M@NIFESTO
@;:Js Estudantes da FCTUC~
lniciad~s que foram há poucos dias as aulas para os estudantes do lº ano,
quando ainda a Faculdade no seu todo se encontra a funcionar a meio gás, ente~
deu por bem o C.D. para fazer sair o nariz à rua, de entre as montanhas de papel sela~o, anunciando as próximas eleições para a Assembleia de Representan tes, delimitando como prazo para a entrega de listas, o próximo dia 17 de Janá
roo

QUE BALANçe? · QUE I:0LlTlCA?
.
Fazer o balanço do que foi a Assembleia d~ Representa~tes que ag~~a term!
nou o seu mandato, é fazer a análise da actuaçao de um orgao composto exclusivamente por incivir.1uos afectos ao pIlCi1p/U11Dpil.
Este todo assume ~ma certa importância, pois que eles não podem cescartar
as suas responsabilidades para outréT;surgem aSSlm reduzidos à sua insignifi - ~
cância · poli tica e atasq uinhacbs IlO se u oport unismo.
Esta Assembleia d~ i esquerd~'foi aquela que começou logo por decidir reu nir exclusivamente à porta fechada. Sistemáticamente, quem deve, teme, e os so
cial-fascistas sabiam o que tinham a temer .
Não tinham a temer o Cardia, com o qual sempr~pediram audiências e entrevia
taq. ~ão. tiYlpam a temer o VE lC que lhes forneceu as poltronas dum parlamentc
àe eles podiam palrar democráticamente~ Temiam, isso sim, os estudantes que diziam r~present ar e aos quais fechavam as portas e im~ediam aquilo qu e de factõ
seria uma atitude democrática e progressista: o control o ' dos estucantes sobre
os orgãos de Gestão.
.

o·n

Do P"C"P à UilDpill. nA. evolução da continuidade nada se diferenciou. De facto os resultados estao à vista:
a) Saneados reintegrados;
b) tlnumerus clausus" aplicacoj
c) elevada selecção, da ordem dos 70% e 80% nos examps e frequências;

°

seu papel definiu-se por: defender e edificar a escola burguesa, vender
os interesses dos estud a ntes.
Neste momento, qual é pois a saida, o programa 0e luta dos estudantes de
ciên cias?
lº Perante as eleiçõec para a A. de Repres e ntantes, perante a listb ~ Ju as
listas social-fascistas, de finição de uma posiç ã o democrática con~ra o fascismo e a social-fascismo , pelo controlo dos estud a ntes sobre os or gaos de Gestão.
2-Face à situação da escola, combate à selecção: às frequências obrigatórias e eliminatórias. Contra o c onteúdo anti-cientifico do ensino .. Contra a r~s
truturação (la Fac. f eita pe lo Õ\1EIC, por uma re e struturação dcf cné!ida democrátj;
camente pela escola.
3º-Contra os novo~L~outore~1 e os velh os saneados~ contra o professotado
incompetcnt~ fascista e s o cia l-fascista (6 notório o r ape I de lamb e -botas que
certasincliv:Lc1 ualic1adEJ"E do F';C" Tagora desempenham
- para caír nas boas graças
dos saneac'lcO)
_ 4º Contr a a marginalização do lº ano,-contra o numerus clausue ) a selecçao desenfreada que os aguarda.
5º Contra a marginalizacão dos trabalha00res estudantes.
6º Pelo reforço das estruturas autónomas dos estudantes, nos cursos e na
Escola.

A luz desta plataforma, os e~ tldantes ~a ~CT U C ~eve~ faz er a sua escolha:
Vamos aceitar cândidámente á seleccão a gestão r evisionista, os saneados
fascistas, o ensino e a reestruturação que nos querem impôr!
Vamoseesperar calmamente o desemprego para ond e os chumbos em massa nos
vão atirar?
liamos entregar a Faculdad e na s· mãos daqueles que sempre a contr olaram, que
herdaram do Cot elo Ne iva e a vão agora entregar ao Vito::r Cr e s po?
Vamos deixar que ape nas concorra as ou a list a -social-fascista?
NÃO!

Os estudantes de Ciênci a s não vão baixar a c abo ç a!
Cerr emo s fileiras e constituamos uma lista oemocrática e progr e s s ista!
A procissão a inoa vai no adro, que o P;'Cólp
s s e us furúnculos, não can
tem a vitória!
POR m rA FS COUl nF'MOCRATICA F POPULJm!

U1'1 GRUPO DE FSTUT@\fTES
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