
Conferência de Imprensa na Associação 25 de Abril	  
20 de Outubro 2015, 19h00, R.	  da	  Misericórdia	  95,	  1200-‐271	  Lisboa 

Antigos dirigentes do Movimento Estudantil que combateram a Ditadura tomam posição 

Comunicado / Convite: 
 
Perante a clara tentativa de desrespeitar o voto democrático e de monopolizar o poder por parte do actual 
governo de Direita, e com a cumplicidade do actual Presidente da República, é a própria Democracia que 
está em causa. 
 
Por isso, antigos dirigentes do Movimento Estudantil, que combateram a Ditadura e por ela foram 
perseguidos e que, tendo escolhido depois da Revolução de Abril outras formas de contribuir para a 
sociedade, fora da intervenção partidária, entenderam agora ser imprescindível voltar a erguer a sua voz. 
 
A sua tomada de posição Respeite-se o Voto: Queremos um Governo de Esquerda (http://esquerda.link) 
assenta no princípio de que não se pode tolerar que sejam instituídos votos de “primeira” (à direita) e 
votos de “segunda” (à esquerda), em que os primeiros cabem num inventado “arco de governação”, e 
outros são dele excluídos, mesmo elegendo deputados para a Assembleia da República.  Apesar de 
divulgada apenas através de contactos pessoais, recolheu prontamente mais de uma centena de 
assinaturas, e continuam a chegar apoios todos os dias, de mais de 50 cidades e vilas de Portugal.  
 
Estes antigos dirigentes da luta estudantil estão solidários com a Associação 25 de Abril, pelo que ela 
representa: a Libertação da Ditadura, e a lembrança viva de que a Liberdade e a Democracia só se 
conquistam e mantêm, lutando por elas, contra quem as quer destruir. Eis porque é na sede desta 
Associação que irão apresentar a sua tomada de posição, a sua razão de ser e as suas propostas de 
acção, em conferência de imprensa, no dia 20 de Outubro 2015, pelas 19h00. 
 
Convida-se a comparência e solicita-se a divulgação desta iniciativa. 
 
Dignidade, Justiça e Solidariedade,	  
Saudações democráticas,	  
http://esquerda.link/ 

Pelos subscritores desta tomada de posição,  
os antigos dirigentes do Movimento Estudantil e Associativo, antes do 25 de Abril, pela Liberdade e Democracia, 

Pedro Ferraz de Abreu (Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências de Lisboa)	  
Glória Ramalho (Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências de Lisboa)	  
Vasco Lupi Costa (Cine Clube Universitário de Lisboa –Organismo Autónomo das AAEEs)	  
José Portela (Conselho das Repúblicas, Comissão pela Reabertura da Associação Académica de Coimbra)	  
Carlos Miranda (Associação de Estudantes do Instituto Superior Técnico, UTL)	  
José Carlos Gomes (Movimento Associativo dos Estudantes do Ensino Secundário de Lisboa) 
Olga Moura (Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências de Lisboa) 
Pedro Paulo Mendes (Movimento Pró-Associação na Faculdade de Medicina de Lisboa) 

COMUNICADO	  da	  Associação	  25	  de	  Abril	  	  

Conferência	  de	  Imprensa	  na	  Associação	  25	  de	  Abril	  
	  

Contactados	  por	  um	  grupo	  de	  antigos	  dirigentes	  estudantis,	  no	  antes	  do	  25	  de	  Abril,	  para	  cedermos	  o	  espaço	  da	  

A25A	  para	  a	  divulgação	  de	  um	  manifesto	  sobre	  as	  consequências	  das	  eleições;	  

Porque	  concordamos	  com	  a	  sua	  opinião	  de	  que	  os	  votos	  e	  os	  partidos	  votados	  têm	  todos	  os	  mesmos	  direitos,	  não	  

se	  admitindo	  interpretações	  de	  que	  uns	  podem	  formar	  coligações	  e	  governos	  e	  os	  outros	  não;	  

Decidimos	  ceder	  o	  nosso	  espaço,	  convidando-‐vos	  a	  estar	  presente	  na	  actividade	  constante	  da	  convocação	  que	  

juntamos	  em	  anexo.	  

Cordiais	  saudações	  

Vasco	  Lourenço	  


