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BOLETIM INFORMATIVO n'l - 5/6/76
Informaçao do decorrer do ~2 dia de greve e das d~ligenoiae efectuadas.
1 - A greve f0~ cumprida a 100% em todos 08 depart~ento8 e facu1dadee.
Cedo se fermaram 08 piquetes que pouco traba1ho tiveram que efectuar.
2 - Part1cipaçao ma.siva nas reuniUe. parcelares por facu1dade8,realizadas
nas inatalaçles acad&mica.,criando e coordenando as formaa maist capazes
de levar l pr&t1ca o que ~oi aprovado 'em As.embl'ia Magna,grupos de agitaçAo
e propaganda,ligaçao 1 imprensa,contaotos com sidicatos,comiss8es de trabaLha
dores,de moradores,etc.
3 - O qUe ~oi feito:
a)comttDicado . .pl~ente distribu!do 1 poPu1a91o ao meSMO tempo que se efec~vam pequenos comícios.
b) empl.a di'V\llgaçllo da ' luta no ensino secund&io{Liceu Joe' Fa1o.otDn')I-~-~
D.Duarte,Esoola Brotero,Esoola JaL~. Corte8~O - Escola do M~et~r~~ ue Cobr.
e) colagem de cartazes por toda a cidade principalmente na. zonas fabris • .
. . d)contatctos com sindicatos,C.Hs,C.Ta - responderam j ' e apoiando a C.H
~ MondareI com um aba~o-assinado de 315 asainaturas;a C.T da Auto-industrial e 0 alàicat~ dos Caixeiros de Co~bra.
Estes contactos inserem-se numa peespectiva mais geral de combate A reRcçAo
que por todos os meios tenta impedir a emancipaçAo dos trabalhadores,pretendendo-se que a manifeetaçUo de terça-feira seja uma jornada de luta cantra
a recuperaç&o capitalista nos campos,Das fAbricas.nos bairros e nos quart'is.
Neste sentido prop&s-se uma reuni.o 2tfeira pelas 2l,3oh com 08 orgAos representativos dos trabal.hndores com o fim de preparar politicamente a manifesta
ç&o.
4 - Os conseLhos directivos das faculdades nnoiar~~ a luta e a prespectiva po
l!tica que foi defendida em Assembl&ia Magna e solidarizaram-se com as formas
de ~ta conoretas empregues.
Moçl.s de apoi~:a)DirecçAo da Associaç~o dos EStudantes de Ciekcias da
Universidade do Porto(telegrama)
b)grupo de estudantes anti-facistas do liceu JOs& F .......... ""'"
c)Instituto 8aperior de Contabilidade e · AdmnistraçAo que
em a8sembl'ia plenária votaram a greve de alunos.~cion&rios e professores.
6 -Bavio de telegramas ao C.R,M.E.I,M 3ustiça
7 ~ Conferencia de imprensa onde estiver~ os seguintes orglos de inforã a~~ol
DiArio Popular,Jornal. de Not!cias,Diirio de Lisboa,Ojornal,A 1uta,A ~~~na
8) -A comisslo Univers1t4ria reunida extraordinAriamente decidiu man1fes toc~
a sua aolidariedade com a luta,responsabilizando 0& poderes p~~1eo8:miJ. lt a
res ,governamentais e jud1cdais pelo que se paS8a e pelo prOlongamento da s~. tu
açtlo.
DIz ainda que o Reitor co~cou com o M.E.I.C.Eate mais tarde em resposta
te1e~&nica afirma que se d~igiu ao M.Justiça para que o De~egadoM.P~ em
Coimbra pressionasse paaa que o julgamento seja o mais r'pido pos8!vel,o
camarada Fausto fosso ilibado de culpas e posto em liberdade.
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