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ICOt-:TIN-UA~AODAI'AG.a l )1 ~ CONV It; RSAIIDD 

~:~~ S~.~~~~d~ ~~~l1~~ii:l1~a~, !1'5 D~~~:~'~r1~~/O},t~ni~ta'~~~11 ~~~~~~:;; ~i!,O~~~.~_~~~~~ j~~~~~~~e ~~U:~~~: 
Thtil>, tc'''l<)Vr~se''teotleseJodc (oisa .• ellao naS pa]avras do dele- se i'it"'U, fa,o o lltr.1- p~gul1ta : 

t{~~~~r~t~i~~'~;J::~i~~:?~:;~~if~ ~;~I~~~~~~~~:~;:'~~f~r f~~~~~i~'d~~ 2if~;~:i~~~~~~::~~f~!~~~~ifi 
:~~~'~o II de;!o IIlHajl,rnaJa de lllta j~'~~~~i~l\:;:~~~::~t£!~~~ ~:~~~~~~i;;{~£dr1~~'~~~~~~~~ 

inlci"na1.o 1ino dos lia<los , o Dr. noscal~,c aosll~asrro rcsllllaJo 
<i:nl'l, II PIDE. do n0550 csror~o. 

to2.~ a~)di~:~~~~~~~.n~l~~~aJ~I~~ dor~~'1~oJ'~~~,1;~;~t~~~~~;~:olr~,~;~!~ 
"", lheres t"mllrln. , 110 Bernard? cxemplodospc'cadore, dcM~IOSI-
111ll<l(.lshomCII'l-TIlOls. dO'lflSCd~ lIIalS "ho~, <c o"trn~n~o h()II"esse"' _ N6s 
pnsifgio ~I , 10"''''' a pabvra: "~nos5~ cla.<~c ~1110~ condi,<'Ics de 
-Compallllcll'os, I~Ao i: a _l." VCZ HtOrrtr:\ lula s"ll':nor. "pc'ar da 
ql' C 1105 \"111105 ,aqm para ,hsCIl.i'r e crise, oS Pintos de Aze,,-cdo, o~ ~ er
rcsoivr.[mo, c<ll<;aS do IIO SSO ",te- rdras, osComlesue V.zeb,).!"J<lham 
te,,",,. Como da;; o11lras VC7.CS ell SOmaS f:tbLllo~as. Est" ao 110,SO ai 
c""linno a I'cns~rql:r no., (\evemm (".Juice orgalli7._~r IIlna Ill ia qnc pcla 
p:tSsar,l f"I.;"'lo 110 slt\llu;,lI". Essa sIla lon;a ~_lll1\d~de osobrigllc a cc-

E,~:'t~i~~I,~r~~~t :;:~'~I~it{t~,~'~;;to~~ ~~:~ 3,;~::~ ~_~~r~~aq~~~ ~~~~~~r~ 
f"lIdos, 11~0 ,.ns darA Il.~da du lama- " ermo~, n" "",dade quc crbrlnos. 

"c"""''' .''_,' ' '''','','' 111110 duma "nhase ,,6, nlo osobn- As palana_, d~ Jn~o calan'" IIOSC 
""-"",'_"','," ' ''' ''' ''''' I gMItlOS _ 0 (] " e se passotl hoje loi comp:m~"iro., no ~lIta n!o, Ze \l:bh 

'"C''' ""','~' " ,,, mai, "",a prova. r0r~m. 5011105 to- n.\o pod,l deixar d~ rdor~ar . CO,,,, ,:;",-,":::,,,,,,:;;,,,,.;",,,:;"_,dOS n6s que podclllos dccictir, para - Sim. )o;io tem raz~o. Quem nOS 
iSso. cslamosaqui. cxpioral.:opatraoe qncmprolc!.'C() 

AlildancrI'osodas cel las noSiu- patr10 I.: 0 governo. COlltncstas 
dicato,O\'CUlO dc;~o u OS ollws rai- dl,a, ~ntid ad~sscdncdcscnvolver 
relll sobrc OS comp"nhelfOs. Um do )lar"lcl~m cnl e a nossa hil a. 0 t,.i to-

pd • ."",,,;,.,," d',,'.""'p"""" t~R~~;~r~·,n.~_~ "~!I;~~ , ~g,~~~ t~?j~ ~~\~'i~~::\~~a;~~~~o dcl~,~C'~?~O dve:r:~~ 

o '~~'~d~'~ ",",,,.,,," do <0'0 I ~J[~;1!i{~~~~:'~~:~~\!ii.:~;1 ~!i;!i~~~~~¥~~f:!l~;i(~~~~ 
Vi"., " 1,0 de Maio! que alldo Ca a mallnar tlllm.' ;d~ ]~. " ao n6s? Entilo discll tan10S ~ assell-

FUN DOS RA~i~rl']!;';~,','~~s ~o~afe-i~~s ~a~I]~~ias :~r~~~,~,7;n~u~ ~~q~~i ~~~~? r~g~'~~f~: 
Hnbrica> rcccbidas; !~~~~:rd·~~d~~.;,t'~~~~e ~mo" 0 Tio ~~;~'~'~i~~~n,~so,~j~!~\'~,~~j~~~~(~~ 

Ajud,1 ao • Textil ~ 2S~O :,~::~~g';;',~~;:v~I~'~':d'(~r ~a~:~ ~g~ ~"~'~!d~!'~ j:~~~.d ~ d~ssc assentar 0 

fr:::~::;~l;~:}~:~::,:" ,,,,,,,tE m:~;q,)~ii;;:~:~~i~~~~~';~&~~j ;,~it~~;;~:;~:~\~:~i!~: 
*f~~1t~~f5i~,~r:~:::~: illE 1~t~~:r.~~;¥!:::~:::~i!:;::::~ ~rii:::f.~\~~,(\~~~;,f~~;;;;;,~~ 
V1l11 cOlilrib"inl~ do <T~~lil~ 2550 -rn~ a um ass,.",to m"ilas vn:a,; di-,- IlIlU "olt" J~ j n'r~c~,'o ao monte. 

~~\'~\:II;ITextil.! ~; ~~~~:~:~l~,::~~,~'~,:,::~.~~;~t~~{~::;~~i b£~~~;~~~~~~~!i~~;~~~:I#0i~1~:~:~~!~ 
TOT A L :.'41$'>0 dc_cnvolvcr c,sa IlIta? t; mei,1 <1(, - vez i''' 11 lIIais IIII id05 par:! a viloria.. 
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-''--________ -''O'--''';'''X-''"I" I L M \KCO fIE 191)0 

o PDVO quer que Salazar se demib. i CO~T1N UA(;Ao VA Pf{G." 4) 
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