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LEVANTEMO-NOS CONTRA AS MANOBRAS

..
PROVOCATORIAS DA
Na passada 5~ feira acorreram ao Teatro Gil Vicente cer ca de 90 0 estudantes com o objectivo de reali zar uma Assemb leia Magna. Esses estudant e s ac havam que o número dos

presen-

tes era representativo e con s tituía a Assembleia Magna que as condiç ões objectivas do actual
~

momento permitiam. Ass i m nao entendeu a mesa da Ass embleia Geral .
A Direcção Geral tud o fez para que a Assemb leia se não reali zasse. Por fim, completamente isolados, mais não restou aos reformistas senão meter o rabo entre as pernas e abandonar a sala, apupados pelas massas estudantis que gritavam "Fascistas:•·, "Rua:", "Abaixo a

~Jo

va Pide!". A Assembleia prosseguiu sob a for ma de Reunião Geral de Alunos, onde além de duas
moções, foi aprovada uma proposta que convoca va uma Assemb l e i a ~1 agna para a próxima 4~
ra dia 20 , com a me s ma ordem do dia daquela que s e ia re aliza r, dada a necessidade

fei -

imperio -

sa de fazer re unir urgenteme nte o or gão de deci são máxi ma da academ i a , pr oposta e ssa aprova da por 125 estudantes, númer o que ultrapassa os cem necessários para requerer a convo caç ao .
Na 5 ~ feira a Direcção Ge ral vislumbrou o fim do se u c urto reina do de controle burocrático da AA C. Vaiada pela e sma gadora ma ioria do s estudantes presentes, não l he restou ou tra alternativa de que f ug ir ao ju lgame nto da s ua acti vidade r e accionária.
Mas os reaccionário s não desi stem . O abandono da reunião era e foi uma pr ovoc açao
todos os estudantes. Maior pr ovoc ação ainda é a con vo catória de uma '' Assembleia Magna"

a
para

3~ feira, prec is ame nte na véspe ra da A. M. convo cada pelas massa s estudantis. Quem passa

ou

pretende passar por cima da s decisões dos estudantes e combate as decisões democráticas,acaba sempre por ser esmagado pelas massas que pr et ende esmag a r.
NÕs, os estudantes da Academia de Coimb r a não nos dei xa remos i lu d ir pelas

manobras

dos reformistas, desesperado s com o seu crescen te isolamento.
Eles não pretendem reali zar uma As sembleia Mag na mas s im boicotá - la. Eles
evitar a todo o custo que alguma Assembleia

~1 ag n a

procuram

se reali ze , Trata-se de uma clara tentati-

va de desmobilizar os estudante s para assi m reagr uparem forças e fazer prolongar durante

o

tempo que lhes for possível a opressão e o controle das massas estudantis,
Toda esta actuação mais nao fa rá senão precipitar a queda fa t al dos reformistas.Desta
vez a D.G. e seus acÓlitos, se não con s egu irem opor um Últi mo diq ue ao mov i mento de
terão de a bandonar de novo a Assemblei a , se não mais cedo e e s corraçados pelo s

massas,

estudantes,p~

lo menos com o peso de uma humilhante derrota de que tão cedo s e não poderão reabilitar.
Assim, é importante que todos estejam presentes no Gil Vicente para participar

activ~

mente neste processo que sem dÚvida alguma tem um carácter hi stó ric o no movimento associativo em Coimbra.
TODO S

A ASS EMB LEIA

MAGNA , 4~ FEI RA , DIA 20

As

17 HORAS NO GIL VICE NTE:

Ordem de trabal ho s:
1- Funcionamento da AAC
a) Ap arelho técnico
b) Instalações As sociati vas - Gi l Vicent e
c ) Integração na UN EP
2- Posição dos estudantes face à campanha de calÚnias da rádio,dos jornais, etc.,
segui mento dos acontecimentos do passa do dia 6 - XI-74 .

no

