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BOLETI,'v\ DO COl"mE C ENTRA.L DO PARTiDO COMUNISTA PORTUGUES 

Cons ioeracoes 

I:.oi po distrito de Set llba! orule a O pgsi<;ao 
9· d.C!D,oc r{rtica alcal~9Qu 0 rnais i n1 portante cxi:
t o nas (( e lc ii;oes») d~ 26 de Ou tUbro. Os ~and l
datos da tDE conseguiram aqui Ulna pereen
tagem de 34, 6°10 dos votos, 0 que r epresentou 
lllna ex:t raordin{lria viloria se atcnderillos ,1 
cxistencia dun1 rccensealTlcnlo reduzido c fal 
sificado c as n:.ais d escaradas arbi tral~iedad es 
Ievadas a cabo p eIas autoriclad e s fascistas. l\ 
pe recnto.gem de abs t en<;()es, qu e veio a lume 
dcyid o it efi~iencia cia fiscaJiza<;ao, cifr ou-se em 
53°1 0' lambem a m ais eJevada de todos os clis
tritos. 
- A Comissao Democratica EJeito r al do Dis_ 
t r ito r1@ Si"tiibal oMeve vitorifls eXj)ressivas so 
bre a Uni;lo Nacional em 2 cOHcelhos - Barreiro 
e Moi la. Foi tambem neste cli stritp que a U.N. 
fai batida em maior nlllnero de fregu es ias (9): 
Barreiro, Lf\vraclio, Palhai s, Alhos Ve dros, Bai 
~a cla Banh ei ra, Cava cia Pieclade , Amora, Pin hal 
Novo e Sarilhos Grancles. 

Acresce que em muitas outras localidades a 
CDE foi ultrapassada em votos por marge m 
l'eduzicla como n o concelho do Seixal, em que 

, 

per~lc u pOl' l!Ina difereTI<;a de 14 votos, tendo 
na hcguesia d e AITen tela a diferen-;fl sido apc
n as de 5 votos e na do Se ixal de 4. 

A primeir a constatac;.ao a fazer e que, ilO s c· 
Inarn1 ps 0 nUll1ero de voto~l ohtidos pela ()po 
s i9£10 C:OlTI 0 nUln~ rQ total de abstcl1~:6e.g, ~' C!"C

mos p:~clpziclo 0 apoio a Uni ;'io Kacional " uma 
r es t riti! lninoria dos eleitores inscri tos, isio sem 
contar·com os muitos milharcs de cidaej;ios com 
direito d e voto que se nao encontravam recen
'!Ci!dos ou foram riscaclos dos cad ernos c!ei 
tOI"a is . 

A seguncla constatac;ao e que 0 signifi cildo 
r eal das v ito ri as obt idas pelo Moviniento De 
mocratico transcl"ncle em muito a sua simples 
exp r essao l1 l.11nerica, dado que intlmeras difi
cu!dilcles e limitilf;6es t ive ram de Bc r Ye n c idas, 
lutancl o a inda contra to~la a especie de arbi
tral-ieclades, prepotencias c intimidac;oes. 0 
apoio activo das 'inflplas massas, a sua mobili " 
zac;ao e organiza<;ao Fi~s ultarHm na mf\ior , ' j , 

toria qu e a O posi<;ap fl emo~rMlca Qbteve no 
clistri to de Setubal. 

Fa1c;atrua$: e arbitrariedades· 

As autoridades do Dish-ito emp r eg'aram-se a 
fu n do logo no periodo do recenseame nto no 
senticlo de obterem oadernos eleitorais r est ri
tos e b aslan le cle purados, que Ihes garant is
scm uma suficiente m argem de segu r an<;a par a 
se permitirem depois encenar a farsa cia Iibera
l iza<;ao. N ao hesitaram, para isso, em cl ificulta r 
ao m,\ximo a Opel"a<;ao do recenseamento,abrin
d o, pOl' exem plo, as J u ntas de Freguesia a ho ras 
e elias e m qu e 0 grosso da pOj)llIa <;ao nao est a 
va disponivel para la comparecc r . Alem das 
a~toridades nao te r em -empreendido uma v er-

dadeira campanllfl (Ie re~el1seamento macico 
(pois nisso nao estavam interessadas), criamlTI 
as maiores .qificulclad es a exjsWncia e actuacao 
das comiss6es d emocrMicas d e l;ecen seamerit o , 
chegando ao ponto de as proibir. 

Na elebQracao da l ista dos canclidat ps tam 
bem os- ent ra~'e3 nilO fOl"am menores. Dificul 
dad es e morosidade na enb"ega dos cel-tifieados 
de e le itor , pro ihi<;ao de reun i6es de tri1 palho 
das comi ssoes , ameac;as e provoca9ii es fp l'am 
m oed.a corr ente nesl e perioclo. . 

Dm:a11te a campanha eleitoral, .as au~orid.a,des 
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2 0 MILITANT" , . @ 
negaram a Oposiyao 0 acesso a edificios pu- os fas cistas chegaram a utilizar a cHtssica « cha
blicos, a Radio e a TV e exerceram press6es pc!~cl a ), ' ao mesmo tem po que faziam votar 
~ intimida<;oes sobr e propri ebirios de edificios individu os, que nem sequer estavam inscr itcs . e direcs;6es de eolectividades para que , r eeu-
sassem ceder salas a Oposiyao. Vadas' sess6cs na respectiva asscmbleia cle voto. 
foram proibidas. Comunicados .na imprensa fo - T r abalhadores do campo, arregimentados, 
ram cortados no toclo ou em parte. As autor i- Villl.lam cleposihll- n~s ur~las "V?tos cla U.N. 1'01:
dades intervieram varias vezes durante as ses- n ecldos pe los pat roes. 1 al 101 0 'caso do agra
soes, cortando a palavra aos oradores. Os do- rio Sam u el dos Santos JOl-ge, cia herdade d o 
cumentos, cartazes e targetas da CDE eram Ri o Frio, qu e se aprcscntou no Pi nhal Novo 
sujeit03 a censura prev ia do Governo Civil e com tres galeras rheias de trabalhadorcs~o.ra 
alg'uns eram cortados. Proib ia -se a OposiS;iio votar em na U.N. Quem nao votasse [',eri';\' des
de afixar cartazes na maioria dos locais onde pedido - e 0 ~oletim de voto era controlado a 
a U.N. t inha intcira l iberdadc pal-a os colat-. saicla cla g-aJera pelo pr6pr io agr{t r io. 
Os d i3tribuidores de propaganda eram sujeitoR Pessoas faleciclas h,i v{u-ios anos au que hit 
a intimidas;oes, chegando alguns a ser presos. muito haviam deixado de residil- no Distrito 
Os candidatos e membros das comissoes foram coiltinuavam inseritas nos cacle rnos. Onde a 
ameas;ados de morte, enquanto tarj etas p1'o - fi scalizaS;ao fo i fra ca ou inexistente, aie os mor
v oeat6i-ias ten tavam sem ear a confusao na opi- tos,votaram pcb U.N. 
niao p llblica. E a luz d este mundo de arbitrariedades, vi -

Em presens;a das urnas, muitas £oram as ma- gar ices e pre potencias que tern de ser inter
nobras para i1udir os fiscais da Oposi<;;io e fal - prc.tados oc, r('~;u ltados ohticlos nas urnas pel a 
sificar a vota<;ao. Onde a fi scaliza<;ao foi debil, Oposi<;ao clernocr{ttica. 

o traba1ho de mass.1.S esteve na. base do exlto 
A luta nestas diffceis cond~ s;6es s6 foi possi

vel pOI-que a Oposiyao realizou um largo tI-a 
balho de massas •. Mais : 0 Mov imento Democra.
tico do dish-ito de Scbihal foi constituiclo pO l' 
Uln an1plo n1ovi rnen to das lnassas populares. 

Os candidatos da eDE, escolh id()s em ampl"s 
assembicias representativas, foram d e facto 
cand icl:.\tos do povo. No seu nUmerO JlaO se C011-
tava n en huma das « per sonalidades ) tradieio -
nais do Distr itci. ' 

Ja n o periodo do r ccenscamento, alguI;1s exi
tos alenncados em cedas zonas tiveram origem 
n [) t r abalho de massas reali zado. Assim, ~1O Bar 
reiro, nai xa cia Banheira e Alhos Vedros, deze
n as de act ivistas percorreram as ruas, de porta 
e :n po rta, cscla l-ecencl o as pessoas e levando-ilsa 
recensear--sc. Um amplo trabalho foi tambem 
levado a cfeito nalgurnas elTI presas, (on10 a CUF, 
e e m d ivcrsas col ecti vidacles populares, o nele 
foram montados postos de reccnseamen to. 

Posteriormente realizaram-se v<\rias assem 
hleias popuiac'es, a partir das quais se forma
ram eomiss,oes abrangenclo v{trias centenas de 
act ivistas. E de saEentar a importaneia atribu i
cla a organiza<;ao d e com iss6es de trabalhado
res como m eio de conquistar a pal'ticipas;ao 
act iva das massas na luta d emocr{ltica. 

A abertura das secles permit iu uma maior ex
tensao do MGvimento a camadas ate enhio ain
da retraidas. 

As sessoes de propaganda eJeitorai r ealizadas 
110 Distrito i'oram outras tant::ts manifestayoes 
de massas . A elas 0 povo nunca acon-eu ape
nas como espectador, mas tambem na qualida-

d e dc partieipanic activo, r odeanclo os orado 
res, a poiando-os, interrompcnclo-os e intcr 
"indo.-Durante a eampanha rcalizaram-se ccr
ca de 20 f,css () cs , n as qu ais se calcub. tc r em 
particiriaq o umas 50 mil pessoas. l-!OUYC sess6es 
com 5 e 6 mi l pess9as, Realizaram -se iamnem 
caravanas au tom6veis e varias manifC'stas;6es 
d e rna e desfiles com milhares de pessoas. 

o n lllne ro de manifestos, tarj etas e cadazcs 
clistribuidos e afixados sobe a 1 milhao e 200 
mi l. Em muitos locai s a agitayao cla O posi<;;ao. 
"bafou a cla U.N., 

Os caclernos eleitorais foram foto copiados Ila 
intcgl-a e os boletins de voto distribuido~ ~l m ao 
cm todos os conceill os"o que repr esentou uma 
importante aCyao de massas com t odo:, os ac
t ivistas em UlOvimel1 to. 
",~0nde as massas a .. toHlaraln -a sua conta a fi.'> 
calizas;ao, a Oposlyao venceu. Foi 0 que suce
den no Ban-ei l-o, na Cova cia Piedade, na Baixa 
cia Banheir a, em Alhos Vedros, n o Pin hal No
vo, e tc. 

Na Baixa da Banheira as massas oeuparmn 
a asscmbleia de voto e nao permitiram que algo 
se passasse sem seu conhecimento. Ca fora, cer
ca de 5.000 pessoas vigiavam desde manha. A 
PIDE nao conseguiu cntrar 11a assembleia de 
voto pOI-q ue as massas the im pediram a pas
sag-em. 

Fo i tocl o este mov imento de massas qu c cor 
tou 0 passo as manobras da U.N., l ll e arreba
tou a iniciativa e 'a remcleu para u m a posis;iio 
defensiva. 
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A in1poriancia da organizlu;ii.o 
A e'xi~tinc i a d e dezenas de comiss6c.s demo

cr{,ticas a va ri os ~l,iveis , funcionando com re
. l?ti va aut? il? m i,! , c onstitu~u 0 esq"u.eIeto de to

H O est c m ovunento e a razao da sua' am plitude. 
Exis tiam comiss6es concelhias no Barreiro, 

Alm ad a, Moi ta, Seixal, Palme la, Set tlhal, fvloll
tij o e Gr ilndola, com liga <;(ies para os r estan
tes co ncelhos. Nos concelhos do Barreiroi Al
m ada e Moita havia comiss6es em todas as fr e
g uesias, existindo nos dois primeiros com is
S (l CS abaixo de frcguesia. 

A Co missao Dish' ital estava estruturada com 
yitrias comiss6es: comissao executiva, com!ssao 
pOlitica, comissao de imprensa, com issao jud
clica, comissao de organiza <;;ao, comissao d e 
fundos, etc. 

A comissao reg ional de trabalhador es con-

trQlava varias comiss6es de cJasse, de em pre
sa' ett. 

V,lrias comiss6e.s de jovens e de mu lh ercs 
completam 0 quadro. 

Alem da sede' ~li~trital (no Barreiro), sedes 
concelhias estavam abertas em Almada, Moita, 
Setubal e Seixal, e sedes de freguesia como na 
Cova da Piedade, Lavradio, Palhais, Baix a da 
Banheira e Alhos Vedros. Havia ainda' uma 
delega<;ao ,na Quinta .da Lomba (Barrei ro) per
t encentea freguesia do Lavradio. Alg uns se r
v i<;os da Comissao Distrital, como os servi<:os 
de imprensa, possuiam sede .propria. 

".' R ealizavam-se diariamente reuni6es de de
mocratas na~ 'r espectivas sedes, impulsionan
do e dirigindo todo 0 movimento. 

'1 o papel da . cIa sse' oper;frla. 
Co mo c1asse mais consciente e conlbativa, 

como clas.'i e mais urg'cntemente interessada na 
liquidac.ao do poder dos monopolios e no adve n

, to cia ciemocracia, a classc oper aria assumiu 
clesde 0 illicio 0 Iugar de vanguarda no Movi
mento Dcmocrati co. 

Os opedrios da CU F tivera rn papel prepon
d er anb: na campanha para 0 recenseamento. 
Os trabalh adores participaram act iva m ente nas 
co miss6es e na direc9ao do Movimento. 

o extraordinario movimento de massas na 
-Baixa cia Banheira deve-se exclusivamente a 
conjuga<;ao dos esfor90s de operarios da CUF, 
<Ia Side rurgia Nacional, felTovi,lrios e corticei 
ros ali r es identes. Em Alhos Vedros foram 
principalmente operarios corticeiros que sus
tentaram 0 movimen to. No Barreiro, operarios 
da CUF e da CP assumi ram as suas responsa
bi lidades n a Comissao Concelhia. Em Almada, 
a.o lad o de emprega,dos, Nmtavam-se opera
rios '·do Arsenal, corticeiros, etc. No Seixal, a 
~Comigsao· era constitui da por empregados e 
opedlr ios cort iceiros. No Pinhal Novo, 0 m'o
vimento era constituido fundam entalmente por 
ferr oviarios. 

Em todas as sessoes eleitorais intervieram 
operarios como orador'es. 

Um dos candidatos era ,um jovem estudante 
do Barre iro, antigo oper{lI'io da, CPo F oi e le ito ' 
precisam en te pelos oper;ll,ios e pe lajuvent ude. 
Dos cand idatos suplentes, dois eram operarios 
de Almada. 

Os tra bal hadores realizaram ,,{trias reuni6es 
a nivei r egional e de emp I'esa para discutil'em 

. "as suas r eivind ica<;ocs e a sua participa<;ao na 
luta eleito!'a!' Centenas de openirios da CUI' 
.reali zaram algumas reunioes, em que el'abora
'ram urn caderno r eivindicativo, discutido de-

pois por toda a empresa. Os ferr oviarios reu
niram , pI'ecisamente no Ban-eiro, 0 sell n EIl
c~ntro Nacional em que decidiram a gren~ 
nacional do dia '20 de Outubro. 

Fei formada uma comissao de trahalhadores 
com operarios da CUF, Siderurgia t,acional, 
CP, Lisnave, Arsenal, open'i.rios corticeiros, da 
constru <;ao civil, etc., com 0 fim de impulsio
nar e coord enar as lutas da 'Classe oper,lria, fc 
mentanclo a constitui<;ao de comissoes ' d c b-a
balhaclor es nas varias empresas' e classes. 

A greve dos ferroviarios teve grande influ 
encia no lTIovimento dos trabalhado r es do Dis
t!"ito e no proprio Movimento Democnitico. No 
proprio dia 20 inici a-se uma g reve das 500 
open\ri as da fabrica de confec<;oes GEFA 
( Alh os Vedros ), que dura u ma Sema!la , tendo 
as operarias conquistado um aumento de 9$00. 
No di a 23 tem lugar uma greve clus 150 cor
ti ce iros da fabrica Aldemiro E. Mira (Alhos 
Vedros), que dura tres dias. A 24 os corti
ceiros da fabrica Earreiras (Lavradio) fnzem 
greve de um dia. 

Estas greves, t al como a paraliza<;ao d e me ia 
hora dos openlrios do Par'que de Enchimento dQ 
Gazcidla, no Rosario (Mo~ta), em meados de Ou
tubro, t endo como objectivo irnediato oal.lmento 
d e sahlrios, Sao uma consequencia das vari as rcu
nioes de traballiadores e refl ectiram-se,por sua 
vez, na mareha do Movimento Democra'fico. 

Nos centr'os industriais mais iinj)ortantes, 
OlJ'de ' a classe operaria e mai s consciente e 
combativa, ' situam-se precisa m en te os maio
res exitos do Movimento. 

Coino partido do proletariado ' Q' Partido (;0 -
munista Portugues, est eve scmjJreligado a lu
ta di<\ria das IpJlssas populares pelas lib er da
d es democnHicas. 
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Os sewi' mil itant es nao se pouparal11 a es- yoes de 
f01"\:os para _ ori ental' 03 tr£1halhadores e, COm cficaz 11a 
e le s , o. !\lovill1eli~o .. ~en:~5!~~tic~})£~ _ ~~2: cr8.cia. 

Alguns erros e deficlericias 

caminho COlTecto c 
fasc ismo, pela Dcmo~ 

H,i a ass inalar alguns enos que tiveram e- pagancla i ndep~ridente da Comiss;io de Im pr'en-
fcito negative no 1110vimento. . sa, ter-se- ia pC t;lido,planifi car a cam panha elei-

Inicial men te assistiu- se a um cedo r eboquis- tora l e, em lugar de 20 sess6es, poder-se- ia m 
m o atrits de algumas « persoll,aliclades» da bur- tel' realizaclo quarenta ou m;lis e em m;;lh o1'es 
g-uesi-i jiberal. Elementos respons{lveis ligados conclic;oes. Assi'm, caiu -se n £1 sitllac;ao de todos 
as , classes trahalhadoras naa se ape t'ceberam fazerel11 tuclo, 0 que significa a realiza;;ao de 
das perspectivas que se ofereeiam para a 1110b i- urn trabalho anarquico e mcnos produtivo. 
liza\:,ao das massas c, pO I' isso, riao com preen- Finalmen te, uma ou t ra consequencia do me
deram lqgo a necessidacle d e assul11ir a pos ic;ao nosprezo pelo t rabalho de organizac;ao foi 0 
fiqn e do proletariado em face das h esitac;oes facto cle, nalgun s concelhos, nao se reuni r em 
dos sectores liberais burg-ueses. E, como nao regularmente as comissocs de fregu esia, reali-_ 
cLeposita ram confial1\,'.a ,nas massas tt'abalhado- zanclo -se ap e n as reuni6es cOl1celhias em que
ras, nao com preencieram a verdadeira impor - part icipavam os co mponentes de todas as co- 
can cia das ac C;oes de Iil assas no terreno eleito- missoes cle fre g-u esia , 0 que im pedia 0 t;-abalho_ 
ral l1em 0 , passo em Ir en te que elas pocleriam em profuncli dacle em cada freguesia. Esta de-
represe nhil' no contextp da luta antii'ascista , fic iencia fe~-?'c sentir em Almada e, inici aL" , 
precisamente n uma altu ra ern que 0 r egime se mente, n o Barre iro. NQutr os concelh os, co m o 
debate em cada vez mais g,'aves contradi r,;oes, Se tli bal, Mo n tijo, Seixal, nem sequel' fo ram 
Cl ue e necessario aprofu nclar atraves da luta criaclas comiss()es d e freguesia. A comissao da 
do pOVQ .. Daf 0 nao terem dad o todo 0 sen es- freguesia de _S£1 r ilhos Grancles (concelho do 
foryo, cleixando inicial mentc a organizac;ao do Montijo) fun,cionava em li gar,;ao com a conse
Moviment6 a lTIercc d e onortunistas e elemen- lhia da Moita. 
tos burgneses que pret~ncliam sepani- Io das Nao se combateu sufici entemente a tend€!1l
massas. Quando esta clefi c ie n cia fo i rectificada cia para crial" comiss6es de personalidades, 
o t empo era j{l muito curto e contava e m cl es- desligaclas das 111a858,8, e dai 0 tel'- 5e Cl r;.dado 
fav or do Movimeuto Democrati co. clemasiado tempo a tdts de individualidades cia 

Im:ompreensao ' cia importancia da organiza- burguesia liberal que sempre procu raram tra
\,'ao foi uma outra defidencia, a qual impedi u var 0 trahalho de m assas e cle or gan izac;ao. 
a estruturacao cia Comissao D istrital no seu Noutros cas os, cain-se no « cl emocratismo »), 
devido tell11;O e a r espect iva clivisao de tarefas. desalltorizanclo as co m issoes ele itas para diri-
8 6 m ais tarde se com preendeu, e mal"que isto gil' 0 Movimento, ex igindo que todas as deci
t in ha de sel' feito. A allsencia cde 11ma Com is- soes fossem tomadas pelas « bases», 0 qne; '<1 

sao Execll tiva deixou que as rcunioes da Dis- ser apl icaclo na integra, tolheria 0 Moyimento' 
t rital fossem pasto das discuss6es l11ais estereis e i mpecli ria 11 l11 a verclacleira direcr,;iio il. e sca1 a 
e cl issolventes, A inex istencia de 1:l1na,Comis- , de todo 0 Distri h). Foi 0 que de facto aconte
sao PoIitica im pecli ll 0 aparecimento de decn- ceu na altllra ,em que alg'u n s elem entos preen
mentos h em elaboraclos diri g iclos ao e lci to r acl o chiam as r cunioes cia Dis trital a eOlltcstar a 
e £10 povo do Distr ito. A a nsencia de uma Co-' validade , dee' quaisquer: r esoluc;oes sem previa 
m issao de Organizayao per mitiu q'u'e, ate,fi'llal. , consulta das «-b ases )), . 
alguns conceihos con tinuassem desorganizados, As ins uficiencias na ligar,;ao clo Movimento 
sem comissol's , e que, como consequencia, a Democr;lt ico com a classe open\ri a, nomeada
U.N. pudessc dominar completamente nesses mente com grande nt'rm ero cle e mpresas im 
cOllcclhos. portantes do Dish-ito, im pediram 0 aproveita-

Outra conse quencia deste menos prezo pel a ment o das concl ic;oes criadas para a 1TI0biliza
organiza9ao foi a nao elabora9aO de estuclos <;ao e organizac;ao dum maior nume ro de tra
circunstan ciad os dos varios proble mas do Dis- balhadores, constitu iram uma g;-;:\ve fraq ueza 
tri to - econ6micos, habitacionais, culturai s, de do Movimcnto. 
assistencia medica e hospitalar, de cond ic;oes Mais graves a incla foram as debil idades no 
cle "ida e de trabalho, etc., etc; que r espeita a orgimiza<;ao e mobiHza¢iio clos 

Mais tarde, quail do um trahalho d e estrntu- jove ns e das 'lTIui:heres qu e, em bora tivessem 
ra9ao fo i levado a efeito, a acu m u )ac;ao de ta- partidpa-clo n a Inta el eitoral com t odo 0 seu 
tefa s so bre os ombr os cla Comissao Poiiti ca e ntusiasmo, niio se org-anizaram em estrllturas 
impcciiu que esta desemp en hasse a sua vel'da- p r6pdas t endd- como fulcro as suas r eivindi-
d eil'<l. f,m~Jo, , ' . . cil<;oes especificas. 

Be tln85~ jiG" criada uma COIDi~sac de Pro- Na",se eiectuaram no Distrito co16quios on 
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enconh'os dos candidatos com openlrios das 
granc!es etnpresas, C01TI calnponeses, pequcnos 
comel"citll1tes e industriais; com mulhen:s c 
jovens. 

Na campilllha eleitol"al ficon-se muito de
pendcnte da cedencia de salas pOl' pade daB 
direc<;Ges de colectividades. POl' vezes as salas 
nao comportavam 0 nLlitt'CrO. de pessoas que 
pretcndiam assistir, outras vez.es eram sim
plesmente negadas pelos dirigente das colec
tivi dades. Nao se soube vencer a tempo esta 
deficiencia apelando para a massa associativa, 

como foi 0 caso duma colectividade da Moit?, 
cuja direcc,ao tinha fechado a sal a its sessiics 
da Oposi<;ao mas Ioi obrigacla a cecle-la pOl' im
posi<;ao da respect iva ass embl eia g'eral COI1-
vocada .expressamentepara esse fim. POI' ou
tro. Jado, .nao se enveredou pelo alugucr de 
garagens, m;mazens, barracoes, etc., que COlTI
pOI:tall? !l!uito mais gente e sao dc ohten<;ao 
malS facl!, . . , n , 

Todas esta\, cleficiencias causar;:mi prejuizos 
ao Movimento e , impediram que 0 exito cia 
luta fosse ainda mais apreci{lvel. 

As perspectivas paJ·a a continuiu;iio do l'llfovitnehto 
o sentimento da . necessidade de contin~ar 

o Movim ento Democratico para al em do pas
sado periodb eleiioralconcrelizou-sej<l na cI;ia
<;<10 d o MOD. As comiss6es exisi:entes naQ. cle
ve rn dissolver-se e, pelo contd.rio, devem ser 
cl"iadas novas comissoes. . 

Para que 0 Moyimento pos~a conti;i~ar cle 
pc e a largar- se. e necessario. que as comissoes 
encontrem alga em que . trabalhar imediata
l1,ente. Nao poclem reun.ir-se so , para reafir
mar a sua fidelidade. a .c.a).isa cl emo'cnHica. 

Alem cia Ida pelas consiglU\S trar;adas du~ 
r ante a c.ampanha eleitoral, que sc. tornaram 
palaYl'<lsde ordem ,de todQ '0 , povo, luta que 
t1 ev e 3ssumir formas luuito _concretas e ilne
diatas, 0 Moviment~ te11}. cl.c debru<;;u'-se so
bre os problemas especificos' do,· Dish·ito e ate 
de cada u m clos 'concelhos e looalidades. 

Sao de comhater duas tcnden.cias que re
centemente ten.I- ,;indo a lume, U ma delas e a 
tentativa de il€ifalizar as comiss6es demoeniti-

cas com 0 i) retext~ de as defend er .da repres· 
sao. Tal atitude fechal"ia 0 M.ovi~uentQ a parti
cipac,<lo .clas amplas massas populares,.j:orna-lo" 
-ia uma orKaniza~ap sectaria, vulnenlvel arc"" 
pressao e com impossihilidade de .se estendel' 
a novas localidades e a novas empresas. 011112-
do vi ria a insla:\ar-se no seio das comiss6cs 
que ficariaul recluzidas a <:!penas alguns do:, 
seus elementos mais activos. . i 

A outra tendencia, igualmente ncciva, e a 
de se procnra r oJ?ter a iegalicl<1de do Mov i
mento atraves da autorizar;ao exp-ressa do Go
verno. A legalidade do ·Movimento tor<!. de scr . 
conquistada pela luta cias massas populares. 8 6 
elas terao fon~a para .fazer frcnte il repre.,sao 
contra 0 Movimento. 

Manter 0 MOVLmento legal e abaFto, garall" 
tindo - lile 0 apoio constante das massas popu
lares, e, pois, uma das condi<;oes para t he cIa,' 
continuidade. A correC\;ao dos enos e clefici
eneias atras apontac!as e ou tra concli<;ao. 

Estrliiurar e consolidar 
'" .., . , '!o! ". 

UM AMPtO MOVIMENTO DE MUlHERES 
Nas Ir e centes batalhas do povo portugues pela 

conquista da lj,berclacle, as mulheres ' mani
f.e staram-se como ' inegavel for<;a 'politica que 
os fascistas-j{l nao ignoram c .que; com mais 
forte razao, as fo r9as democniticas nao devem 
subestin1al:. 
" Desenvolvenclo com cntusiasmo a sua ac<;ao, 
apesar de constantes intimida90es, provoca
<;Jcs -e vigilancia das forc;as reptessivas, as conl 
b,Hentcs antifascistas re vela l'a ln eni elevado 
grau a sua firmeza e tenacidade colocanclo-se 

'. 
entre os mais intransigentes defensores cla 'con1 

tinuiclade do movhneIl'to clemocr:itico paraalem 
do periocto « eleitora!». 

A futura participa<;ao de delegaclas do movi
mento das mulheres nos Encontros Nacionais, 
deciclida pelas deJega<;oes democnlticas de 16 
clistritos do Pais reunidas no VII Encontro Na
cional Democnitico ao organizarem-se no MOD, 
e 0 reconhecimento publico da capacidade or
ganizadora c da fo r <;a combativa das ll1ulheres, 
das largas perspcctivas que se abrem a sua aC9<l0. 

Vencer fodos os enlraves e falsas c()r.cep~iies 

P roclll'ando aproveitar da' melhor ll1.aneira participa<;aona' batalha « eleitoral ». Em Y<lI.,tos 
tocias as possibilidades, emnoriLJimitadas, de distl'itos, estiYcrain em . importailte numcro 
aC9ao legal, as clemocratas tiveram uma activa nas comiss6es democnHic"as de apoio, nas co -
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< 6 0 ,- MltITANTE 

,missoes concclhias, de freguesia e socio - pro~ Lisboa foram ontro das mulh eres tra
' fissionais, fiz eram parte da Comissao Politica balhacloras clistribuindo os seus clocumentos 
\ da CDE de Lisboa e em 4 distritos apresenta- em varias zonas fabris.Milhares de haloes dis
'ram-se como candidatas. Em varios locais, co- trihuidos 'nas escolas p.opulares, jardins, etc. , 
mo Lishoa, Braga, Famalicao, Marinha Grande, simholizaram as suas preocupa<;oes quanta a 
Moscavide, Odivelas, Vila F ranca , realizal'am vida e 0 futuro das crian<;as portpguesas. 
~essoes e coloquios onde fora m focados alguns Tenninada a hatalha « eleitoral», mantendo 
dos mais importantes prol?lemas da mulher : Finne a disposi <;ao de prosseguirem a sua 3e<;ao, 
« A situa<,;ao da mulher trahalhadOl'a em Por- as mulheres levaram a cabo a r ealiza<,;ao ' de v~\
t ugal», « Assisteneia Materno - Infan til», « Arias sess6es eomemorativas do Dia Mundial 

l mulher na sociedade I), « 0 voto feminino I), en- dos Direitos da Crian<,;a. " 
tre outros. Se 0 Movimento das Mulheres nao se desen -

: Pal'alelamen te as sess6es e comicios de pr,b- volveu como era possivel e desejavel, se nao 
' paganda das CDEsl. estas. iniciativas tive rm 0 foram dados mais 'importantes passos na sua 

melhor acolhimento e a ,fI'anca ad esao clas mu- ' estrutura<,;ao, tal faeto , deve-se nao s6 aos en'
Iheres, pOl' v irem ao encontro das suas mais traves levantados pela r epressao fascista, como 

_profundas aspira<;6es. Qs·gritos cle « QueI;emos as iricompreens6es e concep<,;6es.erlConeaS,s\lI'-
' os nossos filhos)), « Pao I)ara toclos os portugue- gidas entre alg uns elementos ' e seeto r es clas 
ses» de milhares de assalaria clas agricolas nu- for <,;as d e mocr{lticas. 
ma sessao e m Alpiar<;a exprimiram um senti- Em manobras de hastidores ou em d eclara-
mento gcral das massas fem ininas que per- to da <,;6es pllbli c;\3 clos seus porta-vozes femininos, 
a parte, nos comicios ,0 rnanifesta<,;oes de ,rua, alguns sect ores oposicionistas, nomeacla men te 
con cl enaram 0 fascismp e reclamaram a Amnitia, « Socialistas» da CE UD, tern sido os m ais acer
a Liberclade e 0 fiin das g'uerras coloniais. rimos opositores a exi stencia dum movimento 

Procuranclo estl' eita r a sua liga<;ao as massas, I II I" d . 
,'IS democratas r ealizaram clezenas de reuni6es (e mu 1eres, como a laS e quaquer movllnen-
com clezenas e centenas de mulheres e d esen- to cle massas. 
volveram g randes esfor<,;os pelo alargamento Esta atitucle, baseacla em falsas concep<;6es 
duma organiza<;ao pI'opria a escala n acional. que fogem ao funcl-o dq- IJI'ohlema, visava pam-

, Em r esultaclo desta justa orienta<;ao, 0 seu mo- lisar a ac<,;ao clas mullieres, Q que nao conse
vimento g';mhou nova expressao com 0 entu- guiu. Porem, em resultadoc" dca perturha<;ao qll'e 
siasmo e clinamismo de centenas dc novas ac- causou no seio clo mov irrieilto, a par cia pers 
tivistas. pectivas legalistas e eleitoralistas que se ma-

, Numa r euniao de delegadas cle varios clistri- nifestaram noutros sectores e de defi ciencias 
, tos a realizar em Coimbra, POl" proposta da Co- d e organiza<;ao das fOt'<,;as democraticas em 

missao Democd.ticadas mulheres do Dish'ito muitos clistritos, 0 movimcntodas mul heres na-o 
de Lisboa. com base nas decisoes tomadas Has progrediu como teria siclo possivel e em cer
snas assembleias, figuravam nadrcl em cfetraba- tos locais sofreu m esm o alguns recuos. 
Ihos os seguintes pontos: necessidade de tro- Nurn mornento em que as for<,;as clemocr;\
ca de impress6es e experiencias sobre 0 traha- ticas ciao irnportantes passos na uniclacle cia lu-

, 1110 realizaclo pelas mulheres nos clivers-os dis- ta antifascista, as mulheres clemocratas e pro
tritos; n ecessiclac1e de . estrutura<,;ao do 'movi- gressistas, inde pendentemente d e difere ll \;aS 
men to de mulheres; necessidacle cle aprova<,;i'io religiosas, ideologicas e sociais, op6em-se na 

','dum cadcrno de r eivinclica<;oes especificas cia sua maioria a tocIas as t entativns de sabotagem 
'mulher. cIo seu movimento e I1ao poupam 'esfon;os pa-

Do Eneontro (las Mulheres do Distrito de ra levar a hom term'O a sua estrutura9ab.· ' 
d _isboa (CDE) realizado clias depois saia um Aos comunistas 'cahe urn importante papel 
_apelo clirigiclo as mulheres do concelho de L is- nesta tarefa, quer cornhateh clo firm emente as 
h Da no sentido de se unil'em para 0 esiucIo e concep<;6es que J1rtlcuram rninim izar ou ricli
r esol u <,; ao cl os seus prohlemas com vista 'a in- cularizar a im'jJottancia cle urn tal movimento, 
t cgra<,;i'io progressiva da mulher portugaesa na quer apoiando e irnpulsionando com vigor to
vida politica nacional. Esfor<,;ando-se por ,clar ' das as iniciativas que vizem' mohilizar para a 
corpo a esta ideia, clemocratas activis tas . de ac<,;ao as mais largas massas femininas. 

~~ 

A mulher vilim~~ de, piscrimina~oes 
A politica' reacciOllaria e ohscurantista do re 

,g ime tem siclo particuiarrnente nefasta par a 
mul her. " " , ' 

Aureolaclade, « rainha do, lar», a mulher so 
'reccntemente'{logo 'aj:Jos ~cbat31ha « elci'f6I'al») 
sc viu legalmcnte d ispe nsada da autoriza9ao 

do mariclo para a concessao de passaporte. Em 
1966, 0 Cocligo Civil restabeleceu'O Poder Ma
rital (aboliclo pela Repuhlica), dando ao ma
rido '0 clireito cle ,clecidir em todos os aetos d a 
vid'a conjugal 'cornll'In e 'privando prilt icamen
te de todos os direitos sobre 'Os filhos tan to a 
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~" kgtim"omo, ;l,gitim" 0 MILlTt:~::t" ,o@. .. d, di,,"min'~o , 
.. ,N<lS cbsses tnbalhadoras, alem das priva<;6es salarios infel;ior~11 aos do homem, mesmo 
e miseFia a quc toda a familia esta suj eita, a mu- quando (1~1',empeI\4am trabalho igu<ll; aind<l 
lher e ainda atingida por sofrimentos suple- mais ra l-as I?ossibil~clades de promo<;ao profis~ 
menta res. "i)eles fa!am com eJoquencia as ele- . 
vad<ls percentagens de morlalidade infantil e s ional , falh\de prot.ec<;ao e seguran<;a n·o tra-
de partos sem qualquer assistencia. No di str-i- balho., ins,lfidente ass istencia na maternidade 
to de Vila Real, POI- exemplo, a taxa de mor- e :tantas outras. 

-talidade infantil ' (valor medio dos anos de 1963 . ;1\,8 dificuldades de pronlo<;iio profissional e 
i a 19(6) e de 71,7 por mil en quanto que os par- 0 atraso cultural caminham a par. Em 1968, na 

tos sem assistencia (numerosde 19(6) e de 85, Universidade de Lisboa, existiam apenas 2 mu
, (\° 10' Na turistica e-« progressiva» Vila de Espin- lheres eatedl-aticas. Em Janeiro ' de 1969, os 

ho asituaGao na'o e muito difer ente para as mu- jornais davam grande destaque a esta,noticia; 
lheres dos pescadores. Uma delas deu a l uz em na Universidade de Coimbl-a tinha tid\> lugar, 

. plena n\a, riuma noite chuvosa e fda deste in- peb primeira vez, 0 doutoramenFode uma 
verno, ' d iarite da porta fechada d o hospital de mulher em medicina! \ .. Num pais em que as 
,misericonlia on<le nao havia lugar vago ·e . n ao " estatisticas truncadas e · em atraso ,aCl1sam 48°10 

fora recebida . .. Em 19()5, segundo as estatis- de mulheres analfabetas, so pOl' escarneo com 
licas, 93.378 mulhc res mais de 40°10 do numero raiz,cs de classe ou despreso ins;ontido pela sor
total de partos con-eram este risco, flois tan tas t e das mulheres poderia uma iritelectual ql1e 
fo ram as que nao tiver am qualquer '3ssistencia se diz demoerata t erafinnado que a l11ulher e 
d urante a gravidez e 0 pal'to. COlTI '·o agrava- ou pode ser eseritora , medica, em pregada, 0-
mento da miseria n os lares, tudo dei xa supaI' peraria e varredora 'de l'uas pl-ocurando com
que no ano que atravessamos sera ainda maio l' bater 0 1}10vimen to das mulhel'es e pretextan~ 
o l11imero de mulheres-que se e ncont ram nes- do talvez c vitar-lhes uma nova « discrimina-
tas de ploraveis condiG6es. . , Giio». 

o atraso economico' em que;() fascismo tem Pression ado pel a luta popular e com objee-
mantido 0 n 05SO Paispela s,ua 'politica d e sub- tivos nitidamente demagogieos, 0 g'overno de 
missao aos mOlloP91ios e latifundial'ios e ao Marcelo Caetano con cedeu 0 direito de voto 
imperialismo estran'g-e il'O tcm difieultado a el1- as mulhe;-es. Mas num pais eujus cidadaos es·· 
trada da mulher na prodUGao, co nsel'vando-se tao h{l mais de 40 an05 privados das liberda
assim a esmagadora nitl'iotia das mu lher es nu - des polilicas, a maio r pa r te das mulher es nao 

, m a quase segreg;a¢'ao pelo confinamento as q ua- podem compl'eende r subitamente a imporHin
t ro paredes'e\.o lar. Por t al m otivo, na su a genera- c ia do yoto e a forma d e ul ilizar este d ireito. 
lidade, a' mulhel- s6 raramente toma clara cons- Da1 a lle cessidade de comissoes civicas e da par

'_cienci <1'- das diseriminaGoes a que esU sujeita. tici pa<;iio das demacratas na bataii1a do recen
Ape.r.tas uma pequena pereentagem t em possi- ceamento. No que r espeita a yida pllblica, m ui

" hilid'ades de combater esta espeeie cle seg-re- tas outras rest r iG6es ating-em"as mulheres': nao 
. -gaGiio: as mulheres qu e entram nas fabricas, patticipam em vereaG6es muh'icipais, juntas d"e 

nas empr esas e noutros locais d e trahalho e fteguesia, etc., e I-aras sao aquelas que oeupam 
',.,<[ue, atraves cla luta pOI' melhores condiGoes cargos clirigentes em inst itu iGoes estaduais ou 

economicas tomam eonsciencia do caminho municipais de ass istencia. 
para a sua emacipaGao. _ S6 0 prosseguimen·to da. Iuta em que as mu~ 

Numa sociedade que se funda na exploraGao Iheres deverao parHciIJar ad ivamente intc
do homem pelo hom em, e particular mente no gl-adas nUin vasto movimento poder{\ forGar 0 
nosso Pais, onde existe urn regime fascista :pa r a faiieismo a COlyeessoes mais importan tes no que 
que ela seja levacla ao extremo limite, al em da toca aos interesses especificos da mulher, eon
desenfreada explo ra<;:ao patronal, a mulher es- Ua todasas cliscriminac6es a que eshi sujeita. 

Eshulurar na ac~ao e em bases solidas 

Dirigindo a aeGao das trabalhadoras contra 
a exploraGao, apoiando e incentivando a aCGao 
das mulheres pelos seus direitos, pela Paz, pe
la Liberdade, 0 nosso Partido nimca perde u 
de vista estas palavras de Lenine: ~(Nao e pds 
sivel atrair as massas para a pol'itica, sem a
Uair para a politica as mulher~s ». 

RecentemeI1te" no documento . da Comis~o 
Politi'ca do Comite Central do PCP «Apos 'a 
bul"la eleitoral- Nova Fase d e Luta», con-

clui-se que estao maduras as condiGoes para 
a criaGiio de alguns grandes movimentos na
cionais, entre os quais «urn mov imento n~
cional d as mulheres, que impulsionado pe:la 
larga participaGiio feminina nas lutas eeonp
micas e politicas, pocle transformar-se .nt{m 
poderoso clemen to de aeGao na luta pelas li
bercladades demoera.ticas, contra a guerra co
lonial, em dcfesa clas reivinclicac;oes d~s mu~ 
Iheres portuguesaS». 
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: 0' ':'~~n;:';" p6,m" ;m POd';'~' ~:~I :~~n~'~:' ,~, p,:, ~ ,:::d:,:,nd 0 ,,~ 
diaveis tarefas riesf~ s(mtido, vencendo m\ ac- tas aCyoes it escala nacional com outros secto
\fao todos ~s enh:~ves e fhl~as ;c?nCel~9~es que r es da luta antifascistas, clesiglladamentc a 
procUl-am un pedlr que u rn vast~ movllnen to juventude. .. 
(Ie mulheres se estruture e consolidc. Ha que E indispensavel orie n ta r sem demora a ac
ilnpulsionar e apoiar toclas as form as de <lc<;ao yao das ll1ulheres em defes<I d os presos poIiti
i'egal que abrail~a~n os mais vastos sectores fe- cos e pela Arrlnistia, quer apoiando a campa
mininos da populay~~ : • nha j{l em CUl·SO quer desenvolvendo pOl" in i-

No actual momento, e possivcl e indispen- ciativa pr6prj~~utras acyoes. 
s<ivel a puBlica<;ao d~ j pj-nais e revistas que fo- Para desenvolver e fortalece r um movimell
qu e m os probl~mas da mulher e da crianya e to de mulheres como as circunstancias do mo
que sejam ao }1lesmo tempo uma replica a uma mento exigem; .todos os esfol"yos de organiza
certa (<literat~ra femen ina ») tendente a perpe- <;ao devem alarga r- se 0 ma is possivel as mu 
tuar preconceitos inferioriz<lntes para a mulher lheres t rabalhadoras. Confinado nos meios in 
e a des~iar~lhe a aten<;ao dos seus pr6prios pro- telectuais. um lnpvimento de mulhercs trairia 
blemas, do. scu- povo, do seu Pais c cla h tllna- os seus fins, cOhdenal--se-ia ao ma l-asmo, nao 
nidade elJl geral. Neste contexto, os problemas v ingaria. 
da m ulhe rfornecem t emas incsgohlveis nao s6 Scm perder de vista que <IS ll1ulheres tra ba
paI;a a publica<;ao de artigos como para a r ca- lh<ldoras sao qwise sempre for<;aclas <I uma elu
liza<;ao de conferencias, co16quios e outras ini- pia jornada de tt-abalho e nao poclem pOl' iS80 
ciativas semelhantes. partieipar com r eguJar idade no exercicio de 

Impoe-sc desenvolver em to do 0 Pais ac<;oes actividacles civicas, hit que procurar as formas 
em defesa da maternidade e da i nfancia, por de as encontrar e com elas discutir na convic
uma verdadeira assistencia no parto a todas as <;ao de que muihls sao capazes dos mais admi
trabalhadoras e extensiva a todas as mulheres n\.veis exemplos;,de determina<;ao, espirito de 

·do nosso povo, pela cria <;ao de creches e jardins sacrificio e combatividacle. A dinamiza9iio do 
de inf1lncia, pelo res tabelecimento do ensino movimento das ·mulheres assim 0 determina. 
infantil, por uma vasta r ede de cantinas n as e s- POl' toda a parte, e particu larmcnle n os cen
colas pl"imar ias, por maiores possib iJid<ldes de tros industriais do Pais, 03 c01TIun istar. devem 
acesso dos filhos dos trabalh<ldores it inst ru<;ao, impulsiol1<1r <IS mais variadas fon11a8 de ac<;ao 
em defcsa d os q il-eitos cla ",.ri,an<;a, em defesa para quese estruture em bases s 61idas 0 mo 
dos direitos da mu.lher na sua dupla fun<;ao de vimeato das mulheres, para que se desenvo lva 
mae e trabalhadora. ' com crescente v igo r e a mplitude 0 combat c 

E urgente mobilizar as .ml1'lhe.res para a Juta clas mulheres 'em defesa clos seus interesses 
contra () aumento vertiginoso do custo de vida, especificos, pebs suas r eivindica<;oes funda
por uma habitagao condigna, contra as g uerras mentais, pcla Paz, pel a li berdade. 

Sabre a luta de Feve~eiro -Marco de 1969 dos 
_, Esiudahtes do Porto 

: l~t~ali,dade ~.e uma experlsncia 
i- decorrido' n m ano sobte 1\8 importantes mo- se halou de uma luta de cadcter (( cmocional», 
[. v imenta<;oes de Feverefr0'- Mar<;o de 1969 sem raizes no sentir e na quere l" mais profun
dos estudantes do Porto. T r ata -se''€ntretanto do dos cstudantes, desenvolvcndo-sc a partir 
de uma lutaquc) pela sua envcrgadu ra e 're- daqui concep90es objectivamente liqui(hcio~ 
p ercussoes, b em ' visiyeis ainda no· mom ento nistas e p<lralizantes que eshio a dificultar se 
actual justifica plei'l<1mente algumas co·n side- ria mente 0 desenvolvimento clo trabalho <1<$ 
l'a<;oes. Em primeiro lugal-, porquea excep- sociativo; em tercciro lugar, porque algumas 
<;ao - alias fu n damenta l--d<l demissao do'R'ei- das debiliclades e en-os entao verificaclos nao 
t or nenhu,.ma das gj-arides reivind ica<;oes avan- foram ainda co n1pletamente iliminados e aI~ 
<;adas neste pe'riodo pelos estudantes foi aind<l gumas das conquistas ob tidas no · decurso ci a · 
satisfeita ; em segundo 'ltigar,>poi-que ·aqui e luta nao fo ram suficien temenle consolida
alem tem surgido aprecias;oes segundo as quais das. 
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apreci6~oes cpos tas 

A [uta de Fevereiro ·· Marco de 1969 c as ac
Q{)CS que a acon1panharam "( g rcve inclusIve) 
C' onstituiralU 0 ponto alto de un1 processo a8·
sociaLivo - rei vin d icai:ivo qu e, con1 1l1aior ' ou 
Flenor n itidez, se vinha dcsenvolvendo no pIa
ro intcrno t~a Inaioria das J~scolas . 

o descontentanlcnto face it poHtica fascis ta 
do E/nsir~o, a opos i ~aoJ pOl' vezes su rd a lli£1S ge 
I1oxalizadD,.a urna l~ cforll1a tecnocratica c anti 
de~ocra-ti ca do, ~l:sino C[u~ ~ g-o\'erno. ,:in~a 
coZ~nhal?dD n~ gaDlnet,e, :l~S l.nurner~s ,rCIVlnctl
cat;,oes de caraeter pcaagoglco, SOCial e cultu
ral dO B esh,:',dantes; os obsbiculos lcvantad os <10 

ciesenvolyimcnto da actividade assoc:iativa de 
q u e a nao legaliza9ao d a s. Comissocs f)rgani
zadoras era ( e a-ilida e) 0 principa l, constitui
ran) a !TIotiv'at;.{to p r ofunda da luta qu e a 27 de 
Fe1:lere iro se descncadeoU 9 

Durante 0 pl~irneiro period o escola r e inicio 
do scgnn.c\o,.tivel'am lugar em I,Ulnerosas es - · 
colas variadissin18.S acyocs (gTeve cIa contabi
li dacI.c Cln Econon1ia, luta de Belas Arf-es, luta 
das Ivlaiclnaticas C1TI Cienc ias, luta em deL~sa 
cia CSAIlP no lI P, desenvolvi mento do traba
Iho pedag6gico em Engenharia) quc, pOl' um -
1ao.o evideiiciavam as disposi90es de luta estu 
dantis, por outr o apontavam ao M. A. a ac<;ao, 
unicl.a de [odos os ~s~udan~es no plano da Aca·, 
d en1;a COlno 0 carninno malS segura para a COl1-
qu ista clas suas rcivindica96es. A grande jOl'
n ada de massas que foi a « 'ramada cla Basti lha » 
e a aprova9ao cla « D eclara\,'ao de Coimbra) 

contrihuiram fortemente para eria l' condi<;oes 
favorftvcis a ac(;6cs de cnvergadura na Univer
sidade d o Porio . N·unl outro plano, a s:tua<;ao 
politic," Cl';acb pela dem3gogia li beralizante 
t:ue se segniu a mode politica de Salazar, exe r 
ceu poderosa influcncia sobre as dispoS190es 
de luta dos csLudantes. 

S6 e-stl'anhara que, cem a luta; de Fevcreiro
- f>rlar\,o e ss8.S t:~('<;6es de maioT 't".uHo tenhaUl H
do ll.lgal~, pl'ocu ran clo justific{t-Ias essencial 
Inente po r faclorEs acidentais, quen1 das massas 
c do l\LA ~ sc c nccntraYR cc~np)etal'nente divor
si:·~du~ Ca!'3ctcrizar a lu ta de Feverciro - Ma r c;o 
C01~1 0 u I~1~l reac\ao (( se}~ t~rncnta 1» a i:lvasao da 
Unl\~ermc:tc1e p~Ia ponCla rcvcla, nao apcnas 
dcsconhecirncnto do ,,~mhien te anterior a 27 de 
Fevereiro, :nao 8penas subav~lLiac;;50 das poten
~i a1idadc? ~lo procef'.~o que a Plcnario de 27 cer
'(arnentc l1"la H1Cen~lyar, 111aS menosprezo pelas 
Inassas c(.1ud;:~ntis, pc la sua capacicladc de 111ta, 
pc] os SCl:S sent irn-::ntos delTIC crilticos e antifas
cistafJ. I) i:·~er qu:c ao charnaT a po1icia 0 I-leito;' 
C01TIctCli. l Ull enOlTnc «( crro de calculo» ser ve 
sern duvida 1:::31'a justiJicar a t ese ncgat iv z:. de 
q u e SelTI a rcprcssao b r uta l que en tao se veri 
£icou ( a .lut? de IF'(:,ycreiro - Niar~~o 11aO te r ia 
existiclo ») lnas n;{o ,serve par a esc1arecer a rca
li clade profunda subjacent c a e st a impoytantc 
luta. 0 temor do Reitor e do governo que nao 
hcsitaram lan ( ar contra 03 estudantes reunidos 
a policia de choquc er a obviamentc justificado. 

Os esiudantes «esrao preparados» 

, Entretanto aluta de F ev ereiro-Mal'Go foi tam
bem em certo senticlo, «imposta» aos estu 
danies. 

Antes de 27 de F evereiro os estudari tes na o 
reivi nclicavam a demissao do Reitor'. Esta r ei
vindica~ao r csultou db seu comportanl'ento an 
ties tuciantil e repressiva Sllbitamente tornado 
evidell te aos olhos ,das massas. A exig€mcia de 
d'em issao do Rcitor-polieia impos-se rilpida
mente como uma r eivindi ca \,' ao central e Cjue 
coloca- la fo i correctissimo, prova-o a exone
ra<;:ao que em ferias aeabou pOI' ocorrer. Esta 
foi u ma grande vit6ria do M.A. e dos estudan 
tes cujo alcallce afina l so ao governo int er essa 
eliminuir. 

-Caracter izar as m ovimellta96es de Fcvereiro-
-Mar 90 como emotivas e acidentais e ja u m eno 
grave de aprecia9ao ; partindo clai, sob p r etex-

Tende ncias 

Consequeneia d irecta desta analise . e r r'onea 
sao 0 « p edagogismo») ( su b stima9acj" ,cia luta 
como factor p j'imacial t~e c0l1scieneializa9ao) 0, 

t o de que « os estudan tes nao esiao p r epa r a
dos» ... Oli (~e que «('~od o ? trabalho, de base esh't 
pOl' jazeil), para a [ese Cle que « lIa qn e espe r-al· 
um ano ou m ais» para de llOVO p rom over gran 
d esac<;,oes estu,dantit;, e ,j,\oportu:li smo p~litico. ' 

A eSln luz tonasas granft CS nl0Vllnenta~oes es
tudantis terianl sido « elY!otivas» s6 porque BaD 

foram, como n i'io pecliam ser toialmente vito
riosas. A expcr ieneia aCllmu lac1a pelo M.A. e 
pel os estudantes ao longo de anos e anos de 
pequenas e grandes luIas serra sem significado. 
A interac9iio mutua das lutas po r Academia, a 
influencia decisiva ela situa:;ao politica sobre 
o m ovimento estuclan t-il , nao sao consideraClas . 
o movimento estuciantil nao e visto 'no seu 
processo e no seu cond icionamento necessar io 
pelo to do s6eio-politico portllgues. 

oportun istas 
1" , 

« trade -·u nionismo) clas pequenas reiv indica
G6es ( << os estuclantes naG estao p r eparados par a 
movimentaGoes de envergadur a s uperior ») ) 0 
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10 o MI LITANTE 

culto anarquizante da espontaneic!ade (as rei
vinclieas;oes tem cle « partir clos estudantes ») a 
atomizas;ao clo movimento (circunscrito as tUl'
mas e aos cursos) a contesta<;ao clas estru tu ras 
r epresentativas cle Escola e fecleratiyas (acusa
cIas de burocrMicas, ctc.). 

POI' fanhlstico que possa parecer toclas cstas 
posis;oes fora m j{\ mais ou mcnos aberiamcntc, 
defendidas. 0 trabalho feclerado c a coopcra
cao inter AAEE e inter Acadc:11 ias S,lO O;y)stc~ 
ao traballiode Eseola; as AAEE sao opOS(;',8 as 
cstruturas de base 'dos cursos e das hll-mas; os 
dirigentes sao o[Jostos aos estuc!antes; 0 t1"a
l)alho ,organizado oposto a in:ciativa e:,tudan
til e ao poder eriador da;; massas. 
• Natllralmente que tuclo islo s6 6 possivel 
'porque importantes erros foram eometidos pe -

10 M.A . • Mas antes cle nos deb'rus;armos sobre 
este ponto 6 necess{l rio sublinhar dais factores 
que estao na base daquelas posis;6es erroneas. 
o primeiro 6 uma clara subestima<;ao do fas 
eismo, cla repressao que sobre 0 Movimento 
estudantil tem d esahado, d as cliLculdades de 
tocla a ordem que sempre se levantam ao de
sellYolvimento da actividacle associati va. 0 se 
gundo e a ausencla dc uma verdacleira perspec
tiva de luta, voltada para 0 aprovcitamcnto re 
volucion<lrio das excelcntcs condi.;:oes objecti
vas cxistentes. A critka por vczcs exaccrhada 
da « Declaras;ao de Coimhra» e cia formula~ao 
de Cadernos Heivindieativos assentes ]la rea
lidade estudantil e nas SHas disposis;oes de luta 
enquadra-se nesta al.lsencia de espirito de com 
bate. 

Aspectos positivose 'conquistas impo rtanl'es 

. 0 que a luta de Fevereiro - Maryo dc 19$9 gentes "ayan<;adas? , 
dos' estudantes, do Porto ensina e hem diferen- , Em novos Plemlrios, Reunioes Gerais, Co
te do quepretel1dem os defensores das teses missios e Manifestas;oes milhares de estudan
liquiclacionistas e paralizantes., tes exigil:am a legalizas;ao imediata das suas 

o facto de no dia 27 cle Fevereiro poe reuni- AAEE, exigiram 0 }-eqpnhecimento do di r eito 
rem na faculdacle de Ciencias perto de 1.000 de reuuiiio e associaS;<lo, exigiram a sua par
estudantes ao apelo do M.A. (apesarda, p roi- ticipas;ao numa Reforma do Ensino que res
hiyao formal, apesar da ausencia d~ ,prececlen- ponda aos.ir,teresses mai!) PloJundos dos es
tes, ,apesar, mesmo d e lacunas importantes no tudantes e 'do povo portugues. A repl'esijiio foi 
trabalho previ.o" de preparas;ao) s 6 demonstra for<;ada a r ecuar. A polici_a nao voItou a in
a existencia de condis;oes favon'iveis para unir tel'vir na Univel'Sidade. 0 MI"io da l:<:,aculda~e 
os estudantes na 1uta pelas suas reivindicas;oes de Ciencias foi c-()I1quistaclo pelos estudantes 
mais senticlas e em defesa do s eu movimento pal'a a cliscussaod:os seus jFoblemas, 0 mes
rcpresentativo. A efectivas;ao desla reuniao se - mo sucedendo dentro de v{ll"ias Faculdades. 
r ia s6 por 5i um passo i111porlantissimo ,no -0 directo de I-eu niao, a afixas;ao de eartazes e 
senticlo de abrir caminho pal-a foi-Gar 0 goyer- _ a distribuis;ao de documentos, sistematica men

,110 e as autoriclacles acacl6micas a satisfazer a1'- te negados no plano interno de eada Faculda
gumas das suas reivinclicas;oes mais pre mentes. de foram impostos pela fors;a pode rosa clos es
Este Dasso em frente seria mais s61ido se antes tuclantes unidos e em movimcnto. 0 Reitor 
de 27 existisse um forte trabalho de base no foi finalmente dimitido. 
plano interno de Faculclade? Ii: evicl cnte que Llltar contI-a a subestimas;ao desla, conqu is,
sim. Mas naa reverteu 0 processo para dentro tas, combater as am\lises pessimistas e den-o
das Escolas? Nao serealizaramamplas I-eunioes tistas desfarsadas cia realiclade, 6 uma tarefa 
estudantis em que os pl-oblemas '1nais senticlos central clos comllnistas e de todos os estudan 
{oram discutidos e as reivindicas;oes mais 1..1r- t es de vanguarda. , 

A importan c ia 

': > :Mas foram cometidos en-os importantes e 0 

M.A. sofria de dehilidades organizativas que 
'I)ao foram suficientemente pondcradas no de 
~corre r da luta. 
. Constituiu um erro muito grave ilao pre
j)arar 0 previsivel recuo hlctico. As teses"(, es
qucrdistas) da ,<duta pela luta» e de « of en
siva permanente» nao foram suficientemente 
eombaticlas e aeabaram por influenciar forte
mente a direcs;ao do movimcnto. 

Saber recuar n9 -m01:uento pro.prio. e tao i m
portante como saber avans;ar, nao e mais faei! 

de sabe r recuar 
.' :< 

nem exige TnCl!'~S '~orag~m . 'Definir os 1116to
dos e ohjecfivos imcdiatos em, face cl a luta, 
das situas;oes co ncr etas e das disponibilida
des das massas e essencial para a sua cOlTcda 
direc<;ao. Foi este um dos enos principais cu
metidos durante a luta de Fevereiro - Marco. 
o .falhans;o do V Plemlrio foi francament e d ~s
llHi1)iHzadoi' 'c clesmoralizante com a agravan
te de nao ter sid.p imediatamente. seguid<'l" de 
um halans;o critico -e autocrit ico de luta apon
tando -amassa . estudantll perspectivas claras 
de acs;ao adaptada's as novas condis;oes. 
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o MILITANTE 11 

Debilidades 

A mail'> important~ debHidade do M. A. evi 
denci 2~da I)vr esta t1.!ta, h?i,~ scorn sombras de 
dlivida, 0 ,,1:.a50 da ologaniz<1Giio associativa em 
relayao ~IS d is)losjGGc3 de luta c!.?s estudantes, 
C BaO 0 contn.'irio COlno algulJ.s dcfcndem • .' So
bretudo no plano cia organiz,~9ao ~las Faculda
des isto foi cvidente. O s dirigentes furam caC. 
pazes no csoencial, de dir.igir multo:; milhares 
de estudantes numa lula importantissima, na 
Universicbde do Porto - foram impotentes pa 
ra proveio 0 sen enquadramento organizaclo 
no pJano elas Faculdades. Aos Plen{lloios e as 
grandes rCL~ni6cs Gerais nao sllcedcu 0 forla 
lecimento satisfatorio das C. 0., cbs estnl t uras 

or.ganizativClS 

de cur so, das Juntas de Dclegados.O numero de 
aclivistas associativos era restrito, algumas es 
truturas ('xistcntes pouco funcionais, faltavam 
program as dc aeGao e processos reivindieatl 
vos ern curso capazes de enquadrar as novas 
disjlosi<;6es de luta reveladas. 

Algumas dezenas de eolaboradores potcn
eiais do 1\1. A. jJerder<lm-se neste periodo, al
guns iri"nncdia,'elmente tocados pelo desan i ° 
mo, presa 1';:\cil das coeccp<;6es liquidacionistas 
ou avcntt: rcjrist~; s que nos pcriodos de recuo 
dcsorganizado semprc aparecem. As teses li
quidacionistas c paroalizantcs e outras formas de 
oportunismo enc911tram a!ell to nest a situa<;ao. 

;Deficiencies a superar 

CO,llseG'u ir ultrapassar ur.genielTICntc cstas 
dcficiencias tao fortemente evidenciadas em 
FCvclociro - Mar<;o e uma tareIa central do l\LA. 
e de tQ.dos os estudantes de vanguarda" 

Encon tr::r forma, flexiveis de organiza<;iio 
8.ssociatiYa, desenvolver a iniciativa da b~1se, 
an imal' c persp ectival" a d .iscussao dos proble
mas mals senlidos pelos estudantcs organizan
do simuWlneamenic a lui a por objectivos con 
ere-ios e inleciiatos, s;10 tarefas que llrg-ente -

.n~entc 6 neccss(h~io levar a priltica~ 
o que se hoaia na verclade e de apliear COIl 

scqllcntcnlcnh:' a ol'ienta~ao de Inassas, do 1LA. 
e nao tanto a de modifica~la. Impedir que a 
in_l ciativa absorvcnte dos dir\gentes se suhsti ... 
i n a ao trabalho colecti yo C organizilcto, ilnpc 
dir que cssa iniciatiya (necess(.lria) abafe ~ 
iniciatiY3 estuj,mtil, e lao importante como 
combater as tendencias papaliz~ntes e liquida
eionistas atnls referidas. 

A importencia de o rganizClc;::ao dernocratica 

Ao cOlltr{lrio do que alguns pensam, a gran 
de 1:<;;:'lo a extrailo cbs rtlOvimenh<;6es estudan
tis dos {!!timos tempos, e em particular cla 
luta cl°c "Fcverciro-Mar<;o de 1969 no Porto, 
nao e nerna de que como fOrIna" de organi
za<;ao dos estudantes as C. O. eslao ultrapassa
clas ne111 a de qu e 0 M. A. deve pol itizar-se. 
As Co O. sao 11l11a poderosa conquista d03 estu~ 
dantcs quc 0 fascismo se recusa a reconhece\O 
mas que as estuclantes impuseram j:l pela sua 
luta. Scm essa organiza<;ao representativa, sem 
~lm elo solido de ligac.ao de todos os estudan 
tes, 0 ]\1. A. estaria eondenado a vegetal' cler
namente no plano das pequenas reivindica<;6es 
sern perspectivas. As teses dos (( grupos natu
rais» de base em eontraposi<;{io ao trabalho 
organizado das AAEE, t endem nao a for tale
cer 0 M. A. mas a anarquiza-Io, enfraqu ecen
do-o. Se t ais tese vingassem 0 m ovimento es
tudaatil sofreda urn g ravissi m o retrocesso e 
a lub pela Democracia - sofre r ia urn gol pe. 

POl" out ro lado as tes'es que preconizam a 
p olit iza<;;ao abeda do M. A.,- tern igualmente 
de scr eombatida·s. AS ' difieuldades):J03tas Delo 
fas ci"m o a organizSl<;ao d os estuclant.es n o pla
n'o politico abeiot~, no t err eno democratico, 
n ao podem servir d e justificagao para com-

prometcr 0 M. A, num terreno ' quc conduzi 
ria necessariamenle a sua l iquida"ao como 
movimento legal c (jc massas clos estud:mtes. 
Aos estudantes de vanguarc1a cabe a tarda 
urgente e dificil de prosseguir com 0 traba
lho encctaclo de org aniza<; ;10 cicmoeratica, por 
forma a cnqUJdrillo l1a luta abertamente po
litica as centenas e centenas de es-tudanie:, 
que em particular, durante a recente (( cam
panha eleitoral» tao exemplarmente mostra~ 
ran1 clesej{t- Io. 

A luta de Feverei r o -Mar<;o de 1969 clos es
tudantes do Port o aponta 0 eaminho do for
talecimento das estrutu ras assoeiativas e nao 
o cia sua liqu ida<;ao , apon ta 0 caminho cla lu
t a e nao 0 da expectativa e da i nae<;ao. 

Avan<;and o fi r memente n a luta p OI' objec
tivos concretos imediatos, r esolu tament e a
poiados nas mais largas eamadas d e estudan
tes, 0 M. A. arr ancanl ao fascismo novas e 
importantes conquistas. Um dest es object ivos 
imecl iatos, talvez 0 ma is imediato n o mom en
to act ual e a lu ta pelo rcconhecim ento legal 
cia AAEE em t odas as Facu ldades, Liceus € 

Escolas T ecn icas. 
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Ouvir ReguJarmente a R.oP"L" . fl: urn fact? que ~ Radio ponug".! U~~e ~ cad a 

~ vez nUllS ol.nnda regularrn ent c. E1C1 c cada 
vez Hlais escutada Delos t raha l h~\d ore :~ e nclo 
nosso povo. Cresce ~ D{~ !11 erO d e t L"ha~ had~rcs 
e de antifascisias-que acornjJD'r:h;1m de pe r'b) os 
p rogra!nas da Radio do P'-1rtido , s egue El ;1, St:;l 
orieniat;a o e as suas in ';; trn\;6es~ 1$::;: 0 e pa:-ficu-:" 
larln ente c -\'''idente, sohrctndo, TIns period os 
rn ais agitados (intensificay3o cia Iutel reivi n di
cat iva, da luta politica e outro3 acontcci incn
tos). lIoje e corrente 01.lyil· fa lar pessoas do 
~o';:o ~ob~e a RPL ~ C;S sens pl'ogralna~,~ A in 
fluencla aa nossa Raci1 0 crescc en.h~c as lnassas~ 

Contucio, a par desta constata (,~fio rea1, v e ri .... 
fi~~-se, por o,utrQ lado, haver lu ilitantes cornu 
His ras que so U lna~ yezcs pDr Ollb 4 a s OU'\? Cln a 
Radio de: P~rtid.~, apcsar f:," terem concl i.;6es 
para ouv!r. E parucula rlUente pal~3. os casas daB 
canlaraGaS que nao procuralu ouvir l'egular
mente a Hadio do sq.l Partido que queremos 
charnar a aieIv;ao. 

A justific<1<;ao Inais us ada 408 que nao OlIVelTI 
com regularidade a R{,dio e a «faltl; de rempo » 
on « is sei 0 que veQ dizer». A.. « faita de tClT1PO» 

traduz uma faita de i nteresse e ~J r(H3 avk]~n
Ie s ube$ tim6~ao do papel da Re d io do Par
Hdo. Os que dizelll «J~i sei 0 que van dizer}) 
manifestam Ume atitul'/e de 5uto5uiicicnc1a 
para COln a nossa R,idiQ. l"£sbtS atitudes e rna
riifestayoes sao incorrectas d even.do fazer - se 

urn eston;q para ~s eliminar dentro do Pa rtido. 

Pare tqc!os os mHHlH)h~s ! e urn'a t ~~r-!:f~ n~
cess~riea .quv~ rc nl regu!'annen fe ~ Rf:Jdk, do 
Psrtid-o~ E neccss{lrio s3.her' c l'gan iznr 0 IC1}1DO 
co trabalh.o para o l.:vlr a IL~.dio , cs co l hcn(~o·a 
hora q U,G ln a is ("0 I1"','e n 1 C E1Clhor' GC Ui~(l. . ., 

A 1~.P:L~ e a ~/.oz dO.,-.~10 S~S O Par {;dQ. 1-\pe s£ll' 
de (:xishrCln HIUl tn.S dI1!C1Udades n~~ ol:d:e ny,lo 
r~lpida de infor iTl a<;6es do in ter iDl- d o PaL.;, a 
PlPL, diarl a rnentc, vence rldo a baTr el ra eta 
ceus-ura fascis ia, procura inforrnar, o l'ic111tlr e 
lTIobilizar as 1l1aSS aS para a l;u.ta cpn,tra a dita
dura. I)urn D10do g'eral , nao se <lao lu la :3 e ;1::
contecin'lentos ilnporhul te.s; internps c c:x.i:c r 
nos, sen') q u e a Paclio do Pal' tido n aD se pro~ 
nu?-ci~ s?brp c.l es. :Na R{l (!iD sao lidos 'com h~e
quencia l!nportantes qoclunentos dqs organl t 
mos di!~igentes do P-artido, s;;i o d~das pnircvistas 
co:!!: Call1:1radas dir~gentts do Pa1"ri~utros 
lTI lhtantes d estacados. -

j\ Il adio Portugal Livre cp n stitu i ur~1 3 0 X

t ranrd in,il"ia a cp.J.is19ao do 11058 0 P~ .ri:i c! o e tern 
pape l irn portantc n (J. lu ta do 11 0S 0 p ovo , A H~
dio, (~ , hcjc, u rn insi,n.nn e ~_!:o v al i G~:o ~;e ajud.a 
pohhca aos quadros (lO Pa r udo, lUll J nS f r U ln er: ~ 
to d e tr(.lhalho. Estar e lTI contacto di11 rio conl 
a n03sa I-hldio 6 estar em CGl1tact o com avo? 
do no~so Partido. ' 

Todos os militar.tes deVetTI ouvir ,eg ular,., 
men te <l Radio do Partido e tr!lbB!haf para 
que as masses a ouyam tamb§m . 

«( Enquanto os roonopolistas, servicIos pelo seu governo fascisia, 3fuTI1ulan1 each!. 'V~ z mf~is 
ri queza, as classes trahalhadoras acu lnuhuTI cada vcz m'J.ls ln iscria. 

A explora<;ao c1as classes t rabalhadoras re In aumentado i ncessanielnentcc 0 gran de e>: plo 
ra<;ao e elevadissimo . Em media, no conjunto dOB principais ram os indu~trjais , em 8 h oras dc 
t raba1ho, apenas 2 1101'as e 20 minu tos sa:) de trabalho necess{lrio para a prodllc;ao do eq uiva 
lente ao salario; 5 hor as e 40 lninutos saQ de trab~lho suplclnentar ou gTatuito para os pat ro es, 
Com a ayidez de lucros, 0 grande capital procuril aumenta1' ainda mais este gran de ex plo" 
rac;ao. ' 

Atraves da politica fascista de congelarneuto de saLlrios e de subicla do custo de vida, os 
salarios reais dilninucln. Os s3.Ic'trios nonl in ais s6 aUlnentalll enl resultato das Iutas dos traba
Ihadores e com atraso em rela<;iio aos anmentos clos prec;os. Suhscritos en} gcra! por Jaeaios 
do patronato instalados nos sindicnlos nacionais, os contratos coJectiyos de trabalho, as mais 
das vezes, ajustam arenas oficialm enie Of) salarios ao nivel hcl muito atingicl os de fa·cto. 

Prolonga-se a jornada de trahalho c aumenta a intensidacle de trabalho , atrav~s do desres. 
peito pelos horarios, dos 1"itn1oS m a is ap r cssados} da afixa<;3.o de produ<;6os n:dn ilnas cada vez 
Inais elevadas, do sistema de pren:ii os, rnultas e castigos, do trabalho a pe\~a , U laref3 e ;;\ ClTI..., 
preitada, das horas exteaordinarias H,lO pagas ou pagas a singelo, e de tocla a especic de pres. 
soes e intimida<;6es. 

o aumento da produtivi dade pelo cmprego de meihores maquinas e de melhor organizac;ao 
tecno16gica provoca, pOI' si 56, 0 aumento de trabalho gratuito do operario pal"a 0 capitalista 
e e em geral acompanhado pelo aumento de intensidade do trabalho e por metodos mais re· · 
finados de explora9ao.)) 

(Do Progrl.lma do Partido"· Comuniste Portugues) 

Reprodução 
não autorizada. 

Documento 
com restrições 

de uso. 
SOLICITE 

AUTORIZAÇÃO 
DE 

UTILIZAÇÃO 


	Algumas considerações sobre a luta eleitoral no distrito de Setúbal
	cont. pág. 2
	cont. pág. 3
	cont. pág. 4
	cont. pág. 5

	Estruturar e consolidar um amplo movimento de mulheres
	cont. pág. 6
	cont. pág. 7
	cont. pág. 8

	Sobre a luta de Fevereiro-Março de 1969 dos estudantes do Porto
	cont. pág. 9
	cont. pág. 10
	cont. pág. 11

	Ouvir regularmente a R.P.L.
	[Do programa do partido Comunista Português]

