CONCtUSÕES DO ENOl\ OE . 21/S/78
jornJda de

lutJ

Nas Últimas semanas temos: vindo a assistir a uma crescente agudização de diversos focos de tensão e conflito no sector do ensino,quo não p:Xie deixar do ser considerado atent~
mente :p?lo l"ovimento Associativo,no sentido de definir as necessárias linhas de resposta.
As direcções associativas não podem deixar de reafirmor que o agravar do situação do ensino

é

da , responsabilidade do Governo que, por intermédio do MEC,prossegue uma pol!.tica de

Educação contrária aos princ!.pios de um ensino ganocrÓ.tico e cient!.fico e aberto aos elementos Oriundos das classes traball10dores.
Esta pol!.tica,que o Movimento Associativo jÓ. d e nunciou publicamente no documento com
as conclusões do ENDA de 9 de Abril,não deixou de prosseguir desde essa data,vindo a pÚbl!
co novas e graves atituides que de imediato,provoca.ram oposiçQo

di;)

Movimento Estudantil e

das estruturas representativasg
-Por inte rmédio de um semanárioJ a opinião pÚblica teve conhecimento da existência
dum projecto de ''Lei de Bases Gerais da Reforma do Ensino". Quer pelo conteúdo da perto
desse projecto tornada ~Qblico (onde é visivel a oposição clara entro a pol!.tica do ~EC e
as posições nnteriorme nte assumidas pelos estudantes) quer pela forma como o documento
foi elaborado e divulgado (com desprezo pelas escolas e estruturas nelas democráticamente
eleitas),vem-se confirmar a pretensão do MDC de f a zer a plicar os seus prÓprios planos de
reestruturação do Ensino,at r avés dum simulacro de debate pÚblico.
-Nas escolas do Magistério Primário, a imposição dos exames( que no fi..rn de contas
significo a liquidação da avnliação continua de oonhe ci..rnentos) te.'11 encontrado o repÚdio
e a oposição dos estud~~tes. Para fazer frente
des no recurso

o chantagem e

cola do f-'iagistério Primário

à

a essa posição não hesitam as autorida-

intimidação,camo sucedeu no Porto com o encerramento da ~

e a presença da P3P

pêlrO

"proteger" os elementos que desejaram

fazer exame.
-Na Universidade de Coimbra,-'São reintegrados elementos comprometidos com o regime

f~

cista (Cotelo Neiva9Afonso QueirÓ e Pacheco A'11orim). A Academia de Coimbra cam importantes

tradi~es de luta, n;;o deixou de r e sp::>nder a uma provocação tendo sido um ponto alto da sun
mobilização a paralização geral de un dia, cumprid a a lCX:%.
Por ÚltimO não podemo s de deixar de c onsiderar a noto do Presidente da RepÚblica que
autoriza o regresso a Fbrtugal do ex-AL~ante .~aérico Tomáz,corno uma grave afronta aos de
mocratas e anti-fascistas portugueses.
.
6/Çescaooe loroGnto das. contas bQJ.>cÓrios
De facto,o seu regresso ·puro e sJ..Inples s~gni.t.l.OO d eJ.Xar em nranoo o JUsto JUlgamento
de uma personalid ade que sitiboliza e é r e s ponsável pelo opressão e exploração,pelos milhaP
res

de anos de prisões,ex!.lio e privaçõe s,pela morte e extropiação de milhares de jOVGns,

de democratas e anti-fascistas e do r;xJi1o portugl.iÔs em geral, G deixar em branco o justo e uz:
gente,julgarnento do f a scismo no nosso pa!s,é em de finitivo,um grave golpe na Constituição.
Reafirmando as decisões do EliDA de 9/4/78.
~ cam base nestas considera~ que as Associações do EnsL~ Superior presentes ao

Encontro Nacional de 21/5/78 deliberanu

A-1 • ...SOlidarizar-se incondicional e militantemente can os Estudantes dos Magistérios
PrimÓrios,em luta a nfvel nacional,cantre a farsa dos :exames surnativos,pela Gestão Democrática.
2-Repudiar o repetir de ocupações p:>liciais intiJnidatÓrias e repressivos nas escolas.
~pudiar

veementemente a reintegração reoente,na Universidad~ de Coimbra de Cotelo

Neiva,Afonso Quei.rÓ e Pó.checo .Amorim,fascistas de tojq,saneados pela .Academia,como grave
afronta aos estudantes,aàs democratas e anti-fascistas;

ban como solidarizer-se com a

Academia de Co:knbra na sua recusa,expressa em plenário ao regr 0 sso de tais personalidades.

C-Reafirmar o protesto dos estudantes contra a polÍtica de facto consumado com que o
MEC insiste prosseguir, no . camp:> das REBSI'RI...TIUPAÇÕFS
~IRMAR A DEI'ER'ITNAÇÃO OOS ESIUDANI'ES NA RECUSA
MA.Iffi PAtiTE OOS a.JRSOS, BEM

(X)M)

NJ IR:>.JECI'O

N3. REESI'RUI'URAÇÕFS ARBrrnf-JUAS

NA

DE CRIAÇÃO 00 ENSINO SUFERIOR aJRI'O

.- ~miJAR A DEI'mMINAÇÃO OOS FSIUDANI'ES NO SElJ RERIDIO PELAS EXI~CIAS 00 F.M.I.
NO CAMFO DAS REFSI'RUIURAÇÕES PEDPGáHCAS E O SElJ FRO.JOCTO DE PRIVATIZAÇÃO 00 ENSINO•

-EXIGm

00 ME'C O AI..ON3AMENI'O À FOFULAÇÃO ESCOLAR DA Drsa.JSSÃ.O OOS POOCESSOS DE REE§.

'I'Rl.JIURAÇÃO E CONSEQUENI'E ALAOOAMENI'O OOS Fru'..ZOS PARi'• ESSA DISCUSSÃO.

-BXIGm DO MOC,A PARI'ICIP.AÇÃO DAS ORGANIUÇÕBS :R.EmE.SENf.'ITIVAS OOS ESI'UDANI'ES 00 COli
SEIHO NACIONAL IDE ENSm::> SJPERIOR. ·

-Insistir na vinculação das AAEE a desenvolver esforços deunificação e organizaç5o
por sectores de Ens~f\(Letras,Medicinas, ISE 1 s ••• )~ semelhança do até agora realizado ~

las Eoananias,ISCA 1 s,ISSS 1 s,Psicologias e Magistériat~,no sentido de responder global e ef_!
-ea:mente Ô=-arbitrer±edade~ das ree-strt.rturnçõesc:=- -.:Decorrente destas deliberações,o ENDA decide ain:la:
R REALIZAÇÃO DE LMA JOHNADA NACIONi'L DE LUTA OOS E'SIUDANI'ES

cem os seguintes objectivos:
l..t.Jm.a grende mobilização dos estudantes para o debate sobre os problemas que afectem
todos os estudantes, nomeadamente a

Lei das Bases Gerais da Reformn do Ensino", as eestões .

11

pOO.agÓgicas e as reestruturações reafirmando a determinação estudantil p:>r um ensinç> d~he
c~ent.u:.

-Que se organizem esta semnno. formas de solidariedade cem os estudantes dos Magistérios em torno do problema do avaliação de conhecimentos e do gestão democrática.
2-Dar ainda a esta jornnde o sentido de :protesto enérgico contra a decisão do Presidente da lrepÚbli.ca que permite o regresso a Portugal do ex-Almirante fascista .Américo To-

más,ban o:mo contra o o:xnplacêncio do Governo perante o recrudescer do. arrogância e activicla:les da extrema direi ta fascista.

-Lemçar a nfvel Nacional um aba.i.xo-assinado que congregue o repÚdio dos ostud.;mtes
portugueses perante aquela ati.tude do Presidente da RepÚblica.
-Realizar ainda durante a semana,debntes,exposições e outras reelizações de ordem

cu1

turel . que atestem a luta dos estudantes portugueses p:>r aqueles objectivos.
' Por hltimo,manifestor

à

a:ITP-JN,o. disposição de nos integrarmos no m::JVimento de resi:!

tência popular contra as actividades fascistas,muito concretamente o regresso do ex-Al.mir~
te Tcmás,certos de que a a::ITP-IN traduzirá os sentimentos
sucessivamente espezinhados.

anti-fascistas do povo português

