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jgANO EM GBEVE 3Q,AN U EM GREVE }gANO EM GREVE 3gAl\f0 EM GREVE 3Q~O EM 't .

OS .l!:STUDANTl!1S DO :5 Q ANO EM GUTE POR NXO ESTAREM DI~POSTOS A PAGAR OS TRANSPORTES JiWTBE O !'fOVO EDI.FICIO E A CIDAD~ UNIV~RSITIC

HA.

Durante o primeiro semestre fQi exióido aos estudantes o pagamento de 2.00 pelobililate, o que dstes recusaram. Faoe a. esta. atitude firme dos estudantes, o preço dos
bilhetes foi baixado para 1000, tendo oe estudantes oontinuado a reOllsar-se a pagar
0~J bilhetes.
A t~ ao fim do semestre os traasportes toram 6.ratui tos. No prinoípio deste se.m eskce roi~lhes posta a eeóUinte alterüative..t o.u pa;Javam o bilhete ou deixava de haver autooarros.N&o teudo havido modificaç!o da posi910 dos estud~ltes, os autooarTOS toram ratira~os.
Tendo-se reuui~o os estudantes decretaram G~E AS AULAS. Faoe ~ reousa das autoridades em re~er os autooarros, os estudantes do 3~ano,reunidos oatem, oompreendendo que s6 llleci.iante toma.{1as. de posiçtto de torça poderiam tazer reouar as autoridades.,
dGcidira.m prolongar a~reve a.t~ iAfaira.
SE H.( 2.000 OONTOS PARA. OS ~'ASCr.BTAt) DO ORF.illOLi, l!: SE W( DINli~ID PARA NOS METER
;::'l'iA. .GS.f>I..iGAlí.DA J.~·A :raO E MAlWAR-l~OS EAllA. U"RICA, PORictUE .i:'! QUE i'fIO HÁ DINHElBO PARA
U~{ .A4:TOCA.RliO?
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A SITUAÇKO JA FACüLDAD~ DE C~~CIA~
nossa situação na faQuldade ~e Ci~noias tem-se vinao a a 6 ravar proóressivamente
nos ~ltimos anos, .. enorme elevação das percenta&eus de ohumbos, o novo deoreto mili tar, a aus€!noia de ép00a. de OutobroeO ct ohamada, as r'J:'equ~noias umas em oima das outras e os en0rmes ritmos de tra.balho.eto.
.
I st.o s6 tem sido poss:tvel .í?orq1.lE~ não t~IllOS sabido rEla..siI' i tal como fazem agora. Os
<~ st'..lda.nteB do 3 Q ano, opondo .i!osiç\)' as de força. as manobras das autoridades.
Por 1.s80 ~ ilil~()rtante que B..a.i0iew;)S a,sora 08001e&a8 do 3 Q a.no. Devemos 'pois oomo
forma a(}tiva. de apoio a.o 3~ano t entar reunirmo-nos e discutir os llroblemas que mais
nos afectaw, nOlll.eadamante as freq,u.tincias Obrió at6rias •
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