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Realiza-se hoje una Assembleia Hagna para discutir a situ?:,
ção actual na Acad euia.
A posição da UJCR, no seguimento daquelas que tem
desde o início da lut a , s6 pode ser uma:

tomado

é necessário nãar permi-

tir a reintegraçã o d c s f as cistas saneadas.
Ceder neste momento, deixando que os saneados dessem

au-

las 9 seria UI:tla gra nde vi tó ~-:- ia do T'Iei c e das forças de di r~ i ta

que

o apoiam nesta sua c ampanha contra as c onquistas do 25 de Abril

:tBS

escolas.
Ceder neste moLlento seria um rude golpe no movimento estudantil que abriria o caminhn ~ reintegração dos saneados nas

ou-

tras faculdades, à reestruturação reaccionária dos cursos do Ensino Superi or, aos métod o s pedagógicos s e lectivos, etc, etc.
Ceder neste mmD.ento seria permiti r que a repressão voltasse 'as escolas, nome a damente com o prosseguimento dos inquérit o s j~
diciais aos colegas da FCTUC que, no início d

a no,

im~B

iram

ela

f orça o re g resso d o s sanead 0 s.
Por tudo isto, nã o po demos ceder. Temos de continuar a luta, nã o permitindo que os saneados dêem aulas.
Possivelmen te, hoje na Assembleia Magna aparecerão propostas que, apesar de se expressarem contra o regresso dos sane a dos ,
não proporão foTI1as de luta e, na prática, aceitarão a sua

rein-

tegração.
Há que dizer que _p ropostas deste tipo são uma traição .Quan
do, em Abri--J., encetámos a g reve geral, pondo em risco o bom funcio
narilento do ano lectivo, nã o foi para baixarmo s agora os braços

e

deixarmos que esses fascistas voltem hoje calmamente ~s escolas.
Sabemos que a s itua ção não é boa.
o recuo da última As sembleia Nagna, ao levantar

'-

Ft

greve r!..§.

ral, desmobilizou o s sectores antifascistas da Academia e deu forças 'a direita.;
Trinta e cinc o docentes da FCTUC rocnsam-se a dar aulas Pfl
ra, ameaçando com os chumbo s col e ctivos, exercerem pressão no sentido de que os estudantes levantem o boicome às aulas dos
dos. O Meio tão solícito n o combate ~ nossa greve, não toma

saneapo si-

ção sobre esta recusa que 1 ela sim 9 põe em cansa o normal funci on~
mento da escola. Pelo cont :r:'ário 9 ameaça que tomará medido.s c 2.so rã)
deixemos os saneados entrar imediatamente.
r1as 9 apesar das ch<:mtagens e das pressões 9 é necessári o q;e
a luta continue. Indo ao encontro dos sentimentos expressos
pela
- esmagadora maioria dos estudantes presentes na última Ass emble ia
l\1agna 9 os quais f or am c1e re p ulsa pelo regresso dos sanead os 9 a 'UJCR
aponta a única pro pos t a que, neste mornento 9 pode conseguir esse objectivo: - manter o ü:._pec1imento dos saneados darem aulas.
NÃO

À

REHTTEGPJtÇÃO DOS SANEADOS!
'

NÃO AO· REGRESSO DO FASCISNO AS ESCOLJiS!
NÃO 'A RECUPER.,.ÇXO CJJl iTi1LTSTli NO ENSINO!
A LUTA CONTINUA!
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