.Como tu sabes vai-se realizar o Congresso do P.C.P. do dia 3! de Maio a 3 de
lema "COM PORTUGAL, PELA DEmOCRACIA", o congresso ê

Junho, no Barreiroo Sob o

um acontecimento de tal im portância para o trabalho politico dos comunistas é
mesmo para o País, que nenhum camarada se deve afastar do debate
travar em torno das teses e

1a eleição dos

delegado~

que teremos de

c·

ao Congressoo

Nesse sentido o Executivo da

DOESC, tendo em conta a necessidade de estrutu-

rar um debate franco e profun d

o no seio da organização do ensino superior de

Coimbra, e independent emen-te d.a. nat u.ral discussão das teses que se deverá fazer
~

nas reuniões de organismo
Dia 3 -2Ih30m- Salão PCP
Dia 7 -

2I~30m

pr8pÕe e seguinte calendário de discussão:

Reunião da DOESC para debate das teses.

- Sala I7 de Abril - DEbata dos

pon~os

I ,e +

I- Situação Internacional
2- A Recuperação

Capitalis~a, ~olitica

de desastre

nacional
Dia !4 - 2Ih30m - Sala !7 de Abril - DEbate dos pontos 3, 4, 5
3~

Ataque à Democracia, ataque â Constituição

4- Plataforma para uma Alternativa Democr~tica

5- A luta do povo português na defesa do Portugal de Abril
Dia I7- 2Ih30m - Sala I7 de Abril - I) Debate dos pontos 6 e 7

6- A força _do Movimento Popular

7- PCP,

força determinante do novo Fortugál Democrático
2) Eleição dos delegados ao Congresso

Algunffi aspectos importa salientar:
I -

A exeoepção

da reunião do dia I7 de Maio que é exclusivamente reservada a

militantes, as reuniões de 7 e 14 são abertas a smpatizar.tes e amigos. Aliás p~
deremos integrar estas iniciativas no ambito da campanha de recrutamento "Tomar
Partido"
2 -As reuniões programadas são de debate e não de aeclareãimento, pelo que
os camaradas devem ler as teses antecipadamente e não entregar convites a pessoas
que não tenham a nossa confiança politica.

3 -

De

todos os debates deve ser feita uma acta e redigidas todas as propostas

de alteração que devem ser entregues aos camaradas da Direcção Central do Ensino
Superior de Coimbra.
Podem ser entregues também propostas de altera ção individuais.
13om trabalho camaradas
Felô'':Executivo noese , ·vergilio Rochá~-=·~, ,._ ,__ ·
/

