I REUNIÃO DA CNIISSÃO DISTRITAL DE COIMBRA,reG.lizada no dia 2 do 1~<?..
'V'embro de 1975.
Present e s a esta reunião como responsáveis os sebuintes camaradas
Besteiro-responsável pela orGanização.
Abrantes"
pel_o s concelhos de l.rganil- e Penacava
Tony
"
"
"
a Condeixa e Hotemor-o-Velho
Elísio -responsável pela C.Conce-lhia de Coimbra
Luísa
-r e sponsável pelos sindicatos
José Guilherme-representante da C.Concelhia de ~\rcanil
Pinto e Joáo Reis -representantes da C .C(n~celhia de Condeixa
Ausentes nesta reunião é que estavam ou deviam estar convocados
-Bessa-responsável pelos Óoncelhos de Miranda do Corvo e Poiares
CoÔrdenadorâ da escolas ·
Representante - da C.Concelhi~ da Figueira da Foz
ACTA DA- REUNIÃO
ORDEM DE TRABALHOS:
l~llifFORMAÇÕES

2-SITUAÇZO POLITICA
3-{)BG.AlJIZ.lWÃO
a~ . .J~SCOLAS" _ _b) SDJDICATOS

c). . CONCELHOS
.
d) PER IOC IDAD~ UAS ~-mUÕES
4-INICIATIVAS E Tl...REF'li.S - ·fi'SCOLAS

!}!

b

sm:DfeKros

o CONCELHOS
d)cm.rrcio
e)FmiDOS
:f)VltRIOS

l 1-ü ~ma.radn. responsável· (Best:eiro) :fez sentir em seu entender
quais as responsabi-lidades naquele momento_ da C .Distr_i:tal e por co.ll
seguinte- as dos seus componentes. Foi :focadocproblema de · que uma mai
or responsabilidade implicava,não uma maior vaidade mas sim mais trã
balho e mais sacri:fici0,o que aliás em s é u entender deve ser orsulho
de todo o comunista.
·
Fez sentir qua a . actuaçã9... dos camaraclas a partir duquele momen~o fora do âmbito da - organizaÇão teria que ser di:ferente,pcis começa.riamav~~=Jtos como dirigentes máximos -do Distrito e _o que isso deve
representar para um jovem trabalhq,:ior comunista.
·
Aludiu à superior condição .-d os jovens comunistas que nao era a
subi_da indivi~ual ~mâs sim o conjunto da o:;.:ganizn.ç2.o. X;:'.nt: .E::;éa tl;r.bi to
que se entende que ao rec' :::1hecer-se o mau trabalho de cada cama.rn.da
den-sro da r é:feri.d a comissão deve propô:r-se a sua demissão e cad-a camare,da de7.o:· a~ei tá-la não como um menosprezo mas sim reconhecendo
que haverá' outros camaradn.s que melhor désempenlw..riam as sua :funçÕes
e por conseguinte melhÕr contribuição dariam ao avà:riço da construção
do SOCIALISMO E 00 COMIDUSMO ~ Foi também iridicado que .~ a U .'J .,C e ao
considerar-se a Va!l.or:ua.rda revolucionária da juventude tr a balhadora
portuguesa ter,á que o .d~ntonstrm' na prâtlca ,isto ê guiando os jovens
trabaThad.ores (nas :fábricas,nos campos,nas escolàs,em - toclos · os locd.s
on de .hlf jovens trabalhadores) nas.Llutas que defendem os seus - inter e a
ses assim como ganhand0-os para a trn.ns:furmação da sociedacle,isto épara aquilo que a U .J .c. está virada, ou seja o Socialismo poste:t'iormente o Comunismo.

z
J1l nesse âmbito e eomo uma C .Dist:rí ~n. l é responsável :por todo o trE;::
bc..lho a nfvol da U .,.J .c. do Distrito ele Coimbra,será ela também responsável ,pelas posiçÕes revolucioná:rin.s ou contra-Tevolucioná:rias cprese_.E.
tadas pelas massas jovens do nosso distrito. Fez
aiucla
honestidade
que eleve haver entre oe camaradas responsttveis o o fomentar da critica
e auto-critica da orgRnizaçãoo

a

A C.Distrital . será ('i: orgão máximo do distrito de CÕiml.Jra ~del::u. P~.
tirá todas as directrizes de trabalho pn.ra a_ mesmo.
2- O camarada Elísio começou :por focar os principai s pontosg
- Avanço da direita -Data hist6rica 11 elo ·Novembro - Avanço histõri 0
da esquerda nessa data -Os ataques bombistas a ã. e::J.tradá'ldos ELP(s) é
aproveitada pela direi ta·~ Apesar' de ([; M~F ~A o ser quase iodo social-dem~.
crata a direita tenta a todo o custo destrui-lo,assim come ao OoR~
O camarada Besteiro falou a seguir no s eguint e i
-Porque é que a direita têm concliçÕes quG o MJ!'A acabe? O MFA pcrmi

.•

tiu fazer reuniÕes quando era progressista .Pe::-mi tiu ir às manifestaçCvs
do suv( s) .Acabar com \ o MFA é :fazer com q_l:.G os solclados acE::item as or· ·
d6ns dos chefes .-Serem obrigados a dispara:r co:nt:l'a o Povo o A. d.enocracia
:..nierna perm:l te que eles se reunam e d.:~scuta;:a a sua part:i.i-dpo.Çâ'o em a ü
tos que podem ser contra-revolucionários .A deme.gogia do P .,s c d.esacre<Íi.
tou o Fogo .Isto acont e ceu com o MFA .-Portugal nao serã como o Chile .ITa- ·
Chile houve a qJ;leda do Governo pelo l<tFA e em Por·tugal não acontecerá . i :-J
so.Os Soldados est~o dispostos a aceitar a ~isciplina ~evolÚcionária. -~
O camarada Elisio falou a seguir nag
-Prisão dos mil i tares no Norte ~-A direi ta está a trabalhar bem. Faloi. J.
na Frente contr 0 o Fascismo e Social-Fascismo6
-Besteiro falou emg '
-Snciais-Fascistas é o que nos chamam os esquerdistas.
esquerdiz
tas caminham e colaboram com o fascimo. CTiar divis6es para o Fascism~ ,
-L direita tem muita fo:rça.O capitalismo está a -jogar em Angolc..Lctcl .
em conjunto. Neste momento interessa unir todas a s pessoas sejam elo..s c1 ~'.t:..
- f:or .Esta :frente· é fascista na prú:i;ica é não na- ideologia. " Js solcln.clos
qua :pn:rticipam nas manilftestaçÕes não dispar-arão. contra c. 2-'t.ll:.e le PoYo Pu
vo que andou com eles na manifestação •.A direi ta ê qu? ga:1he com o fim" "

Cs

dos STIV

e das · ComissÕe s de Moradores e Gode T:r;:.,balhad.or e s. :tJ::.::-xcçn. com

o P .s.-Ataque dos osquerclistas - Em vez de no Gove:rno f' i carem toclc.s as
forço..s ne.o

ficaram ,ficaram as forças da dirêi ta.· .O p-ovo a 0:c.lt:i ~ua n. n3:o

sentir transformaçÕes da Revolução e U6s queremos 8 ga:rzhar os tre.balhwl.o.
res para o Socialismo. Aliança c/ o P .S. ,n2:o ó ~ma e.lümça c:c;:n c a socio..l·democracia. Saneamentos dos Governadores e os incident e s le Ii'm'o -·Utopi:,
politica dos esquerdistas ? Dai podia resultar un estado dd sftio. 'JlGmof
que ter cuidn.d.e com os erl·os dos esquer-lisfas' ,~ Palavra d& ordem el o p ~ ..·
tido para salvar a revolução .-·Saída do PPD do Qovorn-o-Pn.T n6s s2:o fo..s··: cistas oHá que mobilizar -as C .,de Trabalhadores o de Moradores pura isso.
lÜ[;"UnS dos militares que assinn:ram o documento dos Nove ~. jn viram cjue
forq.m enganados. Angola indepedente será um ava:riço para a GSCJ.Uerda.
A U •.J .C.terá que estar prepaxarla para r Gsponder no caso de golpe .o pó..r
tido continua a dizer que não ná condi çÕes pc..J:>a 9 povo toma;r o pocLc-T ~· O povo está enfeudado de p2.X-I:iidos,s-ó at:eav~s das -C.de ·Mo:raé.lore s e ~~.r;;~i~ : . ~ _
hadnres se :pode tom2.r o poder -· Hâ que inc a ntiynx a sua cor..s -~ituiç ;, ; o
A seguir entrou-se nas perguntas e r e spostas?n~o haven4o na~~ mais u e
:i.illpor-~ a nte.

3-üRGi\.NIZAÇÃO

a) Ffcou. decidido qt;te ficariam de ir ~s rcuniocs da O.Dis~F:i,t1:1l clois
elementos da · Coord~enadora das . esit:<dlas.
Relat6rio-·Este sector ê compos~o de 2 escolas ofioializàcl.a -s e 1 l.f ~ ceu do ensino particular( agora ~"Tu:pàdo em ooop erativav .e Liceu José Falo ao.
Para o bom funcione..mento d.o traba;.Lho a desenvolver nas escolas e eh
sino particular ,em reunião com os jove ns comunistas lfgaclés : às escolas
tendeu-se que se c.ev~.a formar uma comisé~o coorclc:nadóra;qu8 ficou com:p os·":
ta. da seguinte maneira:
~ 1-elementó ligâdo à E~ToAvelnr Brotero
11
11 E.Jaime Oortesâo · 1n
0
11
í"
8.0 Liceu Jos:é Fafcüo
1"
'~
n Ens~no ,particular
Praticamente em todos os estabelecimentos existe uma célula _da U~C,
ou em vias de formação ,que por sua vez ag:cupa. o se~inte número eLe jovens
comunistas
-Escola Técnica !~velar Brotero
43
11
"
Jaime Cortesão
32
-Liceu José Falcqo
2
. -Ensino Pa.r tiõu;LG.r
6
Nestes últi~os dois e ·ccnsideranclo a nossa fraca implnntaç~o teremos
que - faz er algumas ·oonsiáeraçÕes mais pormenorizadas em anexo a este · relatório _oTrabalho já deeer1volVido e a desenvolver g
_l)Formq,clo um pró-Se:c~etariciclo de çnda celula n t>s 2 e si;ab6 l e cimentos
de ensino ,compos-to ~:e alguns elementôs respo:asâveis cl2.s r e stantes celulas
que estão ligados a trabalho uni t6rio e partidário 9 este úl t :lmo já 'na su2.
:ffuse de arranque. Quanto ao t:rab2.lho uni tá:rio ,como este ter â de sór um
trabo..ll10 rrio.is~_ ·· profuncl:c, est§. nUl.:t:-'1: fasG de estUdo já qtl.e estan1os ne inicio
das aulas.
Anexo I

cn

LIOEU .JOS~ FALci:o. ·

EstaJ:llelecimento com ca..racteristicas de .:maior influê:,1cia elo -·êlunos
~
burgueses e media burgue sia estes devido a SUa .condlÇél,O _crHJXam . D..lg ume..
reacção como pOl, exemplo~:tomaram méclidas bas-i:;antes esquerdistas ?r opucli 2:~~
do os comunistas,etc e toêta a reacçao que dai advem.
S 'com um elemento ligado à UJC nest_e estabelecimento torna-se dificil desenvolver um trabalho pcliticD a _curto prazo,no e;.Ttan:to t.:mos a coA,
side:z::a..r as condiçÕes especificas em . que se encontra - esie ostabe.locimento
já que em c,ulas noctm·.nas presentemel?-te não têm funcionários estundo o ·::
trabalho · a cargo d·e alunos com "furos", ~ .
Por este motivo esbe. u:0sso ele mento terá de se virar para. o trc., j·, c-., lho
unitário íft.endo possi-bilidades de se impô:;:- com a sua :posição da prog:fess i.r~.
ta 1 como fazendo aparecer moçÕes,eto.
<lo.

•

-

•

-
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ENSDJO P !illTICU'J.JL

Devido à reest:.Iu.turação que levou este sect or ,no momento em que :faço
este relatório não teuhó dados concretos dn t~abalho a desenvolvero

--

b )A cuma;r acla Luísa fez uma adve:!':'tência aos camaraclas· de .OO!:Jd.eiYa :pc..:r2.
o p:robil1ema çle -2 empresas.- que se i.orna:ram em co0],7erativas.
Fioou decidido que à reunião da O .Distrital i1:-ia e-sta:;:- um-reprose ntan
te de cada sindicato organiz2-do ou em v:tas de se organizar e ~ a · respons iiveT
pelos sindicatos-..

c) Pr esentes às r e u:nioos d.a. C 6Dist:ri tal 1 ou dois elementos dG cadc. O:
Concelhia e o controleiro ele c ada concelho.
OOlillEIXJ~

-.

c

.

:Exis~em Condeixa 23 ·c amaradas ·da UJC <.Estão distribuiclos por 4 lc:..;
cais .Há organização em Sobreiro·-l:re,ç; QSo"b:a.i:Crando - ürelhudo-Frec . Ooncl_oi
xa-Anobra tem 1 camarada e Oascon~;-ouE=o-càiaarad?. ., ·
-·~-~~- ~
ORGi'JHZLÇ.Ã:G DESTES JOYENS
So'.Jreiro
Comissão de L-u.c a.r
Orelhudo "
" ''

4
Condeixn-C.de Freguesia
A C.Concelhia de Condeixa é constituída por 2 camaradas de cada
(6 elementos).
A C o Concelhia tem responsáveis P.or:
Fundos e Qaotas
Jornal de Parede
Difusão do Juventude e Avante
Propaganda
A Comissão está devidida em três sectores:Sector Politioo-éuitur~l
-Desportivo.
,
_
O camarada Besteiro chamou a atençao para o sistema de respons~+.··
veis.O camarada de Condeixa explicou porque se processava assim. Há
camaradas que não cumprem as tarefas. Não há perspectiva de avanço na
organização noutros lugares.
Nas pr6ximas reuniÕes devem apresentar informaçÕes sobre a escola
nocturna.
l.RGANIL
----Está a funcionar uma c,Ooncelhla.Há jovens da Freguesia- de Lrg~
nil e Folques e 1 do lugar da Nogueirao A O.Ooncelhia ê formada por
3 camaradas. Foi explicada a org aniza2ão de tarefas -para outra _ camar~
das. Rá l~ jovens da UJC,de Folques sao 3o
O camarada Abrantes deu explicação da organiza~ão desde o ínicio.
O camarada José Guilherme apresentou mais 1 inscriçao., Os camaradas
que estudam dovom se virar para as escolas e deve vir um à reuni~o da
C.Distrital.
OOTMJ3RA
Por se achar que todas as informaçÕes em relação a Coimbra se po •.diam dar apresentando a acta da reunião da O.Concelhia,a seguir a tr~~
crevo.
Eormou-se a C.Concelhia:l camarada de cada f~eguesia,controlac or
das freguesias e os camaradas das comissÕes de Fundos,Despartiva,Empresas ,Propago.nda e .;r:ornal.
Foi apresentado o problema da interligação das diversas comissÕes
(Fund~s ,Freguesias ,Desportiva,Propaganda ,Jornal) rA n~cessidacle de faze:.~
reunioes semanalmente com camaradas de outras comissoes.Fbi vista as
perspectivas de trabalho nas freguesias:
So~~TTHHO DO J3ISPO-J3oas possibilidades de começar com o trabalho.
POVOA - Possibilidade s de arrancar· com a organização
CETRA- Possibilidade de aumentar a organização,têm um vasto .campo de
actuação;com possivel apoio da C~Moradores e da C.Juventude.
LAQ.ES - Camaradas que estão inscritos no partido.Não houve nehume. -· ro~
niao.
Stª CLP~ - Há camaradas.Possiblidados de efectuar uma reuniãoo
EIRAS- Passivem Centro . de Trabalho.
Em S.Martinho do :Bispo far·-se-à uma. reunião,a marcar da C,de F:re
guesia.
Trabalho das ComissÕes na C.Ooncelhia:
P.ro:paganda-Trabalho a nível de concelho .com trabalho de mandar ::·artigos
com todas as iniciativas para o Juventudeq
Focada a necessidade de arranj~ novos camaradas. Cada comissao
deve a.greg~:"novoa camaradas. Marcada uma reunião da O .Concelhia pc-.:ra
o dia 16 de Novembro.
]'IGUEIRA DA FOZ
Organizou--se uma secçao cul tlU'al da UJC ,composta por 4- eler.1entos:
ll:l tareba il!lesta secçco é a c:rganização de uma biblioóeca~
Elmmentos da UJC. em actividadeo ·
Fj.gueira da Il'oz - 14
Ta-varedo - l
Vila-Verde Buarcos - l

Sem acti vid.ade
Figueira da Foz
22
Tavarede - 3
Vila-Verde ~ 7
:Suarcos - 8
Bairro P~Américo - 4
Ca:J?ri tos - 4
Num t ,otal de 72 camar~dàs

o

.;;.;M"":ffi=IL;;;.;'if·,;;;D;;;;L DO .CORVO
Houve uma 1ª reunião em 16/16/75 e stand o presentes apenas 2 co..ma.rac-:.t!._s.
Dada a hora tardia houve apenq.s uma pequena troca de impressÕe s-A~ranço cli:>. ·
org anizaçD:'o-Situaçrro Politica. Ficou mm:-cada uma nova reu.nlão ~
·
MOINHOS-Uma 1ª reuniao com 17 jnvens6Discutid.ozAl1lrgamento da O:rg cnizcçC::o,
Situação Politica-Concepção Comtlllista.Segundo jovens comunistas há b oas
perspectiva s.Ficou ass e nto incentiVarem a captação de novos jovens. Ficou ·
marcada nova r e união.
·

POL'illES
Ainda nao houve

contac·~os.

MONTEMOR -O-VELHO

-----ss ·t~mos

orgànizaç~o em Foi·mos e lha ,Fr eg .de St º Var;;:o ~ Tcü :f2.~J to , ~~s~_i;
:fica-se de div0:rsas :formas ~nio obstante poder-se cri tioar tnl).':G z a dü:n.c~·ência do control e~o e
·
Em Montemor .s6 M _3 cal:le.rad.as dó s quais s6 .Um tem r ealmente c apac idc..de oEste cama:rada t :rabalha na J!ligtué;ü?a 1 ehega a c asa e stoir ad o ~Assim e ·16c_f
co que n ã o tenha possibilidade s de avançaro
FORMOSELFJ'i
---·~Há _ uma Comissão de Luga:r- ,2 camaxadas pertencem à C .Concelhia <NúmGro
de cami.U
. ' ada,~ nE? qt e lugar ( 7) ..
PEFfACOVA
Há 17 jovens da UJG ., lTa bax:ragem da Agu iei:ra há 13 da UJ:O~
S6 devem p e:r>tencer os jovens que .habitam no concelho~Os restantes que
este ,jalT' ~c ~'>slto"ad. o s Õ.ovorn c e:r o:r-gexd.._<zf'..d.os por meio do uma oâiulét de empres·~.
na Barragem da Aguieira. Os 2 camar adas de Penao ova que tr abalham na b c.,rra
gem ent:câo no paR:anço desta. O oeJmarnda Abrnntes :ficou de f'nzer uma J:-euni :.:
áo em Coi.mbr a com os cama:;'c:-odas que cá trabalham~
POSSIBL~DADES

DA UJC E1ii TER 750 jovens at é Janeiro no Distrito<>
DJ.v:t srro por Concelhos
COlJDEIXli.
78
"'"
COIMBRA
200
ARG.ANIL
30
FIGL'EITul
120
PENACOVA
lO
MIR.l'J.>JDA
15
M01TTEJ1,1QR -10
POBRES ·. ~::5~..,. ;:.
T~TAL -- 468
d) Pr6:x:ima :reu11iao da O .,D:i_s·í:;ri-Gal no ·dia 30/ll e Fi.cou decid·ido qu.:J co..do.,
eama.rad.a traga IPn i s trôs ·.
4-a )--:N·c :r.·Glat.Srio ~2.prese ntad o pela ·coord e:::mdora nao
As i:r:.iciativas estao descritas no ponta 3-a)o

indicava ta.refas.

b )A camarada Lufs2, deu algumas informa çÕes tais como~ cii·culo.:.t> interl'la·
de. Intersindical .no se:atié!.o de alarga:r· o apoio aos jove11s v O;u.é"itros
c a is a Sincticaliz;.çao dos jovens log o que OC.llé OGIC a -t:.ea:0::1lhm· c
Sindica to de; Me-l;alu..:::-gicos

..

\

.

Co~tactou-se a Direcção. O sindicato já estava a tr~balhar nesse sen
tido. Houve inscriçÕes de jov0ns interessado:::- para formc..r una :P.:rô-Cord.ssê'o
da .Juventude. E formada por jovens comunistas o por outros jovens int eres
sados. Está a trabalhar' p2.ra faper u..rn Plenario-·Ex:cursão a uma empresa elo~
metalurgia ( Cometna ou Sore:fame) .-Jogo do Fu-i:í6bol Solt e i:.r.' oR-Cas v.dos o
Nas empresas onde não há jovens na corn:issão,o sindicato at:tavc:3s d.os
delegados sind:tce,is ê que se re~onsabilize :pelo~ jovens o
A seguir houve uma diocu.sse,o eniire cr, Lufsa e o Bosteiro em relaçc.o o_o
trabalho a desenvolver pelos jovens" ;' ]hegou-so 8. seguinte conclusão~
Besteir~-Acha que se deve convoo~ com o apoi o da Direcçao um Plen<~~io de
jovens menores de 18 anos sindical:i.zados ,atravG's da Pr6-·Comissão :pilX'a o_ ~
formação de uma Comissão dos .Jovens~ A pa:rtir da:f com o apoio da D:i.:recçQo
seria ela a sindicalizar todos os jov:ens e todo o trnbalho ro:fo~cente a ju
ventúiJ.e .,
'
.,~
Luísa-Defe ndeu o. camuni.cn.çÔ:o interna da Inte:rsindicalo Ficou decidido quo
se seguiria m; plano de trabalho apresentado pela Luisa.

Sfudicato da CoCivil
Foram contactados os jovens C:!)."'ll'.nis-!;as po.ra uma ret;.idao com um ele:mci1
to do Sindicato ~para d :tscu{d.r- pe:rspectivaG d G t :r-abalho Com · 0 ajuda do Sii~
dicato ooDvcar-se-à uma reunião de jo~.~:ens pc.:ra :formar urna CoülissZo.,Esta , dev.EH' c?-_:uvoca:r um Plenári·o. So a pari:i.:r cb.:í ô que n6s podemos 0vanç2..:::' pc..ra
·
:formn.ço.o do coopeJ.'ativo.s ou out:ru.s in:J.ci0t :i:vas ~
O Besteiro :foi da opinião que não se avanç0--so n est G sind ica to c A Luí
sa contestou e apresentou as explicaçÕes ~acha que se dlirv:-0 o:v:an?8J:' pm:-o. . ~;,e '-"''
vê condiçoes p<ll'a isso. Ded.diu-ae que se f:a:ria. \:me, :reu_-rl:i.Üo :n<JI d.i.a 7/ll com
os jovens comunistas.,
8

Sindicato de Escritórios
Ficou ma:.rcada reunião p2:ra o dia 10/ll com os camaraJ.e:.s d8S-ê;'. nànc;r.; t0 Be steirc em nome da C oB:istr-ita:h í'd.'c-on. em i:rtdioa.r alguns Cü.:O.J.:l.rê1d.o.s
para ajudar a Lú.:!sa a fazer as convoc a-Gô:;-:>iacl .
Sindicato dos Electricistas
Estão em periodo eleitoral e decidiu-se esperc:.r até à ele iç~o · d e" d.:lr :l.c
çaoo
o)Ccmdeixa
Ta..re:fa s realizadas- Pichagenr;-Distri'tJu:tção de p~copaganda·-VG::J.d2. C..0 Juvontud.e e Avante-Montage m de ba:1cas- C' ornc.l de Parede semanal o
Orelhudo
Distribuição de propaganda-Vende, dos Ju.ven-Lud e s-,1\.jL~.dn. n.os c'J.mc.rc c::,d.J.3
de Conde ixa nas pichagens-Inscreveu 4 PioneJ:eos-·Cor..tactou C:)ffi a O .de llora
dores ,e, fim d.e que U :e s seja. d.ad.o todo o apoio possivGl por p22to eLos oC:::
mn:radas da U.JC ,Houve pa.rt:l.cipaçZo da U.JC .no comício d.os Fu:ros o
Sobreiro
Fazem sair um jo:rnu.l :procressista de ü.nid::J.de com algc:.ns anti-:fc.so is
tas. Pinturas na looalidad.e de Barr e ira.
Viu-oe que alguns condicioinal:lsmos do não alrgame:r.!.tO do t:rabali=o se
podia ul trapassn:r. Em r e laç~o c:.o jornal a:.rr, oo:n jm:rbo v1u·-·so pcrspe ctivo_s clJ3
se avançar noutras inioiativ-as · unitàrias
Tn:refas a '.L."Bn.líza:;:- - Cond.eixa-.Aprescntou um plano &er al de tr2,bo.lho
p<:!Xa todo 0 concelho
A-,<Turrrt.m'iõad o a anunc:i_m~ a cr:i.a;çuo da G oConcelhl..a.
ele Cond.eixa d.a. U.JG e convidar 'toda a juvent11.de t:r~abalhadC::'2. a :fr8q_Uenta.:rr
a sede e a integra..:::--se na luta pele:. ob-Gençilo dos objectivos da U.JO ,,
1
B-Intensi:ficaç6:o das pichagens ,das banoaa e das vendas dz j or:r:al ?1,1v:~:mt:~
de c nAvante" ,das · colagens ,isto é ,das ta.rei'as das comissce B, \;-Rea b.za;:é1C:
das .Jor-nadas De sportivas da Juventude 5 assl;n d:Lst:eibuidas g
.. r) /10 I·'/75 -~- o b.L' '-". . . .-r-J•n-:R,. l"'~\~;;·ó& uo-: -·8'-' ssn.o cl•.J e scl!.n:ec:'t.ment o-·e:ant -::J LJvr n
l a se,..an"'-J.
2ª semn.na -23/li./75-i0o:o.J<3Ü·a·-:·\l·.::.té.ç.,q.c, . - ·
- -· : .
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3 seinana-3ofl/75-Mata · da A1f'ard~~\tle-tismo~ e· ':is i ta a Conin~riga. .
4ª semana-7/12/75 - Orelhud.o-Sesso.o de o.scla.rec~mentoio~anto l~vre e .
:piquenique i1· noi-te baile. .
- ~.
.
...,
D) Ua;.sequ&ncia dn.s Jornadas Desportivas da. Juventude ef~eqtuar-se-ao
exposiçÕes 9 com sessÕes de escla:rec.i raento ,eto· w
.E) Intensificação das sess~es de esclar.ecimento 1 oom e :::;pccial incidôncie.
na zono de Conde ixa o _ .
.
. _
F) Reelizaçoes :prática s . ~~Ias diversas :Localidedes do con c~lho . _
G) Finn.l desta 1ª :rase - Comícios nas terras com o~ani.za çao · ou em vias
de or:ganização ,:rechancro crm um oomf·ci.o - Concelhio em Conde:l:m o
' Poi apresentado ainda :pelo cama:rad.a de Sobreiro e,s necessidades da
:população deste lugarg
Ex:lstem muitas estl•adas que n3:'o têm as mfnimas condiçoes . Estao cheias
de buracos .Embora exista luz e léctrica há possibil:tdades de coJ.ooar mais
postes de efuectricidade. E raro as casas que têm casas de banho o L. méd ia
culturc:.l das pessoas ronda a 2ª cless e 9 com mais de 40 anos.,Menos de 40 e..ncs
é a 4ª classec Não à d e sporto,nem seg.uer um campo de futebol~ Nco há á..:;ua
eana lizada. Os transportes s~o es cassos~
.ll.:rganil
In:1ciatiYas
J or.frais de Parede
Eiposição Fotog:câ:t':i.ca com c-Grca · de 250. p e 8soas
Montagem de uma banca
Pichagens
Comunicado a contestar o àllespedimento de uns jovens na Cos ·i;a-;.l!, erreixo.,
Tew::e:fêas
1ttganilensõ ·-Porta~i a-C(mÚ.ctar com um jovem
Carr~ça - Há Uill. jovem com 19 anos que é delogado sindical - Contactar
com e le.
23 O.e -n évembro -· ProgTama~ 15·h=S·8s:.::~o ·dêl es-cl'n.rcmim:o:a.to··-17lli Magusto
seguido de Ga.c:át> · Liv-re -- 2lh-P.ro,jeéção de :filmes e Slydes "
Natal Infantil- 20 e 21 de Dezemb:x-o -· 15n Ex::posiçÊio Fotogrdf'ica-J..6h
?r c jecção de Filmes- 17h-Debate sobre a cr:'Lança - 18h- Entrega de p:;.•end.as ~
10930h Provas des:portivas-12h-Entrega de ]J'l.' Ómios - 15hPintt;::ee,s e ctesenhos
17h-Lanche e o :fim da :festao
FigueiraConstituição de brigadas - 1º Pintar azulejos 2º Tra:nscriç~o de te~G03
para pa:pe.l cenário 3º Arranjo da sala de reu:.."li~es da UJC - Sor·beio d e Liv.t·os
GêiJ.t.b;:?à-

Ceira-Ealanço da or gani·zaçao - Eleger r e sponsáve is :p<.::.r a as tw:·ef a s
-Faz er estudo das necessidaêl.es dos jovens da locali.d.ade .,·-·Estudo das conG.i
çÕe s à.a e11trada na. G eda J uveni:iucl.G .-PromoYer despor iJ o.
St ª 0.1f'~~a . -Fazer uma f'Gs·i;aS oMartinho do Eispo-Pôvoa -- Desenvolver trabalho a nivel <la - Comiss~o P.r: 6
Desporto e Cultura - Dostaca:r•..uolementos para o trabalho partidário .-Pers·:::pectivas de trabalho n:-:1 C oPr6-·Des:porto e Cultura
Coimbra-Comioio .em. õo~~1junto c~m a UEG - Continuação das. Jornadas da Juve"1.
tude-To:r:aeio de Natagão ,Xadrez e Matrecos-{Jriaç~o d e uma biblioiíeca ..
d)-Comicio - Foi aprovada para depois se d iscutir com a UEO que o Oomí c i c
seria no Pav. Dos Olivaiso
:.
Jl:!~abalho dos Concelhos :paJ:>a o Gomicio--O:rganizar excursess-P.ropacanc~ r;.
na C .Concelhia :ficou nomeado um camarada r e sponsável pa:.l'a enviar a . propagé'.!l
da para o Comicio. Fazer jornais com a fotografia do cartaz .-Marcar uma r ei.l
nião com o Partido pcu·a mobillz~ a sua participação .·-·Pichagens - Go19-gen8- .
dos cartazes
e )Fu...ndos0 Besteir o chamou a ate:nção para o envio de fund~s dos cuncelhcs p:::.::' -.
Coimbra,ficou decidido o seguin-Gel~
On~"e eztão organizados os ccncelJaos g todo o material tem um des~ont c
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d.e 25%, .Jornal i-rá para o-s concelhos a 2$0D comprometendo--se os cama:ra.
das a enviar todo o ·'tvhriltlo ~sem direi to a haver devoluçÕes de jorliie,i·;.
Onde n~u hã organização será enviad o para Coimbra, todo o dinlleir o.
O Eli,Sio :falou sobre a Yiagom à URSS !O
Coita.s·-ünde há organizaçâ.o serão 42agos 50%
Onde não hã o:rga;nização oerâo envia.dos os lOO)iL
e). Elisio falou na proposta da CoC oncelhía paTa a feitura de um
comunicado d.a reunião da C ~Conce 1M.a c da C ~Di. str:ic::ü o
Bestei.To f<üou na orga.nização da UJ"G a nivel das J3a irns,.

ORB
C"

Ave iro - Guarda

Visev.

Secreta o
C aDist,
C aCOn o
'v
BOLETIM - da OR:B o Pro:pos ~a d.e Condeixa, d e uma mo;:t.',o de apoi o ao MPLA .
áprovada por tmanimi:~ade e ac l amação,

O camarada Abrantes aprese ntou a propo.Sta de um Bolei):im dá
tri tal ?a qual foi aceite . O :Bole tim sai:r.·c! no dia J. ã.e Tozemb:1:o c

c~n is 

Seorete-:t'iou a r eu.niao
Vito.r Manuel Rodrigues l.brante s

,.

