
O MOVIMENTO ESTUDANTIL E A POPULAÇÃO 
NUM PANO DE FUNDO DE DESCONHECIMENTO MÚTUO, O GRANDE IMPACTO 
DAS CHEIAS DE NOVEMBRO DE 1967

Não foi a primeira vez que um desastre natural desencadeou movimentos de solidariedade 
em que os estudantes universitários participaram com enquadramento das Associações 
de Estudantes. No entanto, o que se seguiu às cheias provocadas pelas chuvadas intensas 
na noite de 25 para 26 de novembro de 1967 foi algo que marcou profundamente os estudantes 
da época. Ao apelo da JUC (Juventude Universitária Católica) seguiu-se uma resposta rápida 
das Associações de Estudantes através da RIA, e na AEIST montou-se um posto de comando 
que conseguiu uma grande mobilização estudantil, uma organização logística de peso e uma 
imprensa própria que permitiu a difusão rápida da informação, acompanhada de análises 
interpretativas que abriam brechas na censura do regime e isolaram o governo.
 
Um antecedente tinha ocorrido em finais de 1961, quando a destruição pelo mar de casas 
de madeira de pescadores na Cova do Vapor originara um movimento de apoio à reconstrução 
de casas, coordenado pela Associação da Faculdade de Direito, em que estudantes do Técnico 
também participaram. A imprensa ligada ao regime atacou os estudantes e em sua defesa, 
a Mesa da Assembleia Geral e o Conselho Fiscal da Associação de Direito divulgaram 
um comunicado conjunto em sua defesa. As assinaturas eram de nomes como Diogo Freitas 
do Amaral, Alberto Xavier e Sousa Franco.

As consequências do movimento de solidariedade nas cheias de 1967 aparecem em novos 
temas e palavras de ordem em torno de maior acesso ao ensino e de abertura a temáticas sociais, 
e de maior inserção dos associativos mais politizados junto da massa dos estudantes no dia-a-dia 
das aulas. 

Os estudantes saem à rua em manifestações contra a guerra, inicialmente a do Vietname, 
mas em que a questão colonial está presente embora numa primeira fase não seja enunciada 
explicitamente. Nos anos setenta é já abordada com todas as letras. Embora intramuros 
a independência da Guiné Bissau é celebrada na Cidade Universitária.

Na imprensa estudantil passa a haver notícias de lutas de trabalhadores, greves seguidas 
com interesse, por exemplo da Carris em Lisboa.  

Da solidariedade estudantil - com os estudantes do ensino médio ou com os estudantes 
de Coimbra em 1969 - passa-se à denúncia da repressão. Os protestos dos estudantes 
na final da Taça de Portugal em 1969, no Estádio Nacional não podem ser ocultados 
dos olhos da população.

O novo grande contacto entre estudantes e a população dá-se na sequência do assassinato pela 
PIDE do estudante Ribeiro Santos, a 12 de outubro de 1972, durante uma reunião em Económicas. 
Na sequência do funeral, no dia 14, houve manifestações por toda a cidade, a paralisia 
da universidade e os contactos com a população com comunicados informativos e outros panfletos 
seguiram-se por outubro fora.

Esta dicotomia, estudantes por um lado, população por outro, é algo paradoxal mas sintomático 
de uma universidade elitista. O sonho era que não existisse.
 
Como no 1º de maio de 1974! 1.

1. Excertos do artigo Fizemos 44.000h 
de trabalho, publicado na Solidariedade 
Estudantil nº2, 1967

2. Inundações em Lisboa, 1967

3. Capa da Solidariedade Estudantil 
nº2, 1967

4. Página do Binómio nº53, 1973

5. Imagem sobre o assassínio do estudante 
Ribeiro Santos pela PIDE, presente num 
comunicado à população

6. Página do Binómio nº53, 1973

7. Imagem do comunicado Apoiemos 
os estudantes presos, 1973

8. Capa do Binómio nº53, 1973



DEPOIMENTO DE JORGE VELUDO
“Entretanto foi lançado o movimento de apoio 
dos estudantes às cheias. Associo isso a um renascimento 
do ME porque é quando recomeça uma movimentação 
com gente nova, outra postura e mais aberta. E correu muito 
bem. Houve muita gente amilitar, e só parámos ao fim 
de semana porque o poder levou quase uma semana 
a reagir em termos políticos. Quem andava nos bairros 
de lata, em Loures, no Carregado e por aí fora, eram 
os estudantes e os bombeiros e dávamo-nos muito bem.

Ao fim de uma semana queriam-nos enquadrar 
politicamente, nós recusámos e retirámo-nos, ficando 
os estudantes de medicina com a campanha de vacinação.
Depois de andarmos nesta campanha de solidariedade, 
fizemos uma conferência de imprensa na qual estiveram 
presentes os correspondentes de uma ou duas agências 
internacionais e isso saltou para a comunicação social.

(…)

Portanto, eles ainda nos perdoavam o facto de termos 
ido para lá porque ao fim de contas andámos a ajudar 
pessoas. O que não nos perdoaram foi a conferência 
de imprensa e os reflexos que daí resultaram 
na comunicação social.

(…)

Estando lá fora a notícia eles já não controlavam nada. 
E foi aí que nos chamaram à PIDE. Não fui interrogado 
mas apanhei um grande susto.”

Jorge Veludo (direção da AEIST 1967/68) in “Visões do Técnico, no centenário
1911-2011”, organização Jorge Freitas Branco. ISCTE, 2013, pp.576-577
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MANIFESTAÇÕES DE RUA
Não é fácil arrolar todas as manifestações de estudantes 
porque frequentemente não existe rasto informativo, tanto 
em convocatórias como em notícias.

No período em apreciação, a manifestação de 21 
de fevereiro de 1968 contra a guerra do Vietname, 
mas com um cariz anti guerra colonial, teve boa adesão 
e foi violentamente reprimida em mais do que um local, 
nos Anjos por onde seguia o grosso dos manifestantes, 
mas também na Avenida Duque de Loulé, junto 
à embaixada americana. 

Em solidariedade com estudantes presos do Instituto 
Comercial de Lisboa, realizou-se uma manifestação 
a 6 de maio de 1970, onde se gritaram palavras
 de ordem contra a PIDE, o fascismo e a guerra colonial.  

Após a morte, por falta de assistência em Caxias, 
do estudante Daniel Teixeira, em outubro de 1968, 
há uma manifestação num círculo à volta da Igreja 
de São João de Deus, na Praça de Londres.
 
Em 1972, a 12 de outubro, Ribeiro dos Santos 
é assassinado pela PIDE em Económicas. Nessa mesma 
noite é decidida a convocação dos estudantes para 
o funeral, no dia 14. Aí há provocações da PIDE e da 
polícia ao retirarem o caixão aos colegas que iam levá-lo 
ao cemitério em cortejo a pé. Isso vai dar origem 
a manifestações por vários pontos da cidade, e a grande 
mobilização de estudantes que, em plenários, decidiram 
paralisar a Universidade. Nessa ocasião houve distribuição 
massiva de comunicados à população. 

Nos testemunhos de muitos, foi a altura em que
os estudantes venceram o medo.

A FINAL DA TAÇA DE PORTUGAL DA ÉPOCA 
1968/69, REALIZADA NO ESTÁDIO NACIONAL 
A 22 DE JUNHO DE 1969, FOI UMA OCASIÃO 
PARA PROTESTO CONTRA A REPRESSÃO 
SOBRE  OS ESTUDANTES DE COIMBRA 
E UMA MANIFESTAÇÃO DE SOLIDARIEDADE 
ENTRE ESTUDANTES DE LISBOA E COIMBRA, 
PRESENTES EM GRANDE NÚMERO, MISTURADOS 
COM OS HABITUAIS ADEPTOS.
COM ALGUMA OUSADIA E IMAGINAÇÃO, TORNOU-
-SE NUMA MANIFESTAÇÃO ANTI-REGIME NO MEIO 
DE UMA MULTIDÃO QUE SE MOSTROU RECEPTIVA 
À INFORMAÇÃO TRANSMITIDA ATRAVÉS 
DE MILHARES DE PANFLETOS E VÁRIAS TARJAS.
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