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ENCONTRAR A RESPOSTA JUSTA NUMA WTA A DESENVOLVER

NOTA DE ABERTURA
Letras é uma escola em luta, mas
mais do que isso é um exemplar

de

luta.

para cuja transformação

t~m

de unir

esforços. Para que ,na aI tura

pr6-

pria saibam de que lado devem estar,

P erante um inimigo possante,
acepção do poder que ainda lhe

na
as-

siste,mas cuja força varia na razão
A nversa da natureza da sua persona-

e para que até lá cresça dentro
si aquela energia criadora,

frater

nal e combativa que caracteriza

os

democratas. E que além disso trans-

iidade moral: esta sim desonesta ,

forma,ao seu nível específico,

cúmplicc,numa palavra,prepotente.

coisas e as consciências.

Os estudantes de Letras sabem di

de

as

Por isso os estudantes de Letras,

sso. E sabem também da força de que

ao mesmo tempo que defendem as suas

dispõem;que não lhes advém da razão

conquistas,recusam hoje aquilo

a

de serem o sector mais avançado

que Lénine chamava o "heroismo

do

du

ma frente que se bate pela democra-

berro". A sua acção tem apontado

tização da so'ciedade portuguesa,po,!

objectivos mais amplos,onde em

que o não são;mas que radica na ex!

do voluntarismo duma resposta

g~ncia

a taco,que "deixa a iniciativa

hist6r1ca de existirem enqu-

• l

a
vez

taco
ao

L

~

anto núcleo progressista de interve

adversário" e se esgota num vazio

venção no seu terreno pr6prio da lu

tordoado,ganham corpo processos re!

ta de classes: na Escola. Dente

de

vindicativos estruturais,que virão

gr~

a afirmar-se dia a dia,respondendo

uma grande roda, afluente de um

de rio ,mas espelho de uma realidade

eficaz e claramente

As

teremos de enfrentar.

situações que

A PROVA DOS 9
Se esta perspectiva,que substitui
o sensacional pelo educativo,têm
não

co~respondido

vos,nigu~m

resultados

ou

posit!

melhor para responder

do

que os estudantes de Letras:

-Que paralisam 2 Faculdades em peso (Coimbra e Porto);
-Que se mobilizam às centenas e milhares para discutir a sua situação
.~

(Lisboa,Coimbra e Porto);

- Que apresentam alternativas globais à reestruturação que lhes foi iro
posta

e massivamente reclamam o prosseguimento da luta e o seu

fund~l e nto

pela realização dum Congresso Nacional das FFLL;

apr~

(Lisboa,

Coimbra e Porto);
-Que objectivamente sensibilizam toda a opinião pública para

aquilo

que se passa (Lisboa,Coimbra e Porto);
- Que aos niveis mais restritos se erguem em peso contra situações de
flagrante absurdo e injustiça;
(1 2 ano de Hist6ria de Coimbra)

,

O
o

ULTIMO GRITO ccMEC PRIMAVERA - VERÃO)):

decreto que institucionalizou os novos

curso~

de Letras admite a

sua insuficiência no pr6prio texto. Mas apesar disso promulga-se.

Para

criar,que disso não haja dúvidas,grandes dores de cabeça aos estudantes
de Letras:
-Porque lhes é retirado o bacharelato a partir dos inicios de

7'/80;

-Porque àqueles que ainda o possam concluir para o ano (os actuais a
lunos do 22 ano) é para tal exigido um número de cadeiras na maior
parte dos casos impossiveis de atingir (caso do curso de Hist6ria:15
cadeiras,quando,nos moldes actuais,nos 2 primeiros anoB,em conjunto,
somam 7);
-Porque p~a os actuais estudan.es do 22 e J2 anos se licenciarem
conforme o novo plano (em 4 anos) precisam,em diversos casos,de fazer
um nivel incrivel de disciplinas num curto espaço de tempo: em 2 anos

(para os do actual 22 ano ) ou num só ano (para os do actual Jº ano).
Se o não

~izerem

deixarão, p ortanto , o curso a meio;

-Porque a colocação

pr o ~issional

~ica

pós-licenciatura

meaçada para a maioria dos estudant es atingidos pela

seriamente

re~orma

~

(08 do

l2,2º e Jº anos) ,uma v ez que h av erá um curso de pós-graduação de 2 a
nos (aonde s6 terão ac ess o os e studantes com m~dia não in~erior a 14
valores e a inda a s s im sujei t os a n umerus clausus!) que dará priorid~
de de colocaç ão no ensino;
- P orque a diversidade das

mat~ ri as

que estudarão

~icará

seriamente

limitada com a redução do leque de cadeiras de opção e consequente
condicionamento da vocação interd is ciplinar de muitos dos seus cursos;
Porque estudarão nas

p~ssimas

condições hoje suportadas pelos estu

d antes do actual 12 ano,quanto a mat érias,apoio

bibliográ~ico,etc;

-Porque os que conseguirem acabar o s eu curso saírão

~ormados

numa

Universidade destinada,ao que tudo indica,a morrer e a ser substítui
da pelas actuais Universidad es Novas ,o que não deixará de lhes levan
tar a curto prazo numerosos problemas designadamente no mercado de
trabalho ;

PARA O ANO QUE FACULDADE ?
l

Temos ainda d e perguntar : c omo será
possível aos Conselhos

P ~ d ag 6gi c os

e

Científico (uma ve z ma is tuc10 o resto
fica de fora) definir,sem grande de sta
bilização da actividade escolar,os regimes de equivalências de todos os estudantes,atender os inúmeros casos individuais,~azer

funcionar to d as as no-

vas cadeiras,etc?
No campo cada vez menos cultivado d a h o nestidade não há resposta
sitiva possível! " Daí que não seja

di~ici l

p~

con cluir que:

Em 78/79 as F aculdad es de Letras serão es c o las em
são, a caminho do retrocesso pedagógico e

pro~unda

ci e ntí~ico,do

do desemprego juvenil e da elitização d a compo s ição social

convul
aumento
dos

seus cursos.

QUE FAZER?

CONTRIBUICÃO
PARA UMA RESPOSTA:
,

Desiludam-se os espíritos
ma de

con~usão

estreitos e ciescos que pensam que no cli

porque a Faculdade irá ne cessàriamente passar os estudan

tes progressistas desta Escola serão um elemento perturbador ou sequer

abstencionista,contagiado e vencido.
A delimitação mais rigorosa do nosso campo de intervenção pr6prio não
se associa qualquer demissionismo. Pelo contrário! A luta que juramos
continuar a travar será diária,persistente,corrosiva:
-Nova porque diversific ada;
-Unitária porque aberta;
-Vitoriosa porque justa;
Por toda a parte,nos orgãos directivos como nas estruturas de curso,
nas A.G.E.(s) como nos Departamentos,nos anos como nas turmas,as

vozes

daqueles que defendem os reais interesses dos estudantes erguer-se-ão; e
desde já:
-No Conselho Pedag6gico,que terá de,em conjunto com o Conselho Cienti
fico,se debruçar sobre esta questão a curto prazo;
-Na luta que hoje travam os estudantes do l~ ano de Hist6ria,devido à
nova cadeira de Hatemátic as para as Ciências Humanas;
'.

-Nas comissões de curso;

-Nos contactos com 'as estruturas representativas dos trabalhadores-es
tudantes;
-Junto da opinião pública,jornais e R.D.P.;
-No }'!EC,através da audiência sugerida pela A.G.E.;

=================
A T E N li Ã O:
=================
Realiza-se na pr6xima 6ªfeira, dia 9 às llh, na AAC, uma reunião entre as ')irecções Associativas das J FFLL (prece did a na 5ªfeira às 18h ,
por wn encontro da Comissão Coordenadora d e Coimbra) aberta a todas as
estruturas nacionais que queiram participar. Reunião que permitirá:
-Acertar o processo entre as J Escolas,
-Preparar a aurüência conjunta com o HEC;
-Definir as formas de acção até final do ano lectivo ( designadamente=
iivul gação do decret o e sensibilização do~ estud antes e opinião pública
em geral):
.
-[niciar a preparação de um vasto programa de intervenção par~ todo
o ano lectivo d e 78/79, nomeadamente o Congresso Nacional das F FLLj

-----------------------n L T T MA H O R A
------------------ ----------------------------

JI:CRETO

,TÁ

CHEGOU! CARDIA AO VIVO!

Um colaborador do "Intervenção" surpreende Cardia revelando ao seu.gru
po de trabalho secreto um aspecto até aqui desconhecido da variadíssima
gama dos seus vastíssimo s recursos: as suas potencialidades musicais de
raíz propagandística aplicadas ao produto de excelente quilate que acaba de e ditar; conversador, amável , dialogante - como sempre - cantava,no
seu ar napole6nico: ,
Tenho um decreto original
Depois de aplicado é terrível !
Há-de correr-lhes sempre tudo mal
lInda que façam o melhor possível •••

Depois de um anito em vigor
Olhem s6 pira esta minha Escola!
l calma, obediente, um amor •••

••• aí um secretário mais entusiasmado tentou pegar na letra para acompanhar o mestre. Mas Cardia não perdoou: rápidO como Luckie Luck acrescentou:
"Deixa o meu decreto em paz! • • •

