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Su 1 do Pais ot. estudc.nt•,s es"':ão em luta con tra a reitegração
contra a repr e s s ã o policial. contra
as arbitrari2dadas �o Governo. pelo direito �o e nsino .
o� Norte

a

compulsiva dos sa� eado s e o avanço co fascismo.

No entanto à sombra

da politica reaccionária do

nia e da mentira, os fascis t as têm vin d e
ter o Movime n � o Associativo.

�

a tehtar dividir os

assim que nn RGA de quarta-feira,

provocações aos estudantes anti-fascistas,

e l ementos da

MEIC e à custa da calu
estu dan t es e a fragme�
JSO-JC lançaram-se

em

chegand� ao ponto de afirmar aue �s car

gas da Policia de choque sobr e os estudantes de Psicologia do Porto eram
Na mesa encontravam-se quatro propostas.

��justas»:

três das quais defendiam a so

de Porto e Coimbra enq u a nt o a outra não apoiava a luta
Esta Última p�opostt veio a ser derrotada verificando-se então por parte daq u el es
que a apoiavam) o boicote à continuação da reun�ão, ac ab ando a mesa por ter que
a
lidariedade cam os c ol e g a s

dar por encerrada.

NdS ESTUDANTES COMUNISTAS DA U�IÃO DA JCVENTUOE COMUNISTA REVOLUCIONÁ que estivemos na

RIA ( UJCR )

19 linha pe lo apoio aos colegas de Coimbra e Porto

saudamos o vigor com que a rr.aioria dos e s t u dant e s

cote e provoc6ção

lançados pel�s

se opôs a todas as formas de boi

fascistas.

NÓ� EST�JDANTE.S CC.1UNISTfl,S DA UJCR SAUDAMOS A POSIÇÃO P.NTIFASCISTA

a maioria dos estudantzs da

JS tor.aram

a solidariedade cOír Coi.IT' ..n·a

e Porto.

NliS !;;STUDNr:-E.S COML

ac apoiar o bloco das prop o s t e s que

que

ap elava

�ST.A.S OA üJCR DniUr-JCI.AJ;o�· f.. ACTütWÃD OGS REVISIONcr!S
Ur:'.JeH.·i.dades h'�lltürt•-10 com isto adormecer os es
tudantes. Tentando lanç-.. o r.:ejo pela .:!pro"ar::ão dê -;!"c�v=- :=-cral, espalharam entre os
estudantes o E;spÍ"ito de cepiL.: u;a.; r8rant8 as med.:td�·s repressivas que se vem a su
ceder, prestan,io asr:!.m o '= h
..lhrr· cos !: .·vi::;:os à di-F.:iti'l.
03 e�tL: Jntes do ICEL nia est�o dispJ�tos a ac&i��r mais as decis5es ar
bitrárias do f'l':I ·:, "'Ue vco con ;._·� 'J:
l�is slern3nté::re� d�-l-�1 tos. Por isso, apai
am acções conj'Jnt:...s .c. ni"d n,lcj.cn:,J. er te 'nc de : cwt 1aS de.. luta, que levem à vitóri
a a luta dos e1tudantss.
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Depc.·: da ���e t�r

cistas afe c tos

�

ram atrair alg�.

,,_

pr�; ·�t: 4,

a

�ado
que

estur�ante . pc,::-.
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a RGA. u� grupo de e l ement o s fas
��t� ds Coimbra e de Porto. tenta
a1..:.:...o ·R:/·' '"'Of,'-'OC<:.d 1
só parà· eles. E ste me
"n:·Pe::-e····c''. cujo conte0dc é ainda des conhe

�,c;�v� t
t- .

e�ing dirigido por f ..lSC�f>+:c:ss Ho�·r;vc: u.
cido.
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Os e�tu.!a;�trs no ICeL já a:J·t.:miram urr" :>osição clara na RG.A. Nós apoiá
mos a solidariedad� com os qstuden:es de Coimbra � Púrto e ��puctiamos a politica
do
MEIC. Os estud t.l n b � s :Jo I Cf:· L. defe.1derãu firmemente as pro ;:> o s t a s uprovadas.
NÚS E�TCQAIITES COMU�ISTAS rK UJCP APELAMOS a tojos os democratas e anti

-fascistas para

qur nas suas tur. as esclareça� as �osi çÕ e s to�adas pela RGA, e que
a aualquer tentct;iva de Rt·;"crendo, repuciando-o.

respondam com ·H:-mL"ze:.

O apoio q:� a �cta e�tuG�ntil ent� a encontrar entre a populaç�o labo
riosa e a provt.1 do : 1f.Jrç .1 :! •. U-,Lc cüs i.!:; .. :dent::.:a com a luta do Povo trabalhador.
•

oo Pf:P(RJ está segura que o apo io po
espe,;:;.a: da classe operária são a· pro
va de que a lwte; --los ·-.studf..ntefl _,e irá en· lcu.Jr no vasto movi!Tiento popular que
do
Minho e ''f!ádeira se levanta em luta
pbln ��c;;; 1J:1 dos CCT, contra as desintervenções ,
contra a poli ti ca cie ::::adênc"l..� ê•O imperia �:: ..rr.t• du Governo de Soares. por um Governo
que obrigue o s ricos a pagarem a crise e c:.;e reprima os fascistas

f', UJCR,

destac.:;nvJ .o

dg Vt'l•lc:·..:; 1·d�

pular e 1!1 simpatia até "'=1ui den;onstl·ados,

NÚcleo Norman Bethune da União
Lisboa 19 de �aio de

1977
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