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APÓS a invasão brutal e provo c a~ória das forças poli2iais na ~adru
gada do dia 2/2/74, às instalaçoes da nossa Associaçao, a nossa resposta firme e unida, conseguiu, at~avés de amplas accões de mas~as,
fazer gorar os intentos da repressao, frustrando a actual lógica repressiva, de liquidar ou suster as movimentações democráticas ee~~n
tis e encerrar as A. A.E.E.
. 'r gl como ficou claramente expresso nas R. G.A~ realizadas, a imposlçao na prática da reabertura da nQssa Associaçao consti-tuiu uma
vitória parcial, que importa consolida:;-, como passo decisivo na defesa dos nossos locais de reunião, associação e informação.
Para que a Associa-çã~ossa escola volte, a curto prazo.l a ter
o dinamismo e vitalidade que vinha assumindo antes da invasa. terrorista das forças policiais, torna-se particularmente importante reforçâr:. o trabalho das estruturas a~sociativas, obj~et.1v~t~c-nte
possívéi~uncionar
,de forma a garantir _ a satisfaçao dos noss.s_iIte~esses colectivos. A sua co~cret~zaçao implica~uma.~articipaça.
crltica e actuante de tod0S nos, nao ~ ~ nas secçoes Ja a funci.nar
(Editorial, Cultural, Sonora) e -a nivel dos cursos icomissões de CU?
so e grupos de trabalho), como também na apresentaçao ge iniciativas
do interesse geral, que ao alargarem o trabalho a um numero cada vez
maior de estudantes, constituem a via prática da construçao de uma
Associação de todos os estudantes.
A invasão das forças repressivas á nossa Associação provoc.u a
interrupção do período eleitoral dos futuros corpos gerentes da nossa Associação, anunciada em anterior comunicado pela Mesa da Assembleia Geral.
Apesar de debilitadas as condições técnicas das secções associativas pelo facto de terem sido saqueadas e danificadas pelas forças
poliCiais, o período eleitoral reiniciar-se-á em breve, numa demonstração clar~ de compreenção do significado que possuiu, na continuidade do nosso movimento-a manifesta ão ine uívoca de a oio ao M.A.
e á Associação-htravés da discussao ampla e democratica e ~ programa de trabalho, que ao ser aprovado, nao so representara os in
teresses desoestudantes da nossa escola, como constituirá a linha
programatica para a sua concretizaçao e satisfaçao!
A Mesa da Assenbleia Geral declara reaberto o período eleitoral
a partir do 5 de Março, ficando desde ja marcado o seu encerramento
par~ o dia~L2, altura em que se efectuarái5ma nova R.G~A • • As votaçoes serao realizadas nos dias 13, 14, 5 do mesmo mes.
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Lisboa, 1/3/74

A Mesa da Assembleia Geral
de 73/73

