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PREPARAM AINTERVENÇÃO
DO ·MEIC NAS ESCOLAS!

Para· os estudantes menos atentos ao desenro1ar da 1ub contra o decreto anti-democrático do ~H.: sobre a Gestão das esco1as
do EnsinoSuperior, poderi a p2recer ~ primei,ra vista que a linha PI'C'ip_uhQpn eas AAEEe Conselhos Directivos afectos - que são a maio.ria
nJ Universidade portuguesa - serí ~m os mais intransigentes opositores rla polÍtica de Cardia. Lançaram-lhe todo o t ipo de ataques, ridicularizaram-no nos seus pasquins, ·apel id~rwn-:no de reaccionário e fascista, etc, como se no Governo conciliador PS ·existissem ministros
"bons" , e outros
"maus", e não .fosse a-mesma
.
. pol Ítica de concili ação com f:Jscistas e social-fascistas que caracterizasse o sétimo Governo
tfroví sorio.
.
.
.
·
NO entanto, a realidade ê bem diferente e vem confirmar aquilo que sempre dissemos, de· que os demagogos são os piores inimi
gos do póvo é que a polÍtica do P"C"P· Ü110P11 era a de trair a luta,· corK!uzi-la a um becO sem saída, .simular oposição ao ME IC para melho;
iludi r os est udantes e instrumentalizar a sua luta para as negociatas com o Governo. Hoje, é cada vez maior o número de estudantes que já
tirou estas conclusões.

Vejamos os aspectos dominantes da pol Ítica P"C"P-U110P" e de como a sua condução da luta abriu campo à intervenção do MEIC
nas escolas:
1) Atrelar as AGE de c2da Faculdade aos Encontros Nacionais de Conselhos Directivos e AAEE, passando-lne~·autênticos thequm
em branco para decidirem o que entendessem até que estes, traindo a lutaesam consultar os estudantes, acabam por convidar o MEIC a intervir nas escolas, _apresentando-lho .:1 sua demiss5o. São os prÓprios soci al-fascistas que reconhecem publicamente a sua tràição afirmando ·
que "com o erro demissionista· cometidos pelos CCOO ntJ IV Encontro,· o movimento de massas; paga· um preço elevado" no Último comunicado da
Comissão Centra1 da UE"C", procurando i1 i bar-se das suas responsabi 1idades na traição, como se os ~studantes ignorassem o contra lo da maj_
oria dos Conselhos Directivos pelo P"C"P.
·

2) Opuseram-se à continuação da gestão democrática e à normal rea~ização de novas eleições por sufrágio directo e universal
para os Conselhos Directivos invocando que t?l medida levaria ao caos,. à paralização das escolas e à intervenção do r1EIC. Agora são ewes
prÓprios que se demitem perante o HEIC par<f IJJP. este nomeie Conselhos Dir~ctívos Provi sÓrios não eleitos e sem estudantes, passarido já, abertamente à ocupação militar das escol as,~ boa maneira salzzarista e marcel ista, invadindo policialmente a Faculdade de ,Economia do Por.
to e preparando-se para o mesmo nas outras escolas.
.
A.polÍtica do P"C"P e seus filhptes é de vemer mfseravelmÜnte j luta dos estudantes, de ajoelhar cani nam~nte perante as d2
cisões do MEIC. t assimque expressamente aceitam os Conselhos Directivos ProvisÓrios nomeados pelo MEIC. t assim que chegam agora à pro
vocação' de chamar "aventureiros" aos estudantes·qu·e se opõem a estas medidas dando razão à brutal intervenção pol icial no Porto.
·-

t claro que tão descarada traição, tal atestado de bom cqm;o_rtan:ento foi b~ recoi'Opensado pelô rlinistro .Cardia, nomeando s..9.
cial-fascistas do P"C"P para esses Conselhos Directivos ProvisÓrios, -não.tieixando de premiar o.famigerado "anti-fascista11 Tei xeira Ribeiro para presidir à Faculdade de Direito de Coimbra. Para camuflarem a sua.traição os socia l ~fasci stas têm o' desplante de proporem a eleição de Comissões de Escola para vigiarer,, os Conselhos· Directivos ProviSÓrios nomeados pelo .Governo '
. -:
Quem no fimdisto tudo fica e::i apuros são os latai'os ménores do l<remlÚl, 'os social-fascistas da UOPide, que -perdem os tachos que tinham nas escolas em favor dos seus amos do P11C11 P e que se agaram desesperadamente às propostas até agora apresentadas pelos
m.arxistas-leninistas para tentarem escapar ao seu inevitável isolamento das rna~sas. ·A 11 sÚbita11 mudança táctiCâ do P11 C11 P de aceitação das
medidas do l1EIC significa que os social-fascistas se preparam para ir p~ra o Gbverllo, preservando as suas posições à custa da traição aos
estudantes.
·
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3) Tentàtiva de aproveitamento da Revol-ta dos estudantes contra a polÍtíca a~ti-dernocrátic~- d~ 11EIC, para a: estratégia par·lamentar do P11C11 P apresendando na t\sscmbleia da RepÚblica pequenas alterações de pormenor que se opõemexpressamente à re_vogação do decr2
to, às AGE deliberativas, à eleição dos Conselros Cie~tíficos, onde se defenda a apliçação do dec~to sobre a "degradação pedagÓg ica~ etc.
Não podia faltar no debate parlamental' o apoio caloroso do cachorro Barreiros às propostas ·do seu dono Barreirinha!? Cunha,l, para não falar já das 11 coincidên&iàs11 com as propostas dos fascistas do CDS. Deve acrcscentar..,se que sobre os decretos reaccionári o~ para o Ensino
Secundário estes 11 comunistas11 , estes 11anti-fascistas11 de boca, que vêem a"fera fascista"· em cada esquina, nau uma só palavra pronunciaram
4) Estão contra a reivindicação central da luta dos . est~d~~tes contra o decr.eto de gestão que é a ~xi gência da sua revoga - li{'
ção imediata e a aplicação dos princÍpios da gestão democrática, apreser.taryjo propostas de compromisso com o MEl C, c~ino por exemplo a_~,._
t.~
ceitaç~o da Assembliii~ de representantes, a existência de funções díscíp1ínares, a não eleição dos Conselhos CientíHcôs', '·etc; !/; 0,::wr~e
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5) Um caso fl agrante da já esiluracãda demagogi a do P11C11 P-811()pn é a luta contra a "d~radação pedagÓgica11 , Chamam-lhe de reaccionario para cima mas nem uma pal?.Vr3 .~cãb~m por dizar quando esse decreto começa de facto a ser apl icado na Faculdade de Direito de
Lisboa, aquela que, segundo eles seri.:1 ':hscista 11 , mas que é c1 primeira escola a ser al vo dessa medid2 reaccion5ria. Desmascaram-se como
partidos conci liadores e traidores, como partidos do capital que efecti vamente são.

6) Verx:lo-se cada vez mais isolados,..;, seu feudo princi,p:~l , a Acad.J.'llia de Coimbra orr.le os estudantes, professores e funcioná
ri os já não se encontramdispostos a t olerar por mais tempo o terrorismo nao-nazi do P"C"P-U"OP'', recorrem âs mais .brutais provocações, ~
gressões e espancamentos dignos ·da pior es.cum!ll ha pid3sca e .fascista sobre os estudantes dt:lllocratas que ousam dirigi r-se à mesa a apresen
tar propostas ou tomar a palavra para as de-fenderem, Os graves incidentes das duas Últimas Assembl ei as f:lagnas e o abamono destas de lar:
gas centenas de estudantes como formJ de protesto contra o terrorismo social-fascista marcamo princÍpio do fim do controlo social -fascis
t a. Serão os largos milhares de estudJntes, professores e t rabalhadora§ que até boj~' têm estado sujeitos ao terror dos novos fascisbs que se levantarão emluta e os escorraçarão C:e vez, tal como fizeram a muitos dos velhos fascistas, e se n~o correramcomtod.os é P'J.f' -que
muitos deles viraram ~ ca~aca e são agora do P''C"P.
.
·
Os estudantas porfugvesíis dGvcr.1 t irar lições desta luta. Este ano lectivo, nenhUiila luta estudanti l contra o fiE IC saiu vitoriosa sob a direcção dos social-fascis.bs. t·~o .obstante a grande combatividade délliOnst rada pelos estud;Jntes, a sua grarx:le mobilização em
AGE, Plenári os, man.ifes.t ações c conce~tr:~çõ.es, as lutas têrn sempre _s.ido conduzidas a becos sem s.1Ída, orJ<! qu~ acaba por safar-se são
os sacia 1-fasci staspara manterem as suas posi ções abandonarxlo as massas.:f oi e graooe mani ~ lação dos estudantes .co~ {JS cosos Fausto
Cruz e Teixeira Ribeiro. Foi . a justa luta dos ·estudantes de Bioosta~Ística dÓ.1º ano de f·1edicinp do Porto, traída pelos social-f.ascistas
que os abandonaram a fazer exames no Comando' da Pol Ícia, som mais9ÍJ~ ·Paraa luta, t agora a luta contra odecreto d~ Gestão,. desarmando
os estudantes e desmobilizarx:lo-os, quebrarxlo a sua luta e resistência às medidas do PIEI C e à agressão pol icial sobra as escol as; Cc1ro se
isto não bastasse vêm ·agora ·com o ~~pantal lw do encerramento das escolas para levarem os estudantes a aceitar passivamente a polÍtica do
MEIC é a crtlzarem ·Ôs braços; Sem afastar os dirigentes traidores do P11Cl'P ifU"OP'' dos Órgãos de luta dos estudantes que são as Associações de Estudantes e as Comissões do Curso nenhuma 1uta sai rá vitoriosa, todas as medidas reàccioriária·s dos governos da burgiJOS'l a serão l
plicadas e todas as corquiStas democr5ticas das massas seriÍo perdidas,
ALUTAOJlfiMJA !
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ltls, estudantes comunis(as, ousamos ser a minoria para ganhar a maioria, unir todas as forças democraticas e levar ate ao
fim a luta dos estudantes do Ensi no Superior; ruma· mesma frente de luta com os estudantes do Ensino Médio e do Ensine Secundário pela conquista de uma escola e duma sociedade novas, por um Ensino ao serviço do povo e· uma Escola amplamente aberta aos fil hos dos traba l hado~
reivirx:licações justas da luta do nosso povo.
'
Ceder à aplicaçã0 do d~reto de gestão é ced~r à medida~ que vêm a segui r, os cortes orçamentais, a selecção em massa, o
restabelecimento do autoritarismo da universidade burgúesa, a repressão policial, o desemprego em, massa e umfuturo.. sem perspectivas para
a maiori a des estudantes e 1icenciados.
.
Os 8$tudani:es de Lisboa, Porto e Coimbra manifestaram já a sua vonta~e de lutar nos .P]enários, Grav.es e AGE realizadas, bem
como na Concentração em Lisboa de 3 de Dezembro. Há que afastar agora a direcção pol Ítica oportunista que t em presidido a estas realizações de massas, reforçar a base de a[Y.lio da luta escola a escola, elegendo fortes Comi.ssÕ\35 de Curso e novas direcções assocütivas compost as pelos elementos mais combativos o ,da confian;a dos ~studantes, demiti r a Comorg - lntersirxlical estudantil. no ENDA de 19 de Dezembro, e efectuando grandes AGE e outras reuniões de massas. ·
.
'· •
~los secto~; de:oocráticos influenciados pela JS e ~l a JSD e que chegarama apoior a política do f'iEié, cõmeçam tanibém a
compreender que só é possÍvel CQ~~ter o golpi smo e o social-fascismo mobi lizando as massas para as AGE, defend~ndo G democracia e o am plo debate de opiniões, ao mesmo t er,ipo que parcebemcom mais cl arezn o 11 anti-social-fascisrno 11 de Cardia que preserva e até reforça as posições do. .P"C"P na gestão das oscolas do Ensino Superi or, de que é aima exemplo fbgrante a nomeação de ~eixoi ra Ribeiro, o tal que era
"admirador .de $91azar". Não é com formas repressivas e autoritárias que se defende a democraci a e combate o social-fascismo e disso as
. .
'
.
largas massas. de est udantes portugueses. cst~ plenamente consci.ante.. . .
.
Tal como ao ·nível d~ soci.8dade grand~s lutas se vão travar a.irxla ·este aoo na Universida~e. Os wrunistas têm uma so cara e
a· sua política é de pri nc,Íp1ás e fi2l áo; i.nf~resses das massas. anosso ~rograma de acção é claro, é Ul!l pr~rama úe unidade de todos os ·
sectores democráticos das escolas contra oJecr\lto reaccionári o do ~';[IC e ~ 't~3ição revisionista. El e sjot?tiza-se em:
1. Exigi r a ravog:::ç::o imodiata do decreto de gest~o e .não ac~Har a su.J a!')l icação.
.
2. Oerunciar "'demissão dos Cónselhos Di-r-actives, perante o }!EIC e responsabi li zá-los, bem ccmo as di recções das AAEE, por,!
bri rem carni nho à i nt~rvorção dollEIC. ,,
·. ; . : .
.
' , .:
3. Demiti r, da facto, css:Js ConsBlho!:l Directivos Plll ~s..AGE.que os elegeram e . proce'~er 'J realização ue novas eleições Jemocráticas por suf;·<Ígio directo o universal dos Conselhos Directivvs .
.. . _ . 4; RepJdiar a nomeaç~o dos Conse1hos Ok eci:ivos ProvisÓrios não reconhecendo nenllJmdos seus actos.
5. Re!Xldiar a ent rada em furcõe~ elos 'Cón5elhos.Ci entlficós aoabrigo do decreto do MEIC. - .
fi. Denunciar a repressão. policial sobre ' a! Faculd~de ' de Economia do Porto e exprimir a solidarfooade com a l uta dos estudant es daquela Faculdade,
·. ·:
• ·
·· . ·
. ,
7• Sol idariedade COI\i a justa luta dos eStudantes oe Direito de Lisboa cont ra a apli cação do Decreto da lldegradação pedag~iGJ"
8. .Solidari edade ·com;.a ·iub democrática
anti-fascista
e anti:.social-fascista dos estudant es de Coimbra, contra o terrons. .
t
.
'
. rrio neo-nãzi dos' bnrx:los do f>l'C11 P-U"bP'
...
.
Os ·estudantes marxistas leni nistas-maoistas mobil.i zarão todas as suas forças na defesa deste programa democrático, Único que
permitira avançar ;na ,1\.!ta, preservar as com.uistas alcançadas e l t9ár os objeCtivos imediatos aos objecti vos finais de lut a por : u~ Ensino
Científico, Democrático e Patrióti co e urn3 ~nivorsidaue ao Servi~~ ·'~ Povo
·
. :. .
. :,':.
Lisboa, 8 de Dezembro de l97fi
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