C0l1l1Jt11f~ADO ~/STA
Realizou~~e .

onte. a primeira volta para as eleições da. A.A.C.

Apuraram-ee os seguintes resultados:Lista li 107 votos-lista B 1126-LISTA. C 1830
., lista D 1077 voto ... ~Votaram 450S .estudantes num total de 10441 inscritoS'•
.4 lista C-~Por um associ:ativismo reformista"-obteve: uma vit6ria.• Jlanhou
em toda. as mesAs de todas , as faculdadel!r~
A dnica lista democrátioa,ae,não obteve aaioria absoluta porque alguns estudantes uemocratas faltaram.Porque houve 5.00 abstenoiunistas,vai rêal1zar-se segunda volta,terça teira,41ia 21.
MAS PORQUE SE

ABSTIVEH.ÂM'f ·

'-: PORQUE.:

houve toCio .um boicote k campanha eleitoral,toruando-a. c!morta",no dizer
de alguns jornalista.:s.Foi deliberado na l-reunião da Com.Elêitora1
que se fizessem d~iS ueqates p"dblioos,programas para., a r'dio e oonter8noia de imprensa.
a).Confer8nc1a de lmpren&&.!
oompareceraDJ apenas quatro jorruda.,. aoubemos, posteriormente se outros
--~
nao oompareceram toi porque . a DG,que prometera convooá-lOlJtnão o fez.
. O "Uiirío." nÃo tal tou.'••
b)Debaliea pl1blicos:
Nenhum ·d eles se realizou porque algumas lIstas falsit1car&lll dOlo's&mente as convooat6rlas para os deJ;>ates , citando 100aj.1 e boras ' erra~as,
d~pois de se terem pub)ioado targ,e tas com as dev:idas .informações.
Quem teme pois a democrac'ia eo veredicto popular?;Porque quizeram eles
• tua desmobl1izaçio?Que, intui.tos estão pot detrás das suas acções?
c):programas de rádio:
Tambllll aqui a DG faltou 80 prometi.do e não diligenciou no se.utido dê
Q8 obter.
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.

>
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PORQUE ACONTECEU TUDO ISTO~
Isto aconteoeu porque algumseforças jogaram na tua desmobil1liáção,
estudante demoorata.Aconta:·c..eu porque o teu voto é opinião in06mods,porque
_
sabem que uma abstenção é um voto na situação e a situação" destabi11zação.'Úae
tu.e-studante democrata.,que votaste ontem na lista Clivais votar novamente dia
21 e vaia. trazer cpntigo outro voto lista . C.Tu.,estudante democrata,vais provar
qu~ esta academia & ae .democrat'as e que a força do teu querer e do teu voto
vai modifio'-la~
A lista C,se tu quiseres,pode aumentar a votação.A. vit6ria. final será uma certeza com a tua colaboração de democrata e estudante.

Fizemotl uma campanha pacífica. Com toda a calma ap.resent'mos aos
estudantes o nosBo ' prograwa,o dnico que o.bjectivamente tratava os proMema.
concreto&- dos estuàantes.As~im não fizeram oe outrolf.Atemorizados cum a nossa prov'vel vitcSr1a,perderam acabe~~Histericamente reagiram.Perante a inca~acidade evid.mte dá lista B é.: D choveram conrunic~dos, vazios de conteddo,
cont:r:a oe estudantes democratas.
RECORD~OS:

I-Comunicado da 8ct,nal DG.
Tamb~m esta,ijue no ano passadu se candidatou COJDO "independente" veio a
terreiro d.e:tender UDP, a. e UEC, fr.De oabiça perãia.a, de joelhos no chão,mendigaralli aos estudante'a () vot'o :B ou D,ou, então branco (voto na sit.uaçãovoto na destabilização);.Par.a a se·g unda volta voto na"esquerda".Qaem' afin~

a~esqueràa~ ~

Aqueles ~ue i'azUl greves lnjustl:ticaa.as'l.
Aqueles que paralizam sem razão uma U,iversidade paga por .todu. o povorór":
tugu~s·!.

'---/

da:

Aqueles. que se-rv-iudo-se
coacção tísica e psico16gica iMipoeui ' a sua própria. vontade'?
Aqueles qu. temendo o.s etitudantea não permitem que as mesas d~ voto sejam
colocadna nall taçuldades?[ ' .'

SlM. &. nesta"esqu.erda"qu& queriam que tu, estudante democrata" votasses.Porú

tu rC)s'p'Ôi'lde.te NÃO. '
perguntamos apenas-quem -pagou este tlomunicado'l'

-=---

a-Comun~c ...do doMES-até e-stes', inexistentes na prátioa, vieram a palco.

~

1-C.o wmicado : Uv5 ~rgarU.iüo. aut,6nomos;
E:ra, necessÁrio usar todas as baterias.Vier.ll!Pl ataçor-nos. afirmando que o
nosso p~ograma osatac.va:.Desatiamo-los a que nos digam onde neles talÁvamos.Como o ilOSSO prog.rama e.i:a iaatac'vel tinham que inventar.Fizel"8III-Del
Compreendemos todos.A nossa candidatura punha em L'isco a anarquia que prezam.Era. necessário que toda a "esque,;;'da" votasse.Conseguiram!Na segunda
volta não"~onseguir senão o somatcSrio.N6a. cse's o'erem,os'.se não faltares •
. &1 volta

Conoorrem duas listas: .. B' (da. UBC) e a C que venceu ti PJ'imeJ.ra volta.,a v~rdadtnra e tinica au,erna~iVad.em()crática na Aoademia de Coimbra.À. UEC"
11nventora eto. Serviço. C1vico,úefeusvra em 76 dvS estat.utus para a AAC (noJe, co180 é ~vic1ellte,já nio são necessári08.~i,essa altura navia um Gonçal"es.Se o
social-fascismo, se implantasse necee s ttavam de uns estatutus,asfixiante.1 de
.
certo,e não democráticos,.Como a a11ança POV~)-vascO-i4.F •.~ . caiu,entÃo, ,
melhor não ltaver estatutos,nem asUxiantestnem de!Docr4ticoa ,'- :. melhor a anarquia que possibil1 ta o jogO-~
Leste o nosse ' programa. Somos maioritários. com a tu~ ajuda. Se n 2- volta se ultrapaslIarem, os t>O% .do~ votanlies a vitcSria ~ certa.A soma da BeD sâo o
mú1mo.NÃo 'te:rão . n~m ma1:S um voto I
;.
~- F'"

NÃO k ABSTENÇÃO, ou voto branco, QUE SÃO VOTOS NA SIfrUAçlo'; QUE
DESTA.BIL I ZAÇÃO!
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