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0 JSTVAL DE COROS DO 0RFi0N 

0 0Eieon,oranisino £scista bern conhecido pelas suas osiçes anti- estucibintis,pelas 
oonstrihes provocages e ataq.ues 	s lutas dos estudantes,anuncia de arcei4iaconiO 
m.nisttos doUltraivar e dos Ae6cios strareiros,a rea1izaço ae UII1 Festival Inter-
naconaI de Coros Intriiacionais.ni C oirnra a data marcad.a 4 de-9 a 14 de Abril.Se 

,calhar no 4 poracaso que estes reaccionrios escohearn as fgriaa da Pa's boa; 	da 
5 se lembramcio que ihes aconteceu o ano passado auaxido se atreveraui a terita £azera-  
Q.ueima das Fitas. 

Preparemo-nos para n9o.aeixar passar esta provocaçb!Tanim os oranisrnöedadei-
ramente estudantis devero tornar posiço' 

ARM0IA. 	 - 	
- 

Pordëtermiraço do ministro cia Saide e AssisOncia,est6 em projecto a alteraço 
do estatuto que •vecc preji1icar escandalosamente os estudantes de FarmciaEste pro-'. 
jeoto diz que no e necessrio ter o ourso de l?arrnoia para se sL. ' director tenioo 
de qualquer farmcia.Ieto interessa functaienta1mente 	(uf que detrn o monop1io dos 
randes iaborat6riosé. a2 .propriedade de Prande parte das £aruicias,principa1rnen.te na 

zona.LteListoa,e assii aurnenta bs seus lucros colocando h frente das farrnoiae empre 
ados a quem paa .rnuio iae.nos.Deois das An1ises Oiuiiicas terdrn passado para o cur- 

•soe lecijoiria e a, indistrIa farmacutica para os enenheiros bioquImicos,os estudan 
tés de J?armcia vni o.. s-eu curse tornar-se iniftil. 	 - 

Os alunos cia Facl do Porto,ap6s vrias reunies para disc.utir o prob1ema,decidram 
enviar uuas moçes respectivarnente ao Mm. cia Saide eAssistricia e ao ME,nas quais 
se exiia urna resposta no prazo (Ic 5 dias a partir das quais entrariatn em Greve.Tal' 
como sempre acontece tal resposta no apareceu,entrando Os estudantes do Porto em rre 
ye reral dia 8. 

Tambthn em Coimbra se realizu urna reunio Liara discusso do assunto,aprovando-se 
utna tnoço semeihante 	do Porto.Foj marcada tainbtn nova reunio para decidir as rnedi- 
das a adoptar case nad.a f6se resolvido. 

MAIS U!1A R0ITA DA BUR(USIA PARA. DEFENDER OS SEUS MOir0PLI0S! 
- - APOIMOS OS COLXAS i)0 PORTO! 	GRk;VL CERAL PA±LA COIMBRA.! !! 

LiTRAS 

Tambm cci Letras os estudantes no esto parados.Foi al publicado recenternonte urn 
texto que,ao d.enunciar certas situaces,ps eta relevo que elas no surjömjor acaBo. 
Dizia 0 texto: "0 "saber" aqui impinid.o no , co.mo se pretende fazer ci'er,um"saber" 
puro,sem cardcterIstiôas de classe - bern pelo contrrio,todas as cadeiras torn urn Ca— - 
rcter c1assista,no pondo nunca em causa a situaço do previ1io cia buruesia.11 0 
textô termina apelando para a nècessicLade de os estudantes lutarem oranizados eon- 
tra este estadpcie ooisas. - 	 - 

APOIAiIOSA COR1IEiCTAPosIçxo DOS rOSSOS CO1PA'LUEIRO,A Q.UEM DARMOS TODO 0 APOIO PA- 
RA A.COiTli'flJliçU I$A , UA LTJTA. 	- 	 - 

CICIA$ - 

TencLo aulas em dois cdi cios bastante aflastados,Qs estudantes do Cir1ciae cram o-
briadosa paar o frasporte de urn para o outro,nos autocarros ao serv.çb cia Facul-. 
dadê.Mas os estudantes acharam quo isso no estava certo e recusaram-se a pa,'ar o bi 
ihete do 2400:;rnesIio-bajxando o preço para LOO a decio rnasiva dos estudantes no 
8e a1ou•e tudo se récusou a paar. 	- - 



sta ijrov,a de unid,-de dos, estuiie, 	Ci-&nciasraotr a sua ao aeeita-ço cia o 
jiresso c1ue so aIvo 	a faculJaJe e a su dis.osiço em 1titar oontxa 	tad 

: cte.cQ±a8. 	 . 
J uo NOS C1LAJJ HAii4.R O iROi?b,j.. IiDL iOb QUMIAM OBRIGAR A PAGAR PAA OS IR 01.1-

IR' ?? 

LICiiU. D. 	J)AO ITT 	. 	• 	 . 	....• 	 • 	. 

- No fa m-  do jQ 	 jr j jc - 	uuvo uLl"ferlad&' que foi depois jeenohi. 
do or uulaItL1a  cie subet]'u 	 po de aulas,aue aareceu ao abor d.a vontade 
dts rofs_tocLocaeQso L 	'ui 	uor CcSO ±Q am lado vm tentar manter a Malta o- 
cupada para no te 	mo 	 i 	f d 	exisar em qu1quer outra coisa que xio 
eatejare1acionada GOLa 0 marranço" por ouro,servem de ?Itachotf j ara. a prof que,des- 
te uodo,vai mnhar 	 . - ta da jacinc1a dos alunos. 

í Escusado se-a' 	 astava 	osto a aceitar aqui1.As pessoas ertrarau 
na aula 3ustrn3ate 	 . 	aond 1 a ±at,encluaato a prof tentava (ao serviço 
dos interesses que ;erire)anter o res ioJ.o o conseuiu.A "bandalheir& contiituou 
at4 ao fim,coino prova ao 	cio eudanILq que1as manobras,como prova d.e que ,q.uan- 
do se rwstran 	 r 	i Fcc 	Jutar uniaos jelas suas austas reivind.- 
caçes,os 	uctaite.;s yeric.em 	. 	. 	 . 

No ctia suie a sennoi 	op1cis 	senhoi iictor do . oic1o' forari juntos b. 
t4rma4.A1 a tipa começou a 	 dedo o a1uios Que cc tinham rnanifestado,chando 
ao ponto cie Lll7er coisas que 'i vard.ade 1tu SC tinhaLa passado 	inctinaço dos estu- 
daxtes o diTectox responcteu t!qU 	o estaa para os aturartt Resultado.2 suspeuses 

rsto a6 ' 	peisar qua a m1ta o con - u venoer 1nteiramente.Fce a medida co- sb 	.s tonada 1 os estudav es uu.d 	L ura lis.ado8 c'evia.m,se necessrio continuar a lu- 
ta. 	 . 	 . 

COicrTRA 0 ADTORITARIbMO DOJd0FSObZSMA,if.TES ]ibVnM OPOR A bUA FORçA 0RGA1IADA I 

J) HA' 	 L/ CO 1jpj}?j 

onio sabemos 9 apicLe ja exste nas diversas escolas oontnuos,arche1rosrofessQre$ 
e mesmo "estudarites" Mas cou.c a buiuesia no se sente seura,1anç nas escolas os 
pid.es vii1antes para"manter a orciem C a a1scip1ina,proteer Os C.  

	

estdantes e os prof 

	

aetc tLmbora a3nda nZo teiihjo 	 ao sea aparecimentor1orosamente 	dos,iatemos visto caras estrathas 	

, 

 nas u1as,ue estao agora nura e cieo2.s noutra. 
stejamos atentos a estes vii1antes disfarçacLos! 	. 	. . 	. 	. 

Denuncietno-los e boi6ote1rjos as sias 

kREPRESS10 i iS_JUSTAb LUnJ.lAs D0 JSTUDANTES 

Aquancto cia comemor3ç 	a Toiad- ' Basti1haqi.'e Os estuLlan-&es transforinaram nuina 
jornacLa de Luta pot Justoc oi je ±osora ore cos 8 estud -Letes 

de 'Les' 1 	ci ki. 2 C0O0 aosados de participare nuni "motiui" Oro co CL adoE do oo -r& e de aresso a urn chui 0 julgamento e- r bevemente Ja deles fo 	[fl( ao 	do 04 e a txbuir urn oomunlcado r  pelo qe foi ogrigado a pagai uma MI) I 8 do L 
TEMOS RUE BE0RçA . TTJjj31 Of No fi LUFPA DL FORMEL A TORNAR MAIS DIFrCIL UE-

SIA REPRIi/JIR A JUST T UT1 D03 
CONTRA A 	 UJ7DJ); DE LTJTA  

No principio deste.axic oairam as eu•1tado dos 
a 10 companheo 	 ic o'io pars10 quaido Ob estiidantea levarani a cabo ulBa ju- ta luta pela 1 Joea J c 	eLI c 	azendo vaTh na prtica esse ecu direit, s penas foram d8 -ì ns 	) y 	l 	

0OflO se isto xio bastasse oi ecusa a sua tranie-'1ci 	1 oc 	iJ sJ' dada b tropa a 1nforrnao d.eniau 	por oo- tamento e0001 :.:o 	,8: .t . Laanaa::o LsaLnente ara as fi1e.ias do exj- to da buue a 	 n 	dc-'e4 u- 	d 	ago a Oforçado 	o ?deoØo mu - 1itar. 



VNTIJ oç LUTA PLA 	 DE . UNIO • .i&çXO I 	 . 

r FoRc! o SETJ EXRCITO, LUTMO5 CONTRA ISSO' 

• : 

-   O sobre 
ano 	niaaun rupOde interVeflQiftDICIA 

mVeiiOifla or studafl 	do 4Q    

de_N Este rupo des 	no s6 a estuar o roblema da liiene na 	 - 

de'Uerm 	
intervir na aUla$, para constaiitemefle esmaOara as 

ra aoc 	 adtos , 

	

1ca 	ar 	
prm1ro tJt9 saQ, as]flad0 "GhUJO Di INT1hVEQl0 DE 	. 

hfcTN: 	
pioblema 1O/o ton3-c© e d'O pQtCO coino Be oonolui -rta Cor_ 

fnca Irn4o1nl de StQCOlfl1O 
01U..uiaEneflt ten1cO oomopretende o proe- 

j ia? _ 
orque x1O 	ia b 'rpofe-sord.a natUea ui1ca 	çp1uenteS e flO flOe d3.z clue 

as chaflhi1S que Os 11bera enr4U8m as cont as bOr.5S doe 4ustriai8 q.tie aø pot" 

StieTn? I 
POrc2I1 flb 

f1a na pi11çO do Vale do Moss e Q Donora e ro floS ooita qu.e os 

bitaxteS de Cacii(A1rQ) 	
o pOd1i ab-r as aanelas nos diaB nials bafadO8 de Vero 

edo 	in*  tin 	
e cIl1]?O ausebifl0 ic1Q$ d fbr.oa de CeLU1OSG? 

Prque ao f ala e a'p1lU10 uatiral da Gruta? do CO 	da 	 u1oniC 

de PompeiE e no nGd1Z Q11e spra1a$ de MtOS1rhQs, 	
eôsameiite as ma3-B aCe8S- 

veis 
 para 

.s oarnacas mis 	cia populaçb sm casa de carapo 	ir axa o A1arVe, 

esto a ser intensarnente poluldas9  
porque nos d estatst1Oa8 de cindenteB iridUstriaa ern poza R1ca(XMO') d? 1O 

e nO nos CIiZ quantos oerr1OS iorarn hOSfJLta11zac05 Or intox10aeS rio Barz'eirO, 

o ao passado,00nforrne o rioticlado na pr&pr.a n1prensa burueSa? xi 
pyrie os f ala cia corosO dos be 66 edifIoi°s d. Veiteza ou doe velb.oB temp1O8 do 

 barrO oerériO eatraVesSad0 pelo esot-s 
nos c.z  	 pa, rn 

	

Ate.se 	0' 
pblooS 	 - 

poue 	afiriaa quo orn urn alertajiiexito ciaop.n1O ttbliCa' a poluiçO poder ser 

reciuzld.a aprOpOreS i'azoVe1S e no nos diz quo a polu19O no existiria Be bouvea- 

so urn controle airetd é efectivO o povo sdbre o mèi 	
de produgo? 

tathci0 	 simples 
Porqué so as au.las do professor Maia maiüfe  
desfilar do conhecirnentos encià1opdi6o;S ou o voniitar do cicu1o8 estatlstioos? 

perfeitamite, como servidor fidedinO dos interesses cia olasse ciomi 
urn constante iludir dos problema$I12JI1aaniclUc° de to- 

o 
p esprito crItico pela assirnilaço psalva de conhczLj1eAt08, pode permitir a inanU- 

tEçc d 	doloia th alass cioinirLallte. t' 

BLAS ARTS 
Nurn ocoflT0oada pelos NCLOS bLtIOAIS D BLAS ARTES Os etudantea apro 

vararn a'sifl 	moco 	 — 
- ConsiderandO clue a informaçO estudaitil na ISBAP tern sido boicotada pe]s au 

11 

toridades, lesando assini os mais elernenaes'd1r1to 	
liberdade 1e iriforrnago dos 

estudantes desta iscola, consideradO que os oartazes a.tixaclO$ pelos a1i:inq tarn Bid.o 

e destru.Idos pelos contnuos-v11laflte5 quo omprem asa.rn a 

ço de arnoda2ar 	oraao estudantil, 	ordens do interesses dominanLteS na so- 

	

11 ,

urtttUe5a, ccis1LierandO quo trn 	 dñpedido p01 	sra  	estuclantes 

' 	atentadossideraflo 	as ounerne-discutie 	men 	d@nSAP e se   
rIiedade e'tucLarttil n o cb.zern hnicauente respeito aoo estuciantes do bBAP ras tarn- 

$rn a todo os stucLanteS prti1ue8eS os alunos &a ESBAP reunidos deei$om 
a' en 	liVre inormaço e disoi.issO estudantis e con- 

para amordaçax' os etdantea 
2 Continua" a aficar cartazes&olt cs U$ problenias, 'defends-los era massa eon- 

-nra a tttivas desospe 	do o arrancarern, as0arefl1- .ou, dstrureIfl 

I r1P 	u 	tord48, contnt.oS - pides, vigilantes, to, tentem identifiear 

J J 

S 

7 



Os ortazes, denunøiando-os, apontandooe.a.I ed 
impedindoos do assistr s nos.sa reunioes, 

42 informar a outras escolas d orto sobre o conteMo desta moo; 
59 af].xar esta moçao em oartazea por toda a escola. 

LICEIJ D4MANUEL II 

A R.T.P. corn o apoio do Secretfiado para a urntude, va.. realirar,  *0 te 
tr Maria Matos, em Lisboa, o concurso taco a taco", cornpet.çao en'bre alunos 
doito 1ieus, obre vrias matérias. 	um memento em que .-we-otores, eada vex 
mais largos de estudantes s revoltam e as luta8 adquirem formas eada 4vez mais 
radicai, vem o Governo, por mole do seu principal orgaodo in: orrnaao 4  a 
fazer crer a "Naçao", qu tudo vai bern no ensino, que as ostudantes at4 par-
cipm erp concursos or ele organizados, qu .s6o de movimento estudantil 4 obr 
de 	minoria do agitadores. 
Mas t,ro saiu-ih p1a ,uLatra. O 	dant do D.ManuelII, dando pea ma- 
nobra denunciaram o facto, Ap6s ter sido distribuldo urn :ebmnicado ( que ian.-
cou a'dscussao ) sobre o problema foi colocado urn cattaz no bufete, jnto do 
qua1se oncentrou o liceu em peso grr.tando em Sinai de repidio par eta  pa-
lhaçada. Em relaçao . isto os estudantes do D.Manilel II, agora organzadoa em 
Nucleos Birtdicais, fizeram esta cAnçKol.  

Vaa-se . televisao motrar 
do ensino a falscIade 
vamo todos desmascarar 
o rnostrar s6 a verdade 

para mostrar a Portugal 	Vamo todos boicotar 
aquilo quo nao aoontece 	esta merda do eonøurso 
no Secretariado Geral 	vamos todos yecusar 

	

-a-tacoaareceo taco  	a fazer fgua de ursa 

LICEU DE VILA REAL 

Nste lieeu foram suspensos dois estudantes, sern forte motivo, 0 quo talyez 
lve a que chuxnbem. A cc estudantes do 39 ciclo erttraram em greve e mostran.. 
do a sua forca e sclidaricdade corn oa co1eas suspensos, baterain e insultaram 
um. prof , e ate o puseram a chorar. TambCm perseguirarn, acompanhanfto eom in-
sultos o Vice heitor, que teve do pirar,  
-*..Contra .o autoritarism e arbitrariedade dos profes, os estudantes de r1.la 
Real souberam utilizar a melhor força do apoio ao colega suspense, 

NOTICIAS DE LISBOA 

A LUTA CONTINUA. Em Lisboa houve manifestaces populares de careter ant 
-colonial decorrentes do recente assassinato de Arnilcar Cabral, 

No dia 9 de Fevereiro manifestarm-se cerca de mil pessoas, contando-se 
uma larga parti•cpaçao estudantil. A poilcia aparecéu corn todo.0 aparato e  
QOOCCU toda a resistencia, tendo ospancado rande nunerodmanfestantes,g    
Io entarito a vigulancia da polIcia, os manifestantes souberam opor a sua vo-
lencia, utilizand.o pedras da calçada. 

Também no dia 21 de Fevereiro, àz 18 e 15, perto do Cais do & odr,arran. 
caram• em manifestaçao sessenta pessoas e so movimentaram do cinco a dez mimi-
to* sem que a poilcia chegasse a aparecer,. Pe.o das dezanove horas estava 
aygamente convocada urna manifes-baçao para .A1cntara, 0 aparato policial na 

9- uto-oaj'ro da poilcia, 4 carros, 1 jipe, muitos polj- 
1 	I 

asF 
a 



a e foJ1ca notoriada, ces policias, policia militar e policia area. 
Mesmo assim, concentraram-se no largo cerca de mil pessoas corn larga partici-
paçao estudantiL Urn grupo de 300 ou 400 pessoas arrancou 
za V±rgareoe Amilcar Cabral". Durante 20 minutos a manifestaçao iluditi a 
po1icia, Depois houve recontros, mas a manifestaçao aguentou 40 rnitiutós 
manifestantes ajpedrejaram a embaixada racista da Africa do Sul. Cerca de 10 a 
15 manifestantes foram presos. 

CASCAIS 

Dos 6 estudautes soo1hidos pelas autoridades do liceu pata a partiipa-
ço no "taco a taco'. logo 3 se recusaram a colaborar em tal cornpeticao A re-
presentaço Co liceu assiin reduzida constituia urna "vergonha" e foi deste modo 
que a pro-re responsveI pelo 72 ano foi contacando cada vez mais estudantes 

bedo  cd orece 	ontacto 
 

 nova recusa. Do todos as finalistas, apena6 mai 
urn, achando ohato ire: 	tra.4  so rnostrou interessado.. A RTP encarregar-se 
de deturpaa 000........pre Os facos, apresentando estes 4 meninos ( que oonstitü-
em menos d E)-%  da t.u:ma co 72 ano que tern quase 80 alunos) coma represeitat.i- 
vos do hoer do Casoaio 

GEiFa 

10 1:c 	O-r'a 	c ci'ectcr tentou impedir que rapaes e raparigas 
utilizassern a mcsrna porba de entrada do hiceu. Os estudantes 6:que nao foram,  
nisso e enbraram rneso,o todos pela mesma porta. Ento o director chamoü a po1. 
cia Para manGer a ordem". Face a isto Os estudantes decidirarn fazer grove 
ate que a porta pudesse ear utilizada por rapazes e raparigas indistintarnente, 
0 que logo conseguiram. 

PELA LIBEEDADE DE INFORMAçO! 

CONTRA .0 ISOLAMENTO DAS ESCOLASI! 
PI (V'z 


