~

4..

A POPULll.ÇAO
1. OS FACTOS

Ao mesmo tempo que o Ministro
da Educação anuncia urna Reforma b~
seada "no direito de todos os portugueses~ educaçâo", desencadeia-se urna vaga de repressâo sobre a

Universidade e o En sino

M~dio:

-Suspensão de 9 estudantes do
Instituto Industrial de Lisboa e 6
do Instituto Comercial;
-prisão de 2 estudantes do CornLrc ial, um dos quais

actualr~ntr

em Caxias;
-encerramento da Associaçâo dos Estudantes do Industrial;
-instauração de processos-crime e disciplinares em Direito;
_- nãe hornolog-açâo pelo- sn;r · Hin±stro-da 1-recç âo-da Associaçâo
dos Estudantes de Direito;
-julgamento de 4 estudantes de Económicas presos há oito me ses e acusados, entre outras"actividades subversivas" , de colaborarem na edição de textos e comunicados da sua Associação de
Estudantes;
-3 processos disciplinares em Letras;
-3 estudantes do Industrial incorporados no

ex~rci to

ao abri g

do D.L. 49099 o qual permite ao Ministro da Defesa incorporar
que segundo as autoridades

acad~rnicas

o~

e a PIDE, não tenham "bom

comportamento".
2. PORQUÊ TUDO ISTO?
O Governo tem

orquestrado ultimamente urna campanha na im-

prensa (da qual se salienta os discursos do Ministro da DE -~ sa
e Ex~rcito e do Ministro da Educação Nacional e a r eportagem do
"Século" junto dum grupo de "esquerdistas" de Coimbra" vi sando
isolar os estudantes da população através do lançarne~ to de idéi
as falsas acerca da ]uta estudantil .

Sera que os estudantes querem mais previlegios do que os que
já têm? Será que a Universidade é dominada por um"grupo de anar quistas" que só querem a"desordem" e o "c aos " ? Ou será outra a
verdade?
O Ministro propoe-s e levar a cabo uma Reforma do Ensino , nao
porque esteja preocupado com o "direito de todos os portugueses

à educação" ou com "a gente humilde que moureja nos campos e nas
fábric as " mas porque, na fase actual de reorganização da economia portuguesa com vista a enfrenta r a concorrência das grandes
empresas es trangeiras, é absolutamente necessári a ao pa tronato,
a elevação do nlvel de instrução dos trabalhadores e a formação
de técnicos em maior numero e mais qualificados.
Os trabalhadores sabem, pe la sua experiência actua l, que

q~

ando o patrão vem dizer que é preciso trabalhar mais, "aumentar
a produtividade " , i sso visa sobretudo o aumento dos seus lucros
e, portanto , a intensificaç ão da exploração das massas trabalha doras.
Assim , o que o r1 ini stro pretende quanào diz que "o povo so
entende o estudante q u e estuda e o trabalhador que trabalha ", é
que a Universidade , tal como as fábricas, seja mais produtiva
na formação de técnicos que vão colabo rar com os patrões na ex ploração das massas trabalhado ras, e na mentalização de futuros
oficiais milicianos que vão ser os pi lar es do exército colonial
pórtug uês.
3. PORQUE É QUE OS ESTUDANTES LUTAM?
Os es tudantes, conscientes de que sao preparados para garantirem a continuação da exploração dos trabalhadores, seja nas fá
b ri cas da Met rópole seja nas roças coloniais, reagem contra este
estado de coisas e procuram pôr-se ao serviço da luta popular con
tra o capital.
Os estudantes orientam-se portan to, neste momento,para uma
maior ligação às massas trabalhadoras, e é por isso mesmo que os
representantes do patronato (o Estado) querem a todo o custo iso
lá-los da população para mais facilmente os reprimirem.

-VIVA A UNIDADE DOS ESTUDANTES E DOS TRABALHADORES!
-ABAIXO A EXPLORAÇAO!
-POR UMA UNIVERSIDADE DO POVO!
AS ASSOCIAÇÕES DE ESTUDANTES

