ASSEMBLE lA MAGI\JA
CONVOCAT~RI A

Atendendo que as forças fascistas se tem
9ão de futebol para criar agitação

G

aproveitado da expulsão da sec-

isolar os estudantes do resto da população;

Atendendo a que a posição que tomamos em Assembleia magna

~

justa mas que

ainda insuficientemente explicada perante as largas camadas da população;
Atendendo a que se não procederm us a um total desmascaramento das forças
que por

detr~s

se escondem dessas mobilizaçõeE a n.!vel de toda a população

Coimbra, estamos a colaborar directam e nte c om essas mesmas forças, pois

I

de

dexamo~·

-lhes o terreno aberto a t oda a su a actuação;
Atendendo a que as forças fasc istas
de estudantes contra não estudantes, a

pret8n~ Gm

t~~o

gar a imag8m que vem sendo ca da v es mais

o

tcrn~ r

c ~sto

nltl~a,

p~rQ

esta luta numa luta

nos isol a r e para apa-

dos estudantes em luta ao ser-

viço do Povo trabalhador;
Atendendo à necessidade de lavar um ataque sem
das as manobras f a scist as , de consolidar a

p02jÇ~~

treitar os laços ent re as lutas ost urlfl nt.is e as

tr~gu as

ao fascismo e a

t~

pop ul a r na s escola s, de as -

.~ l ll:C'_ S

do Povo trabalhador;

Os alunos, aba ixo assinados, r eun.i.d ,) s em Pleõ,(.I'Ío da Faculdade de medici_
na, a 5ft/74 r eque rem a convocatória duma AssGmble ia mag na, 4ªfeira para que os
estudantes de Coimbra r eun i dos reafirm em e escla reçam as suas 'posições

~popula

ção de Coimbra.

•

(Seguem-se mais de 100 assinaturas)
A mESA DA ASSEmBLEIA GERAL DA A.A.C.

CONV~CA

4ª FEIRA- DIA 10 l7HORAS-J ARD IIYJ DA A. A. C.
ASS EIYJBL EI A mACNA

OR.QI!Jl DO DIA:
1 º -Iflform açõe8

2º-

:;';solc.:recülOnto dos cs tuda:,:rtos LL POI-'v]e..r.í1o sobre o Clube Abe,démioo

3º-Alguméls quo::;'GOGS sobre él aotividade da Direoçê;o-Geral

da AAC

