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No inicio do novo ano escolar, tern o executivo da R.E: de apresentar

a massa

estudantil urn

relat6rio da sua actividade. Ddpois do 25 de Abril, e dentro do processo mais geral de democratizag~o

do pais, as instalag(jes e

o ; :-;·...:i.;- --.-.:n-i;.:,.; da R.U. fascist<;) foram entregues pelo M.E.C a
dir~

uma Comissao Nacional de delegados de

associativas e de escolas.

Esta comissao com-

pasta de delegados de escolas das 3 Academias{Lisboa, Porto e Coimbra), passou a controlar a
R.u., declarando que

0

fazia em condigoes de interinidRde, isto e, provis6riamente ate que

OS

estudantes portugueses no seu todo se debrugoGsem sabre as suas estruturas associativas federativas nocionois, das quais a radio ser6 certamente urn dos vefculos de expressao.
Neste sentido e porque a Radio dos Estudantes, nao se pode limitar Q universidade, entendem a Comissao Naciunal que se passase a designar de R.'miD ESTUDANTIL.
Desenvolvemos a partir daf, urn trabalho de apoio aos processes estudantis em curso, nomeadamente, quanta
de Agosto

a reestrutura9ao do ensino e das escolas que se operavam pelo pa!s. Nos meses

eSetembro largos centenas de estudantes

.,aproeodcr~

uma campanha unitaria de alfabe-

tiza9ao e de eeuca9ao sanitaria dando a seu contribute efectivo para o aniquilamento de certos
aspectos da heran9a legada pelo fascismo, desenvolvendo ao mesmo tempo la9os de fraterna coopera9ao com o povo trabalhador.
Ao decidir apoiar esta campanha dando-lhe cobertura radiofonica nocional, tinhamos a certeza
que ao faze-lo iamos ao encontro da vontade dos estudantes progressistas. :E foi o que fizemos
diariamente na Emissora Nacional e partir de certa altura no Radio Clube Portugues.
-----~O
~acomponhamento
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e

ES

ent:t:IDL.il;;ta§._S om trabalhadores por-

j Ql~mer a s

tugueses sabre os seus problemas, contribuiram sem duv!da para o born
a aceitagao em zonas onde devido a
Dito isto, e

necess~rio

esfor~os

das campanhas e para

reacionarios o tra balho era porventura mais diffcil

odiantar que estamos conscientes d3s gra ndes limitagoes do nosso trabalho

e das graves lacunas que cometemos.
abordado.

~xito

Entre elas julgamos que no campo cultural pouco ou nada foi

A propria informa ggo da vida escolar e ossociotiva foi muito dificiente e

~no

sentido

de seu aprefei9oamento que nos tra ba lhamos agora.
A abertura das escolas vern a brir a possibilidaee de uma mais larga

participag~o

dos estudan-

da R.E ••

tos ~ no vtrab a lho

Entendemos que a participagao

destes estudantes se f ara principalmente a dais nfveis;

- 0 trabalho quotidiano com os gravadores e microfones
A defini9ao par parte das massas estudantis do que deve ser a R.E., o seu conteudo e significado •
Par isso e para a participagao directa do R.E., decidimos abrir as inscri~oes no dial
:.;u·i.u:. ;.ru

a todos os estudantes interessados

nos cursos de

r~dio.

dG

Assim como para alem da aber-

tura da discussao nas escolas sabre as estruturas fcderativas, apelamos para o fortalmcimento
das secgoes senoras das diversas escolas e
tas no tempo do fascismo) para que a
tes portugueses seja a

co~plemento

express~o

~§~~~iva

da

(algumas com certas tradigoes progressis-

r adiof6nica do movimento associative dos estudan-

16gico do trabalho radiof6nico realizado nas sec9oes senoras.
Por uma

0

associ~9oes

Comiss~o

R~dio

Estudantil de todos os estudantes
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