(0 [Q)~ ©QJJutLD~~@

,

J Ol·-iNADA oE __ TRA·13ALHO VOCUN TARO
F~ARA A NAÇAO PELO I~EFORCO DA
DEMOCRACIA
A.a apelo do prim.e.ii.lro ~.i!1liistrQ Vafl~o Gonçalves para

sem d'al p:Ir6x.imo dJom.1ll1gOl lJml dia dle tlraoo].hOl a tr.1m da
dltJJtOl ne'C"J.Olrnal a p..era demonait.raçê.ío de BOlljldaoriet5ade

qUEll

os tlI"albalhadoll"ils

ffiz~ ..

selarem, pe.].ol aumento dJ(!J) "rQ
8 \0 p].>Q)grama dio 1lJov1.ment[D das

For~s Armadas', uma j o rnada de jdbilo pela derrota da reacção nos acontecimentos

da 6ltima semana, o povo português resp ondeu. com o seu
solidariedade

~

entusi~stico

iniciativa o

Na /OOlrCfP8ctiva da cansoU dação e alargamento. das conql!JJista.s
alcah~das;

apoio e firme

decididamente woltados para o

0~j8ctivo

democr~tical5i

já.

de fazer face à crise econ6ml

ca legada pelo fascismo e agravada pela sabctagem econ6mica dos grupos financei~8~,

conscientes da sua força, ou

S8U pap~~

Y OdS

buas

r8spon~ab l1id ades1

o povo

trabalhador aderiu em massa ao projecto que simboliza a reconstrução nacional e a
firmeza na consolidação da democracia.
Por todo o país Sindicatos e organizações
te

~

democr~ticas

aderiram entusiásticrnen

iniciativa e pode bem dizer-se que Portugal vestirá no domingo o seu fato de

trabalho.
Em Coimbra a Universidade não se mant~m indiferente à iniciativa~ Todos os ~er
viços por vontade expressa dos trabalhadores funcionarão normalmente e

•

tamb~m

o

edif!cio da AAC estará aberto por decisão da Direcção Geral com apoio dos fumcionários adm!.nistrativos e demais pessoal.
Por~m os estudantes que não tenham obrigações escolares a cumprir, devem tornar
actuante a palavra de ordem programática
AO LADO DO POVO TRABALHADOR NA CONSTRUÇ1l0 DUm PORTUGAL LIVRE E DEmOCRAT ECO
Nesse sentido e em colaboração com o movimento Democrático de Coimbra a

Gire~

ção Geral da AAC convoca todos os estudantes para no domingo se dedicarem a tarefas de interesse
programaram~

edificios

p~b,lico

qUG ae divoreae Jantas de FrQguesia

do concelho de Coim""ra

são elas de v~ria ordem desde limpeza de ruas, caiaç~o de escolas e

p~blicos,

abertura de valas para esgotos, corte de silvas e de mato, etc ••

INSCREVE-TE NO GABINETE DA

DIRECÇ~O

GERAL

