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Os estudantes de Coi'Ilbra estiveram em greve geral mais d.e 2 semanas e vai par~t quinze
dias que Cardia encerrou a Universidade .. ~ luta ·dos estudantes de Coimbra, o M::i:UC r e spondeu
oom a repres<:lão e o lock~-out. A nossa movimentação de urna luta c ontra os sane.ados., avançou
para uma luta contra os saneados e pe l a reabertura da Universidade. O lYIEIC acena c om um referendo corno forma de reeolver a se~ contento este processo - os estudantes recusam a ingerência descarada do M:EIC no movirnBnto associativo e r..os seus proc eGcos democrãticos de deci
são. à repness~o e à cal~nia a Aca-demia tem r espondido com serenidade e firmeza.
~ntretanto esta situação a prol ongar-se traz pre ju[zos incalculáve is para o prossegui
mento do ano lectivo, que pode 0hegar e.t~ à sua anulação; os estudantes recusam entretant-o
qualquer processo de passagem administrativa.
: cont i nua na pág. 2 )

/

O CAD~RNO REIVINDICATIVO QUE
NJI:O DISCUTDTOS
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Perante esta situação a U:NI1f0 DOS EST.UDA.NTES ~OMUNIS'f1AS manifesta-se no 3entido de que
a :fil"meza e serenidade dos estudantes seja e.companhada pela exigência firme
de abertura. do
... ~ AA~"
.
diálogo entre o MEIC e os legitimas represent a;ytes dos estc;.dan"t.es, a d 1recçao a.a -_v.
Desiludam-:=.;e aqueles que pensam em vitÓJ'ias fáce1.s o·c.. no derr'tlbe do gov erno.

Aliás não move os estudantes d.e Coimb::::-a , qualquer int; enção de derrubar o governo pois
sabem que na actual correlação de forças polÍticas a aJ:ternativa a este eeria um governo air;
da mais à direita~
Se as intenções de certos senhores de trazerem o Movimento Popular a reboque das lutas
estudantis, é esta q. do derrube do governo 9 desi ludarn~ -se ·também, pois o Movimento Popular, a
classe operária, sabe compreend.er a actual correlação de forças, sabe a força que tem e que
a tarefa do ' momento é a de reforçar e alargar as lühas de defesa da re·;_roltwão dificultando
a polÍtica de recuperação capitalista do governo e a ofensiva da direita .
A Única via que o governo tem, se que r ~1e a sua prática se c oadune cem a de ma gove~
no democrático ~ a de abrir o diálogo com os estudantes.
COLEGAS:
A União dos Estudant es Comu...'1.ist2.s diz a todos os estuél.antes de Coimbra - ganhar a hata!.
ha do di~logo est~ ao nossc alcance; há que l ·d ar nesse sentià.o.
Nós nao queremos as passa&rens administrativas r,~as também não podemos perder o ano lectivo.
NÓs não queremos os saneados!
A Direcçilo Regional da UEC
do E~s. Superior de Coirr,bra
oooooooooooooooooooooooooooooooooooc ooo oo qo o~o~O QQOQQQ O
~o~o~~--~--~

O

Codcr~no r~. c: i v indic:u ~- i v o
I rn
I oc·
_; '
d :c ,_, lJl-1'

que
No ENDA. de

I~· r·-

15 de Maio em Coimbra foi

a-

·.J

superior não tenha. sido pelo memos di'.T"l.+ lgado
M:::~,gna

provado pelas AAEE presentes um Caderno Rei-

antes éta

vindicativo a levar às Escolas para depois se

ser aprec iado por todos os estudantes$ Não

apresentado ao MEIC. · Mu.i tos saberão da sua e-

queremos dizer com isto que estej amos em de-

xistência mas certamente muito poucos em Co-

sacordo com a maioria dos pontos do Caderno.

imbra e mesmo a nível nacional terão conheci-

Pensamos entrc"t:1nto que é um erro profundo dG

mento do seu conteúdo.

análise colocar reivili.dicações imediatas co-

Em Lisboa ele foi apenas discutido numa
Escola; no Porto ainda não foi

discut~do

em

m~

daado assim a possibilidade de

a reabertura da Univ. de

Coimbr~

Rui Gomes, só para dar um exemplo.

da Última AM e depois apr~vado sem que prati-

Seguramente que uma discussão

vo~ta

havid~

qualquer discussão à

deleo Nós não podemos estar de maneira

san~

ados em pé de igualdade cem a libert ação de

nenhuma. Em Coimbra ele foi lido no princÍpio
camente tivesse

sem

m~is

pro-

fun.da deste C. Reivindicativo entre os estu.dantes teria permitido melhorar em muito es-

nehhuma de acordo, que uma coisa tão respon-

te documento, inclusivé na forma como as ret-

sáve l como um C. Reivindicative que se prete~

vindicações são apresentadas, transformando-o

de seja dos estudantes portugueses do ensino

num verdadeiro
tudantes, o que

- o oo -

instrumen~o

n~o

de unidade dos es-

a contece neste momento,

~----------------~-------------------------------------------------------------- -----~ ·

R eForc:(Jr--- o ur1dode

Prosseguir a luta pela reabertura da U. Co
hoje por o encontrar de formas concretn1:JJ3
de e~lidariedade dos estudantes de Lisboa e do
l"orlo.
Foi este o sentido da recente jornada na
oio~l de luta e foi também em torno desta ~es
tão que a Última Assembleia Magna se debruçou$Porqu.e nesta AH a posição da UEC não fioou inteiramente clara, mercê da entrada de um
requerimento que precipitou a votação, pensaQU')fl l>portuno e neeessál'io clarificar as n0ssas
perspectivas f~ce ê>o con~inuar da luta, parti
cul~mente as perspectivas nacionaiso
A solidariE:Jd.âde dos ea-~u.dan-tes de Lisl::•oa
e do Porto der1feDP-De~altó.:ili: :l16R~8.r e.travês de ±·
t<>~s massivas, deve ter em linha c".e conta a
situ~-ção concreta e::istente nas dive!'sas EHcolas J deve ser inserida na luta que os nos-8Q8 oolegas deser~rolvem pelas suas rGivindica,... especl'r·loas. NOineadamente e' de capital im
çoes
po~t ância que a manifestação a realizar na pr6
~L~a quinta-feira seja uma prova de força e c;
~são do ME e mostrar de forma mnequívocaaso li
de.riedàd':> dos estudan-r;es de Lisboao
~as Escolas há que desenvolver um gr~de
trabalho de esclareciment!:D e de mobilização es
tud~til que possibilite avançar com confian-ça e determinação para forrr:.as de aoção que dêem continu idade à luta que o ME noje trava.
Neste sentido pensamos que a greve nacional é hoje uma perspectiva, c· que devemcs con
s iderar hoje seriamente~ No entanto o envere-da:r por esta via idplica que pesemos responsávelmente as condições existentes e que lhe a~
pontemos objectivos claros e mobilizadores e
que s e defina d'3 forma realista a sua duração.
C<:\s t~ contrário cor::._'e-se o risco de se av<=mçar
pal'Q. 'llllla fol'ma de luta que o ME e as eui\o:'l -Js-

trutuxas nao têm capacidade de fazer cumpri~
e respeitar intei ramente .
Por i sso, nos oporemos e con~inuaramoc
a cpvr 3. greve nacional e ilimitada como *
nica alternativa de luta.Por isso , discordamos no essencial do conteÚdo do apelo aprasdntado pelo Henrique Fernandes :na Última Al(•
Tal apelo ao afirmar que a única via 4
a ent!'ada imediata em greve geral Y.tacion 1 e
ilirnitacla até que o governo e o MEIC reou$rn
e aceitem os pontos do C.- Reivindicati'\F., arprovado no penúltimo ENDA, o ignor2r ~Gtalme!!,
te a realidade existente e não temmo~ em o~
ta o estado actt~l do I~o Basta lembra rmos
quer 1 por exemplo , em 5 Escolas da Academia.
de -L isboa, foi aprovado em RGA, por preposta da direita reaccionária, o apoio a polÍtica de Cardia e a recusa à sol idariedade com
a luta dos estudantes de Coimbra.
Não é com a~á~ise~ug~~~ití~~~~s~s~R~ç~
com apelos demagog1cos exlstentes em mtnieJif
i!.:scolas do país.,
Há aue trabalhar no sentido de alargf~~
a mobili;ação eprofundando a unidade e retirar à direita campo de manobra que neste momenta dispõe no s e io do MEo
Para tal ao definirmos e aponta~ mos AB
formas de luta, temos que estar cert vs que
elas correspondem ao sentir da maioria doe
estudantes e que serão um importante contributo para o esforço da unidade e combativi~
de do ME.
SÓ assim derrotaremos a direita nas .O!
®a~ Escolas, só assim criaremos condiçõea
para que a luta que travamos possa sair vitoriosa .

PaliO

- o o o-

imporronre vit-ória dos esfudonre s
do er1so sectJrldór(o! o mete r c: c ~.J o !
_,

~ significati~o que o novo despacho do r~rc, sobre os pontos de exame, tenha surg i do n ·
mome nto em que dezenas de milharea de estudantes, por todo o pa~·s afirm;ivam o seu rep~di o P!.
los pontos nacionais de exame 9
Sem a ampla movimentação ~Qe em torno da luta contra os pontos nacionais de exame se ~
aenvolvem e que teve os s eus pontos aHos na entrega de um baixo assinado com mais de 50000
a.Bf:' ir> t'.lras e nas jorn;:o.das do cEa 18 9 não t c ,~:i e. s .ir'l.o f' 0rs ::"'; <:>l trar>::;f.-::::W?T e. <?t7+.l, rJo ~ ;~j -;:-. ~ _ ,
..ie :tn-:...rarl.3i ge:.1;:;ic;, o r eou.s a a.e di ~logo do I·ZIG numa acei taçâo através deste despacho de urna
parte fundamental das reivindicações nomeadamente ao instituir condições espec iais de avaliação final para os estudantes que não deram todo o programa m~nimo, ao determinar pont r s po~ es cola aos estudantes Ql,1'2. tiv or ; :>.í."\ ·:n~ n,q ;:; ele lO s eH:a::ms de aulac: , •••
A Comissão Executiva da
Comissão Central da UEC

~--------------------------------------~--~~-----~---, ·-~~-------~----·----------------~~

ur:_c
4
--------~--------------------------------------~--------------------------------~-----------Realizou-se novo ENDA no passado domingo em Coimbra com a pres ença de 19 AASE d~ Ensino
Superior. Depois de ~~ prof~do debate da situação foi de cidido~
l.Reafirmar as decisões do Plenário de Lisboa e da RIA do Porto, no sentido de que até
à prqxima terça-feira o governo se deve pronunciar pela reabm.·tura imediata da UniverE' idade
d.e Coimbra, sem saneados, e pela abertura ao diálogo com as f..AEE , sobre o Cad.erno Reivindica-

tivo
2 .A n~o ser atendida esta exJ.gencia, e perante a recusa ao diálogo, os estudant s s se io.
obrigados a passar a formas de luta mais avançadaso O ENDA ~~opÕe desde j~ aos Plenári os de
Lisboa e Porto qn.e, estando criada essa si"tuaÇãot se aprove a entrada em gréve. Tal gr·eve d~
verá prolongar -se até ao prÓximo fim de semana, d.e.ta em q·,_,_e se realizará novo E.~DA em Coimbra,
pa.ra avaliar 2- situação e propor novas f ormas de lu.ta E: que podeT'á rassa:::' pe la. corr;,rocaç.ão de
Plonários das 3 Academi~s.
3.!•1anifestação em lisboa 1 não nacional , em local a definir :çelo Executivo Nac ir;,nal eleito neste ENDA (AM e l'1esas dos Plenários do Port o e Lisboa - Flli>, I SEP, Letras do Port o, Oomissão de I.nta de Psicoêogia, C·Lências de Lisboa, ISCSP t ISE) e depois de auscultação e,o Sindicato dos Metalúrgicos. Apelar à solid.ariedade da CG'T?-IN e outras organizações de tr ~J.)a.lha
dores.
4.Re formular a redecção do Caderno Reivindicativo, destacando os pontos essenciais. Ape•"'"
lar â. r~aliz ação de RGA's para sua discussão e também das formas de luta.

5· Reivindicar a realÍzaçao de um e -ate

te~ev1 s~ôna o ~~

6.Contactar estrut,ll'as do IriA do secundário e do CÍvico para c oordenar formas de luta..
7.Informação e esclarecimento da lut a de Coimbra! bern como a. -cecolha de flmdost em Jornadas de Solidariedade.

~~Q~~QEQ_~Q-~1E~~~IO DA ACADEMIA DE LISBOA

----------------=---~====~=;=======~========

Realizou-se na passada quinta-fe i ra um plenc{rio da Academia de Lisboa q~e é considerada
como o maior dos ~ltimos tempos, com roais de 5000 estudantes~
Ap9s prolongada discussão foi aprovada uma proposta que não transcrevemos r.a ~ntegra,
por natural falta de espaço, mas cujos pontos mais impo:::tantes

sãor

l. ~olida.riedade com a academia de Coimbrat com Psicologia d~ Porto e com a luta dos
didatos âUniversidade contra os n1~eros clausus e o exame de aptidão.
2. Entrega de um caderno rei~indicativu ao Meio e exigência de reabertura do diálogo
parte deste.
3 .. Se tal nao acontecBr, antrada em greve geral na 4ªfeira• dia 25, com realiza qão de
um Plen~rio de Academia nesse mesmo dia para decidir da duração e carácter da Greve Geral,
4. Foi ainda decidido apoiar a manifestação nacior~l 5ãfe ira em Lisboa,
L€ salientar a recusa por parte dos estudantes de Lisboa às ~propostas irresponsáveis da
greve geral ilimitada que conduziriam inevitavelmente o ME para .um beco sem saída, bem coma- &
atitude extraordinariamente responsável de exigir a abertura de formas de di~logo entre ~
t~io e as AAEE, Únicos e leg~timos ~epresentantes dos estudant es.
O Plenário da Acadenia de Lisboa é ainda uma notável manifestação de solidariedade oam
a. luta que os estudantes de Coimbra travam pela reabertura da Universidade e contra a reentre:
da dos saneados.
( 0.1"\nt. i nua nM 6
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I~terve.nção

t)

de Zita Seabra memb r o da comiss2.o executiva
da corr; :;_s s ãc' c e nt r a l da m!JC

Senh~r

Presidente,
Senhores Deputad.os 1

Na passada sexta-feira o Sr. Mir~istro ela E<1u.eaç.ã:o deu o1:dern de en~errament o da. Univers i
de Coim-bra.,
Uma tal l\IE'· dida 1 não pod.e dcixur d.e suscitar a mais viva atenção do;,; e st~d.a.ntes.~ pa.is,
prcfessor·ea e demais trabn.lhad cr·e s da Unive r sidade e me!'lr,w do paía ..
As c "ndiçÕeg que a acomr..anha.ra.m a inda mais gl'ave t o:'~l"'arJ a dit11ensS:o da tal de oisal'll~
Efecti'J'ameute, prote ssores e estu.cle.t:i~ es foram surpreenà_i ~loo por es ·~a medida que n.ãe se
pf"4e deixar de cla.ssi fica.r' de reJ:lr Gss sva pois os Órgãos eleitos e r &presentativos ds M-.a.demia nâ>1 foram ouvidos nem consultadoo. ~o is ele, vem agudizar ez-t:,-err.a;r\çmte a situação de r;d
t~!" preocupan·~e, pondo em risco a or dem· e alegalià.a.de democ,:-á;t ica , pondo en. risco o ::tL\0 le('ltiv" e os esf~rços deeenvolvidóls d.i.u"B.nta todo este tenpo por q:;..o se 1'2.000 e s tudante ~ e t odÇJt~
~s professores( ••• ~
·
( •• ,)A I'Bspost a do governo a urna luta eotud.antil, na qual se vinh a a m::mifesta..l' i;te{fJiV'OOamente a grande un:i.dó.de da Academia, emborc:. q:u.al quel' de r1Ós pud.esse e es"t1.vesse :10 s eu d.i ...
reit"' d.e discordar dos objectives ou das forme.s de l ut a , só poieria da1·--se atra•1és de J.iálog" e do respeitf.\ pelas estru:turas estud.a.:n.tif~ r ep:re s ent ativéls , na d.iscu.s~oo e no con.'fl:cn:t•
ideias.
O MEIC següu ou·i;ro caminho= o elas medidas r epr essivas éncerr·ando a Univérsidade; n da
mistifinél.çãD e cahinia 1 servi~do-se para isso das câmaras de televisão, o caminho da a .. iB a ça,
e do inqualificáve l J.iálogo at!·<.w8s cleum 11 referend.um" dom iciliári o qu e_, como já fni dito, 11
jurid.icamsnte !'!.em 1 1 diabo le.mnrava1' ( •• Q)
1
• • • ) Não p0d.e ficar em silêncio desse di s curso q\le estan1os a. referir a tentat.iva vã de
desprestigiar os Órgãos representativos dos estudantes e em particu lar a AAC e a Assembleia

Magna( ••• )

' · • •)A resposta dos estudant e s unive l'sit á rio s ele L~.sboa, ?ot-t :::> & Co imtra.e dos d~.centÇG
3 Aoademie.s e Uti\a r-aun iã.o cios pr ofes s,.re G de

de Coimbra, foi pronta. Uma jornada de luta nas

Cnimbra, que através d:)s mais eminent e s doc en;ji~s e intelect'Uf}is pr'lr·tuguese8 o abaroaid~ e~
tre outros a mail'\ria dos pro13essores que faz em parte das Assembleias de F~presentantes, t omaram um a clara posiç~o sobre os acontecimentos que nã o pode continuar a encur.t r a r (",4111~;:; Ún.i•
ca resposta ~ monÓlogo televisivo do Sr. Ministro da Zduc ação~

'
. . . . ·,

ESta resposta é tanto mais important e, qt~anto os estudan.tes portUgu.e:3e s com UJ;; pe~adv
pentid.o de responsabilidade soube~·a.rn manifestar. a sua solidariedade c om Coimbra e r e cu:;arnn.-se a embarcar em propostas aventureiristas e irres ponsáveis que poriam em perigo o seu Jío;;·i,mento.
e teria.I!J. cor..sequ8ncias graves para a jovem democracia p!h't1.4guesa~
1
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O encerramento da Uni'tersidade d.e Coimbra não é um oaso isolàdo,. Ele insere-00 numa P~ f
lÍtica d.~ MEIC que estê: a ter graves c cn.se~ênc:i..as. O que se passou m.: dia ll de Ma:i.., lJ.C Por- to, em que urna vi olenta carga policial se abateu sobre e st udantes u.n:.v e rs~tários de Pr;; í~olv- •
gia e perante ~ pasmo e indignação dos populares que iam a passar n o local é ~ exemplo evidente( ••• )
( ••• )Nã~ S't'..bimos a esta tribuna para fazer especulação sobre os acontecimentos mas pa.N<dirigir uma reclamação ao governo e um apelo à Assemble ia da RepÚblica.
hcdcmtes nã.~
Façamos tudo parat que não se perca um ano académico para QUE: milhare~:~ de
vejam defra~dados AS e sforços desenvolvidos num ano de trabalh o por medidas a rbitr.iriaa de
MEIC .
Isto preos'!tpÕe a rea~ert"t!.ra imediata da Universidade de Coimbra. A suspensão do ·; pefer é'i;
dum" e a suspensão de de cisão tomad.a em rel a&ão aosprofessox·es que os estudantes nã<" aceitar. 1 ,.
abrindo ~mediatamente o diálo go. Os estudantes têem manifestado public~e nte o desej~ de di~
legar,. Há que exigir igual corr~spond,ência da parte do gover·no e , em particular, do ~t ~""'
da Educação .
Zita Seabra -

19.5-77
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GREVE GERAL I LIMITADA

NlrO f

====~======~=====~~

A anteceder o Plenário da Academia de Lisboa, realizaram-se RGA 1 s e AGE~s em quase

das as escolas de Lisboa~

to-

Vamos procurar fazer um balanço do qu.e aí foi decidido.
A proposta sa~da do ENDA, de greve ge ral atf à satisfaçãfl do caderno. reilt:indicatívo ~
Jaaé foi aprovada no ISE. Em letras, ISEFt Artes Plá5ticas, Hospitais Civis, ~noias e. lSCAL
foram aprovadas prop o~tas de solidariedade de luta, ~~e repudiava oont urlc a p~oposta i~rGIP~
. .vel de gréve geral ilimitada,. Em Fatm~cia, Agronomia ~ I~lflli *' 'Técnico e Il:mL (dia) foram ap~ovadas propostas de direita ~le afirmando-se e mb ora CQLt ra o ence rramen~ o da UniversiQ&de
de Coimbra recu.savam qualquer forma de s olidariedade c om Coimbr a ..
Com efeito, ao mesmo tempo que afi rmav am a sua s olidar ied&de activa com os s eus colegaa
de Co:LmbrA. e 0s ont7'0 ~ Pf;~·wl~.ni~Pi" A1Yt 111+?. ~ 0~ e s+:ud?.nte 8 0.8 Lisbo:::~. nr onu.n:i.avam....ee t arn.~m eatllag-o.d.ur amen';;e c.urú-.ra b. ê:.d.cpç~c é:.8 pl' Opust as d e lu ~ o. U'!:: ê alL:>·~o.d -,
A greve geral ilimitada de t oda a universidade p ortugQe sa~ proposta esquerdis t a saída
do ENDA de 15 de Maio em Coimbra e que não tem em conta a em a si-tuação real das esc o ~.3.s, I\erto estado de esp~ri t e da e s ma ganora maioria dos setudant e s r abrindo a porta a uma. der:-:--ota fJS4o
irondosa que apena~ facilit aria a acção do Me ic e da ãlllreHa 1 foi recusada numa ol~ de~
t:ração do Movimento Estud.ant il...
·
·
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AS:: IECISOES DO PLENlRIO FDRAM CUMPRIDAS

~~~~=~.,..-=:;::1=~~==

Na passada terça-feira e inte~d~ aa Jornada Nacional de luta contra a pol!tica ~ Cif
dia e üe solidariedade com os estudantes de Coimbra em luta, a Academia do Porto entrou em g
. greve geral, apenas contestada a 5~ em Medicina e em Farmácia •
••;;; DE0 :\1\Ãll S Dr ?LE~l~ÃRJ
'

toa.

'

"'fi'OnAi.'1 nn\PIG D.tl ~::~

A d&çisê:o de greve geral tendo sido tomadanno plnário da academiaC:U·ilir/8.âs mais

caDOOrf1

Aa AaaQOia.ç9ea do PPD d.esolilda.rieeta;N,..e moatra.Ddo a BQ& verdadeira taae. A ciireite, IQ&J
oou RGA' a em muite.s ~soole.s me.s do OOil8egu.iu os seus intentos.- Xlepois da estrond.oaà de~
~e o~ estudantes de Psicologia infligiram a.o MEIO, recusando massivamente os testes e inso~
':t;)es n c C-o-,;er-no Ch:'\ :.., ~-. rles t. G. rr.agn:ff'ir.c, :'"'I"!"l.2 2..c: d.CJ T.;::.".; n. ~ o MI.\ l'lai. m.aü· rt;lforç8d0 !\.O Porto e
a cees~o e unidade dos ~studantes aiar~e a S~?Otorat~ càda vez mais v~stcs.
A\TANTE;ACADEMIA DO ?CRTO.

