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AOS ESTUDANTES DE COIM BRA
Cf-IMAR ADAS
EM VIRTUDE DE O TEATRO DE GIL VICENTE ESTAR J~ OCUPADO PARA SEGUNDA--FEI RA P[LA::=i 153 HORAS E DESSE FACTO St'l HOJE ~~O S TER Ir~FORMADO A
DIRECÇÍ\0 GER P\1_ PRLJVISCJR:U\ 7 OS ESTUDA f~ TES A ~HI-F AS L.IST A S RECTIFICAM A
CONVOCATôRIA f EilA PARA O PLEN~RIO PELA LIBERTAÇ~O IMEDIATA DOS ANTIFASCISTAS PRESOS , QUE P A SSAR~ A REA LIZAR-SE NA PR~XIMA SEGU NDA-FEIRA
PELAS 15

HORA~j

NA Ci\f JTif\JA B ( de beixo)
1

Os ó' l tim os a conte cim e n t:; s relaciona dos directamente com a camarada Maria

Jos~

Morgado~

obrigam os estudan tes de Coimbra a desenvol-

verem a sua luta ainda com mais firm e za e decisãoo
Como já ontem tír1ham-os anunciado~
uma

~as

a c ama r-a da Maria Jos€~ ~lorg~ado,

anti-fascistas presas pela Junta e o Governo devido ao boicote

ao Com:Lci o da !!Juventude Centrista 11 9 entrou no passado dia 9 de Dezembro em greve de fome

p~la

sua imediata libertaçâoo

Hoje os novos gover-

nantes transferiram-na da cadeia das Mdnicas onde se encontrava para a
hospita~

cadei a

de Caxias,

cortando-lhe toda a possibilidade de contac-

to e apoio que as massas populares atrav€s de cartas, moçôes, visitas,
excurs~es,

etca lhe tinham j& endereçado e tentando rodear a sua luta

corajosa d8 tm.,, ·mu:ro de silêncio e isolamen to.
Camaradas, a vida da nossa camarada corre perigo, mas os seus carrascos ser~o impotentes face ~ luta decidida e prolongada dos anti-fascistas~

dos democratas e patriot as de todo o Portugalo Que cada um e to-

dos como um s6 mobilize e incite as amplas massas

d~

es tudantes de Coim-

bra a estarem presentes no Plen&rio que deve constit~ir uma a lavanca
que una as massas estudantis e as mobilize para arrancar os nossos camaradas das masmorras da burguesia!

TODOS AO PLENARIO SEGUNDA-FEIRA 9 15 HORAS, CANTINA B!
LIBERTAÇ~O

IMEDIATA DOS CAMARADAS PRESOS!
ES ] UDANTES ANTI-FASCISTAS

