CIRCUI.AR IN.L'ERNA

tudc

Ç um

O Iº Congresso Qa U.E.C.

marco HistÓrico de actividade da juven-

tude estudantil Portuguesa. Para nqs militanes Comunistas, ele além disso ,
· significa um

apontar

de perspectivas

~e

traba lho em muitos campos e, nomca-

damente, no da informação e propaganda o

m,

pois, muit o importante para o de-

senvolvimento e perspectivas do trabalho da nossa organiza ção ~ tal como,fem~
reafirmado nó Congresso-que todos .cs militantes c onhecam e coibaborem no trabalho
de informação e propaganda com o esntido de levarem aos estudantes a nossa linha pol
linha polÍtica e as nossas iniciativas.
Assim, por necessidade do nosso trabalho nesse campo e, para responàer
der com mais

efio~cia

e haver uma mblhor planificação de trabalho,c~e traga

consigo um assunto de qualidade e quantidade da nossa informação e pror aganda,
foi criada a Sei.Io das Beiras. A formação deste organismo de ãmbito r egrenal,
permitiu que se reunissem todos os camaradas

que têm tido trabalho da S.I.B.

na organização, embora sobre formas estrutura is que não se vevelaram aplica-

zes e que se traduziram na não execução de planos de trabalho que estavam no es:,iri to
espiri to" da sua formação ..
Contando

j~

com um plano · de trabalho, a

S~I.P.,

tem como

princi~is

inici

pais iniciativas de organização;
-- Conferência do Ensino do FOFo
-

Campanha de Recrutamento.
Campan..l-ta c ontra as actividades Fascistas nas- es·eol-as-.-

~==-

Festival "Linha G€ral"

XI Festival da Juventude e dos Estudantes.
Promoção e v enda do livro do Co~gresso.
Como compl emento a. estas grandes linhas de actividade da nossa organiz aç~ot no campo da I.F- 7 a S.I.P. decidiu proceder ao alargamento de uma

pol~tica, com cav~cter informativo, que vai concentrar no primeiro nº, tex-

tos

so~re

o recrutamento.

XI Festival da Juventude, campanha cont:sa a,s actividades fascistas

nas escola.s,tem como n oticias

nossas

sobre o Festivàl.

"Linha Geral"

A somar a este boletim iremos ter a propaganda editada pela S.I.Po
Central - agregada à

c.c. -

que consiste no

seguinte~

-Gampanha contra as actividades fascist as na s escolas.

2Q boletins -sargetas,um

so~re

o nazi-fascismo e o outro mais em

p ar~

ticular,sobre o fascismo em Portugal, e exposições f ct ográficas para esta iniciati
iniciativa- que está a vir apoiado c desenvolvida com a A.A,E.E.dó secrmd<!rio
'

'

e do superior chega suavemente um abaixo assinado QUe se destina a

pressio~.r

nar a A.R. a descntir a vi olência f ascist a na s escolas.
A A.. A.C. trará a Coimbra a exposição s obro o campo de Concentração
do Tarra.fal.
Confer ên0j_a t.:.o Ensino \lc I Co r o
Q

.~

_Encontro de Ensino do P .. C.P ..
Está prevista para a semana que vem um c olÓquio na Fa.culdRd.e de Letras sobre
a estruturação desta Faculdade.
Campanha de Recrutamento
A S .. I .. P~ está a f a zer contact os para a realizaçgo duma séri e de colÓqui os c om
Íni~io

no dia 27 de Abril ~ que c ont arno c om a r r c sença do camarada Dias Lou-

renço numa s essão sobre o tema " 4anos da Revolução fortltguesa"
Em dias ainda não c onfirmaclos,serão l evados a e feit o um c olÓquio sobre Teatro,
e outro sobre

Ensino ,ap rovei~ando

os c oclusõe s do Encontro de Ensino do

r.cor.

Está previsto a saÍda dum cartaz Nacional s ol)re recrutamento.
~

Festival da Juventude e do s Estudant e s

-0 Comité Regional vai ser f ormado s endo a A.A.C. uma

~as

estruturas que o

in~

tegrar~o.

r ara al~m da propaganda que vai Chegar (ca~faz e s e autoclantés),está prevista
a realização dum Festiva l Je Musica Fopular e Folclore,iniciativa cultural a
que teremos que dar apoio,desde a propaganda at~ à montagem.
· Festival"L G"
r·retende-se que tenha

iniciativa s em Lisboa, ?orto e Coimbra.A secção Intern.~P

cional da nossa or ganização está a e fectuar cont act os c om vários interpret es
-.,------e_s"·tran
--'

iros ele musi ca.No , pa r<>

Ca i mbre , r>stamns

"' rlesenv obre r

es forços no sen_

tido de trazer um grupo ::le Teatro ,e a pianista Maria João l'ires .. rretende-se
pois que este Fe stival abar~~e um le~~e de iniciativas muito diversificadas.
Situação do "L G"
fela importancia que tem ,o or gao central da nossa or ganiza ção,merece uma melhor
divulgação e uma discussão em t orno do sou c ont eÚdoa
Cada exemplar está a custar ~ organiza ç3:o I0$50 es cudosoTod.os os nº têm registado uma granc:te quanti:lade dê s obras , r)orqu.e os camar acl?.s çue fazem a ligação

à SQioi:'·.se a l guma vez não podem vir l evantá-las , di ficilmente as células tan1
a iniciat iva de a vende r

na

Escola.

Temos pois que a partir deste nº desenvolver

~~

esforço no s entido de venda

todos os (50C} exemplares que a SoLl'. achou just o estabelecer.Que cada militan_
te c ompre a r evista e venda uma.e o nº apont~lo será manifestamente insuficienteo
Avante !
Sendo o orgão centra l do F .. C.P.,ó t nr e f a da organizaç~o di fundi-l o , prov ocando
assim uma discussão acerca da situa ção polÍtica do Governe de dire ita que temos
da sua l) Ol~tica de estrangulament o da Revclução ~ortuGUe sa iniciada c om o 25
de Abril.,l!! pois muit o importante que os 100 Avrmtes,vendiJ.os rcgularmcnte, passom a

~00

ou 500 até a o fim dest e ano.
Militante

J~ se encontra ~ v enda na S~IoPo e ste boletim de parti do ,que essencia lmente se
r~ed.
" t-o;;;-s :13
' or gan :Lzaç
.
-c1:, c; ..'1 f orma çao
. , 1,
. a ..
'-'- ~ c a a qu0s
Hceo
og ~c

Que os secretariados discutam com respectiva célula o n2 de militantes çuc
passam a comprar,e que informem a

s.r.:t.

o

Livro sobre o IºCongresso
O Livro que

.~..

sa~ra

a venda pelo preço de

•

t:O·

~mprossao

constitui um documento impor

tantíssimo para diVulgação do que foi o nosso l2Congresso,com todas as teses
aí aprovadas e que constituem a nossa intervenção em todos os factores e fren
tes de trabalho.
A SQI .. F.propõe que cada militante compre dois livros,sendo um para ofere:er ou
vender a um amigo que está para ser recrutado.
~e

se faça um dia de venda do livro ..
Algumas questões sobre o trabalho -~a S, I -:.~~
Para que haja um trabalho de informação e pr opaganda, e necessário

que haja um número de camaradas dis postos a colaborarem com a

s .. I.i'.,

mesmo

ficando a trabalhar na sua pr9pria c~lula ..
Asim pedimos colaboradores:
Dactilografia ..
Pintores ..
Desenhadores.

cJ.Ue

- Camaradas que tenham

f~ito

Como ~ dô conhecimento

da

trabalho de jornalisno ..

urganização, até agora havia um camarada

f'R-zi a a liga ção à S. Iol., constituindo port ant o a única forma de responsa-·

bilização no trabaJ.hô ele agitação e propa gandao Iorque esta forma ainda não
foi esgot ada, necess:.:.:Lsndio no ent anto ;te ser discutida e mais aperfeiçoada,
-os secretariados devem discutir a ligação à S., I. r.. Marcarnos uma reunião com
todos os crunaradas da IoP. das

c ~lulas dia~21

de Abril pelas 14 H e 30 min.,

para ver questões de pagamentos atrasados e plano de trabalho"
Coimbra 14 de Março de 1978
A

S~I.Po

das Beiras.

