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Um mis ap6s a entrada do CDS no governo, mais um cr1m1noso atentado fas
cista ocorre,desta vez visando a Faculdade de Ciências e o seu patrim6nio
cientifico e cultural,o trabalho desenvolvido por professores e estudantes
desa escola,ao longo de muitos anos,ao serviço do ensino e da cultura.
Este atentado nao visou apenas a FCL em si,ele visou no fundo todo o Po
vo portu,uis, pois as_percas ago�a sofridas despoJam não s6 o património
desta escola mas tambem o patrimonio de todo o pa1s.
Aqueles que o praticaram nâo podem deixar de ser considerados como ver
dadeiros assassinos (não nos esqueçamos do que poderia t�r acontecido se a
secção de Quimica tivesse sido atingida).A sua continuaçao em liberdade ac'!
retaria mais perigos futuros,mais atentados terroristas.
Por isso,a exigincia do apuramento de responsabilidades sobre este inciH
dio,a punição exemplar dos seus autores tem que ser uma exigincia não sõ dos estudantes, professores e trabalhadores desta faculdade mas de todas as
outras escolas e dos trabalhadores em geral.

QUEM FORAI·I AFINAL OS AUTORES DESTE ATENTADO?
Poucas horas apõs a sua execução,•J1Ja organização de extrema direita,CODE
CO (Comando Operacional para a Defesa da Civilização Ocidental)reivindica a
sua autoria em telefon�ma para a ANJP.Domingo,em telefonema para a Edição
Especial (que 'coincidencia' ser um jornal fascista :) veio a mesma organi
zação negar a autoria do a' .1tado,prometendo no entanto desenvolver activi
dade terrorista. Perante o repúdio popular vim negar agora o que afirmaram
primeiro,pretende-se lançar a confusão sobre a origem do atentado,pretende
·
-se que-sepossa dizer"terroristas hã muitos,sabe-se lã quem foi :",mas
to 
dos os bombistas presos são de direita e eles confessam que querem praticar
acções que levem ao incriminar da esquerda (ainda agora disseram que tencio
navam p�r bombas em Fãtima e em Igrejas do Norte com esse fim).
Por isso jã não nos enganam e não nos preocupamos nada em saber se se
chama CODECO ou outra coisa qualquer,uma coisa é certa: sõ podem ter sido
os fascistas.
Os fascistas jã demonstraram ser inimigos declarados do progresso e da
cultura.Para eles não interessa� os meios desde que o fim seja o ataque ao
movimento popular e a tudo que aponte para o futuro,para uma vida melhor pa
ra o Povo.A cultura ã um desses aspectos e durante 48 anos de ditadura fas�
cista tudo fizeram para manter o povo no mais completo obscurantismo,agora
pretendem destruir tudo aquilo que foi conseguido tanto durante o seu domi
nio pela oposição anti-fascista como os avanços obtidos apõs o 25 de Abril.
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PORQUE E QUE, 4 ANOS APOS O 25 DE ABRIL, ESTES CRIMES CONTINUAM ?
Esta ê uma pergunta que nenhum anti-fascista pode deixar de colocar,e .
não é a unica:Como ê poss1vel que os pides se encontrem em liberdade ?Como
se pode compreender que os julgamentos dos fascistas sejam uma verdadeira
farsa, acabando quase todos por sa1r em liberdade?
Como foi poss1vel enfim chegar a uma situação em que temos no governo
um ministro CDS, Rui Pena,que é advogado de defesa dos bombistas agora a
ser julgados? Que se pode esperar de um governo destes em relação ao comba
te ao terrorismo?
Tudo isto se passa devido ao consentimento por parte do governo para
com as actividades fascistas (que a constituição pro1be:},ao enfeudamento
por parte deste ãs exigências do imperialismo no sentido do retorno ao po der dos sectores mais reaccionãrios.Se não vejanos:E o MEC que nenhumas me
didas toma para impedir a acção dos bandos nazis nas escolas, muitos dos
quais filhos fam1lia dos senhores do CDS que agora estão no g overno.E a pro
pagação da ideologia fascista através de dezenas de jornais.[ a prÕpria pre
sença do CDS no governo, o partido dos sucessores de Marcelo.
Serã que agora vão pretender esquecer o que se passou na FCL,deixando
no ar a hipÕtese de não ter sido fogo posto (na qual os prÕprios bombeiros
não acred"t tam)? Não podemos penniti r.
E necessãrio que todos os antifascistas, todos os democratas se unam e
d�em uma respo�ta firme a cada uma destas acções, em particular ao incên·
d1o que destru1u a nossa faculdade.
Exigimos:

APURAMENTO DAS RESPONSABILIDADES!
DESMANTELAMENTO DAS REDES TERRORISTAS!
CONTRA O FASCISMO, CDS FORA DO GOVERNO!
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