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MA~HFESTO
A ACTIVIOAOI' ESTUOAIITIL DEPOIS DA QUEDA DO FASCISI«l
Logo açós o derrul:e do fascisno,

a~

o rrovi.Jrento FOPJ.lar, os estudantes

lançar~ se a:::rn

tcrla a ooragen

c abnegação na transfornaçào da Universidade, ensaiando adequá- la às alterações estruturais que então ~am na

~

Cledade t=Ortuguesa . Foram afastados da Universidade os IT'dis directos resp::ll'lsáveis pela repressão çolicial e p::>Iítica ,

pela feroz repressão pedagógica e se lectiva que se abatia então sobre os estudantes (alguns dos quais pretenden

agora
av~

regressar acs seus fX)Stos) . Foram levadas a cab::> alteraçCes nos curriculos esCDlares , ros rrét.OOos de aquisição e

liação de conheci.rrentos , foi criado um novo ambiente de oonvívio e ccoreração tit.m::::cráÚca dentro da escola, ncrre~

te entre professores· e a lunos .
C certo
l"'.d

que aqui e além soluções op:>rtunistas foram transitàriarrente adoptadas; mas quem nega,fX'r exenplo,que

nossa escola ::> arrbiente e o rendirrento do trabalho escolar são

!TU..lito

e de col~

rrelhor es , o e spirita de camaradagem

tor.1çào entre os estudantes e ent re estes e os professores é uma realidade nova? quem .nega que açesar de tcxlos os cond!
cionalisrros origin.Jdos pela total inex.isténcia de planearrento do Ensino Superior e pela quase penranente fal ta

~

de

;:oio das entidades oficiais (lerbrerro-nos dos cortes orçarrentais) a nossa eso::>la é hoje uma escola rre l.hor?
~ claro que erros foram ccrretidos ;· agirdo JTUitas vezes isoladarrente , no contexto de uma 30Ciedade an

nudança,

não

num TTOrento em que estruturas derocráticas de planificação nacional do Ensino Superior são apenas um desejo , caro
se haveria de ccrre ter erros? Mas c que se nos afigura inp:)rtante é que fazerrlo o balanço geraL este é francarrente

~

sit ivo .

A OFENSIVA REACCIONARIA DA HORA PRESENTE
Assiste-se hoje a

~ lll\3.

vasta ofensi\'a

:ias forças reaccionárias na Universidade, visarrlo aniquilar as

,"'es nela efectuad.as; rea.tperar a Umversidade a:::no

llll\3.

transfo~

1nstituição elltista,fechada sobre si rresna, destinada

a

fo!_

m.r teCI')()Crat..1.s de diversas especialidades , i.mpedirrlo que seja um in3:.I'\.llrento ao serviço da 11CJ1Ja sociedade definida

con~

ti tuciona l.rrente, é a· seu objectivo sancionado pela pJlítica do actual Ninistro da Educação . De facto quase tcrlas as ~
estr~

.lidas par.J o Ensino Superior do actual t-tin istério , partirularm?:nte o Decreto de Gestão , assentam caro uma luva à
t éqia d.J:s forças reaccionárias, que passa pelo fim da Gestão Demxrática .
(\lundo falMos na

gcst~~o

clerocrática não o fazerros abstractarrente; os rrúltiplos e ccrrrplexos problemas cem

que
i~

se debatem f.oje as escolas do ensino superior não p:xlem ser resolvidos p::>r rreia dúzia de cabeças iluminadas . San a
tervcnç.:io activa d.:~s rrassas estudantis em colaboração cun os professores, esses prcblemas não só não serão
caro serão agravados -

resolv idos

esta é uma hçào da própria v1da . A Cestão Demxrática é a participação activa de tcdos

sectores d.:1 escola na discussão e

Gcst.-i.o Dcrrocr.ítica é indisFCnsávcl para o próprio funcionawcnto normal da Faculdade e para o seu aç:erfeiçoarrento
ti fico c p::~dagógico no sent.ldo da nova Umvers1dadc para a SOC"iedade nova .

t

os

resolução dos seus problemas an colaboração cem as entidades oficiais ; pJr isso
cien
-

exactamente o contrário o espírito do actual Decretode Gestão; ao entregar nas mãos do sector do COI:"fü d~
~

te trad.icionalnente mais conservador a capacidade quase exclusiva de dirigir a escola , fará cx:rn que esta caminhe

pressad.a!rente para a degradação da vida e arrbiente escolares, para o seu funcionarrento irregular. CUanto à elevação do
ni vel científico que se prarete , .:l situação da Universidade quando o pxier era exercido p::>r esse sector do COI:"fü d~
te (atravé s do paralel~ Conselho Es<;.alar), nostra que tais praressas não passam de palavras vãs e derra.gó:;Jicas.

A RESPOSTA DO IIJVIIIENTD ESTUDANTIL
A esta ofens1va reaccionária resp::>ndeu o t-t:Jvilrento Estudentil cx:rn

.=i

p:~lítica

1m1

forte rrovi.Jre.nto de JMssas de oontestação

ministerial , e particularrrente f:ela re\I'CI}ação do decr eto de gestão . Grandes jornadas de luta se desenrola-

ram em tcdas as Acad~as. No entanto , a situação política nacional, a correlação de forças na SOC"iedade, os

apoios

de tcdos os sec.:tores da Direita,dentro e fora das eso::>las ,à politica do NEIC , não parmitiram que a luta estudantil

~

ungisse tcdos os seus objectivos . A actual situação corresp::>rrle a uma 11CJ1Ja etapa na luta contra a p::>l.Í.tica reacci~
ria para o Ensino Superior. A

llll\3.

difícil situação, em que as perspectivas e formas de luta devem ser aquelas que co~

grequem à S".Ja volta a maior parte dos estudantes, a fim de se rre.nter o carácter de massas do próprio r-t::Ni.Jre.nto

Estu

dantil . As formas de luta que, e squecendo as condições existentes, p::>nham an causa o funcionarrento normal das escolas
restringemoupo10 de IT'âssas e constituem pJr isso

1m1

caminho rruito escorregadio.

QUE FAZER?
Pe rante esta nova situação, agravada pela canpanha anti-Universidade de hoje ê pró-Universidade de ontem que
a !T'âioia dos órgãos de" .1.nformação" leva a cabo, as alternativas que se colocam são claras : para uns

a gestão

crática deferdia- se a pelarrlo à abstenção nas e leições do órgãos previ s t os no Decreto do MEIC, caro se ccrn esta

derro
atit~

de demiss i onista não se oferecesse de mão beijada aos saudosistas do passado o controle dos órgãos. representativos da
nossa escola .
NÓs optam:)S f:ela alternativa adaptada às cor.:::iições reais existentes : ao rresrro terrro que entenderros indispensável a rrobilização em . torno da defesa do funcionarrento dem:x:rático da escola e das transformações !=05itivas nela oper~
d.:\s nos últi..rros três anos , can:orresros à Asseni:lleia de Representantes caro forma carpler.entar de atingir éq..ieles

obj~

ctivos . Não se trata duma tentativa de a "transformar p::>r dentro" , não preterrlerros viabilizar o decreto do Dr.cardia .
Has "não currprir o decreto" não é um chavão que se atira ao ar cem objet i vos propagandísticos. Este não se currpre el~
gendo uma Asserble ia de Representantes que constitua um

c.anp::l

de luta oontra o próprio decreto de gestão e a politica

reaccionária para o ensino superior. O nosso objectlVo, o nosso prcqra.rM, é fazer ouvir a vontade da naioria dos es t~
dantes dentro da Assembl eia de Representantes, tal caro fora dela , nas ussserrblei as de rrassas :
- Fazer de .ll.ssembleia de Representantes uma tribuna de luta pela gestão dem:x:rática, pela dem:x:racia interna na
escola, pela defesa das corqu1st.as pedagógicas dos estudantes, ncrreadarrente no respeitante aos ttétcdos de e!!
sino e avaliação de conheci.rrentos , pelo fun::io narrento das aulas . ·
_ Fazer da AsseTibleia de Representantes, porque eleita, um órgão de oontraposição ao Conselho Científico não~
leito nem representativo , no diálogo e discUssão cx:rn as entidades oficiais e ~licas.
- Fazer da AsseTibleia de Representantes um órgão que intervenha activarrente an tcxias as questões respeitantes

à vida interna da escola, que deferxia as soluções de interesse para os estudantes e para a elevação do rúvel
pedagógico e cientifico da Faculdade, e que sinultâneitiYEnte p:>ssa pronunciar-se scbre t.crlas as outras que~
tões serrpre que tal julgue necessário.
- Recusar

na Assesrbleia de Representantes a eleição dum Conselho Disciplinar , errlereçando o exercício da CXl_!!:

petência disciplinar aos órgãos derrocráticos de gestão .
- Defender na Asserrbleia de Representantes que a escola intervenha activarrente na escolha do Conselho Direct!

- Transformar a Asserbleia de Representantes num órgão reivindicativo da gestão demx:rática, que exige dcMEIC
a consagração legal dos seis p:>.•tos minirros de gestão derocrática largc:urente discutidos e aprovados p:>r

e~

tudantes, professores e funcionários .

t: este o progra.rM can que nos apresentarros.

Pensam:;)S

que não só é um programa p:>ssivel mas ~ viável.

tanos cem o apoio dos estudantes , das reuniões de massas, das Canissôes de CUrso para a sua CCtlcretização. Será
vitória inpJrtante de tcrlos os estudantes .

<:o.!!
l.m'a

E F E C T I VOS
Antonio Dourado Pereira Correia-59 Ano Eng.Elect. - Monitor
Antonio. Jose Pais Antunes-59 Ano Eng. Civil - Monitor
Luis Manuel de Oliveira Martinho do Rosãrio-59Ano - QuÍmica
Rosa Maria de Alme i da ~ l iveira-29 Ano Eng.
Antonio Jose Robalo Jo . 5 e-59 Ano Eng.Elect.- Monitor
Victor Paulo Rodrigues Pais-19Ano Eng.
Fernando Zeferino Ferreira-49 Ano Eng.Civil
Jorge Ribeiro Frade-49 Ano Eng.QuÍmica
Maria da Gloria Gouveia Branco-49Ano Eng.Elect.
Eduardo Anselmo Mo reira Fernandes de Castro-49Ano Eng.Civil
Jose Mendo Rod ri go-19 Ano Eng.
Jose Carvalheira Machado-59 Ano Eng.Mecânica
Rosa Maria Moreira Alves dos Santos-19 Semestre Biologia
Francisco Jose Guimarães da Costa Rodrigues-49Ano Eng.QuÍmica
Dulce [{e lena dos Santos Corre ia Carapinha-29Ano Eng.
Luis Paulo Carvalho Figueiredo-39 Ano Matemática
João Paulo de Oliveira Semedo-59 Ano. Eng.Civil
Alexandre Manuel Severino Afonso Ramires-29 Ano-FÍsica
Aurelio Frazão Saragoça-19 Semestre-Biologia
Nuno Ferreira Rilo-49Ano Eng.Mecânica
Henrique Manue l SimÕes Pinto-59Ano Eng.Elect.
Jose Almiro Abrant es de Meneses . e Castro-59Ano Eng.QuÍmica-Monitor
Fernando Gonçalves Ribeiro da Trindade-29Ano Eng .
Manuel Gonçalves Ribe iro da Trindade-29Ano Eng.
Manuel João Senos Matias-49 Ano Eng.Minas
Fernando Peixinho de Cristo-59Ano Geologia
· Maria de Jesus Matos Gomes-29Ano FÍsica
Jose Pedro Fernandes -19Ano Eng.
Jorge Manuel Seabra-39 Semestre-Biologia
Maria da Conceição Morais de Oliveira Cunha-59Ano-Eng.Civil-Monit.

to
1

t a~

i l

to

..

S UP L E NT E S
Henrique Manuel Teixeira Guerreiro Figueira-59Ano-Eng.QuÍmica
Fernando Jorge Rama Seabra Santos-59Ano Eng.Civil-Monitor
Francisco Luis de Almeida Rocha-59Ano Eng.Química
Jorge Manuel Gonçalves de AraÚjo Pires-59Ano Eng .Elect.
Victor Jose Babau Torres-49 Ano-FÍsica-Monitor
Eduardo da Cunha Saraiva-19Ano-Eng.
Jose PatrocÍnio dos Santos Barradas-59Ano-Eng.Civ il
Antonio EmÍdio Guimas-59Ano-Geologia
Joaquim Fernandes dos Reis-49 Ano-Eng.Elect.
Aurora da Conce i ção Marques Maçarico-59Ano-Eng.Civil
Jorge Manuel de Oliveira Marques-39Ano-Matemâtica
Jose Augusto da Cunha Gonçalves-29Ano-Eng.
Manuel Rodrigues~49Ano-Eng.Mecânica
Deolinda Maria Rodrigues Jacinto de Azevedo-19Semestre-Biologia
Homero Manuel de Melo Marques Ventura-49Ano-Eng.Civil
Fernando AmÍlcar Bandeira Cardoso-19Ano Eng.
Fernando de Car valho Tei xe ira Gomes-59Ano Eng.Civil
Jose Alberto de Morais Pere ira Santos-29Ano Eng.
Rui Nogueira Figueiredo-59Ano-Eng.Civil-Monitor
Deolinda Maria Batalhão de Matos-49Ano-QuÍmica
Etelvina de Matos Gomes-29Ano-FÍsica
Helio Pereira Martins-49Ano Eng.Civil
Antonio Manuel Monteiro Ribeiro-49Ano Eng.Elect.
Emanuel EspÍrito Santo Mota SimÕes de Lemos-19Ano-Eng.
Maria Teresa Ferreira de Oliveira-29Ano-Eng.
Luis Filipe Ferreira Amorim-59Ano-Eng.Mecânica
Joaquim da Costa Garcia Ramos Nogueira-49Ano Eng.Elect.
Victor Jose Dias de Almeida Magalhães-59Ano-Eng.Civil-Monitor
LÍdia Isabel Ilharco de Alméida-49Ano-Quimica
Carlos Alberto Rodrigues Marques-49Ano-Eng.Mecânica

ne:

il

. n~

EFEC TIVO S

A n t,

Dourado

An t. Antunes
59
E. Civil
monitor

Luis Rosário
59anoQuimica

Rosa Oliveira
2 9 ano En;s.

R o b a l oJ o r g e
5ç Eng. E l ec t .
monitor

49 Eng . Civ il

Jorge Frade
49Eng.Quimica

GlÕria Branco
49E ng El.ec t •

Eduardo Castr a
4 9 E n g• C i v i l

Jose Machad o
59 Eng . Mec .

Rosa Sa ntos
l9sem..Biologia

Luis !:'aulú
39 ano Mat.

João Sem edo
59 ano Civ il

Alex. Ramires
2Q Ano Fi si c a

Sa ragoça
19 sem . bio ~

Henr. Pinto
59Eng. Elect .

José A lmiro
59Eng. Qu imica
monitor

M. Trindade
2 9 ano Eng ~

F.Trindade
29 ano. E n g.

P eixinho
59 ano Geo1;

Ma.ria Jesus
29 ano Fis .

J. P, Fernandes
19 ano Eng.

Jorge Sea bra
39 sem . biol.

59 Eng.Elec .
monitor

" vi to r

pais
19 a no Eng.

Mendo Rodrigo
19 ano En~.

Zsfarin o

Xico Rodrigues
• 49 Eng .

Quim o

Dulce C.
29 ano ENG .

N un.o Ri lo
49 Eng. Me c.

Hanuel Hatias
49 Eng. H i nas

São

Cunha

59Eng.Civi1
mo n~to-1<1

~-

-~ .~---------~

SUPLENT ES ------~------~

Seabrél. Santos
59 En g Civil
Monitor

Xico Roc ha
5 9En g. ~ ui mica

Jor g
Pires
59 ano Eng .
Elect.

Vitor Babau
49 ano F:Ísica
monitor

Jose Barradas
59 Eng. civil

An t. G ui mas
59 Geo l og ia

Joaq uim Reis
·~ 9E n g . E 1 e c t .

Sã o Ma ç a r i -c o

Jorge Harques
39 ano Mat.

Jose Aug usto
29 ano Eng .

M Rodri g u es
49 Eng . Mec .

Deo linda
l'? semB iol og ia

Homero Man u e l
4 9 E ng. Civil

Amil ca r Cardoso
19 ano Eng.

TeixeiraGomes
59 E n g . Ci v il

Jose mo rais
29 ano E ng.

RuiFigue ir e do
5!?Eng . Civil
moni tor

Deolinda Ma t os
49 ano Química

E t e l v inaGomes
29 ano Fis . .

Helio Ma rtins

An t , R i b e i r o
49En.g. Elec t

Em anuel Lemos
19 ano Eng.

Lu1s Amor im
59 Eng. Me c .

J. Nogueira
44? E n g . Elec t

H. Fi gueira
Eng.Quimica

E. Saraiva
19 ,1no Eng .

49 Eng .

Civil

Magalhães
59Eng. Civil
monitor

L:Íd ia Isabel
Química

4~> ano

5 ·? Eng.

civil

T e r e s a O 1 i v,
29 ano Eng.

