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I - Como

~

do conhecimento geral a

inoper~ncia,

falta de perspecti

vas e funcionamento da C. de Lut a eleita na A. Nagna de 28 Setembro motivou
um impasse no processo de resistência às medidas governamentais para o ensino, deu ori gem a uma certa desmobilização es tudant il. As causas que isso
possibilitaram foram apontadas p e los próprios elementos da C. de Luta cessante.
No entanto os problemas que se poem hoj e à Academi a avo lumam-se e

é necessário fazer-lhes frente, é necessário por em prática ago r a, tudo aquilo que vimos defendendo. O êxito dessa lut a depende decididamente

da

combatividacie, ânimo, unidade e força de vontade de que todos, mas todos
soubermos dar provas .
Para is so elegeu-s e na RGA de Quart a -Feira di a 3 uma

2

formada por

7

~de

Luta

elementos mais a DG da AAC, directa e pessoalmente responsá-

veis pera nte a A. Magna. Na sua escolha lutou-se por ser utilizado essencial
mente um critério po lític o ( capacidade 1 iniciativa e provas dadas ) porqu e
é também político o combate que teremos de trava r. A estes se juntará I el~
mento escolhido nos diversos Plenários de Escola usando idêntico critério.

3 - O plano de acçao prática aprovado e que compete à C. de Lut a
tudo fazer para o efect i var, aponta para a rea lização de plenários por e-s cola onde se di scutam os probl emas que todos afectaw como é o caso do Dec.
de G'3 s tao ,da exoneraçao do Re it or 9 do preço das ref e i çoes nas cantinas ,
(40.00), do problema dos saneados e tc . e os problemas espeoíficos de cada
Escola . Tem - se em vista a elaboração de um caderno reinvindi ca!ivo por Esc ol a primeiramente, e geral depois a apresentar a uma f utura A. Eagna juntamente com u m projecto de Estatuto Unive rsitário no qual a C. de Luta começará desde ago r a a tra~ a lhar.
Todo este processo culmina rá num Plenário Geral da Universidade on
de com a participa ção de todos os int er essados profs 1 funcionários e al un os
se aprovará d efinitivame nte o Estatuto Universitário onde oaberao os princf
pios ger a is no r teadores das r e lacções universitárias.

-

Um

~ltimo

~

ape lo : nao podemos des i st ir neste momento, o IWEIC j~
ga e aposta na deteri ori zação da situaçao, na saturaçao de todos n6s. Tal
4

não pode suceder tal não vai suo eder, não recuaremos. Se a política gove r~a
mental sobre o ensino vingar que possamos dizer que caímos de pé a lutar
pe lo que sempre lut ámos:
-- Pelo poder dec is6rio das as sembl ei a s!
--C ontra o "numerus cl ausus"!
Contra a r einte gr ação dos saneados !
Pela defini ção dos conte~dos do ens ino!
Pe l a d efes a e alargamento das conquistas dos estudantes!
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