Quinta-feira, dia 16, todos devemos votar
Votar
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IN T R O D U Ç A O
É do conhecimento de todos que os estudantes
democratas reformistas utilizando o lema «por
um associativismo reformista», nas eleições para
as Associações de Estudantes têm vindo, principalmente a partir do passado ano lectivo, a obter um
grande número de vitórias a nível nacional. Essa
aceitação pelos estudantes dos princípios democráticos exigem que nós nos candidatemos à A . A . C.,
a principal Associação de Estudantes do País, sob
pena de nos demitirmos das responsabilidades
impostas pelas anteriores candidaturas a outros
níveis.
Se antes do 25 de Abril a democracia
interna da A. A. C. era pr.ejudicada pela ditadura
existente, depois dessa histórica data a Academia
de Coimbra viveu naquilo que consideramos uma
pseudo - democracia. Pseudo- democracia provocada pelo avanço de forças totalitárias a nh·e!
nacional que teve o seu .fm no 25 de Novembro.
mas que se prolongou na A . A. C. groças a wn
sectarismo ideológico haseado em
do
séc. passado rot a/adas de progressisws, mas que
na prática se revelaram obsoletas. Situaçc7o esta
que se escondia atrás r'e A. Magnas (com pequeno
quorum) de eleições (com es;;ectro ideo lógico de
escolha reduzidíssima) de D. C . eh!itas (com elevadíssima percentagem de abstenções) de lutas
estudantis (que nào tinham válida j ustificaçclo) .
Pseudo-democra-::ia ainda r or esta Associação, vi ver sem estatui·.J s nascendo a ordem da «moral-vigente», obtida pelo consenso do activisrno ou de
«maiorias» de moment:J .
É por estes motivos que nós nos candidatámos.
Acreditamos que seremos capazes de tornar a _,. !.
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EFECTIVOS
Direcção Geral
Jaime Ramos
- Medicina CJ H.- PI
Salvador
- Direito 5.•
Casaleiro
- Economia 5.•
Simões
- FCTUC 4.•
Quim Cabana!
- Medicina 5.•
Maló
»
3."
Pais de Sousa
- Direito t.•
Mesa da A. M.
))
3."
Cura Mariano
Luís Teixeira
- Medicina 4.•
Aguiar hranco
- Direito 3."
))
3."
José Lopes

Conselho Fiscal
Amaral
- FCTUC 5."
Fernando Fedro - Direito 3."
Caldeira Marques - Economia 2."

SUPLENTES
Direcção Geral
OJga
- Letras 3."
Sérgio
- FC TUC 4."
Adérito Camp os - Direito 3."
Sismeiro
- Farmácia 1."
Preto
- Medicina Cov. 5. •
Rijo
- Economia 2."
Ca rl os Rod rigues - Direito 3."
Mesa da A . M .
Lemos
- FCTU C 5."
Cristina Ol" veira - Medicina 6."
Anselmo Lopes
- Direito 4."
Amadeu Carvalho - Eco nomia 3."
Pinho
Teresa
Feliz

Conselho Fiscal
= Direito 5."
- Medicina 6.•
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