:

A ofensiva repressiva que o Governo lançou a todos os

estudamt:~s

e ae . ·suas

o rganizações democráticas, , nomeadamente as A.A.E , E.,co'ritírtua .
Os estudantes portugueses
~

t~m

lutado por nbjectivos bem

definid o~ :

direito

associação e legalização das estruturas associativas existentes,direito de ex-

pressão, direito de reunião, Reforma

G e ra ~

e Demoer,tica do Ensino. E, neste sen-

tido, t~m os estudantes, conquistado importantes lugares: a exist&ncia d e A.A.E.E. ,
a imposição na prática dos direitos de reunião e expre::>são, entre outras. Estas
conquistas

t~m,

apesar de

~imitadas,

estado permanentemente sujeitas aos

g o~pes

mais ou menos violent os da repressão e só uma luta constante e decidida as tem
conseguido defender o u reconquistar.

&o

que acontece neste momento em Coimbra,

Lisboa e Porto. Assim:
Em LISBOA:
Várias associações (Direito, Ciências, Letras e Industrial) e a
cooperativa dos estudantes LIVRELCO foram encerradas.
Proibição das reuniões geraié de alunos em Ci&ncias, de

informa~

ção em Letras e Direito.
Processos disciplinares e m várias escolas.
Dez é nas de estudantes presos entre os quais 5 de Medicina.
PORTO :
a)-Em Medicina
- A Romissão Instaladora da Associação continua com os estatuto c
por aprovar e com as instalações encerradas desde Maio do ano f dj0

o .

.'

~

~

.. ;

Tentativa de não reconhecimento da exist~ncia legal da Comissão
Instaladora da Associação dos e studantes.
Impec1imentos e barrei'rá.s sucessivas têm sido postos às R.G.As.,
reuni5es de cur$0 1 reuni5es de colaboradores, colóquios, secçôes
informativas, etc . , durante este ano.

b)-

~Comisse ~ Pr6-Assoc i~ ç[o

de

Ci~ncias

e Económicas continuam

se~

instalações.

c)-

A Comissão Pr6-Associação dos liceus não têm instalaç5es e ds
reitores procuram criar as maiores dificuldades ao seu funcion::;:_
menta, ameaçando ou levantando mesmo processos disciplinares e
expulsando, até, alun o s,

d)-

Na generali dade das escolas existem grandes e permanentes dificuldades de trabalho resultantes da situação r epressiva criada
pelas autoridades académicas e diversas polícias.

-~;d=-

Os estudantes do Porto

apo~aram

a luta das massas trabalhadoras

contra o aumento do custo de vida, que culminou com uma manifes
tação sel vàticamente : ' eprimida no dia 15 de Abril. No âmbito
desta campanhá de t e iror foram presas dezenas de pessoas entre
as quais vâr i os

e~tud a ntes.

COIMBRA:
Nesta Academia a vaga repressiva que se arrasta desde o ano - .fi.ndo
tem sido particularmente intensa. A A.A . c. continua debaixo do
contr8le das autoridades ,
As reuniões(Assembleia s Magnas, de Faculdades, reuniões de curso)
e a distribuição de comUnicados estão proibidas.
A Direcção da A.A.C. foi proce s sada por abuso de

11

liberdac1e d e

i:nprensa".
Nota .. se um crescente agravamento das condições pedagógicas -horários,

frequ~ncias,

faltas às aulas teóricas.

Perante a tentativa de ressuscitar as prâticas

praxlstic a s e a

Queima das Fitas, por parte de um grupo de estudantes trai d ores
apoiados pelas divers a s autoridades, registaram-se choques com a
polícia.

Como se vê a situação geral nas J Academias é de um tremendo ataque às EstruDemocr~ticas

dos estudantes e seus direitos conquistados ao longo de muitos

Por isso se impõe a luta contra a repressão.
Por isso se impõe o cerrar fileiras de todos os estudantes portugueses.

Levando em conta os problemasdecorrentes da situação geral existente e os as
pectos particulares do Ensino Médico e

pr~tica

í

da Medicina em Portugal -- proble-

mas pedagógicos, Reforma, Carreiras Médicas, etc. -- os alunos das Faculdades de
Medicina vão reunir-se nos próximos dias 28, 29 e JO.
Propõem-se assim analisar e procurar soluções para os seus problemas e dnr
um contributo importante para uma verdadeira Unidade dos Estudantes Portugueses.

.J

OMBRO A OMBRO CONTRA A REPRESSÃO

=====================================

COMUNICADO CONJUNTO
TA

DE DELEGADOS

DE

DAS

DIRECÇÕES

MEDICINA

DE

DAS

A.A.E.E.

COIMBRA.

DO

PORTO

E

LISBOA

E

JUN-

