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N~o dia lO de Junho, em dua (peque-o as) manifestaçÕes, os fas

cistaa sc;üram à rua em. Lisboa e Porto~ Sairam, e com eles. sairam a bru·talidacte, a

viol~nci.a e a irracionalidade que os caracteriza. No momeu

to em que o Govecno e. a Assembleia da Rap6blica se di.spoem a legis·lar
n.o sentido de criar instrumentos l .egais qve permitam ao Poder um aomba,..

ta às actividades. fascistas e terroristas, estas duas manifestaçÕes são

~uto;izadas

peloe (Joverno-s. Civis e

prot.~gidas

pelas fõrÇas polTci:aJ:s

que lhas. dera~ cobertura aos desacatos e.violências graticados~ Forças
policiais que. , a. partir de c®;to momento, investiram, com a brutalidade
que ~~ do conhecim!i3nto p9blico, não s 9 sobre as pe9 soas que contes ta.vam
assa manifestação, bem como sobre outras cidadãos, designadamente jonn~
l .istas devidamente .i-dentificados:. Os resultados são conhecidos~ v~rios
feridos e um colega, estudante da Faculdade da Medicina de Lisboa, acti
vü~ta associ.a tivo e membro da Assembleia de. Representantes; da sua esco-

la, morto a tiro;
Poder'7se-~ discordar do modo como foi organizada a contra -

- manifes tagão> bem como a .I!DBS tão. de> saber se ess:a se r~ a, melhor forma
ds combater o fa$cismo; mas não ~ isso.que está em causa, nem essa discordência atenua, minimameGte que seja, a responsabi.iLidade dos Yerdade!
ros causadores da situação; A verdade ~ esta: o fascismo trouxe a viol~
lência para a r>:ua com autorização oficial; a policia protegew as maniffestaç_Ões (;;)da pior: forma; Por is.so a D.G.,,da AAC considera-se no plano
direito de., em nome da Academia de Coimbra, manifestar o s:eu absoluto
rep6dio pelas manifestaçÕes fascistas, o se.u protesto pela autorização
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qua lhas fo~ dada, e a sua exigência da que seja, de uma vez por todas
criada e. aplicada legislação que permita reprimir exemplarmente o fascismo~ Considaramos ainda que, a ausêf)cia desta legislaçáo, não desc:uJL
pa da forma alguma a falta de firmeza, (quando não complacência)
com
que o Poder a certos n+veis, t.am encarado a$ act.ividades fascistas nos
w?rios aspectos quE;J têm assumido; no mínimo, cumpra-se - o que· preceitua
a Constituição que, neste ponto, ~ perfeita~ente clara;
J~ depois deste~s acontecimentos, outras manifestaçÕes

de

v_iolência reaccion~ria se deram, como á o caso recente do brutal espaD,_
camento p,oE parte de fascistas da um estudante: do ensino secundtirio,mi
l.itante da J~S ~; ~ mais 1,1m caso, a provar que toda a complacência ~, e.
cada vez mais obviamente, , cumplicidc;1de objectiva.·
~

~

tempo de ser firma,
e~

tempo de exigir firmeza; Por isso, a D.G. dÇl AAC apela a todos: os

tudaratas a que participem na Assembleia Magna, convocada para 4ª feira,
dia lA no Gil Vicente a

2'+

manif(jlstarem a sua solidariedad.a para

com

as vitimas da violência f a scista, e reafirmarem não st1 a sua disposi ao de ltJta-eG-R-4-a- o - fa-se-is-mo, -c·umo- a-sua exrgência da- que sejam tomadas medidas

en~rgicas

contra. ela.
Finalmente, teve a o·. c·; conhecimento de que pol.!cias forte

mente armadas entraram em escolas de Lisboa (nomE;Jadamente no Inst>i .tuto
Superior T~cnico) onde passeia~ a sua arrogência, apreendem comunicados
a prendem estudantes: por os distribuirem.
Manifestamos o nosso mais vivo rept1dio por este atentado

~s

liberdades democr~ticas por quem deveria ter por obrigação defendê -las.
Rep~dio porque, infelizmente, j~ não podemos mostrar estranheza ';

A D;G.

da

AAC

