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0 Secretariado Provis6rio da Assembleia _das eomiesoes de mora
dg~es
~~

e de Trabalhadores da zona de eoimbra reunido em 3 de Outubro

1975, considerando:

1. - 0 avan9o das posi9oes de direita tanto no governo como
nos quarteis que amea9a par em perigo o processo revalucionario em
curse;
2. - Que perante esta situa9ao os SUV (Soldados Unidos Vencerao), organiza9ao unitaria e apartidaria de soldados, sargentos e
afi~iais progres~istas difundiram, numa confer~ncia de imprensa no
dia 2 de Outubro, urn manifesto e convocaram uma manifestat;-ao em eoim bra contra a reac9ao dentrB e fora dos quarteis e pelo avan9o do
-pr o cess~

revo.lucionar io..;
· 3. -- Que s6 na uniaa das massas papulares com os seus irmaos

f a rdados\os SUV, se moderan alcan9ar estes objectiv o s.
---··O" Sec·l.'etariad-o Provioorio da Assembleia da~ Comissoes de moradore-5 e de . Trabalhadores. sauda R aparecimen·to public o na Regia~ Mili"tar -do Ce~tro dos SUV.
Declara a swa total ideRtifica9ao com oc

~bjectivos

anuncia-

dos no manifesto dos SUV.
E_n via aos SUV a sua solidariedade de luta e a sua adesa ~ a El~
nifestasa~ conv~cada para a proxima 5§ feira dia 9 de Outubro as
19.30 horas com conc e ntrasao na Praxa 8 de Maio.
Neste sentido o Se~r e tariado Provis6rio da Assembleia
_das eomissoes de moradcr e s e de Trabalhadores da zo~a
de eoimbra conv e Qa as CM e as eT para uma Assembleia
Extraordinaria a realizer no dia 7 as 21.30 no ceo (e~
CAT) das Caixas de Previdencia (predio Fire~tone) Av.
Fernao de magalfiaes 84-I. l Q para discutir a adesao e fo£
rna~ de participa9ao na'manifestagao dos SUV.
SOLDADOS E MARINHEIROS,

. OPER~RIOS

SOLDADOS SEmPRE SEMPRE . AO LADO DO

E eAMPONESES UNIDOS VENCEREMOS
PO~O

Pelo Se~retariaDo Provia6riv;- em Almedina, em vale do Ro~al,
,,
em s. Bartolomeu e CT estaco.
Estc\rdo como observadores: em Se Nova, em Ba irro de Celas, AT
Centro de Forma9ao Profissional nQ6
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