COMUNICADO DA DIReCÇÃO GERAL DA ASSOCIAÇÃO ACADeMICA DE COIMBRA

A Assembleia Magna marcada para o dia 14 não chegou a realizar-se por falta de quorum. Convocada a requerimento de cerca de cem es
tudantes, foi decidido transformá-la em Bleunião Geral de Álunos, re::
presentativa, porta n to, apenas dos estuda o tes nela presentes.
Para al~m de, durante o grande lapso de tempo que levou a decidir a efectivação da R.G.A. ter havido por parte de vários estudantes
presentes tentativas de ultrapa s sagem do regulamento das Assembleias
Magnas no que r e speita ao quorum, a proposta aprovada para a constitui
ção da mesa da Reunião violava flagrantemente os princípios do Movime~
to Associativo. De facto, aprovar que uma mesa deve ser constituída por elementos das "diversas tend~ncias políticas no seio do Movimento Associativo" ~ esquecer que o M.A. se rege, entre outros, pelos
princípios do apartidarismo e da unicidade, garan.tes fundamentais da
expressãb unitária dos estudantes.
Assim, a Direcç;o Geral da A.A.C~ retirou-se da reun1ao que come
çou a efectuar-se naqueles moldes, reiterando assim a sua firme deci:
são de respeitar o programa que serviu de base à sua eIei~ão e os
princípios do Movimento Associativo~ heIe expressos e defendidos. Al~m
disso, para clarificar todas estas situações de confusão deliberadame~
te provocadas por grupos sectários que jogam abertamente no divisioni~
mo dos e studantes, a Direcção Geral da A.A:6. convoca todos os estudantes de Coimbra, presentes ou não nesta cidade, a comparecerem na
Assembleia Magna marcada para o dia 19 , terça-feira, com a seguinte
Ordem de Trabalhos: 1) Def e sa dos principios do Movim e nto Associativo;
2) União Nacional dos Estudantes Portugueses; 3) A democratização do
ensino e o problema da superlotação das escolas.
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