A Seoçaõ de Germânicas vê-se na obrigação de emitir este comunicado
com o objectivo de esclarecer os factos tratados deturpadamente em
comunicado dif'undido :pelos :proponentes da :proposta ''aprovada" em Pl~
nário (?!) de Letras e em "Esclarecimento" da mesa do ditE Plen~:do
Afirma-se nesses comunicados · ~ue as :pro~ostas da Secçao de Germ!
nicas foram democr~ticamente rejeitadas e nao boicotadas. A verdade
~ ~ue as :propostas de Germânicas foram :pura e simplesmente boicotadas
No :período ~tempo ~q~_}rted~ .A. de 20 de .Junho, em ~ue __
a p ro:posta·a..a;:secçao de Germâ;Qic~s foi aprovada :por maJ.oria, e- o PlSnário de 26 d!é .Junho, desenvolvéu-se :por parte de um sector da Facul
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-]!Desse Plenário fantoche, manipulado :por ~a mesa a sintonizar .n~
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m~ ~a onda ~ue esses elementos, :pôde-se cate~uJ.sar e manobrar a se1,1 ~ .
"' qpi-:prazer grande :parte da assembleia, in2_untindo e acentuando o' re.; ; terido clima de hostilidade :pe~a com a Secçao de Germânicas.
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numa a s sembleia conduzida democraticamente assiste a todos o direito de :participação áctiva. Este direito foi "esquecido" nesse Plenéh-io di to democré-t:i.oo e
Es:pecifioamoLta )}<:,(lemos relembrar o coro de gritos e assobios que
se desencac;.e rn;a ~uando a mesa consedi a a :palavra a um aluno de Germânicas.
Como inter?retar o car~cter -d.e sta rrmnifestação hostil? Como se
pode criticar alg o c;_·_;.e ainJq não f' o:l :posto à nossa consideração?
Ht! apenas uma explicação :poss~v:el: uma :parte da assembleia foi
_
incapaz de dissociar a ideia da p-resença, física do....f"aJ.ante da :proposta
que defendia, e deu livre curso, a um: :processo tendencioso e calun}.oso·-·
cozinhado_em anteriores · reuniÕes de SecçÕes, ~s quais a Secção de Ger~
mânicas naD teve acesso, embora insistindo firmemente para que estivesse
representada.
Os :proponentes da :pro:pesta "aprovada" no Plen&-io de Letras de 26
de .Junho afirmam que as propostas de Germânicas não foram rejeitadas
:por :partirem desta Sec ço mas :por não se concordar com os seus oo~te~os
:pal!tioo-pedagógioos.
~
Esta · afirmação ilustra a téonioa de deturpação dos faetos e ó des-·
oa.ramento, qualidade inata e essencial desses elementos. mduma cegueira
doentia proclamar alto e bom som que o Plen&-io rejeitou demooratioa- ....
mente o conteúdo pol!tioo-:pedag6gico das :propostas da Secção de Germânicas.
Como ~ isso possível se •sdãsfaa•Drâs ~cp»aposta foram autentica~ .
mente impedidos de a esclarecer e defender? Como é isso possivel se uma
parte daa · assembleia interr•mpia constantemente as intervençÕes dos :pro;...
ponentes , impedindo-os de esclarecer devida e correctamente a assmqle2~?
Como ~ isso :possível se a maioria dos elementos que compunham a mesa e:-:-videnciavam - uma de-scarada conivênc~ _ Q..orn..:.;:essas=.elemen:f;.os~u:tilizan.q..Q Ullla=-._ ~ ~
duplicidade de crit~rios?
·
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Por um lado a mesa"aaonselhava brevidade aos defensores da :proposta
de Germânicas que eram rorçados a prosseguir apesar do barulho. Por outro lado os outros oradores :podiam dis:pôr de um ambiente calmo e qe tempo
ilimitado aquando das suas intervençÕes.
A Secção de Germânicas, perante o boicote ~s suas :propostas e a
forçada im:ppssibilidade de continuar a cooperar activa e democraticamente nesse Plen~rio decidiu, num gesto espontâneo, abandonar massivamentea sala • Esclarece-se que esta grave-atitude não resultou de uma t-entativa de
cisão, mas sim de uma coacção resultante da atitude anti-democrática com que o Plem!rio estava a ser conduzido.

