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... - Dois meses após 0 início da luta dos estudantes de Coimbra co:./~ r-a
a reii1tegra9ào de professores saneados enC'hi''f~'-a mais um ciclo da luta que QS
Es)udantes ?or-t'u.gueses travam conÍ.ra. ~'polÍtica e~s+.u.dantil de Gardia.

A Univ8rsidade de Coimbra foi re abe rt a !

1-.lguns professores c omprome-t idos com a pol~tica do fascismo e um min!_~
íro que se d.iz nocialista provocaram tais preju-ízos a o nor mal funcionamento da Tl!l~
'7ersidade d.e Qoimbra, que professcrres e estudantes sÇ com um grande esforço e au,S;.~
da consegui:ão recupera r o te:npo perdido.
T:cd.os os esforços feitos pela direita reaccion~ria para culpe.r os c?'Jlu
'l \stas e out..ras forças pol~ticas pela situação que se v iveu e s e vive na Ac ~1~em~~,
1aem f~oilmen.te no ridículo. A política de Cardia para o ensino j~ provocou a Un;a.
·:ersidade d.e Coimbra muito mais te~po de paralização qu.e dois anos de s>onC!.:ir ba.d.o
1roeesso revolucion~rio.

.
Conforme o PCP tem repetidamente afirmado, uma pol~tica por parte do
doverno que não tenha em linha de conta a opinião dos sectores sociais dire ctaiJle!l
~ interessados , tenue a cria r -pe rigosas &ituações de conflito ~~e não _ajuurun, ~em _
t, oonsolidaç?o do regime democrático, nem permitem resolver 7 no caso da Universi~a
$, os grav~s proolemas do ensino.
~ estudantes)aquando da luta contra o decreto de gestão de Cardia ·a~i
~àram que o a:oandono de formas democráticas de gestão das escolas r traria c omo c~p

'equencia o ~riar permanente de grave~ focos de tensão e conflito na Univers i dade ~
.~ actuaç~o do Conselho CientÍfico da FCTUG ao reinte grar no serviço docente ) rO x'f'.S
~ores saneados confirma plenr~mente a análise que o movimento de massas dos es·Gv >:'..:::_n
1es fez nessa altura.
·
Por outro lado Cardia não reconhece outra f orma de "diálogo" que nã G
seja a da !'~pressão e da coacçãoe A luta expressa em três semanas de greve g e r al ,
Car\lia resp onde com um mês e meio de "lock-out".
Às propost as de diálogo d.o s estudantes 1 Cardia responde com a pr· ; pot[n
cia, :'az t~ua raza do direito de reunião e de associação e intervem na vià. :> e siu
::antü com '.lffi referendo.
Para defender a. entrada dehomens comprovadamente ligados com a polÍti
C;-o do f ascismo na Universidade Oardia insulta os estudantes, acusa-os de reaccioii4'
~i os e depradadores de material, falseia a realidade •
. ~Qgjão dq§ Est~gantes Comunistas, responsabiliza por completo o

MEIC

ê a d~reita reaccionária na sua acção provocatqria dentro e fora da Univer s idade,
?~r 1od~s

as graves consequencias pedag9gicas que a reinteg ração dos sanea ·:ios

tr~u

x.e &os etstudantes de Coimbra.

!.- Apesar do recurso a "método experimentado" de resultados préviamen
~~~ seu referendum" não consegue afina l · essa~;tó::-ia estrondosa tão propagandeada. Nem o recurso a formas v~rias de int imidação,
't~C :;ouco as e.nomalias e irregularidades verificadas- envio de mais do que um 'boJ.e
l_:.m d.e v~to a atguns colegas f a omissão no envio dos mesmos a outros, ou o envio
ce bôletlm de voto a indivíduos hoje estranhos à UniversidaQe, ou ainda a . coacção
m0ral exercida sobre muitos outros- conseguem que a votação na falsa alterna-tiva
:li.trapas<ae os 5't%..::..c

'\. e gsrantidos, o ministro Gardia com

Como se pode ccnstatar reforça-se e engrossa o leque de estuda~ ~~ ~~c
:-ecusa a polÍtica de recuperação capitalista, agr4ria e imperialista po~e ..;.rrve;:e
oou 0 govern; PS, nomeadamente !18. sua c oncretização ao n.fvel do ensino.
..

Contudo per,samos que a s:i,.tuação actual, do ponto de vista do movimer.to
estudantil, apresenta perigos reais <'J:üe urge ter em atenção nêl s -tomadas de posiçC:o
a assumir:
- Desde logo os resultados do referendo, cuja validade deliberativa o
movimento associativo recusa porque 11 0onstitui escanda losa mist i fic a ção da democLtcia,
por n~o garantir minimamsnte a autenticidade , a personalidade e a inviolabilidade
do votof', "fornecendo ao go7erno a cobertt:.ra jÜ1'1Íiea~'para uma r :J soluç~o unilateLÜ
dos problemas, em pleno desrespeito pelo direito de reunião e as s ociação dos estus!a
ntes- mostram pelo me nos ao nível da falsa alternativa de Gardiar 1.1:-na divisão e m dois
blocos dos estudantes de 6oimbra. Gomo já vinha sendo feito 9 como afirm~ramos urge
aprofundar a desmontagem deGsa falsa alternativa evita ndo agravar a divisão estud~_n
til, tanto mais que não podemos nem devemos apressadament e qu.alifica r este ou a quele
dos blocos já que face à verdadeira causa da cris e- a não rein-tegração dos fasoistas
saneados, ~ clara a posição cios estudantes de Coimbra, tantas vezes asstwida nas ~u
as assembleias,.

3 .. - Processo de luta qu.e temos desenvolvido pelas suas oaracte ristico:>.s
massivas e prolongadas é sem dÚvida uma das mais imporJ;; a ntes m&.nifes-tações de ma s s as
que os estudantes portugaese n tªm desenvolvido nos ultimas iempos3
Não este·;re entretanto isento de errosç A UEC criticou-os na devida a J ttu·a,
Ontem como hoje continuamos a considerar que a luta contra a reintegração dos pro fe ~--:
sores saneados afronta a polftica mais geral do governo., Não ~ portanto 'L:.tl1 luta (~
cil e da qual se devam esperar vit9rias i g ualmente f~0eis e imediataso Podemos ca2a
cteriz~la perfeitamente como uma luta d.efens j_va, como urna luta de resistenciao HÇ:_
je fica claro para todos n$s, quantos lntamos p.ão por objeotivos sec.t~rios de prc'ill.O
ção individual ou de grupo, mas pele exi to reforço e prestigio das lutas estudar_",. is
e do seu movimento, quanto i:ncorreto foi semear ilusões de que uma academia s9 por
que entra em greve geral poderia fazer ce~er o MEIC e o governo. A forma como o p~o
cesso de luta se desenvolveu . ...A,·çforma como o processo de luta se desenvolveu e s.
resposta repressiva de Cardia 7 obrigau-nos hoje a colocar com clareza eomo obj eci,
tivo central da nossa luta, a questão da salvação do ano lectivo t sem contudo esmorecer na luta contra a reintegração dos saneados., Devemos saber enca:-ar esta situação com serenidade e firmeza não permitindo que se c:i.'iem assim em face de ilu,_, sõ?~ ~e vit9'rias f~ceis se~eadas no passado, sentimentos de desânimo ou descrença
WJ.ilooáa capacidade de luta e organização,na justeza das nossaL reivindicações,

4.- Face a todas estas considerações e ao relevo que assume a quest ~1o
pedagÓgica, nomeadamente no salvar do auo escolar, pr~ticamente comprometido em
todas as faculdades, a UeE.Co ·aponta para a saÍda da crise as seguintes perspect~
vast
I~_Realização de plen~rios de faculdade e (ou)reuniões de curso em que
os estudantes conjuntamente se debrucem sobre o estudo e apresentação das proposta
de sihlução da quest~o pedagtgica e da salvação do ano escolar no sentido da rea1J..,.
bP.:t·t.ura das aulas a partir de 2ª feira.

2.- Reafirmaç~o da oposição dos estudantes de Coimbra à reintegração
de professores saneados, desenvolvendo acções de repl!dio e protesto pela tentativa
da sua reintegração forçada continuando a recusar qu~is~,~r aqçÕes aventureirist a s
d3.~ecurso à viol~ncia f~sica, que s9 comprometeriam a luta estudantilo

r
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chama todos os estudantes progressistas da Academia de Coimbra a assumi···
· rem um papel activo e determinante . no momento complexo que o Mov. Est c atravessa
recusando de f~rma clara não s9 as propostas aventureiristas de greve geral de c~~
sequ~ncias imprevisfveis,bem como propostas de direita que visam dar cobertura à
pol~tica direitista do M,E .. LC~ e não permitindo assim que a sua Academia caia nu~
ma situação que porventura tivesse como oonsequgncia a desagregação e o despreE> >i'
gio do M.A.
.., .

:r· A União dos Estudantes Comunistas chama todos os estudante,s de 9oimbra a par' tioiparem massivamente na greve de hoje e na Assembleia Magna pois tal correspon~
I de afinal à melhor forma de reforçar e prestigiar as estrutU.:.as demooré!ticas do
~v~~ento Associativo
'

------~. Reafirmação
por parte dos estudantes da Academia da exigencia de um diálo
#
•
•
ser1o com as ent1dades competentes nomeadamente com o primeiro ministro e o MErn como
~ica via de resolução dos problemas desta Univ_. nome5fdamente savar o ano lectivo/
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