os acertos e t odo s os erros, da gestão democrática que queremos
defender; a sua demissão, a lém de l·epresentar a perca de um posto de luta tão importante como o é a direcção duma escola, pode ::ornecer ao MEIC os argumentos para \justificar a nomeacão de gestores ou a tomada de outro tipo de medidas repressivas. ' A
ASJ considerou; consi deaa incor re cta e prejudicial para os interesses da luta ~~tu
d antil esta tomada de posição. É necessário f ormar em todas as escolas Comissões : de
Luta, ,: constituídas por d elega~o s dos anos e c.ursos, das direcções associativas ,das
comissões sindicais de professoyes, que mantenha o funci onamento da escola, que ;impeça as escolas de paralizar. mas que, sobretddo . sejam instrumentos efectivos de
mobiltzação da população escolar.
POR UHA GRANDE NANIFESTAÇÃO DE HASSAS NA PRÓMlMA SEXTA-FEIRA!
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A sorte da nossa luta depende da nossa mobilização, dep ende da magnit4de
que a ; manifestação naci onal convocada para o próximo dia 3 em frente a S. Bento :ven ha a ; ter. Até agora, a posição anunciada pel os da is maiores grupos parlamentare~,
o s do i PS e do PPD, tem sido a de aprovarem o deez:eto sem emendas. Antonio Reis, ,em
nome do ps, che gou a di zer que achava o decreto " demasiad o brando rl • Nesta situaç~o,
s o a força das dezenas de milhar de estudantes e professores q,ue em Assembleias pe
massa$ em todo o país têm repudiàào os decretos do MEIC pode rá fazer recuar o &0verno ' e o Cardia nesta questão. Caberá neste processo um papel fundàmental aos e$tudantes e professores socialistas que veem as suas aspirações democráticas quotidianamen.te traídas por um Governo com uma politica que se diz socialistas mas so sà.o
apoiadas pela reacção e que abrem o caminho a que esta cada vez mais a guce os dentes
n a expectativa de poder vingar as sucessivas derrotas que sofreu desde o 25 de Abril.
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MANIFEST~ÇÃO,

69 FEIRA, DIA 3, EM FRENTE A SÃO BENTO.
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