
Alunos do ISCSP não
podem ir aos auditórios

proibição Presidente da
faculdade emite despacho
que impede entrada dos es-
tudantes naqueles espaços
devido a riscos nas cadeiras
Riscos nas cadeiras. É este o moti-
vo apontado pela presidência do
Instituto Superior de Ciências So-
ciais e Políticas (ISCSP) , da Uni-
versidade de Lisboa, para impedir
que os estudantes utilizem os seus
auditórios, justificando a decisão
com "os efeitos na imagem" da fa-
culdade.

De acordo com um despacho a

que o DN teve acesso, publicado
na quinta-feira e assinado pelo
presidente do ISCSP Manuel Mei-
rinho, "não pode ser autorizada a
realização de qualquer evento,
seja de que natureza for, cuja or-
ganização esteja a cargo de alu-
nos, da Associação de Estudantes,
dos núcleos académicos ou de
outras organizações [estudan-
tis] ", nem de "de aulas abertas ou
outras iniciativas que impliquem
a presença de alunos em tais sa-
las". Isto até que seja publicado
um novo despacho em sentido
contrário.

Ao DN, Manuel Meirinho escu-
sou-se a comentar a deliberação
ao salientar apenas tratar-se de
"um assunto do foro interno", evi-
tando até definir um prazo para
que os espaços possam voltar a
ser utilizados pelos estudantes.
No entanto, a decisão é muito

contestada pelos alunos, cujos
protestos estão a subir de tom, em
particular nas redes sociais, até

porque já tiveram de cancelar
conferências previamente convo-
cadas para aqueles espaços.

Um dos alunos, que prefere
manter o anonimato, estranha a
decisão da direção do ISCSP, ape-
sar de apelar ao bom senso dos es-
tudantes. "Estamos todos sur-
preendidos, isto é completamen-
te ridículo. Consigo compreender
os motivos que originaram o des-

pacho, mas não posso concordar
com a medida imposta. Tem de
haver outras formas de sensibili-
zação", atirou o estudantes, antes
de endurecer o discurso: "Os alu-
nos já deixaram de ser a razão da
existência da faculdade, que vive

para a imagem junto das pessoas
que valoriza, sejam elas quem fo-
rem. . . Só isso é que conta. E nin-
guém sabe se isto vai ser provisó-
rio ou definitivo."

Por sua vez, o presidente da As-

sociação de Estudantes também
já comentou o sucedido para con-
denar quer os "pequenos atos de
vandalismo", quer a "interdição
aos auditórios" onde centenas de
estudantes têm aulas. "Os alunos
exigem ter acesso às suas próprias
instalações e usufruir dos espaços
de lecionação por excelência", re-
feriu Diogo Duarte. No entanto, o

presidente da associação acadé-
mica não deixa ainda de lamentar
os "comportamentos que danifi-

Passos foi alvo de insultos
cam os espaços de aprendizagem
e de debate".

Recorde-se que o Instituto Su-

perior de Ciências Sociais e Políti-
cas tem sido palco de diversos in-
cidentes relacionados com visitas
de membros do Governo, tendo o
mais polémico ocorrido a 26 de
setembro do ano passado quando
um aluno ofendeu o primeiro-mi-
nistro, com o processo que daí de-
correu a ser mais tarde arquivado
pelo Ministério Público [ver caixa
em baixo) .



CONTESTAÇÃO
Estudante expulso no protesto contra Relvas
> Pedro Passos Coelho e Miguel
Relvas foram recebidos com
protestos nas suas visitas ao
ISCSP (Instituto Superior de
Ciências Sociais e Políticas).
Primeiro, a 20 de março de
2012, foi o então ministro dos
Assuntos Parlamentares,
Miguel Relvas, a ser recebido

por um estudante - que aca-

bou expulso da sala - com uma

faixa que pedia a sua demis-
são, quando cá fora já tinha
enfrentado manifestantes
contra a reforma das fregue-
sias. A l B de março deste ano,
Passos Coelho foi recebido
com gritos pelos estudantes
quando ia participar numa
conferência sobre a reforma
do Estado. "Demissão" foi a
palavra mais ouvida.


