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Finaliza hoje a campanha ele itoral para as eleições relativas aos 9rgãos de

~OG tã0

da

Faculdade. Durant e este per~~io.c~da lista informou do

que

sabia (ou,sem qu~

rer,do que não sabia)sobre os prob1emae da escola,apontou as suas perspectivas (ou,
caRd.idamente,a sua. faÜ"a )para a resolução dos mesmos.
A lista B explicou-nos que perdeu influência em nosso favor no ano passado,relativamente a 76/77~E por isso,decidiu dedicar-se afincadamente ao estudo dos problemas fundamenta.is da escola,simsenhor!E concluíu,brilhantemente que o bus{lis estava
no off-set e máQina de fotocópias!Para quê f~lar de nível científico,ped~g6gico,con
tratação de docen-t,es,questão ' orçamental,se afinal a

s~lUÇ~O 1 tão f~cil!Por

isso mes-

mo "contribu.iu (como?)para a compra de uma máquina de off-set e bateu o pé afirmando
u"r gente COITllJrar Ulha n0va m~quina de f'otocópiasoMas esta não chegou.por isso avança com
persl'ec'1;ivas iU0vadoro.s para este ano:insistir novamente que a verba para a fotocopii~
dora não
lhe se J' a sb....T,ralua.
, '.
.
.. lstG.
e ponto de honra!A lista B so" fica um b ocadl' nho amuada. Quando dizem que ~, de d'l.x'e.l' t a. Ora,ora, baleIas! A ll'sta B so' esta', menoS à esquerda
que o Centro!
}.1as,1'~n::eU"'lxI-.a\\"'l1 l 0 fi'l~ llrbt.ende a lista B 1Qua.is os seus pl'ojC'o~os,as

611:'\8

r"" ,.'."

f'ers-

pectivas'(OIlde 86th. o."·"ZlF'- .. Ale, .. U. t..r1'1"1. r J, dp_ ao longo de 2 anC'.
s'''Pel~
o que se
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verifica é, o escamo·~e"""r'
"1 :11.'0 q ue é, l'mpor"""... d 08 T'L'O"\.I]~
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orç:,rnentos ,não fala da política de estrélJ1&Ulamonto

!-,----J.--:::=:=..:..:=.--=-..;;..:::=~~=~illSO'l.-.I...uJ"'"'-"~~"Pa,lltas a

f oca o problema dos

ba B nãõ diz porqu.e--m~O-...wJu:~..:!oL.P.Á.YQI.A.J,~.J...

i.mposta pelo

MEIC. Sem um orçamento COl""t~oto, podeu,vs ter a certeza de ~e não é com as Jtpressões"
da lista B que se conseguirá uma fo-t,Qcopi Mora e mui t

/lJellOS a actUR.li zac;ãv do mate-

rial didáctico, nem a cor~tratação de prOfngR0L'cS. Nada no sou

pl'ograJJl8

( ! ? )nos fala do

Decreto Cardia (de reest.rutu..ração ) nem do decreto antidemC'crático de ges tão. 1ad::\.

ctj

s tI)

parece preocupar a lista ~.E antes parece preOCllprl.-J fi. que tais problemas sejam disoutidos.
Fala de questões pontuais que,não deixando de ser importantes são porém originadas por problemas fundamentais que não são,pela lista B,aflorados.Confunde o reflexo com o focoePor inocência,ou talvez não? ••

A lista C aparece-nos com uma maravilhosa. queda para a culinária.Mas,mechidas
./

bem as coisas,o prato apresenta.-s~ muito mnsosolLembra as receitas já mais que conhecidas que aparecem nas embalagens das sopas instantâneas,para ganhar clicntela .. Sopas
para todos os gostoB,rápidas,mas que não alimentam.Come-se muito mas apiVovcita-se po:;!
COo

Ocupa o seu programa

6.

ítanalisar" a sociedade e a cultura.E" não há dúvi il

que toca em pontos import antes,que são sent~dos pela maioria dos estudantes,
arta

que se apresentam nesta sociedade,plena de contradições,de verdades feitas,
o espírito cr~tico,e a imaginação.Mas limita-se a falar de factos já const ~
falha de porspectivas, ao fim e ao cabo nada aponta. Propõe vagamente II'realizé
ticas,a nível individual ou de grupo" (?),por exemplo.E também não fala de
de contratação de docentes,de material didáctico,etc.ect ••
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E, tão grave como isto,ç a mentira.E a lista C mente quando diz que a l'eprcSoll-tação

estudantil não foi notada e não apresentou alternativas.Mente,porque os elementos da
nossa lista que fizeram parte dos órgãos de gestão foram os ~icos que opuseram resi~
tência ao Decreto Cardia,que informaram das suas posições,que tiveram uma intervengão
activa e mobilizadora dos estudantes,foram os únicos que apresentaram alternativas.
A lista C mente,ou consciente e propositadamente,ou por falta de atenção ao desenrolar dos acoráec:imentos na escolaoSeja como for á grave.Tanto mais quanto essa lista

1 constitu~d~

por elementos que diziam não ser necessária a participação estudantil

na gestão (nada me~hor para legitimnr as atitudes do MEIC o
As palavras não

s~o

aliar-se-lhes~Por

tudo.Os actos vêm

vezes enganamo-nos com

as palavras,tal Como com uma laranja de casca grossa,bonita,tal qual as outras laranjas,mas só com a diferença que não tem sumo,~ seca o
"Culinariamente"falando diríamos que a lista C pretende ser uma refeição substancial.Mas não 1.Poder~ ser aperitivo ou sobremesaoQuer ser servida com cobertura de
creme pDrque ~ muito insípida quando servida "ao natural" ..
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A palavra final cabe-teta titcomo aluno da faculdade,como ser pensante e agente que

(;:2]

flue

8Gnl;es

os problemas e pretendes uI trapassá--Ios. Tens inf:ormação bastan-

t P. ruc'o. refleciji res.Sabes que fomos nós qu~ exerceu uma acção mobilizadora contra as
p-l·,~potGn::;i3.s d.o
E'\::-,s po:;:!_ ç:)~)::;

MEIC!quem apresentou alternativas,quem abertamente deu a conhecer as

e dimv:\:: 7.0U a luta pelas reivindicações exigidas pela maioria dos

Do teu voto e C.b,

- ,\~a

8l:1l.-ur-

parilicipação nasce a força para resolvermos,todos,os nos-

sos problemas.

POR U ~ GESTÃO DEMOC~ICA 1
PELA MElliORIK DA DA QUALIDADE DE ENSINO
NA UNIDADE PROSSEGUIR A LUTA
VC1J!A NA UNIDADE !

