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Os ocontecimentos de 25 e 26 de

, o.lr'n O

Moio:

-

prisdo de k6s estudontes de Ci6ncios pelo PIDE/DGS, quondo procediom
dishibui96o de um comunicodo dqs AAEE (Associog6es de Estudqntes) i populogoo;

i

- boicote is oulos, com discussdo do situogtto, por dois dios no Foculdode
de Ci6nciqs e novo dishibuigdo do comunicodol

- lutq corpo-o-corpo enhe os estudontes e pides ormodos dentro do Foculdode, e pris€to de mois dois estudontes olheios i dishibuigdo;
- presengo denho dos instqlqg6es do ossociogClo de Ci6ncios de um provo
codor ormodo, desmoscorodo pirblicqmente como legion6rio.

-

Foce o estes ocontecimentos, os estudontes de Ci6ncios decidirom em RGA
(Reunitto Gerol de Alunos) , no dio 27, conlinuor o distribuigdo i populogoo, qssim como mqnter o boicote is oulos com informog(to e discussdo no sexto-feiro. Neste dio, op6s meeting, procedeu-se & disrri
buig6o, sem que se efectuossem pris6es devido i correcto orgonizogdo dos estudqntes.
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No noite de 28 ^ o Associocao dos Estudontes do Foculdode de Ci6ncios
e n'imero indeterminodo de P
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Desde s6bodo, 29, os elementos

os, etc

cqn-

do Direcgdo do Associogdo s6o persegui-

dos pelo PIDE.
rente ' UE
Segundo-feiro, dio 31, desde os B horos, funcionqm ininterrup
tes de informogeto e discussdo em todqs os oulos e convoco-se umo RGA. As ll horos cerc ie u'
E
lhor de estudontes do foculdqde reunidos em RGA decidem (60 votos conho) BOICOTE TO. ,L AO5 EXA
MES como resposto mois correcto qos grqves otentodos conho os suos liberdodes, o suo Associogdo e os
seus dirigentes e colegqs, coso ot6 quinto-feiro (dio 3) ds 12 horqs ndo fossem libertqdos os colegos pre
sos, entregues os instolog6es ossociqtivqs oos estudontes no estodo em que forom encontrodos pelo poliiio
e terminodo o perseguigoo oos dirigentes e coloborodores ossociotivos.

imultdneomente inicio-se um processo de opoio i luto dos estudontes de
.
,
Ci6ncios com reolizogdo de R.G.As. em Econ6micos e no T6cnico onde foi decretodo o porolizogdo dos
oulos duronte dois dlos com informog6es e discussoo sobre os groves ocontecimentos de Ci6nciqs.

Aindo no segundo-feiro, reuniu-se o Conselho Escolqr dq Foculdqde de Ci6ncios de Lisboq tendo deliberqdo encerror o Foculdode duronte 15 diosr'no esperongo de que o vido
ocod6mico regressosse i normolidode". Enquonto os estudontes e ossistentes e professores ouxiliores decre
torom o boicote o exomes como formo de protesto conho o fecho do Associogtto pelos forgos pol iciois, vem o Conselho Escolor com esto medido impedir quolquer possibilidode de os estudontes se reunirem e
orgonizorem no suo Foculdode, o que implicitomente se trqduz numo oiudo is forgos do repressdo no suo
tentotivo de coortor o liberdqde de reunido e ossociogtto dos estudontes.
Em sequ6ncio do processo federqtivo, reolizou-se no dio I de Junho umo
R.l.A.(Reuni6o lnter Associog6es), onde se onolizou o situogdo gerol nos diversos Escolqs e se tomorom
medidos pqrct o continuogdo do processo de opoio i luto pelo libertogoo dos estudontes presos e pelo de

fesq dqs AA. EE. .
nhetonto,continuqrom q ser executqdqs os decis6es dos R.G.As. de EcoTecnico, sendo o obstengdo ds oulqs totol nos duos Escolos. Aindo em Econ6micos forom boi
cotodos duos provos de exqme u, no dio l, pelos 14 h reolizou-se um omplo debote sobre o situogdo o6
tuol no Universidqde, e sobre os perspectivos gerois do Movimento Associotivo.
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