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Co m a realiza ç~o da Assem ' l e ia Magn a de 3ª feira, m anifesto~ a Academia,
. ~ a
uma ve z mais de forma clara e inequivoca,o seu protesto e a sua opos~ç a.o que
os f ascistas notórios desempenham funç~es ~eterminantes no aparelho escolar.
Considerada ma is uma provocaç~o ~ Ac0dsmia,localizada que foi esta quest~o
no quadro mais vasto da acção e do projecto r eacionário para o ensino e ap6s
a pond'P.râÇão as for·nas de actuação o movimento ~studa~til. pura o mome nto
a~ual e de.acordo co m o contexto glóbal em qu e se ins e r e,de cid iu a Assem~
blsia Ma gna,em vota ç~ o qu e traduziu.um con senso genera li zado~
}~Realizar

um a jornada
a)-Sr eve às aulas

d~

luta,quinta-fe ira 9 que as s uma as formas de:

b)- Realizaç~es de dois debates - o 1º agrupando as quest~es relacion~

das com a actuação do fascismo nas escolas (a acção do$ fascistas saneados
·a Uni~ersida de,a ac çã o dos grupos nazis no sacundário~a repressão que o mQ
vimento estudantil sofreu durante o re gime faacista.,.); o 2Q versando qu~~
· t~es de ambito pedag6gico (reestruturaç~es dG cursos ,acesso à Vniversidad~
saidas profissionais), que ter~o lugar res pe ctivament e pulas l0,30h e 15h
na sala 17 de Abril (FCTUC)
c)- Realizaç~o de uma iniciativa cultu1al de car~ctor vincadamente anti
fascista,à noite,no Teotr o Gil Vicenteo

2-Conti nuar a dcção de denú .cia .e condenação do fa s cismo,prolongando a
jornada de luta em período posterior,através~
a)-Do lança me nto do um tri bunal de opin i~o estudant il que se traduz
pela realizaç~o de iniciativas quo vis em debater o prob~oma do fascismo nas
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escolas,informando os estudantas.e clarificando,através de depoimentos fun
damentais 1 exposiçÕes,publicaçÕes,etc,os vários aspectos que este problema
envolve.
b)-Da realização de sessÕes de osclarec ime nto,recolha do um abaix o
assinado,sessÕes culturais convocaç~o de um E~DA,stc.
3QMandatar a D.c~,para estabelecer contac t os a n! vel oficial,apresen tan do a posição da Academia.
4-Marcação de nova Assembleia Magna após a concretização destas inicia
tivas para fazer o balanço e rediscutir 11 problema,.
Estas f oram de f orma genér ica as decisÕes da Assemble i a Magna. Nelas
se traduzem uma posição imediata e firme da Acadentia e que, sintéticamente
radicam~ :

l-Na considoração de que a atribuição de funçÕes docente s ou cargos
directivos ao ex-Reitor Cotelo Ne ~va é uma a fro nta a toda a Unive rsi dade e
como tal não pode passar em claro ,na co nside r aç~o do que ta mbém a at:ri h,d.ção de flunçÕes a outros dois san ead os da FÇTUC,Paçheco de Amorim e Si r.:(.- ,...:s
da Silva e a um funcionário da Fode Direito,Santos,ao tempo do fa s e~ ~~ ~ i ~
form?dor da Pido 1 constitui a confirmação d e que não foi considerada,um~ vo z
mais,a opini ao e o r ep údio por es ta manifestada.
2-Na consideraçijo de que esta questão tem de ser anal izada,d e uma fn~ -m.a- g 1 g_I;J_a-1 e en Gfld-&dr a~- a c-tu~..,.. ~do r-a e . n-a----po'rf-tlc ar tra c~ o n ,· r 5 o do
MEC,a qual os estudantes.,contestanda-a viva me nte,têm de apresentar fun damen
tadament e as su as alternotivas,tr.abalho que já se iniciou a nível nacional
e que é pat e nte nos trabalhos do END A.
3-Na consid oraç~o de que nas for mas de luta a utilizar,t~m que SBr CDU
ju gados os dois aspectos ucim21 foc ados , encont r and o simult êneamente form ::, s
diveBsific udas e eficazos ao nível da infor mação,do esclarecimento e do co~
bate ideológico e ~arpectivando sempre por outro lado a t6nica de unidade
do movi me nto est ud antil.
Apoiliamos po is à amplo pa~ticipuç8o e studantil na forma de luta de 5ª
f e ir a e subsequentes r ealizaçÕof e a cçÕ e s contra o projecto reacionária da
MEô~contra a ac tuaç~o da forças f ascistas nos escolas,pela democracia no en
sino.
NOTA -A D.G. l amo nta s manifesta o s eu repúdio pelo uparecimento de duas mS!

ÇõãS spo±o ..a a ctuaçÕo das Brigadas Vermelhas que cu1minou com o bnr·b a ra
ass~ssin2to

~e Aldo N9 ro,por tal c onstit uir uma acçao de índole fascista e
uma provocaç a o ao orgao máx imo da Ac adem ia.
_
A Q.G. consi do r a_que te r-s e -ia justifigado,por purte d~ Me sa, a ·n a o
aceitaçao de tais moço es na medida em que,n a o t endo i sso sido foitu ;2 o ~ n8
lbmn itaJibudJram para o objectivo de certas forças de torn a r a Assembleia r~< H.;n a
desprestigiad§ e t erem dado pfotexto,ap~sar de visiv elme nte rejeitadas, par a certos orgaos de comunicaçao social reacionários t e rem feito um apro vai
tamento de . tal facto, (o qu e condona!!)DS viv amen te), no sentido de respons 2.h_!
lizar a Academia por tais actos e naa os individuas que utilizaram a A.Ma~
gna Qmmowveículo da sua provocação.

