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_No tempo do fascismo, o poder nao reconhecia qu~lquer forma da
por mais elementar que ela fossr. As Assembleias que entao funcionavam e que eram reconh ec idas -lembremo-nos da j~
nsaudosa 11 Ass~::Jmbleia (:;!acional- tinham à partida aS 'J suas decisÕes esparti
lh adas pelas imposiçoes do Poder Politico. Poucas foram assimas Assem::
bleias que o fascismo reconheceu e carinhosamente protegeu.
Com o 25 de Abril~ as ,C\ssemb leias Democráticas espallaaram-se
por todo o pa+s. As grandes machadadas disferidas nas E:Jstru~uras do fas
Qismo foram em grande parte tomadas col ec.tivamente em Assembleias Demo::
l.l:rá_ticas ~ quem poder~ esquecer as históricas Assembleias do Movimento
das Forças Armadas? Quem poderá esquecer as Assembleias de camponeses
que democráticamente decidiram arrancar para a Reforma Agrária, ocupando as herdades abandonadas pelos latifundiérios absentistas? Quem poderé esquecer os ~lenários de Trabalhadores ~ue, face ~ sabotagm económica do patronato, tornaram em m~os o destino das pr~prias Fábricas?
_
Tamb~rn no movimento estudantil, as decisoes que constituem mar
cos~hist6ricos foram, são G serã.o semp!2_e'tomadas em Assembleias Magnas-;
orgao máximo decisório da sua Associaçao;
2
O volte-face introduzido na vid a PElitica portuguesa com E 25
de Novambro v em-se traduzindo numa impugnaçao sistemática das decisoes
tornadas ern Assembleias, sem no entanto se pôr ainda em causa a exist~n
c.i.a legal destas, acto que só poderá ser assur1ido por um Governo fasci s
ta ou fasciza.nte. O mótodo a que se t em reco T ~' :; _ do frequente~ente é o r~
fer~n do . O qualificativo atribuido às As~embl 0 ias que se opoorn ~s disp2
siçoes goveanamentais -direito cle oposiçao r ec c ~hecido'pe las ~egras mais elemen tar es da demo cracia -ó o de "s olvàgem n " _[\ ·:;sim~ são 11 selv'agens'''
os Plonârios·que repudiam a reint eqração de fa sci :~t2 s saneados, (qu er
n ~s empresas, quer nas ra:scolas2 1 são " democ rátic o~'~ cs Plenários que _dE_
Cl.dem acatar todas as disposiçoes emanadas dos orgaos do poder polít1.co
~on~tituc; ioC~,al~ Por 'Jq ue·pretend e ria o J'1in~stro que o Plenár;ho da
FCTUC1
orgao ~ue na.o r econ h ece ~ se pronunciasse sobre a reintegraçao de san ea dos, rec~san do que o mesmo orcblema
fosse discutido em
Assembleia Geral1
!•
_,
de Escola, orgao c ons i g ~ ado ~ pelo seu decButo d e Gestao? A resposta
~
simples~ se urn grgão "anarco-populista 11 s o ·pronunciasso favoravelmente
pela reintegraçao dos professores saneados, o ME IC embandeira9a'em nr~o.
Se tives se votado contra, mais uma v e z as 11 minorias activistas 11 , utilizando métodos ile gais , se t e riam oposto ~ l ega lid ade democrática. Há _
muitas formas ds conceber a domocr2cia: esta escaoa ~ nossa cmmpreen s 2o .
Apa recG assim o r e fere ndo como in str umÕ~n-fõque apenas~- \:tis a-p-6r
• s oes
~
•
.
8 m causa as d
- oe:1..
ass u m1.das
em Assem b l elas
reprosen·cn t•1.vas e au-c'6 nomas, orgãós máximos decis6rios de Associaç~es que a Constituição consigna ~o mo independent es e soberanas.
Encontramos já refer endo s na~ Faculdade de Economia do Porto.
\Lol tamos a encontrar o r e fer endo na Olbf.u.tD:iM:iw do Coimbra. Tal aomo
os
tmabalhadores tOm oposto ~s ingor~ncias do poder estatal nos ~~o u~ org~os
de classe t amb6m , os es tud a nt es nao aceitam ingeRências autor±ár~as
na
sua vi da associé1tiva. Esta '' escandalosa ' mistificagoo da democracianque:
~ o referendo, aponta_para uma f~lsa alternativa: pergunta-se aos estudantes so querem ou nao a Universidade Aberta nos termos l ega is.
Cabe
aqui perguntar~ qu'em fechou arbitrariamente a Universidz.:tde? Os estudant es querem a Universidade aberta m<-:lS urna Ur:üversidado que ngananta' o di_
reito indoclin~vel dos es tud an t es a um ensino que, polos cont oddos , pel as pessoas e palos métodos do gestão, fique radicalmente libwrta
das
sequelas do fascismo 11 ,
~
Assim, Qonsid eramos ~ue a dnic a resposta~correcta ao ref e r endo
~ nao respond e r. Responder rnes~o·com a inutilizaçao do boletim de voto
6 leg i timarcl"e-cis Ões unilaterais, au tor i tá r i 2s e de clara in gerélnc ia no
org~o máximo de decisÕo da AAC, a sua Assembleia Magna~
Reafirmamos o nosso prop6sito do continuar a luta pela reabertura da Universidade de Coimb r a s em fa sc istas saneados, firmem e nt e dis~ostos a
~efender as decis~es democrát~cas das Assembleias Magnas~
expressao_demccr~tica,
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rJAO PfiRTICIPES

NÃO Pf\RTICIPES

A Dir o cç~o Co ral da AAC

