ELEIÇÕES
UM PROJECTO DEMOCRATICO PfoJRA UNIR A ACADEMIA
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is eleições para a D.G. da A.A.C. assumem grande importância , quer no
'rU-adro geral do 111:.A.,quer no amôito particular da Academia, no que respeita ao
seu trabalho reinvindicativo, sp<lial, pedagógico, cultural e desportiveo l:atu~~lmente que as diversas c0rrentes -de opiniã. e forças piiticas ligadas ao
l:\ovimento estudantil têm projectos dive~sos para o trabalho da D.G. e formas
Ciferentes de actuação no fil.A . e na Academia que radicam nos seus principios e
!.")S seus ob jectos.
Seria primário e infanti,l tentar !;escamotear a questão dizendo que o r,1.A~
satá totalmente desligado de pr~upostos políticos. Quem tal afirmar ou e ~no
':;~nte ou pretende esconder dos) gnios obscuros que, no fundo, tradu~em .. principios
lim;errados em úbril e que pretendendo cultivar a passividade se traduziam na
~::,ase tristemente conhecida II a política é para os políticos". O verdadeiro cerne
~ questão situa-se inequivocamente ao ní'lel dos projectos e das acções, nos
':l(Jnteúdos e nas formas de r::,ctuaçe.o das forças políticas e das correntes de opinião ..
~ nGste contexto que deve ser cm.alis a dç. a aduação da D.G. cessante e _os press'U,?ostos da ( 0'0. das) li sta (s) (,rue com 6 1 ;;1. se identi'ficam. A incapacidade de
. ~ r:::balh~ o c bnteúdo estático; obsoleto e priné,rio das suas iniciativa.s "eul turaii?" ,
. ~ é.c.lsprezo pelos problemas das escoite,s (pedagógicos e outros), os conflitos C(')!ll
~s i'uncionários ( os ca stigos, as formas pidescas de actuação), o corte de verbaS
a a j,gumas secções em detrime-llto cie outras t enfim o boicote generalizado ao lvI.A.
I à l.oo.demia.
T::ü vez rrAnos susceptível de mobilizá.r as atenções mas não menos
~ave, é a mentira pura e simples materializada na demagogia. das p3.1avras da D.G·.
çuando reinvindica para si os "louros" de melhoramentos que nada têm a ver com
~:"a I quer porque ultrapassam o seu âmbito quer porque foram fruto da actuaçã" da
~miGsão de Bolseiros e/ou de . antcri~res D.G.' s •

Este foi o resultado de um ano de um projecto que, porque velh~, não serve;
um ----PIO.j§: ct 9 que _Jla~~r-~ cO!ll.-OS-e-s:tuda-Rt-as-,-..q'..l,e-aada-t em -a - v--e.p.c-com o
íõrblga l de Abril e cujo único objectivo é o boicote J o boicot e do M.A., o boi'.')te ci.a.s actividades cultm.rais e desportivas dn. A. C., 0 boicote das l utas rein~~1icativas. O seu único resultado é o boicote de tudo aquilo que d~ positivo
êx:.ste quand,) e onde ele toque.
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Este é o projecto da direita (vojam-se as medid s tom:d~s após um.mês de

~overno: ~umGnto do custo de vida om goral, e ameaça8aoa~~s~todo matcr~al escolar.
~o domínio da cultura, a decisão de encerrar o Teatro de S. Luís, por exemplo,

~ ainda mais grave, o boicote às comemorações do 4º Ce ntenário da morte de CamõesJ.
O projecto de direita mostrou a sua'Am'darlaira/fa ce. E seja qual f;:'\r a lista,

.

~e:am quais forem os elementos apontados ~ veícular esse projecto, os resul~aQ08 serão sempre cs mesmos porque a incapacidade não é s ó, nem essen~ialmente,
$s pessoas ma s do projecto qlle assumem •

Desdé sempre falámos da necessidade de redimensionar os potênciais focos de
lnidade dos estudantes e de ul tl'apassar os <rue eram SUBcept íveis de discórdia. Imiunha-se uma análise da quilo que era mssencial e por isso prioritário e do que.
Ira secundário, certos de que, no essencial se encontram os focos de unidade.
v~edecendo aos nossos princípios e à análise efectu~da, a J.C.P. considerou
:': ;'ler condi<.(ões de a mpla unidade que s e materiali.zasse numa Lis ta que fosse
~ ;onfuencia dos diversos sectores democráticos, uma lista unitária que se apreíl,ent.asse com gr a nde legítimidade associativa, em cuja composição entrassem 1ele:!lentos de secções cultura is e desportivas, organismos autónomos, Comissão de
:'-:.l.s eiros e Comis s ões de Curso, menbrea de Conselhos ilhrcctivos e Pedagógicos,
'~a l ista que também pelo seu projecto fosse a alternativa inequívoca as tent a ~ivas de partidarização do M.1\.. , ao pro jecto caduco da direita • .
~
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Foi nesta base que a J.C.P. decidiu cont a ct ar todos os sectores democr~ti
e progressist a s da Academia, propondo o iniciar de um processo que se b ase,,·'
e f p8 se dinamizado por todos os elementos de todas as -~ estruturas associati',,-;,'
que nele quizessem participar, intiependentemente da s suas convicções políticas
') 11 identificações partidárias.
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Esse prl'cess o , que teria C0mt")

cbj~Gtttocprincipal

devolver a A.A. C. ao s e s

~udantes, conseguiu mobilizar de fact~f amplos e diversos sect cres de opini~ J .q~A ?

pelo men~s formalmente se mostravam dispost os à unidade. O fracci ~ nismo revela Qor dos preconceitos de um determinad0 sector que 00nfluiu para a formaçã. da
actual lista C, determinou em parte a impossibilidade de constituir uma lista única e unitária. Este sector que se autodenomina de esquerdista, e que de mo d~
al gu.m representa a maioria dos estudantes que, sendo independentes, perfilhatn p9"
r~m, ~piniões diversas, revel cu-se arrogante, indo até à chant agem, revelandõ
c~~ramente como objectivo (I "apelo ao nã<", VOt0 11 (sic) na 2& v01 ta me smo tendo em
cont a. ~ fact o de estar em j0g0 a aprovaçã0 de um pr ~ jecto reaccionário ou de um
projecto pro~ressista.
Perante esta nova situação criada, considerou a J.C.P. sor justo continuar
') esforço para a forma ção de umr lista que correspondesse a C' s a Il@ei c.s que dinami
z~~ t 0do este moviment e e a os critérios de legitimidade associativa, enquadraE
à.o \~ e. sectores de 0piniãc mais imp'~rtantes ela Aca demia.
] neste contexto que s e forma a lista D. Esta tem a participação de eleme!!,
~os ela J .S. e da J .C.P. e, bom a s s im, do Dl emont r;s lnelepenelentes, que se distri\ uem por diversos sectores de ~,pini ão . Todos el es f azem p9.rte de estruturas de
~'Presentação estudantil. Assim, a list a é constituida por e ;J;ementos de Comissões
~e )urso, Conselhos Directivos e Pedagógicos, Secções Culturais e Desportivas, O~
tani sm')s Autónom0s e Comissão de BolseirC' s, est ando assim s atisfeito o pressupo~
~o qQ~ d1 a esta lista uma incontestável l ogitimidade associativa.
? ela sua composição, a lista D aparece como uma list a de ampla unida de , na
{Qal so enqua dram os sec~ores de opinião democrática mais repre sentativos da ~ c~
ê.e mia,
Pelo seu projecto, a lista D a firma-se como a ma is capaz para reavivar o
Y~.A., para dinamizar em conjunt o com a s secçces e organism('~ o trabalho cultural
!l ciespor'divo da A. A.C. ,para l'ep~~gpel)"inl1r o trabalho no sector de apoio s!)cial,
;,ara apoiar a s Cr,mrssões de Gurso e veicular as reivindicações estudantis no do~ínio pedagógico, no sector das escolas.
Pelo seu projecto, pela garantia de capacidaele de trabalho demonstra da at ravés dos elementos que a compõem, pela unidade de que se faz eco, a lista D é
a a:t ernativa de todos os estudantes democrat as e progressis~as ao projecto de di
r ei tt.,
;. J. C.P. r evela o seu total apoio a esta lista, ciente de que ela correspo[::;r
de no ec-aêncial, aos ar.s~ios que deram vida ao que foi o movime nto "Devolver a
A. A.C . aos estudantes ll , aos anseios de todos \',S est udantes que pretendem ver a Academia "e s suas próprias mãos. Por isso, a J.C.P. apela a o voto Th~ list a D para
que t odos hG~ ~ossamo s unir a Academia e defender a Domncracia .

O Executivo da D.O.E.S.C.
da J. C. P.
Coimbra, 25 ele Fever eiro de 1980.

