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Uma vez mais se vai proceder à eleição dos Órgãos dirigentes

Vimo-nos

apreSt:~ ntRr

a todos os estudantes com a firme determi-

nação de lutar para que os reais interesses de todos n6s sejam resolvidos de form{!. a responder afj.rmativa:menta às várias a spirações da
Academia.
__ _ _

____Qurant.~L..í)~_o

·ue age-ra c..:f-iftd.-a ,. o MA passou por largos períod.Õs

de marasmo, cortado de
DG ou

~uando

em vez por este ou áquele comunicado da

pelas poucas iniciativas

de

carácter cul.tural que pouco contribui,

ram para os estudantes se u.nirem em torno daquilo que lhe s diz respeito e urge s er resolvido.

Se criticamos a actual DG pela mui ta

~nefi cácia

demonstrada e

pela sua inoperância em vários campos , não podemos dei xar de re pudiar
as listas de direita 9 D e

F~

que se apresentam aos estudantes com o

intuito de destruir e t ransformar em
alcançadas ano após ano, numa

lut~~

~ peças

de museu as conquistas

quantas v ezes dese·nvolvida na pior

das concliçô'e s.
Não nos apresentrunos aos estudante s dizendo que somos possuid2
res duma. qualquer varinha mágica, pois estamo s conscientes do s graves
problemas com que a Academi a se debatet mas estamos convenc i dos que
unidos conseguiremos ultrapassar as múltiplas barreiras e trazer a
Unidade que o MA tanto prec i sa, e que nem a actu.,_l DG conseguiu nem
irá ser conseguido pelas forças de di re ita representantes dum passado

recente que queremos repudiar mas não esquecer.,
As ele içffes do próximo dia 15 não podem ser um simple s acto
Ur~dade, Mobiliz~

formal, antes devem corresponder a uma nova fase de
ç_ão e Combate.

DE UNI DADE:
Tendo por l;ase a d · versídade dos 'r-fr i os

pl'

C:iJerent es e

j ec t o

progressistas que se vão aprese ntar aos estudante s e
- Na ampla parti c ipa ção de toda a Academia, assente na firme di.§.
posição de resolver colectivamente os seus problemas.
- Na abertura de novas perspectivas que catalizem os esforços·
de todos aqueles que estt'!o dispostos a lutar pela transformaçlro do
MA num movimento reinvindicativo dos direitos de todos

nós .

DE MOBILIZACÃO:
Dos estudantes para que o programa da lista vencedora se ja
cumprido int egralmente deixando de ser um mero requisi tório de ideias
bonitas e palavras sem

con teúdo ~

- De todos os estudantes verdadeiramente democratas e s ínceramen

te empenhados na luta contra a direi t:?- e os seus pseudo-programas que
mais não são do que tentativas

faL~adas de

repBr um passado que

gost~

ríamos de ver expos t o como "relí quia" no Museu Académico*
De todos contra a má qualidade 1as refei çffes, contra o aumento
das

mesmas~

pela abertura da cantina des Químicas e pela cons trução

da tão falada Cantina Nova .

DE COMBATE:
Contra tudo aquilo que é contrário ·ao espírito criativo e inova
dor do ABR IL DEMO RA:TICO, nome adamente o conservadorismo e imobilismo.
Tal é a as:gj~r!§-~2-.....:orof.~da que os e s't_udantes da Acad e mia_,;..<!~
Coimbra o+uerem ver
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