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C’est la fievre de la jeunesse qui maintient le reste du monde 4 la tem- 
pérature normale. Quand la jeunesse se refroidit le reste du monde 
claque des dents. 
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De 7 a 21 de Setembro decorreu em Lisboa, nas sedes das Asso- 
ciagdes de Econémicas e Ciéncias, o Il Semindrio de Estudos Associa- 
tivos. Aberto 4 participacdo de todos os estudantes, deliberando atra- 
vés dos seus votos, o Semindrio é 0 orgdo mdximo do movimento 
ossociativo na definicdo dos seus objectivos e das suas linhas de 
actuacdo. 

As conclusdes deste Il Semindrio, (que brevemente serdo editadas 
para distribuicGo a todos os estudantes), apresentam, independente- 
mente do seu interesse ao nivel geral, especial pertinéncia no que 
toca 4 nossa faculdade. 

Sumariamente, diremos que o II Semindrio teve o grande mérito 
de, no meio de uma certa confusdo tedrica em que se tem vivido de 
ha dois anos para cd, ir ao fundo dos problemas e, com toda a base 

EDITORIAL 
de uma discussdo ampla e demorada, decretar o veredicto final e 
definitivo: © movimento associativo € um movimento de massas e 
nado as pode perder de vista quando programa e quando actua. 

De acordo com esta orientacdo, o semindrio fez incidir a aten¢gado 
dos dirigentes sobre dois caminhos essenciais a trilhar desde jd: o 
alargamento na base e o aperfeicoamento da democracia interna. 

A politica de repressGo e isolamento que nos é imposta tem de 
corresponder a nossa luta pela sobrevivéncia. O discurso que o sr. Mi- 
nistro da Educagdo proferiu no dia 9 de Novembro simboliza toda 
a politica universitdria do Governo: acenar aos estudantes com o 
espantalho da subversdo, a fim de os amedrontar, e deste modo isolar 
a Associacado. Ao mesmo tempo, aqueles outros «movimentos» que 
proliferam na Universidade, adaptaram-se também a esta nova orien- 
tagGo: reconhecendo, enfim, que qualquer vitéria |hes ndo era jd pos- 
sivel nas eleigdes da Associacdo, compreenderam que ao candidatar-se 
s6 estavam a contribuir para o prestigio e o engrandecimento da 
mesma; dai que a tdctica mudasse: agora alheiam-se do processo 
eleitoral, tentando também levar ao isolamento da Associacdo. E, para 
consumar mais rapidamente esse objectivo, desencadeia-se a repressdo 
universitdria ou extra-universitdria, para que os estudantes tenham de 
pensar duas vezes na sua seguranca pessoal, antes de se disporem 
a colaborar na vida associativa. 

Reconhecemos que, imediatamente, esta politica teve os seus efei- 
tos. Ndo lhe é estranho o baixo nimero de votantes deste ano, nem 
a diminuig¢Go do nimero de colaboradores activos, nem mesmo o 
decréscimo do numero de sécios. Lentamente, porém, e como sempre 
tem acontecido, a Associacgdo vai afirmando a sua vitalidade e o seu 

(Continua na pagina 16)  



Falar da cantina e dos seus males 

congénitos tornou-se rotineiro; e se 

a nossa ida @ cantina nao fosse tam- 

bém rotineira nado estariamos aqui 

a proclamar a necessidade urgente 

de determinadas solugdes que se im- 

pdem. Assim o exige o decoro, a lim- 

peza e o estémago. Urge varrer a 

cantina desde o seu <explorador» 

(termo técnico) até Aas instalacgdes 

anexas. Pormenorizemos as razoes 

que nos assistem: 

Ao acabarem as aulas corre-se 

para a cantina e a primeira etapa 

termina junto da porta da mesma, 

onde um zeloso funcionario pede, sis- 

tematicamente, a identificacao (mes- 

mo aqueles a quem ele diz conhecer). 

Apés a verificagaéo da mesma, corre- 

-se ainda até a bicha onde normal- 

mente se espera pelo menos 1 hora 

(isto sem exagero), pois ela tem uma 

extens&o inacreditavel. 

Se ainda nao perdemos o apetite 

com esta longa demora, perdemo-lo 

concerteza quando chegamos junto 

dos pratos. Talheres sujos, a sopa, 

quando cresce pao do dia anterior, é 

alentejana (pao e 4gua com um sabor 

A CANTINA 

    

    
inexplicével). Os pratos com oO mes- 

mo arroz e batata frita de sempre — 

onde nfo se respeitam as incompati- 

bilidades alimentares que uma ali- 

mentagéo racional exige. Ha pastéis 

quando cresce carne do dia anterior 

e tortilha quando crescem outros ali- 

mentos. Tudo isto € <racionalmente» 

aproveitado. A fruta por vezes assu- 

Mme proporgdes microscépicas e 6 um 

desafio descarado aos bem-intencio- 

nados, (fruta como a que se d& por 

vezes na cantina nunca vimos ex- 

posta em qualquer mercado ou fru- 

taria pois deve ser considerada im- 

prépria para consumo). Depois en- 

contramos umas garrafas amarela- 

das com sumo de fruta, (composigéo 

cientifica — 4gua+corante, de fruta 

            

     

  

 



  

    

nada). S6 escapam o leite e o vinho 

que por serem devidamente engarra- 

fados, néo podem ser falsificados. 

Depois de devidamente intoxicados, 

empanturrados de amido com uma 

alimentacéo absolutamente irracional 

recheada de alimentos incompativeis 

a provocarem fermentagdes que sé 

um est6mago e um figado a prova 

de bala pode aguentar, depois deste 

processo de intoxicacgéo lenta, vamos 

as instalagdes anexas lavar as m&os; 

para entrar ai é necessario por vezes 

2 

um espectaculo altamente edificante 

—mesas onde se joga a batota, jogos 

puramente de azar. Ja vimos, sem 

termos sequer tempo de pestanejar, 

ur. colega nosso «abafar» (termo téc- 

nico) 600$00 aproximadamente. Vi- 

mos também outro perder 1500$00 em 

menos de uma hora. Sao estudantes 

e pela sua evidéncia achamos fasti- 

dioso comentar o facto. 

e 

Tudo isto se passa no nosso quo- 

tidiano. 

  

FANTASMAS 
arregacar as calcas e as toalhas ou 

nao existem ou se encontram ja su- 

jas, nadando no meio de Agua e 

«outros liquidos». Isto € absoluta- 

mente incrivel e anti-higiénico. Que- 

remos asseguradas as condigdes mi- 

nimas para que o termo cantina 

dado aquele edificio assuma um con- 

tetido proprio e correcto. 
E que se acabe com toda a espécie 

de disticos no paredao. 

Apoés tudo isto vamos para 0 con- 

vivio e entéo é-nos dado assistir a 

Impée-se: 

— Que aC. A. I. A. de facto «res- 

suscite» (se € que alguma vez ressus- 

citou). Torna-se de primeira neces- 

sidade uma fiscalizacado tanto na 

cantina propriamente dita como no 

convivio. 

— que a exploragéo da cantina seja 

entregue aos estudantes em regime 

de coogestéo. O argumento que in- 

voca a incapacidade dos estudantes 

(Continua na pdgina 12)  



Seccdes 

Cultural e de Convivio 

Facto que imediatamente devemos 

salientar € o adiamento forgado da 

Semana de Recepcéo aos Caloiros. 

Motivos diversos e imponderdveis a 

tal obrigaram. A sua realizagéo, po- 

rém, longe de ficar comprometida, 

foi levada a cabo no inicio do actual 

periodo de aulas, em data fixada 

oportunamente, e estamos certos que 

com éxito pelo menos semelhante ao 

que tem caracterizado os dog anos 

anteriores, 

No entanto, alguma coisa se fez. 

Com assinalavel éxito realizou-se no 

passado dia 9 do corrente, uma tarde 

de convivio, com a participagaéo do 

Quinteto Académico e de colegas de 

Coimbra, que para tal expressamente 

se deslocaram, garantindo um éxito 

absoluto. Acorréncia numerosissima 

de estudantes de todas as escolas, 

que superlotaram a sala de Convivio 

da Faculdade; um ambiente de enor- 

me entusiasmo caracterizou mais 

esta brilhante jornada de solidarie- 

dade e associativismo. 

Também com notdvel éxito se 

efectuou no dia 16, um coléquio su- 

bordinado ao tema «Um Novo Ci- 

nema Portugués» com a participa- 

gao do realizador Fernando Lopes e 

do critico de cinema Manuel Machado 

da Luz. 

Salientamos, ainda, a realizacdo 

de um almoco na Cantina, comemo- 

rativo da libertagao do nosso colega 

Saldanha Sanchez que, por motivos 

alheios 4 nossa vontade, nado se de- 

senrolou da melhor forma. Os factos 

2 as razOes sao de todos conhecidos. 

Quanto as restantes realizacdes 
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projectadas e desenvolvidas no nosso 

programa de candidatura, a sua efec- 

tivagao esta quase completamente 

assegurada a partir deste periodo. 

Secc3o Social 

O trabalho da Secgao Social tem-se 

processado nos moldes habituais. 

Nao sendo a sua actividade uma acti- 

vidade da qual se possam apresentar 

dia-a-dia resultados positivos, j4 que 

dependem algumas vezes, de traba- 

lhos extremamente demorados, (cam- 

panha de transportes, bolsas de es- 

tudo, «baby sitting», para s6 citar 

algumas), podem no entanto apon- 

tar-se j&4 como funcionando normal- 

mente as suas subsecgdes de emprés- 

timos — livros e dinheiro— que tém 

sido utilizados por alguns colegas. 

No que respeita & campanha de 

transportes, entrou-se em contacto 

com a Carris e aguarda-se uma res- 

posta. 

Pode também considerar-se em 

franco desenvolvimento a procura de 

empregos para colegas que deles ne- 

cessitam. Esperamos, mesmo, ter em 

fins do més corrente a possibilidade 

de empregar alguns colegas mais 

precisados. 

Quanto as «pequenas reptblicas» 

supomos que ser& possivel criar a 

primeira ,também em Janeiro. 

Grupo Cénico 

Apés um interregno mais ou me- 

nos longo o Grupo Cénico da A. A. F. 

D. L, reiniciou as suas actividades 

no passado ano lectivo, desenvolvendo 

uma actividade a todos os titulos 

notavel, se atendermos aos condicio- 

nalismos que necessariamente teriam 
  

  

  

    



  

  

que rodear a sua reestruturacdo, 

actividade que culminou, como é do 

conhecimento geral, na sua partici- | 

pacéo no 1.° Festival Mundial de Tea- 

tro Universitario de Nancy e no 

Festival Internacional Cultural da 

U.N. BE. F. 

Nem a caréncia de disponibilida- 

des materiais com que de inicio se 

debateu abalou a sua actividade, e 

procurando agora intensificar e alar- 

gar a sua funcgéo predominantemen- 

te formativa, projecta o grupo cé- 

nico levar a cabo a realizagaéo de um 

Curso de Teatro — a iniciar, possi- 

velmente, no corrente més — e que, 

conforme, alias, j& foi amplamente 

divulgado, visa, essencialmente, a 

preparagao técnica do actor a par 

da sua formacdéo tedrica. 

Projecta-se ainda a encenag&o de 

mais uma ou duas pecgas, mantendo 

na direccéo artistica do Grupo 0 com- 

petente e dedicado actor Fernando 

Gusm4o, sob a orientacéo do qual, 

alias, j4 se iniciou, este ano, a rea- 

lizacéo de testes a todos Os que se 

apresentaram interessados em pres- 

tar a sua colaboragdo artistica ao 

Grupo. 

Problema de basilar importancia 

é a estabilizacéo da organica interna 

du Grupo, sé possivel a partir de um 

apoio material que possa assegurar, 

ao menos parcialmente, as realizagdes 

projectadas e a fixagao de um ven- 

cimento justo ao seu director artis- 

tico. Neste sentido foram ja iniciados 

os necessdrios contactos com a Fun- 

dacéo Calouste Gulbenkian. 

Junta de Delegados 

A Junta de Delegados comecou a 

trabalhar este ano efectivamente. 

Tem-se debrucado sobre os problemas 

pedagégicos, sobre as condicgdes dos 

volunt4rios, etc. Cremos que este ano 

a experiéncia serd muito positiva e 

mesmo decisiva. 

& a seguinte a constituigao da 

Junta de Delegados: 

Joao Bentes, F. Sousa Brito, Duar- 

te Silva e Cunha e S&, secretario. 

Relatério da Sec¢ao 

de Satde 

As actividades desta Seccao tém 

sido bastante limitadas pela falta de 

colaboradores permanentes. No pla- 

no de geréncia interna do Posto Mé- 

dico tem-se contactado com oO mé- 

dico e com o enfermeiro inteirando- 

-se dos problemas e pequenas 

ocorréncias necessitados de solugao. 

Tal 6 o caso da requisicéo de maté- 

rias curativas e consultas a espe- 

cialistas. 
Tentou ainda elaborar uma actua- 

lizacgéo das fichas médicas indivi- 

duais, sugerindo essa iniciativa o mé- 

dico. 
No sentido de fazer um trabalho 

sobre Medicina Desportiva dirigiu-se 

ao laboratério Sanitas pedindo biblio- 

grafia e literatura sobre o assunto. 

Através da seccéio de voluntarios 

estendeu-se o servico informativo na 

SEJ no que se refere a consultas de 

especialistas e médico de clinica ge- 

ral e de servico de enfermagem, ho- 

ras de consulta, nomes e enderecos 

dos mesmos. 

Apesar do reduzido nimero de co- 

laboradores tem esta seccao partici- 

pado nas reunides inter-satide leva- 

das a cabo conjuntamente com as 

outras escolas. 

Cabe agora aqui referir o que 

tém sido as diretrizes das reunides 

Inter-Satide em relacéo 4 satide do 

estudante e a reaccfio das autorida- 

des governativas. Nessa perspectiva 

verificamos os seguintes factos: 

(Continua na pdgina 16)  



    

Em 1963 a A. A. F. D. L. foi assal- 

tada, tendo sido a caixa do bar o 

principal objectivo; de passagem des- 

pertaram a atencaéo algumas caixas 

de cigarros, as bobinas de gravador, 

cedidas pela Embaixada alema, ele- 

mentos de ficheiros, etc. 

Os competentes servicos da ordem, 

mau grado as pistas deixadas, n&o 

conseguiram localizar os assaltantes! 

Em Marco de 1964 volta a A. A. 

F D. L. a ser assaltada, desta vez 

com manigancias de «cabrioleurs». 

Existia uma planta da A. A., um 

pano de assalto, conselhos praticos 

como: usar fato preto, sapatos silen- 

ciosos, luvas de borracha, etc. 

Porém, um elemento dos compe- 

tentes servigos da ordem, despreve- 

nidamente consegue apanhar um dos 

candidatos a Zé do Telhado, e depois 

outro, levados para a Esquadra do 

Campo Grande. Identificados. 

Eram eles: Fernando Bernardo da 

Costa Malheiro Dias e José Anibal de 

Magalhaes Couto Nogueira. Segui- 

damente foram identificados os assal- 

tantes que se tinham posto em fuga: 
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   Sebastiao Lencastre, Augusto Moura 

Pais, Fernando Dias de Rosas. 

A policia Judiciaéria tomou conta 

da ocorréncia. 

Depois o processo transitou para 

outro considerado servigo da «ordem» 

sob a alegacéo de que o acto fora 

politico. 

O material roubado 4 associacgéo 

ficou muito bem acondicionado (ou 

depositado) na PIDH, e ainda 14 es- 

taria a criar raizes, nio fora a nossa 

constante insisténcia na sua devolu- 

cao. 

O processo foi arquivado por falta 

de provas e os aprendizes de Zé do 

Telhado continuam a gozar o sol, que 

aquece bem, neste lindo jardim da 

Europa... 

Em 11 de Dezembro de 1964 foi 

metddicamente escavacada a Asso- 

ciagaéo Académica da Faculdade de 

Ciéncias. Os assaltantes ainda néo 

foram identificados, porém, a Policia 

Judiciaria tomou conta da ocorréncia. 

Talvez seja prov4vel que mais uma 

vez considere 0 caso da competéncia 

—
—
—
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de outro considerado servicgo da or- 

dem. 

Sera que o terem assaltado de noi- 

te um edificio do Estado, um grupo 

de cerca de vinte «engabardinados» 

nao é crime de direito comum? 

Sera que Os competentes servicos 

da ordem tém uma incapacidade con- 

génita de fazer aplicar a legislagaio 

do Cédigo Penal a associac6es de 

malfeitores que se julgam «camelots 

du Roi»? 

Nao! Os competentes servicos da 

ordem s6 perseguem os «maus». E os 

«maus» s&o as Associagées de Estu- 

dantes, os <«maus» s&o os Estudan- 

tes que nao destroem mobilidrio, sio 

os Estudantes que discutem, que ten- 

tam analisar livremente os seus pro- 

blemas, que nao sA0 capazes de guar- 

dar um <respeitoso» siléncio. 

E sobretudo € bom que nada trans- 

pire, que a populacgao do pais, des- 

conheca quem s&0 os bons e 0s maus. 

Acima de tudo esté a Ordem! 

Libertag3o do Saldanha 

Sanches 

Efectuou-se no passado dia 10 

do corrente, no Tribunal Plenario da 

Boa-Hora, o julgamento do nosso 

colega José Luis Saldanha Sanches, 

o qual, como é do conhecimento geral, 

saiu em liberdade. 

Demonstrada a auséncia de culpa 

em face das graves acusacgdes que 

Ihe eram dirigidas, a libertag&o deste 

colega € a incontestavel afirmag&o 

da verdade dos nossos propositos, pe- 

rante os ataques que do exterior nos 

sio movidos, através de processos 

menos honestos com que se procura 

desacreditar e deturpar os principios 

que sempre tém norteado o trabalho 

das AAEE, na reinvindicacéo e de- 

fesa dos interesses dos estudantes 

como tal. 

Embora por linhas travessas, fez-se 

justica! 

A Batalha Pedagdgica 
1) No cumprimento do Programa 

de Candidatura comegou estes dias a 

«<Batalha Pedagégica». Reuniu a Di- 

reccao com a Secgéo Pedagégica e a 

Junta de Delegados e aprovou-se um 

plano de actuagéo para o ano: pre- 

sente. Os pontos principais s&o: 

—realizagéo do mapa de exames 

por alunos e professores 

—exames dos primeiros cursos no 

fim da sua leccionagao 

— aboligéo das frequéncias para os 

alunos que na €poca anterior foram 

admitidos a exame. 

—ahbolicéo do sistema de alunos 

suplentes 

—Subdivisio das aulas praticas 

em turmas de 30 ou 40 alunos 

— obtencdo da época de Dezembro 

para os alunos do 5.° ano a quem 

falte uma Unica cadeira para termi- 

nar o curso 

—proteccéo dos interesses dos vo- 

luntarios e militares 

—fazer um contacto com a vida 

juridica pratica através de encontros 

com advogados e magistrados 

—promover a realizagaéo de tra- 

balhos por parte dos alunos, e a rea- 

lizag&o de seminarios nas principais 

cadeiras 

—assegurar um _  funcionamento 

conveniente da biblioteca da Facul- 

dade 

—edicaéo de uma vasta coleccéo de 

hipéteses e pontos de exame 

— inicio de um curso de matema- 

tica aplicada & economia, 

2) No sentido de todo o trabalho 

ser feito em contacto com todos os 

alunos, realizam-se esta semana reu- 

nides com todos os cursos, com os 

militares, e com os voluntarios. A 

Reunido Geral dos Voluntarios teve  



    

lugar no sébado, 19, as 17 horas, na 

Associacéo. Esta reuniao elegeu o 

Conselho Geral de Voluntarios. 

Terminadas estas reuni6es foi fei- 

to um caderno com todas as nossas 

posigdes a enviar aos professores e 

Conselho Escolar. 

Aulas de um minuto ? 

Francamente, desconheciamos por 

completo ser permitido a um profes- 

sor, (porque a legislag&éo 0 nao proi- 

be), iniciar as suas aulas até um 

minuto antes da hora estabelecida 

para o seu termo! Desconheciamos 

mas ficimos a sabé-lo quando, apdés 

frequentes atrasos na chegada as 

aulas (entre os 20 e os 30 minutos), 

se intercedeu junto do professor em 

questéo no sentido de se compatibili- 

zar a sua chegada 4 Faculdade com 

a hora habitual do inicio da aula. 

Pois a resposta foi precisamente 

aquela. Que a legislagao n&o proibia, 

inclusivamente, que o professor ini- 

ciasse as suas aulas um minuto an- 

tes do seu termo; que continuaria, 

sempre que mnecessario, a chegar 

aguela hora (j& tinham = decorrido 

cerca de 30 minutos, e os alunos 

tinham-se retirado) ; e que fazia ten- 

cao de telefonar sempre que resol- 

vesse nao vir!!! 

Parece-nos, contudo, que se a legis- 
lacéo o nado proibe, deve o mais ele- 

mentar sentido do dever proibi-lo, e 

se os interesses do dito sr. professor 

nao estfio em causa, estao-no, porém, 

os dos seus alunos e, esses sim, é 

necessdrio que sejam acautelados. 

Ou vamos enveredar pelo sistema 

do «ndo vd, telefone!»? 

O Bar da Associacao 

Desde o dia 2 do passado més de 

Dezembro que 0 «Bar» é gerido di- 

rectamente pela A. A. 

10 

  

Tivemos em mente, nfo s6 por 

em pratica os principios de autoges- 

tdo que preconizamos, como tam- 

bém proporcionar uma sensivel bai- 

xa de precos tendente a satisfazer 

melhor as necessidades dos colegas 

da nossa Faculdade. 

Abertura das SEJS 

Abriram no passado dia 2 de De- 

zembro as Salas de Estudos Juridi- 

cos e Sociais (SEJS). A ceriménia 

de abertura, que teve inicio as 21 

horas, tendo decorrido num ambiente 

da mais franca e sadia camarada- 

gem, estiveram presentes o Director 

da Faculdade, Prof. Dr. Raul Ventu- 

ra, o dr. Gomes Moreno — em re- 

presentagao da Fundacdo Calouste 

Gulbenkian, que subsidia,o empreen- 

dimento — e ainda o assistente da Fa- 

culdade, Dr. Miguel Galvao Telles. 

Funcionando com Salas de Estudo, 

Biblioteca, Servico Informativo e ain- 

da com servico de bar, as SEJS en- 

contram-se abertas todos os dias a 

partir das 21 horas da noite até a 

1 hora da manha, estando a encarar- 

-se a hipétese (cuja efectivagao esta, 

alids, quase assegurada) de abrirem 

também durante a tarde, a partir 

do préximo dia 25 de Janeiro. 

Aguardamos, contudo, que se inten- 

sifique a frequéncia habitual por 

parte dos colegas interessados, para 

que se possam entabular contactos 

definitivos com o corpo docente da 

Faculdade e com personalidades li- 

gadas ao foro, (advogados e juizes). 

Constituem a SEJS mais uma pro- 

va. incontroversa de que nao nos des- 

viamos da verdadeira finalidade que 

nos norteia, na prossecugdo e defesa 

dos interesses dos universitarios como 

tal, na base de uma prestacéo de 

    

 



  

servigos que urge ser desenvolvida 

e intensificada e, por isso mesmo, 

compreendida e apoiada. 

Campanha de Socios 
E intengao da actual direccao pro- 

mover e intensificar uma campanha 

no sentido de obstar ao decréscimo 

do namero de sdécios que se tem ve- 

rificado no transacto e no presente 

ano. A esse decréscimo nao é, contu- 

do, alheio 0 aumento das quotas ea | 

obrigatoriedade do pagamento de 

joia que arbitrariamente nos foi im- 

posta com objectivos definidos e bem 

visiveis. 

Se € certo que.o aumento do nt- 

mero de sécios aumenta a represen- 

tatividade de uma Associacéo, de 

modo algum o seu decréscimo pode 

corresponder a uma diminuicao dessa 

representatividade. E preciso que nao 

confundamos problemas de conjun- 

tura com problemas de estrutura. 

—A Associagéo Académica esta 

e estaraé sempre aberta a todos os 

estudantes; esta e estar4 sempre dis- 

posta a dialogar, mas nunca a coexis- 

tir com sabotagens que do exterior 

Ihe sAo movidas, no intuito de as po- 

litizar forgadamente, com apodos 

tendenciosos e outras comparacées 

quejandas com que se pretende aba- 

lar e destruir a unidade real que ca- 

racteriza o movimento associativo 

dos estudantes portugueses. 

N&o desconhecemos, antes julga- 

mos que € precisamente na base de 

uma prestacao directa de servicos aos 

estudantes, através de um trabalho 

essencialmente dirigido para a defesa 

dos seus interesses, que se situa a 

funcdo essencial das AA. EE. 

A reivindicagéo pedagégica — re- 

forma de um ensino obsoleto, auxi- 

lio aos alunos voluntarios e aos mi- 

litares, reforma do sistema de exa- 

mes, etc. — o auxilio social — alo- 

jamento ,alimentacéo, transportes, 

facilidades na aquisigaéo de livros de 

estudo, etc. — e todas as outras fi- 

nalidades que caracterizam o traba- 

Tho das AA. EE., sAo realidades que 

n&o desconhecemos, e € nessa base 

que pretendemos intensificar o de- 

senvolver essa campanha de sé6cios. 

«SETE» publicag30 nao 

periddica 

1) Foi distribuido na Faculdade 

de Direito um jornal denominado 

«Sete», 6rgao da Accao Académica. 

Porque o seu contetido é de caracter 

parcialmente universitario e porque 

particularmente se refere a A. A. 

F. D. L. vamos debrugar-nos sobre 

ele. 

2) A nossa andalise nao se dirige 

a totalidade do jornal pela simples 

razio de nele se inserirem artigos 

de caracter politico, (vide «Nota Po- 

liticay, povoamento macico do ul- 

tramar, Cuba ou a Checoslovaquia 

de Benés», pag. 5), sobre os quais 

um boletim associativo nao tem que 

se pronunciar. Limitar - nos - emos, 

pois, aos artigos que directamente 

nos dizem respeito. EH mesmo quanto 

a estes a sua autoridade fica muito 

diminuida pelo anonimato em que 

desnecessariamente se refugiam os 

seus autores. E desnecessariamente 

apesar de acreditarmos terem sido 

detidos pela P. I. D. E. importantes 

efectivos — quatro membros — da 

Accéo Académica. 

3) Em relacéo a Associacgao Aca- 

démica ‘da Faculdade de Direito, o 

«Sete» inclui informagdes aparente- 

mente objectivas das quais poder-se- 

-4 extrair conclusdes varias, algu- 

mas delas erréneas. Assim a acres- 

centar a dados formulados em «a 

mesa foi eleita por 60 votos contra 

6» achamos conveniente lembrar que: 
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1) neste momento a A. A. F. D. L. 

conta com mais de 500 sdcios que 

pagaram uma quota de 60$00 e al- 

guns dos quais uma <«jédia» de 40$00, 

para a qual nao receberam qualquer 

espécie de subsidio; 2) Grande parte 

dos alunos da Faculdade de Direito 

sao voluntarios nao podendo pertur- 

bar a sua vida quotidiana para se 

deslocarem a uma assembleia geral 

ordinaria, portanto, de cardcter pu- 

ramente gestionario. 

Quanto aos «agradecimentos ao 

Reptblica» agradecemos porque so- 

mos bem educados, e porque efecti- 

vamente, melhor ou pior, o jornal se 

referiu a campanha de sangue. 

No que se refere ao «Tribunal Ple- 

nario — 6rgao administrativo? ?!!» 

para além do excesso de pontuagao, 

queremos acentuar que sendo apana- 

gio da assembleia geral a liberdade 

de debate, a A. A. F. D. L. nao 

fica vinculada pelas opinides nela 

expressas. 

Quanto ao artigo 30 do, Estauto 

Judiciadrio, estamos inteiramente de 

acordo com o legislador. O mesmo 

se diga em relacéo & comarca de 

Cuba, (Alentejo). 

4) Se a assembleia geral correu 

mal, (como directamente se infere 

da pagina 8 do «Sete» isso se deve, 

em grande parte, 4 auséncia n&o jus- 

tificada dos membros da Acc&éo Aca- 

démica, organismo soi-disant pro- 

-associagées. Julgamos, no entanto, 

crer, que os 6 (ou 8?) votos contra 

representam a forgca actuante de 

Acgéo Académica na Faculdade de 

Direito. Ou haveraé mais algum ? 

5) Existem ainda no jornal mais 

umas tantas confusdes; se voltarem 

a insistir nelas — o que talvez nao 

consigam se o «Sete» continuar a 

diminuir a olhos vistos (comparemos 

o tamanho do n.° 1 com o do 

dc n.° 2) — ent&o sim, respondere- 

mos! 

A CANTINA E OS FANTASMAS (Conclusdo) 

  

nao procede pois conhecemos trés 

cantinas que funcionam nestes mol- 

des: Técnico (10$ para sécios, 12$50 

para na&o sécios); Ciéncias (12$00); 
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Agronomia (10$50 para sdécios, 14$00 

nao sdécios). Todas estas cantinas, 

com muito menos disponibilidades, 

funcionam bem, enquanto que na can- 

tina da C. U. L. com 16$00 cada re- 

feicéo (8$00 estudantes + um _ sub- 

sidio de 8$00), as coisas vio de mal 

a pior. A verdade € que o concessio- 

nario recebe 16$00 por refeigéo e 

deve confeccionar os pratos por 8$00 

(consideramos isto ainda um exage- 

ro) ficando a ser lucro o subsidio. 

Aconselhamos a _ verificacaéo <in 

loco». Se o corpo docente, nomeada- 

mente o magnifico Reitor Paulo 

Cunha um dia se dignar comparecer 

de surpresa naquelas imediagées, de- 

certo nao deixard de nos dar razéo. 

  



NOTICIARIO 
1. Dia do Estudante 

A Unido Nacional dos Estudantes 

Suicos celebrou no dia 22 de Maio 

o Dia do Estudante em Lausana, com 

a presenga de cerca de 5000 estudan- 

tes. Organizou-se paralelamente uma 

reuniao que versou o tema: «<O papel 

do estudante suico e dos organismos 

estudantis na sociedade», reuniao em 

que participaram diversos sectores 

da universidade. 

Trata-se pois de uma. iniciativa 

perfeitamente semelhante aquelas 

que nos tltimos anos as AA EE tém 

Ievado a cabo e que o sr. ministro 

da Educacio tem sistematicamente 

proibido com o pretexto de que fo- 

mentam a ruptura no seio da univer- 

sidade. Dos temas abordados na reu- 

nido tem, contudo, que se chegar a 

concluséo que organizac6es deste tipo 

sé podem contribuir para aclarar 

problemas com que as universidades 

se debatem, dentro dum espirito de 

colaboracao consciente. 

2. Transportes 

Desde Outubro que estao em vigor 

na cidade francesa de Dijon tarifas 

especiais (50 por cento) para os estu- 

dantes que utilizem transportes colec- 

tivos. 

Esta medida e outras do mesmo 

teor mais ou menos generalizadas 

pelo mundo, fazem-nos perguntar: 

quando se decidirao os transportes 

de Lisboa a conceder aos estudantes 

aquilo a que tém pleno direito? 

3. Alojamentos 

Estao em construgéo na Alemanha 

numerosos edificios que se destinam 

INTERNACIONAL 
a albergar estudantes. Na cidade de 

Munster no ano de 1965 ficarao con- 

cluidos quatro prédios com capaci- 

dade para alojar cerca de 1000 estu- 

dantes. 

4, Pedagogia 

A Unido Nacional dos Estudantes 

Franceses apresentou recentemente 

um manifesto «para uma reforma de- 

mocratica do ensino superior». A U. 

N E. F. exige, por um lado, uma 

auténtica nacionalizacéo do ensino. 

Por outro, propde a criacgao de gru- 

pos restritos de alunos para traba- 

Thos praticos que permitam um ver- 

dadeiro intercambio entre professo- 

res e estudantes. Em substituigaéo do 

actual sistema de exames, a U. N. 

E F. recomenda um contréle perma- 

nente e progressivo dos conhecimen- 

tos de cada aluno. 

Democratizacéo do ensino; forma- 

cao de grupos restritos para aulas 

praticas; um verdadeiro contacto 

entre professores e estudantes; revi- 

sio global do sistema de prestac&o 

de provas. Toda uma série de pontos 

igualmente integrados numa reforma 

(cada vez mais urgente) da univer- 

sidade portuguesa; reforma que de 

ha muito tempo se encontra parada. 

Porqué? Se todos estao de acordo 

em que ela € necessaria e urgente. 

5. Brasil 

Foi recentemente <extinta» a U. 

N. E. B. (Uniaéo Nacional dos Estu- 
dantes Brasileiros). Sob o pretexto 

de que se encontrava envolvida em 

<«actividades subversivas» o Governo 

resolveu depor os dirigentes eleitos 

e fazé-los substituir por uma comis- 

sfio nomeada. 
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A nao homologacao 

do 

Almeida Fernandes 
Ja fora do prazo que a Lei concede para o efeito, comunicou o 

sr. Director da Faculdade 4 Direceao da Associacio Académica que 
o seu Presidente, Almeida Fernandes, nao tinha sido homologado 
pelo sr. Ministro da Educacaéo Nacional. A razdo de ser de tal atitude 
seria o facto de Almeida Fernandes ter sido castigado em 1963 pelo 
Conselho Escolar, por ser Director do jornal «Quadrante», cujo ni- 
mero doze (que poderas consultar na Associacaio) foi considerado 
«ofensivo» para a Universidade — talvez pelo facto de inserir um 
extenso artigo, «Autépsia do Ensino», onde se fazia uma andlise séria 
e construtiva das condicdes actuais do ensino em Portugal. 

Logo na altura em que o «processo Almeida Fernandes» decorreu, 
em 1963, a Associaciéo manifestou o seu protesto pela arbitrariedade 
do castigo. De entao para ca a nossa posicéo nao mudou: dai que, a 
mesma arbitrariedade que afectou, ha dois anos, aquela decisao do 
Conselho Escolar, esta agora ferindo a nfo homologacaéo dos nosso 
Presidente eleito. 

Todavia, nao encaramos esta decisdéo ministerial (a que a Direc- 
cao da Faculdade nfo é alheia, pois que expressamente desaconselhou 
a homologacéo) como um acto isolado. Tudo aponta para que, depois 
de um processo eleitoral em que os sdécios nio se empenharam (fun- 
damentalmente por nao haver duas listas), a nio homologacio do 
Presidente da A. A. F. D. L. seja um teste a nossa forca, uma son- 
dagem das nossas energias. Se a nossa reaceao for firme, acorrendo 
em massa & Assembleia Geral de terca-feira, dia 26 (onde regista- 
remos inequivocamente o nosso indignado protesto), e 4s urnas (onde 
daremos ao novo Presidente todo o nosso decidido apoio, de forma 
mais clara do que o fizemos em Novembro), poderemos responder 
com dignidade e firmeza ao teste que nos foi dirigido. E, por tal for- 
ma, desencorajamos quem quer que queira entravar a vida normal 
da nossa A. A. Se falharmos na resposta, se nos mostrarmos fracos, 
as proibicdes e as arbitrariedades continuarao até ao fim do ano, 
sufocando todo o nosso trabalho interno, em prejuizo dos sécios e do 
futuro da Associacao. 

Donde, nao ha dilema, pois nao ha alternativa: 4 Assembleia 
Geral e 4s urnas, que neste momento s40 o nosso campo de batalha. 
E isto, para colaboradores e nao colaboradores, para sécios e até nao 
sécios. O que esté em causa toca a todos, afecta mesmo a vida interna 
de toda a nossa Faculdade. 
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N. da R.—A confirmar o que acima foi dito acerca do enqua- 

dramento em que deve ser posta a naéo homologacdo do Presidente 

eleito da A. A., Almeida Fernandes, foi proibida pela Director da 

Faculdade a 1." Exposigéo de Imprensa Estudantil da A. A. F:; D. L. 

a realizar nas dependéncias da Associacgéo. O pretexto imvocado foi 

o de néo ter sido pedida autorizagéo para o facto. Como até agora 

niio foi necessdrio pedir autorizagdéo para realizagées efectuadas na 

A. A. gostariamos de saber que novas e oportunas raz6es serao invo- 

cadas para esmagar o livre desenvolver das actividades associativas. 

  

Prisoes em Coimbra 
Ja quando este Boletim se encontrava nas maquinas veio-nos, 

de Coimbra, a noticia da prisio de alguns estudantes, um dos quais, 

o colega Valentim Alexandre, foi sécio destacado da nossa Associacao 

até ser expulso da Faculdade, em Agosto de 62. 
Aluno brilhante e colega dos mais estimados entre nds, 

é com pesar que agora o vemos alvo de mais uma das habituais 

repressoes aos estudantes. 
O colega Valentim sabe, no entanto, que os seus colegas o nao 

deixarao s6 nesta altura e que o rodearao de toda a solidariedade que 

é costume prestar-se aos estudantes nas suas circunstancias. 
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— Sempre que as A. A. E. E. atra- 

vés das Secgdes de Satide tiveram 

uma iniciativa, focaram um problema 

relevante da satide estudantil e co- 

mecgaram a urgir na sua solugdo, 

Relatério da Seecao de Satide (concixzre) 
   
    

   

entanto, parecer que ignorando as 

autoridades o trabalho da RISA 

e as suas iniciativas nfo Ihe dando 

qualquer auxilio financeiro, 4 criacdo 

de servicos assistenciais para mais 

  

nao serviré que para efeitos pro- 

pagandisticos afastados do real objec- 

tivo que 6 humano que presida a so- 

Iugdes de problemas sanitdrios. 

—De maneira alguma aceitando 

uma concorréncia que sé teria efeitos 

perniciosos para o estudante, todavia 

a posigao das reunides Inter-Satide 

continuaré a ser guiada pelo exame 

lucido e honesto de tais problemas 

nao aceitando solugdes <para inglés 

ver> e que nao sejam, efectivamente, 

realistas e cabais solucédes. 

ERITORIATL ites 
prestigio e as autoridades terdo de descobrir uma politica mais eficaz 
ou reconhecerGo, por fim, as razdes que nos assistem. 

E nesta recuperagdo, nesta luta pelo engrandecimento, que se 
integram todas as medidas tendentes a um alargamento na base e a 
um aperfeigoamento constante da democracia interna: aumento do 
numero de reunides de colaboradores e de sécios, mais frequente 
recurso as assembleias gerais, promocgdo de reunides de alunos sempre 
que os problemas transcendam a mera qualidade de sécio, lancamento 
da campanha de angariacdo de sécios, ordindrios e extraordindrios; 
extensdo aos problemas dos alunos voluntdrios, etc. Tudo o que conduza 
a uma participagdo cada vez mais ampla e mais constante audicdo 
da voz e da vontade da generalidade dos estudantes de cada escola. 
Tudo o que conduza a uma participacdo cada vez mais directa e 
consciente de todos os estudantes na vida associativa. 

Para terminar, esperamos ainda que este boletim vd esclarecer os 
alunos de Direito sobre o modo como temos procurado concretizar 
estas directivas; e que desse esclarecimento nasca um desejo de par- 
ticipagdo activa numa estrutura democrdtica e aberta, que é dos estu- 
cantes de Direito e para os estudantes de Direito. $6 deles e sé para 
eles. Importa compreendé-lo. 
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as autoridades ignoraram expressa- 

mente o trabalho ja elaborado crian- 

do, <ex-novo», Servigos Médicos-So- 

ciais de luxo sumptuario, dispensd- 

rios de Satide Mental nao levando em 

conta — frize-se bem — a maior uti- 

lidade que para o estudante adviria 

de continuar um trabalho jé ence- 

tado, de colaborar com estruturas 

ja existentes, relegando para segun- 

do plano o facto primordial que é a 

saide do estudante. Quer-nos, no 

  


