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Apesor de terem os instologOes ossociotivos ocupodos pelo pol icio e o Fo-

culdode encerrodo, os estudontes de Ci6ncios, orgonizqdos em Comiss6es de Curso, continuqrom o suo

luto. Tergo-feiro dio l, reunidos em R.G.A., em Econ6micos, os olunos de Ci6ncios onolisorom o situo

gCto octuol e o orgonizogoo odequodo oo momento.

PANFLETOS "SUBVERSIVOS" . . .
Efectivomente, tem vindo o ser dishibuido pelos Associog6es de Estudontes

um comunicodo i populogdo denunciqndo os viol6ncios que o pol icio e o governo proticom contro os

estudontes: desde pris6es e torturos o comorodos nossos que ndo sdo criminosos mos sim pessoos que o

governo ocuso de ndo pesorem como ele ('subversivos')'. O n0mero de estudontes Presos oscende.i6 .":
i" ono o lorgos dezenos (mois de 70); possondo pelos brutois intervengoes b cqcetodo e b coronhodo du

ronte reunioes de centenos de estudontes dentro dos suos Escolos; ot6 oo encerromento dos suos orgonil

zogoes livres e democr6ticos (cosos tomb6m oindo recentes do A.A' de Coimbro e do A'D'A'l'l'L')'
A verdoderofinol, 6 subversivo.

Os esfudontes nodo mois fozem que lutor conho os imposig6es onti-demo

cr6ticos do governo. Tol como oos oper6rios metolirgicos em troco do suo Direcado sindicol eleito d&
mocrbticomeite, lhes foi imposto pelo governo, i forgo, umo comissdo odministrotivo, oos estudontes tom

b6m os Direcgoes dos suos Associog6es sdo presos e 06 seus sindicotos fechodos' Tol como os trobolhodo-

res doSindicoto dos Coixeiros scto reprimidos b bqstonodo e L coronhodo pelc policio governomentol, -
quondo tentom exp6r os suos reivindicogUes, o mesmo oconlece oos estudontes nos suos Escolos'

E o mesmo governo que foz isto, e ndo 6 sendo porque os interesses do

povo trobolhodor e dos estudontes, sdo opostos oos interesses defendidos pelo governo'

QUEM TEM MEDO DA INFORMAqAO

Quqndo o polfcio governqmentol prende o torto e o direito, estudontes,

ocusondo-os de distribuirem comunicodos i populogdo, elo ndo fqz mois do gue mostror que o governo

sobe que o Povo ncto concordo com qs suos pris6es politicos, com os suos torturos, com o.suo viol€ncio'
Douhq moneiro, porqu6 tonto medo que o populogdo soibo dessos pris6esrdessos torfuros, dessos viol€n-
cios? Porqu6 tonto medo do verdode?
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