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Realizou-se no dia 4/1 2/75 uma As sem bleia uag na que contou com a
participação de CBrca de 1300 estudantes.
Era a se gu inte a ordem do d iaz
I-Informações
II-Análise da situação politica actual,e posição face a os acontecimen
tos da Assembleia r·lagna ce 2-1 2--75.
Dado inicio aos trabalhos,foi apresentado à c onsideração da Assembleia s como ponto prévio 9 um requerimento que propunha algumas normas para o funcion ament o da presente Assembleia t/i. agna, Neêhe estariam comfiidos
resumidamente, EtS se guintes pontoszAbolição das votações de adm is são; n2,
meação de um dele gad. o da Ass embleia para participar nos trabalhos da
Mesa;exposiq~o ou anjn cio p6blic o da lista de in s crições;contage~ das
votações que di gam respeito às moçí5es e propostas mais imp ortantes; g.§:
rantia do uso da palavra a , pélo men os ,um dos prop o\1[)entes de cada moção
ou proposta?medidas severas para quem tente boicotar as deci s ões t omadas.Todos os pontos foram aprovados por maioria.
Cumpido,se guidam ente oo ponto de informaçõe s,entrou-se no segundo
ponto a propósito do qual deram entrada na mesma quatro mo çõe s.
Lida a primeira, ime d :_ó tament e se verificaram ev identes reacçõe s
de repúdio pelo s eu c ont el;.du"No seguimento de um ponto de ordem apreseg
tado e aprov ad o e ntretanto 9fo i feita uma votação de admissão que rej eitau a referida mO ~:3i; ~ Foi :; se guidamente ,posto à consideração da Assembleia
um requ eriment o qu e ped :ié;~
ção,o qu e foi apn-rtu.ch) " J:i

'ssem expulsos da ' sala o s autores desta mo::3-:, tinham vindo a verificar, entretanto ,situ.§:
.e·

ções de uma cert a v:'L.:Jlê r\..: id 5 surgidas na sequência da denúncia da preseQ
ça de elementos fasc is tas Da Assemb lei a.Tend o s i d o um dos presentes identific ad o como ta1 9:fc:l- ped:i.d.a ,por proposta à Assembleia, a sua expulsão da sala,send0 r~8e ti do V3 La plen~rio da F~culdade de Me dicina,a que
o referido element() pertenc 8 .a decisão s obre a sua permanência ou não
na Escola;esta propc s ta pe dia a inda a expulsão desse estudante,Fernando
Ant6niu C~fb.ma lho ,d\} HOVl fl1'-'I1 tO Ass o ciat iv o,deli beração esta que transi
taria para uma fut ur a A:s s::T,LJ l eia lvlagna ,n a qual tal assunt o vie s se express o na Or dem do Ih. a o B.s ' c3 proposta foi apr ov a da p or maioria
Dad o o grande número ij;.,," p es s oas inscritas, e a quase ausência da dis
Q

cussão do ponto de .:;rdem de, dta em questão, foi apresentado à mesa um
requerimento para que esta Assembleia LvIagna continuasse na terça-feira,

dia 9 às 15h e 30 m,com a mesma Ordem do Dia e a mesma ordem deinscr1:
ções.Também este requerimento foi aprovado.
Quanto aos incidentes que ,mais uma vez,pvejudicaram o bom andamen
to dºs trabalhos,cumpre-nos esclarecer o seguinte;
-Mais uma vez a Mesa foi alvo das mais variadas formas de pressão
ou intimidação produzidas, na maior parte das vezes, caso curioso ,por
aqueles que tanto s? preocuparam com a sua presumivel falta de isenção,
mas que não hemitam,eles sim,em usar toda a série de métodos torpes pª
ra tentar bloqueRr o seu trabalho. Cabe à Mesa alertar os estudantes pª
ra , que estejam atentos e assim possam éoncluir claramen te quem ,de faQ
to,não os respeitas nem deseja a concretização das suas expectativas
atrayés de métodos democráticos correcto s .
-Deve a Mesa apelar,ainda para que os es tudantes ,por muito le gítimas , que possam ser as suas ma nifes ta ções de indignação em certos momen
tos,mantenham a calma e evitem situações que,não s6 prejudicam os objeQ
tivos da Assembleia Hagn a, c omo podem result a r, como neste caso.., em prejg
ízos materiais rel at ivame~te grav es .
Nes$e sentido, ap el amüs a.in da a que todos os que intervenham na Assembleia, oralme nte ou por es CY'i t o, se alJ.~ tenham, sem prejuízos dos seus
ar~m~tos,de utilizar formul aç ões cl s ramente provocat6rias e que ,na
. ~~
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--~maioria dos casos, mais não visam qu e U ol)icote ' efewti vo dos trabalhos,
cabendo à Assembleia uma estreita vi g il ~mcia que permita o isolamento
de todos os fascista§ e provocadores.
~
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-Declara ainda esta Mesa que,apesar dos que por frustações na sua
prátic~ politica a tentam in~imid ar ou pôr em causa,continuará a d~ sem
penhar, o melhor possivel ~ o seu papel, não cedendo a chantage ns de qual- , .
quer especle.
Coimbra,8 de Dezembro de 1975

