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Depois deter feito da sua campanba eleitoral uma campanba pela"coQ,!
petência", de "ataque" ao controle e golpismo da UE"C" na AAC e defendendO a urgente eleição de uns Estatutos para a Associação Académica como for
ma de"repor
ainda
da

de ter

a legalidade" e "defender" a democracia na Academia;
dadoin~cio

depois

ao processo eleitoral para os estatutos atraves

apresentação de um regulamento com prazos curtissimos-e de forma ant!

-democrática pretendendo esquivar-se à Magna- a pretexto de serem neces,
sarios para cumprirem o seu programa; tentando ainda, pelo meio, alteraro
quorum da Assembleia Magna e tendo por duas vezes virado as costas aos es'
tudante? ante os golpes da UE"C"; a Direcção Geral decide não realizar e.ê,
tas eleições e a guardar por"melbores ventos!''':'''talveB para o ano
da

aqt1~do

eJéição dos corpos gerentes".
É verdade, c olegas. A DG

já não quer

~statut o s. Já não acba que a Ac~

já

demia precise de se reger por uns Estatutos- e o s prazos a go ra tamtém
não são relevantes.
A DG tem medo!

Tem medo da UE"C" que a roôeou dentro da AAC e a colocou dentro de um
colete de forças, de onde a DG não é capaz

de sair, atrav6 s de polémicas

secundárias e fo go cruzado c omo tem sido o caso do "Conselbo Cultural".
A DG tem medo, pr.incipalmente dos estudantes de quem não sente o apo.:h
para levar para a frente o seu plano de cisão no movimento associativo da
Academia.
A DG conluiuou-se com a UE"C"! É satido que

à

UE"C" não convém a apr,2

vação de uns estatutos para a AAC-o que aliás se demonstra por ela o
passado, enquanto DG, não ter aflorado esse assunto
tendo

ano

em qualquer altura -

assim um maior campo de manobra para "regulamentar" o que o cegul-ª

mento não regulamenta. A DG prova estar interessada na mesma situação para nhter os mesmos dividendos. Quer uns quer outros estão,

definitivamen~

te apostados na cisão do movimento associativo, ou com tendencias "reformistas" ou com tlestruturas" a golpe, processo que se começa a tornar pa -

tente dentro da nossa Academia com uns a tentar criar orgãos paralelos
e outros a negarem também a democracia interna da AAC.
Como pOderíamos então explicar que os Estatutos já não são uma peça tão
fundamental para a DG como materiali '~ ação dos anseios da Academia a >não
ser, considerando que esse era um pass o ~áctic o no seu plano, para con
sumar a cisão? .
A U..2; IC" iniciou o processo de Clsao no movimento associativo, atra
vésdo seu golpismo e da imposição à força do controlo sobretudo o que
mexesse na AAC, durante . o período em que esteve na DG. A JSD veio consu
mar uma situação já criada ampliando o seu carácter.
As "criticas pungentes" e a "denuncia" das falcatruas da UE"C" que
,
.
,
a DG tem vindo a fazer dão forma a guerra ~nterpartidaria dentro da AAC,
decorrente da cisãõ, mas que não vai nem pretende ir ao enClontro dos anseios dos estudantes da Academia.
A DG dobrou os joelbos e provou,boje, ma is do que nunca, que não re
presenta força nenbuma capaz de se opor ao go lpis mo e cisionismo da UE"OI,
Bem pelo contrári o , eles estão n o mesmo barco"
___
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Aos estudantes cabe unirem-se na base de um pro gra ma justo e luta~
rem (porque os eetudantes não têm medo da DG nem da UE"C") para impor a
democracia na AAC e impedir a cisão.
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