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COnG~del~do

que as esaola.s deste paIs à~vem as~ar ao ser viço das ~~sas
trobaZhadoras 3 uma ve z que são os trabal hadoros" aom o produto do seu t;raba'tho~ o
seu sus tentác:uZo e(Jortómiao,~
COí'lside!'ando que o din.heiro pago pelos trabalhador es

p~"'a

que as escolas

funcionem totaliza uma il?I'f?oY'tânaia de treze 11Yi.- lhões de oontos" o que" só por si~ dá
~mn idz-iQ da mfra aV'. iltarl.C! que os trabaUuxdor cs dispendem aom este tWctOl"~
Con.sidaro:n.do qu.e 37% da população !,?orstv..guesa
I

é anaZfabe ta;'} e que apenas

aer'CQ de 4% dos estudantes unive:r'gitó.1'ios provêm das a'Las.'JGs tl'aba"lhadoms,"
\

Considerando aue o mau f uncn:onamento das escolas se deve .. em {Jl'ande pcu-"ée,:
ao facto de a ge:,zo raU cb.de dos

estudaJ1tes~,

proveniente s" eJomo

scibe .• ~ <k est1'>(J.tO$

8e

soc,"Ú'!:i s p:f'iv'Uegia.dos~ e por> n.:io t el'em ainda aortT!'reendido o ~n..,ae:;8o r-avoluo-icná....-.{o

Consider-ando quc~ em e;r.pe'l."lêrwiaa re vo 'luC1.:O'nónas v-i vidas em países clré2'O!:1

(Jdr'os j n.omeadamcmte 0.iba" onde as e~colas., de T)ido

à aatiln:dade c ont1:'a-r-evot ueionár-i a

que vil1harfí e:rcreendo ~ foram encer l"-ac/.:t.s dZa'ant e dois anoS;J

raT-a as raestt'utum r e ao

"locar ao serviço do Povo 3 apl'oveitando t odas as s ua,g potenaiaZidades.
Os Sindicatos

l'eWtidos em Pl.rmál'io da Intcl'sindicaZ

J Ul1ho de 19 75 mo.YZifes'f;am a &"!la pr eociApação peZa

seawr do ensino,» e apoiam todas as
do pOt'O trabalhador pOl'tugu&J .

me d1.~d..'ts

110,S

dias 28 e 29 de

situaç!ão qu.e ac:tuaZmen te .<;0 vive no

t endentes a coloaar as esoo l.as ao ser''1n:ço

ApeZam aos estudantes e [:1'>OfessOJ:'>cs que em

muitas ocas :ões

se têm posto

nao J uyuywnem, por>
-
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resotut am3n't e ao lado dos 'él'cbaZhadoros ó) pc'U"a nue na8 escolas hoJa disdpUna e S::,l'?"
f)eitame:rlto das
vel~br'!$
aue _nós
vos e 9tamos
a '['aerar'.
oe_..
. . __-.-.....",.
_ ,"t l:'cr.bathadol'es
___"'_
_ ____
....". __
os que as ver b.:l
as uO·S

8;JU$

·
.
1.-m'['cato:1
oont'Lnuem

a sel' Cl1)Z,úxd,as sem qU-2tquer oontX'GID -a>t,:da 1)cu"'a o Povo Por'f;"uguês.

