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[0 retomarmos a publicação de "infonmção FUP", fazemo-lo em novas con-ndições, devido,,sobretudo, ao_maior rigor dos objectivos traçados
pela nossa 0rganizaçã0, assim conp ãs responsàbilidades por n6s cotácti-
vamente assumldas.

A FUP, de ltbvimento que era, constituído a propõsito da intervenção elei-
üoral consegue, ap6s vicissitudes várias, dar no seu 19 Congreiso, rea-
lizado em Í'larço deste ano, um significativo salto em frente na definição
dos seus objectivos, assim como em relação ã sua estrr.ltura orgãnica.
Assumindo claramente nesse Congresso a luta pela Revolução Socialista e
pelo Poder_Popu]ar, e considerando que os Traba'lhadores s6 pela violência
revolucionãria atingirão o Poder e o Socialismor'ao mesÍno têmpo que fazia
corresponder a ta1 aprofundamento ideol69!co umq nova estrutura orgânica,
a de Partido Revolucionãrio da Organização Autõnomq dos Trabalhadõres, a
FUP projecta-se, assim, como alternativa revolucionãria na cena polítlca
portuguesa. Alternativa ã aireita capitalista e ã esquerda conciliadora
e reformista.
Mas-ã, naturalmente, indispensãve'l guê, face aos avanços ideol69icos e
organicos qonseguidos pela FUP, seja dada uma sequência na intervenção
revolucionãria na luta de massas, assim como na expansão das ldeias do
Socia1ism e do Poder dos Trabalhadores, que assumimos.

Este 80LETll.l procurarã ser um 'instrvmento dessa política revolucioníria,
que pensamos dever aqui ficar articulada ã volta de 4 eixos principais:
l) Reforç0, atrav6s da informação e do debate, dâ coesão ideol6gica dos

mil itantes deste projectoi
2) Sensibilização para a militância_na FUP, fazendo confluir para ela os

militantes da esquerda revolucioníria e do P0der Popular;

3) Desenvo'lvlmento da intervenção organizada dos militantes desta ãrea na
luta quotldiana das massas trabalhadoras;

4) Divulgação dos objectivos estratãgicos e das medidas tãcticas que pro-
pomos.

i A FUP, as Eleições Parlamentares
lhpas Coparativos de Resultados
Prlmeíro cle Írlaio de 1983
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A FUE os Eleições Parlamentqres
e a Saída da Crise

I
I
I

# P,ru#l nnl.írln4;EH

Em connrnicado da sua Oonrissão PolÍtica, de LL/4/83, a FTJP, além de uma anáIise
€ sitr:ação pofÍtica e .la apresentação das raz§es da sua não par:uicipaÇ& nas elei-
ç6es e 25 de Abril de 1983, assunúa una posição suficientenente cla::a faoe à bata-
lila eleitoral e às forrças polÍticas conoorrentes.

AÍ se afirrmva, então:

" Mais uma vez vamos ter "eleições" e as promessasr oFô demag6gicas, ora ameaÇa-
doras, chovem de vãrjos lados, tentando iludir os trabalhadores e o Povo Português,
arrebatando-lhe os votos, para que os part'idos em disputa e]eitoral tenham acesso
ao exercício do poder político e económico ou, no mínimo, a algumas migalhas do ban-
quete do aparelho de estado burguês. Ass'im e uma vez mais, todos os.partidos concor-
rentes, sem excepçã0, se dispõem a falar em nome ou a representar os trabalhadores
e o Povo Português, mas nenhuns, nem isso serja de esperar de tais partidos, se dis-
põem a desenvolver as cond'ições para a construção de uma démocracia directa, em que

os trabalhadores e o povo se auto-organizem a partir da base (como tantos foram os

exemplos que vimos e em que participããos no pós-2s de Abril de i974), numa autênt'ica
criação e desenvolvimento do Poder Popular.

0 CDS, o PSD e o PS, além de representarem os interesses do capitalismo interna-
cional, já demonstraram ã saciedade serem fi6is servidores das minorias explorado-
ras e opressoras ao agravarem as condições de vida e de trabalho da generalidade dos
portugueses em benefício dos exploradores, assim como ao aumentarem e dependencia
de Portugal face ao imperialismo. 0 prõprio PS apresenta agora um programa' para
prossecução da polít'ica anti-trabalhadores e anti-nacional praticada pela AD. Parece
que a aótual d principal d'ivergência entre estes três part'idos ã sobre quem será o

prirneiro-min'istro, apõs este acto ele'itoral i

Por outro lado, o PCPr por serv'ir em Portugal os 'interesses de uma das superpo-
tências e seguir uma política çlaramente reform'ista, aceitando a§"regra§ do-jo§o e

enquadrando-sã no sistema burguês, não representa, com a sua APU, qualquer^alterna-
tiva vál ida dentro do s'istemá e, muito menos, revolucionãr'ia, face aos trâs outros
partidos acabados de referir.

Do mesmo modo, outros pequenos partidos de esquerda concorrentes ãs eleições, Pê-
lo seu projecto de sociedade e pela sua prática, apesar das suas fachadas e de al-
quns "siogáns", mâis não conseguàm representar que pequenas versões ou variantes dos
reformismos APU e PS, não apresentando efect'ivamente qua'lquer alternativa revolucio-
nãria aos trabalhadores e ao Povo Portugues.

Assim, verifica-se uma importante la-
cuna de participação nestas eleições par-
lamentares: a ausência do campo do Poder
Popular e, simultaneamente, a não apre-
sentação de qualquer alternativa revolu-
cionãr'ia ao Povo Português.

E neste contexto que a FUP considera
não dever contribuir para alimentar ilu-
sões pacifistas e eleitoralistas face ao
estado burguês, nem dar aval a po1íticas
contÉãrias aos interesses de classe dos
trabalhadores e, como tal, não dã qual-
quer indicação de voto em relação ãs di-
vêrsas forçás di tas de esquerda, que d'i spu-
tam as prõiimas ele'içóes parl arnentares . rr

-----I---- -II3-I-
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Posteriorrerrte, fae aos resultados eleitorais e ao
a Comissão Po1Ítica da FUP, rer-irri-qia em 7 e B Ce lr4ai-o,
qr:e, pela sua actr.nlidade e i:çorLância, dir.er}çraÍn3s na

errcluir da sitr:ação polÍtica,
tor.'nar,Er r:fuljcqr um Ccii;uri *ai:]cr
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" Fara além do grande aumento de abstenções do eleitorado conservador e da forte
transferênc'ia de votos operada na extinta AD para o PS, hã outros dados novos nas
recentes e'leições parlamentares burguesas que convém ter presentes com vista a uma

prãtica polTtica revolucionãria.
0 que não se d'isse nem daí se tiraram conclusões,6 que tamb6m nas ãreas da APU

e da "Esquerda Revolucionãria" se verificou forte abstençã0, se tivermos em conta
não apenas o eleitorado que em 

.1980 votou em tais forças mas também os novos e'lei-
tores.

0s resultados destas eleições permitem concluir que grande parte dos cerca de
I50.000 votos "perdidos" pe1os pequenos partidos de esquerda não foram transferidos
para os refor^mismos APU ou PS mas foram, sobretudo, para a abstenção, para o voto
nulo ou voto em branco. Apenas dois casos significativos, a título de exemplo: a

Freguesia de Ribeira Branca, concelho de Torres Novasn onde todos os part'idos de
esqúerda, incluindo o PS, perderam votos e onde a abstenção aumentou fortemente; a

Freguesi a do Torrão , d'i stri to de Setúbal , onde os votos perdi dos pe'la APU e pel a

chaúada Esquerda Revolucionãr'ia são o dobro dos ganho! pelo PS, sabendo-se que aqui
as transferências para o PS vieram essencialmente da direita, ao mesmo tempo que a
abstenção aumentou em cerca de I 0%.

Em nosso entender, o forte acr6scimo de abstenções agora verificado nas ãreas da

APU e da "Esquerda Revolucionária" devem-se, fundamentalmente,- ao crescente desen-
canto e rejeição do sistema parlamentar burguês, assim como ã não apresentação ãs

mBSSas popularás de uma força po1ítica concorrente ãs eleições qtre consubstanciasse
uma alternativa vãljda, coerente e efectiva, que permitisse po'larizar as esperanças
dos trabalhadores e revolucionãrios. Alternat'iva que fosse capaz de articular o con-
úái. nà parlámento Uurguês com as lutas de classe revoluc'ionãrias. Aqui, também os
pequenos partidos de esquerda concorrentes não se distinguiram, no essencial, dos
projectos reformistas da APU e do PS.

Estes são daclos e considerações que nâo foram nem poderiam ser feitos obviamente
pelos soci6logos de serviço, peios promotores da "paz e do concenso soc'ial " ou pe'los
censores "democráticos" dos orgãos da comunicação social.

As recentes ele'ições para a Assembleia da Repúbfica não vieram resolver as gra-
vas dificuldades nem o impasse de governação em que se encontra a burguesia portu-
guesa. 0 governo PS/PSD em gestaçã0, será levado a praticar uma feroz po1ítica de
direita, caracterizada pelo ataque s'istemãt'ico ãs..conquistas e direitos dos traba-
lhadores, e pela venda e hipoteca de Portugal ao imperialismo.

e por outro, as prõprjas contradiç6es internas
tal desgaste que este (novo?) governo 'inevjtã-
dar solução aàs graves problemas que afectam

Novas e'leições antecipadas para a A.R. são assim previsíveis a curto ou médio
prazo, sendo 

"Oe referjr que os fomentadores do "partido eqnista" apostarão em tal
âesfecho e intervirão entã0, mais activamente, na cena política' procurando consti-
tu'ir uma outra "saída" burguesa (tambêm precãr'ia), para a crise.

A FUP considera que só privilegiando as lutas de classe_, pugnando pela unidade
e orqanizacão dos trâbalhadores e 

-revolucionãrios, se cniarão as condições para uma

autêãtica ãlternativa ao poder burguês, uma verdadeira saída da crise, guê sõ se
verificarã, em última anãlise, com a'implantação do Socialismo e do Poder Popular em

Portuga i . Ir

ê. §IIUÔçô9- BgtIIIçô. E -ê. §AIPA. BABA-A- EBI§E

Mas a luta de massas, poF um lado
no sei o da _burgues'ia, pqovocarão um

velmente caírá, pois serã incapaz de
as classes trabalhadoras e o país.
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Mapas Comparotivas de Resu/tcdos E{eitarais (A R)-19ffi e ffi83
Com estes quadros Í)r'Êten,iÊi,:É.1:, ,:1Éirr:lj',-i;t i iir / iii-.1:,|:Êr.-
tudo. g'.te nog locars de :oru-':.il1.'rJ.rrtr:;c:iC,'.lL í)

de razoíve1 tmplantação da "+:s1r.r+ri;r 1'r1r,6;.ug1,.-
nária " , grênde parte doa ,iocor .lire "r:esi;,'lri'c-
ceram" Ceasas forças p';1Ít tcas nào .:-cranr u;(rco
úttl" para o PS mâs foram para a absEençâo, devi-
do ao descrêdito das org.rnizações polÍircas corr-
correntes, ou entÃo por contesiação ac §lõtemâ
parlamentar burguês,
Não foram conglderados pâra ests anáIise, por r:ão
seren sj.gnlflca!ÍvoB, o PüC, o Pf,A a o PT.
A segulr a cada quadro, corno "nota", sallenf;arn-se
algurnas conclusões da anã11se f elt--a.

FREGUES IA

conhecidas caracteristicas rla freguesia, ê de aflrmar que
e pelos partidos da "esguercla ::evolucionária' foram, na
não para o "voto üti.l" n.': PS, que âpenas ganhou 9I votos

FREGUESIA DÂ MARINHA GRANDE

g\.15.j'íd.d.i{;i r"'!Ller a t-Íu*1.o de exemplo, aprê8€!1tà+
ri)a!6 í g6"r(:ill.r, cclnslderarr.-sê potenclâls votantês
riiJm d.iütr:.nn1riado partldo E nunô dÇternlnada fre-
çuü,$1a êq 1983., o nümero r1e yotâDte8 guê êsto
pari:1Ô«r cêrla tddo BeBte ano, no caqo da ter naa-
t.Ído a nesmÂ percentagen do êleltotado gue obÊl-
ve::.1 em 1980.
Às vârlas freguêslas conslderadae são fregucrlaa
onde a esquerda, partlculartnente a APUI predonlnâ
e onde há um grande pocenclâI revolucionárlo, gue
nas Presidencials de 1980 ge manlfegtava Por umâ
percentagem de votação em otelo bastantê supêrlor
à médta naclonal obtlda por este candldato.

DO TORRtrO

Insc::1-
tÍ)s

Votân-
tes

Brancos
e I'lulos

ÂFPSD.i
@S+PPI PS,/5RS APU

§d
&4' § ,§ c d

l9 B0 2 7L6
2 39f)
B8E 107 4A2 573 1 055 84 39 60 L2 28

r983 2 731
2 130
77,82 86 276 668 I 005 37 20 7 7 6 t0

Pot,enciai-s vo-
tantes em 1983 405 577 I 063 224

Diferenca entrepotenc. "e ef ect.
üotantes êm I983 - 129 + 9l -58 - 137

1) Numa freguesÍa de eleitoradr.: predcminantemênte APU. as áIbstênções
representa pêrceutagem bastânte sriperlo.r à môdia de aurnento dg abs

ua de f0,2t, o quc

2 ) Dadas as
pela ÀPU
tenção e

os quâae 200 votos perdldoa
sua generalldade Pàra a abs-
(ã dirêlta).

s I reguesla preüom1nâil1-eíiei.'ttc (j4 esque!'ci.e , em qu
eieltores, i.st-o 6, môi.s áe Lüê r"li) Í:êu eleiEorai.r;
As abstençoes au$entaram ap€)n{ii :f Cevl.lc, possiveimente,
Çês entre PS e APU;
Dadas as caracterÍsticae Ca :i re;. :r' r ., i: de dr:drrerr que
pelo PS vâm da ÀD e quÊ :i :np,:,r1 ..r1... íjarte Co eIe rtorádo
rado da APU, sê êbsceve"

FRT

ao maÍor equlllbrio. relatr.vo êc for-
a malor part.e doe votog congulscâdoa
à esguerda d9 P§, lnclulndo o elelto-

pe qua

!t

3)

,ue§
gire ê percentagên:

?,I FÍca bem pabê.r,t-e
dlli:ii:a), nio f,.,i

(ln,rc *r:r !,i-rr:j.il,':í1, !Dr'Le. p,re
b;rst-al:i:E .r;upe:; r-ot- à :iiõriju

qu{r ::.ri'tij C:' cle-'rtor;:CO r-a
vll l.-f.l' 'l'r". : I " li':, l' :l l:r1s : .:;

cioi:iínio ÀPU, as abstelções a'usentaran de L2.21
(lr} surxcfrlú dc abstelrcóê§,

APU e da "esquerda i-evolucionária' (asslm como
.il)Íi:eve, i:-\ois to<las as forças perderam'votoa.

q

dâ

Lnscri-
t()s

Votân-
tes

Srancos
: lilulos

AFPSDI
CDS+PPtr

PS,/FILS ÀPU d § § ,§ d d
L7 782 15 419

86,7 e"
390 3 864 4 059 6 300 281 91 265 63

L'7782
14 753
'1., 12 102 2 743 5 r38 5 871 253 77 126 31 11 26

Potenciais vr>-
tantes em 198.3 4 823 4 226 6 559 728

Diferenca errt-repôtenc. 'e ef ect.
irotantes em 1983 - 1280 + 9i2 - 688 - 204

1) I frequesía predominâil1-eíiei.rtc d4 esque!'da, em cue a ÀPiJ perde suase ?00 dos seus lafb

UU \ ii u HlsEiiiA BRAficA (c. de o rres N0va§

Í:rscri- | Vcüln*
ts I t-es

R:r:cric)s
e l:l.rllls

AF-PSf}+
U)S+PPM

PS/FR.S APU § § d" ,§ c d
reeo I 530 l*i:i- 7i7 93 235 L7 3 4 I

re83 ." .. I s8e 5Ái)
al r
il-6

l(' 92 92 208 I4 0 0 I t

Potencía.ts vo-
ten'Le:r etn 1983 118 94 238

Dlfererr;;i entrel I

poiÀnc. b efect,l Ivotüntes em 198J1 I

-26 -2 -30 -9

',a frerÍuesià, ..tt-rLi] r:.r!.: v,:.rili :d {Drt recioi:iínio ÀPU, as absienÇões a'usentaran de L2.21

lt



COMUNICADO DA DISTRIIAL DE LEIRIA

PRIMEIRO DE MAIO DE 1983 - UNIDADE OrcAMZAÇAA E LUTA
A-prcpósito do lç de Maio, o Ga"b.de Inprensa da FIJP cLÍstribuiu aos orgãos aê :lfor

IrEçâo um Conn-rricado sobre a posição da Órgan:-zaçáo quurto ao sÍgnificaáo deste d.ia e
das on$ições especiais em que os trabalhadores portugueses o iam cursrorar, lDLlrcs
dj.as após a derrota da Ad, nas eleições de 25 de Abril.

No neslro Connmicado ckrarna\ra-se a atenção dos trabalhadores pâra a falência dos pnó-
xIJIl)S gpver"los PS, denrnciarza-se a situação hr"urLtlhante em que se encontram os presos
polÍtios antj--fascistas e rerrclrrcionáriós e, finalnente, alertarranrse os trabafhado-
Les, no sentidodoreforço da dua Organização Autónona, tomando a ttrridade Orgnização
e Luta cono deterrninantes nos a\ranços rias Hâss€rs trabalhadoras para a tsnada do Foder
e a @nsolidação da Rerolução Sociátista.

Para aLém deste Conurnicado,organisnos e mllitantes da FUP assinalaram o Prinei:rc de
lvlaro 'ltstribuindo colrnaricados ou reunjndo-se para aprro\iar noções. Destãs iniciatiras
danros, a segruir, dois orerplos:

t-Ena 4a.q gtrcstoes particulamente arut-
lisada e gue msreceu uma posição &s mj.-

Por ocasj-ão do 19 de l6io de 1983, o Ser litantes presentes foi o prcblerna da re-
cretariado Distrital de Ieiria da FUP dis- pressão eÍn geral e dos presos poIÍticos
tribuiu r-un Conn-lricado à população, em çnre em particular.
se saúdam todos os trabalhadoreÉ anti-fas- A dâda altr:ra do @nunicado saÍdo desta
cistas e rerrcltrcionários, assirn mnn Otelo returião pergntâ-se!
e os Capitães de Abrit. ,-..- Ã r -r- __..-1--

Neste Conn-rricado, salienta-se a fa1ên- "que Pais é este, onde aqueles que náo se

cra dos projectos da br:rgirresia p"rid- submetem ao poder estabalecido, sáo per-
rarista e apela-se ã luá"a. 

"rã"ã..** 
seguidos e presos, e onde outros têm que

,árru .orrtá os despedinentos "-;-L;ã; 
se refugiar para o não serem ?

pr€F, @nrra.;;;ã"dà-.o.rú"-"= p"; Ao-mesmo tempo que isto acontecer coh-

tos socrais. -- !---- tinuam desconhecidos os assassinos dos
t raba I hadores da S I FA e do lp de tvla i o
de I 982.
0 relatório aponta para a responsôbil,-
zaçao das forças repress i vôs , mas ..lua I s
os nomes daqueles gue mandaram, guôis os
rostos daqueles que mataram, porgue con-
trnuam sem serem julgados , "

149 ! 49 _ 4? B9 yâq4- Er- I q8B_r § _ Nq ya§

Irtthtantes da FUP .ras zonas da tlari.rrha
Grarrde e Tbrres Novas estirreram reurq[dos
rre.qte úIt:rrc locaL para conÊrrorar o lg de
Maro de 1983.

Sessdo de Solidariedade com a
NLUrE aLtura em gue o lrperral_rsno aper-

tcr â sr];l tenaz na AnÉrica LatjÍla, tentando
sufocar as IegÍtirnas aspirações de liber-
dade dos po\tcs oprirnidos desta área, a
I uta do Porac Nlcara$tense assurre um carác-
Ler exerq)lar e decisivc para a ljJoertação
desses po\Àcs.

A forte determilação do po\nc da Nicará-
gwt, gue soube resistir e vrencer a oli-
garrquia sonpzista, não se deixará abalar
agora na prcssecução dos objectivrcs que o
Ievaram ã conguista do poder.

A IuEa desse po\nc heróico, condr:zida
hoje como rresrrrc rrigor e determinação pela
Fhente Sandinista entrou nura fase nova gue urge transforrnar em ,ultória definitiva.

A IUP, numa perE)estirza que sery)re a orientou, rnanifesta toda a sua solidariedade àFrente Sandjnista da Nicarágua, apelando sjmultaneanente a todos os po\rcs e organiza-
ç6es prcgressistas no sentiáoaaciiação aurn granae novjmentodeangio q* po"*'Ludrr-zLr*e nuna ba:reira intransponÍvel contra os interresses e agres-sões Ao iiprialisno.

ABArxo o TMPERTALTSMO : ToDo o Aporo Â FRENTE sANDrNrsrA:
(Texto da }4ensagem enviada à sessão de Solidariedade com a Nicaráqa, reaU-zada
na Voz do Operário, em Lj-sboa, en 24/5/83).
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ELEMEN OS SCffiRT A
s IT UAÇÃü flÜÜíVÜÊ, f tÜlâ r'){ }ffr#ii{, : Td4

l. Dados de fontt's que merecem crãdito,
apontam para uma INFLACÇÃ0 da ordem

dos 25%, em 1983, em Portugal.
Isto, enquant,o o governo AD tem ten-

tado impor um tecto salarial de 17"1,
dim'inuindo fortemente o sai ãrio real dos
trabal hadores.

2. DESEMPREG0 - tra superior a 400.000 o

número de desempregados em 
.l982, 

pFê-
vendo-se um aumento de 50.000, em 1983.
E prev'isível que este aumento de desem-
prego se situe, sobretudo, nos sectores
Têxt'il e de Construção Naval , ass'im como
na Cristalaria.

3. CRESCIMENTO ECON0MIC0 - Prevô-se que,
em I 983, não u1 trapass e 1 ,5 %, con-

trariamente ãs previsões do governo (que
previa cerca de 3%).

4 capaci dade 'industri a1 _portuguesa
está apenas a ser utilizada a 70% e face
ã carte'ira de encomendas é de prever a

manutenção do baixo nÍvel de actividade.

4. AGRICULTURA - Apesar de cey'ca de l/3
da força de trabalho disponível se

ded'icar a agricultura, apenas pouco mais
de l0 % do Prcduto Nacional Bruto lh-e cor-
responcie.

As principajs razôes da fraca produ-
tividade do trabalho na agricultura por-
tuguesa são:

- elevada taxa de activos (acrescidos nos
ültimos anos com milhares de regressa-
dos das ex-colõnias e com os potenc'iais

emigr antes porÍ-ugueses que c tradicio-
nais países da emigração não receberam;

- a in dequada dimensâo da prr priedade;
- uma F,opul ação rura i enve'lhe, l cia ;
- a não utilizacão de process,E tecnol6-

gi cos avançados.

5. PRODUT0 NACIONAL "PER CAPITA" - (e a

totaIidade do Prodirto Nacionai Brutp,a
dividir por todos os habitanEes ao país)

Em Por-tugal e o ma'is ba'ixo da [uropa,
a seguir à Turquia.

A produção nacional cobre apenas cerca
de 80 % das necessidades dos portugueses.

Importamos majs de 50 % dos bens al i-
mentares que consumimos.

- 0 valor tota] das nossas erportações
e menor que metade do valor das nossas
importaçoes.

6. DTVIDA EXTERNA PORTUGUTSA - ErA dE I ]
mi I mr I hôes de dõlares (fins de 1 9821

u1 trapassando actualmente os 1 .300 mi -
I hões de contos.

As reservas de ouro do Banco Central
são de 688 t-oneladas (cerca de 9.000 mi-
I hoes de dól ares , poi^tanto, I argamente
inferiores ã dívi,la erterna.

A divida extenna .epresenta h0je majs
de I 0C contos, "per capi ta".

A fuga de capi t.a is para o e strangei ro
ê responsãvei por cer(a de257 do actual
déf i ce externo de Port.rga 1 .

A dívida portuguese repre' ,nta quase
40% da PNB, o que significa ter atingido
um nível cons'iderado bastante perigoso.

I

{h"'teic - 1qS 3}

DO C U M E NTOS DO COIVGRES.'O
Na I'inha dos objectivos expressos no nosso EDiTORIAL, "informação

FUP" vai procurar exercer tamb6m uma acção formativa.
Nesie sentido, e sempre que possível, incluíremos nos tloletins

"supiementos" de carãcter ideolõgicc. Com um vasto 'leque de carnpos
a abranEer - desde c econômico áo socia'l , do te6r'íco ô0 prãtico -,
estes Suplenrentos constitu'irão uma colecção de textosr que pretende-
ínos se torne num 'instrumento de consul ta e de apo'io , a qual chamamos

"Colecção Dossiers""

Para 'irríci o desia co1 ecção {5upl emenio de " i nformação FUP" ng 3 ) ,
escolhemos os documentos aprovados no lg Congresso da FUP.
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Alguns Concedos
Julganos inçorta:rce dâr: aqri alcy.:rrs s:nceitos irásiccs, üIre permitam i.urn melh:r

ccÍnpreerrsão d<rs elernentos ecronóunicos referidos.
l. PR0DUT0 NACI0NAL BRUTO de un pa.Ís é

a totalidade de bens e serviços que
dado período (tmr ano) .

2. oe um ponto de vista nn::<ista, poder.os ôizer gue o Produto Nacjonal é constituÍdo
por um valor destj-nado a repôr os meios de produção consrmidos no processo de

produção (edifÍcios, nÉgrrinas, matérias-pri:nas, etc.) e por um novo rtalor criado pe-
Ia força de trabalho

Este norac valor criado no processo de produção é constituído por duas partes:

a) Capital Variãve1 (v) - É a parte do capÍtaI que se converte em força de traba-
tho e corresponcle ao pagan'ento de salárÍos efestr.:ado pelos capitalistas;

b) Ma'is-valia (m) - É o valor do trabalho o<aedente (ou sobre-trabalho) proôrzido
pelos trabalhadores e exLorguido pelos capitalistas, atrÉs os trabalhadores já
te:em reproduzido o valor da sua força de trabalho.

3. a parte do capital gue no processo de trabalho se transforna em neios de produção
é denomilada conp Capital Constante (c).

4. FORÇA DE TRABALH0 - É a energia gasta pelo trab,allrador drrrante o processo de tra-
balho e em sisten'a capitalista frmciona conrc unra nercadoria utiU-zada pelo patrão

para se apoderar da }4ais-va1ia.

5. trta sociedade capitalista as relações que se estabelecem entre os capitalistas e
os trabalhadores são Relações de Exploraçao e a l4ais-valia é um oonceito f'trrda-

nental para oçlicar a oçIoração capitalista.
6. À senelhança de unra efipresa, c Produto Nacional, de trn ponto de vista nran<ista, ê

constituÍdo por três parcelas:
C (Cap'ital Constante) * V (Capital Variãvel) + M (Mais-va1ia)

representando C, V e M as respectivas inassas globais, à escala do país considerado.

7. tÍn aspecto irportãnte a salientar tem a ver com o tipo de bens produzidos no pro-
cesso de produção, pois ba1 reflecte mr.rito bem a sociedade em que se virae: Socje-

dade capi tal ista ou Sociedade socjal ista.
frrquanto na pri:neira o objectivo da produção 6 o lucro (a acumulaçáode capital

pelos capjtaljstas), na segurda o objectivo prinordial é o da sat'isfação das neces-
s i dades col ecti vas dos trabral l'ndores e da restante popu 1ação.

+ ++++ +++++++++++++++++++++++++x++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++.r+++++++++++++++

As amortizações dos empréstimos (por
exemplo do FMI),começam a venÇe)^-ie este
ano, veri fi cando-se assim que o Serviço
de Dívida e o Serviço dos Juros âpresen-
tam, para 1983, racios bastante agravados
em relaçào ã Despesa Nacjonal (Produto
Nacronal Bruto, a preços Ce Mercado).

0s novos empr6stimos estão a (cu vão)
ser contraídos, logicamente, em condiçries
ma'is di fícei s. t i sto por trôs ordens de
razões :

a) o risco crescente nos empróstimos
a Portugal ;

b ) Insol venc'ia dos grandes devedores
(Brasil, Mexico, Argentina, etc).

c ) Dimi nui çao dos petrr:dói arel_(com a
queda dos preços do petrol eo no
Mercado Financei ro.

ternxr vulgarmernte utilizado para significar
a economia desse paÍs produz ou obtem num

7. EMPRESAS EM FALENCIA - TM I982 VEri.
ficaram-se l0l processos de falência,

atingi.ndo o capital social das referjdas
empresaso seunível mais elevado (226 ni1
contos) dos últimos anosr fazendo pres-
supor um aumento da dimensao das empre-
sas em ruptura.

As i ndústri as transformadoras sofreram
53 ,5 % do tota i das sentenças de f al ênc'ia.

De referir que o Sector Naval, Para
alãm dos Têxteis e Vestuário, ass'im como

o Comêrcio,são os sectores que enfrentam
ma'iores d'i f icu I dades .

0 mai s recente aumento das taxas de

-r uro i rã aumentar bastante o número de
falências, ass'im como dificultar a cons-
titujção de novas empresas.
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Oue Fut(rro
pora os Trabolhodores
do SEIENAVE ?

Conc.ebÍda em 1970 pelo grupo ltEllo, a
Setenarre entlou eln acti-vidade três anos
rnais tarde, já ffi plena crise petrolÍfera,
qr:ando o transporte de rarnas era substi-
tuÍdo [Dr no\DS jazigos no l\Ía-r do Norte,
no Alaska, e se recorria à constnrção de
enomes "pipelines".

As prineiras encrcrnendas do estaleiro, de
três super-petroleiros, foram negociadas
gn escrrdos, o gue veio a rerrelar-se um au-
tênti-crr desastre ccm a posterior desvalo-
rízaçáo dâ noeda. Nacionalizada em 75,
viu fugirern potenciais clientes devido ao
boicrcte internacional do grupo Itbllo.

A. Thissert, o arrnador alenão do srper-
-petroleirc 5.106 denr.mcia então o con-
úato, agravando a situação, tendo-se ar-
rastado as negociações ató L977, em con-
úÇ""; rnais dásfavàráveis para a eÍpresa.
AOê dos prejuÍzos acr.rrmlados decorrem
destes oontratos desastrosos. (brn traba-
lhos e encrcnendas parah-sadas, a Seterave
neessitava de uma polÍtica de apoio fi-
nanceiro que os sucessirrcs governos lfte
neqaram. Acresce que nenhum dos governos
até hoje - e a todos preocupa o ilteresse
nacional 't apresentou a alternativa de
urna carteira de enoornendas para a frota
nercante nacional que pusesse fim aos 15
rnil contos que diariamente se gastam no
fretanento de navios estrangeiros.

O executivo de S.Carnei:o veio a decla-
rar a enpresa em "sitr:ação ecr:rx-:r"ica di-
fÍcil", ccrnprorretendo-se a nova adminis-
traçáo a apresentar um Acordo de Sanea-
nento gconórnio e Fjnanceiro que não viu
a luz do dia. A gestão da empresa penna-
nece caótica, a falta de forrnação de ges-
tores traduzia-se na incapacidade de con-
duzir r-rn trabal-hc sequenciado, faltava uma
política crurercial rnais agressiva para
crcnstituir uma rede crcnercial autóncna
vocacionada para novos mercados. Inoonr
petência, senão boicote j-nterno têm, ano
âp6s ano, paralisado a laboração norrnal
do estaleiro.

No ano passado coneçaram os atrazos no
pa.gamento de salários, ccm o silêncio
arrogante da adrninistração, preparando-se
uma estratégia de entrega da exploração

da Setenave ao sector privado, no minino,
caso a revisão constitucional mantirresse
irreversÍveis as nacionalizações. En No-
vernbro, abre-se concurso prÍblico, circtr-
lam anúncios hurnillrarrtes sn jornais es-
trangei-ros, o gn4)o lêt1o e outros conór-
cios i-nternacionais apresentam desprdora-
das propostas de gestão, inctujndo o des-
@imento de rnilha-res de trabalhadores.

Os trabalhadores reslnnderam paralisan-
do, narclnndo até Setribal onde os cercou
a polÍcia de choque, nranifest:ndo-se por
Lisboa: ern neados de Janeirc deste ano
faltavam três neses de salários. Soube-se
gue o governo estava dividido quãnto ao
futur:o do estalej-ro. João Salgrr:eiro era
de opinião, pura e sürpIes, de encerrar a

enprãsar "aúda estanpà longe do nÍvel de
desenprego de Espanha", declarava cinÍca-
mente aos trabalhadores, a 14 de Janeiro;
prevaleceu a posição de Baião llcrta e o
governo apresentou, ccÍID ultjmatuml JIIEI

á6ri" ae rieaiaas que, em noIIE dh viabilr-
zação da empresa e do acabanrcnto do S. 106

aperurs visavam trurfos potÍticos: não hra-

rreria paratizaSes por reivindicações de
carácter irterno, as f&ias s6 lrcderram
ser gozadas após o acabamento do 5.106,
diversas remr:nerações extra ficavam de-
pendentes do cunprÍnento sucessivo das
fases da onstnrção e, a mais gravosa, f i-
cavam retidos 6 % do salário, atê ã fixâ-
h-zação do S.106.

Os tra-balhadores reuniram a sara rnaior
Assembleia *de seÍq)re, a 21 de Janeiro e
aprowaram aquelas rnedidas, pressionados
pela fone e pelo especE::o do desanpregto,
mas com isso consunaram ulll;l das rnaiores
derrotas do rovjmento operário depois do
25 de Abri1, porSle foi urna derrota erni--
nenteÍ€nte potÍtiCa. os 6 ? dos salários
retidos scxlttm 60 mil crrntos, quantia ir-
risória e sern opressão econ&nica perante
os 4 rnilhões de clontos que o goverrn se
dispõe a ceder até Agosto.

Ao i:rg:or aquelas rnedidas, o go\remo e a
adrninistração pretenderam, de facto, por
um lado, fimpar perante a opinião pÍrblica
a reslnnsabilidade de boicotar, anos a

i
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fio, a Setenave, atribuindo a responsabi-
tidade da sr:a laboração nornral aos traba-
Ihadores e, por outro lado, arrecadar uira
vitória polÍtica jnçnrtante - o pacto so-
cj-al -, qtrê perrnitiu à errtão nori-br:nda AD

atrnntar este miserãvel trir:nfo à burgue
sia capitalista.

Responsabilidades cabem ai:tda aos que
erradanente têm condr:zido as lutas dos
trabalhadores. Ainda a Setenave tinha a
fana de forte baluarte operário e já os
O.R.T.s segruiam urrEr polÍtica vacilante,
irresoluta, denasiado preocuS:ados com ad-
ministradores e polÍticos, nunca acredi-
tando na capacidade de vitória dos tra.ba-
thadores. Segujndo a lógica da derrota,
identificavam cedência ccrn realisro, acu-
sando os rerrclucionários de favorecer o
inimigo, dividir os trabalhadores, defen-
der utopias que qcnduziam a tm beoo sstt
saida.

Aos trabalhadores cabe aprender com os
erros conetidos e não esquecer que a su;r.
luta pode assunrir fornas nnis radicais,
sobnetudo quando, em Agosto, se decidir
o futuro da enpresa.

+ + ++ ++++ +++ +++++ ++++++ +++++++++ ++++++++++

Os maquinistas da @, que iniciaram re
cerrtemente diversas fornas de luta, pas-
sardo pela recisa a horas extraordinÍj.as,
e ao trabalho ern dia de folga, resolveram
recorrer à "via do diá1ogo e negociação"
corn o novo goveÍno da responsabilidade do
PS. Caso tal negociação não resulte, po-
derão então reo)rrer a outras fornas de
luta, noneadane;rte ã grreve por sectores
ou à grev,e geral.

A FUP vem protestar energ'icamente contra
o despedimento de três maqu'ini stas da CP

e a ameaça de despedimento de outros, na
sequência da dura luta que mjlhares de
trabalhadores da CP desenvolveram contra
a diminuição do seu salãrjo real, far:e ao
crescente e grdvoso aumento do custc de
vida da generãlidade do povo português.

Face ã inf1ação superior a 207á que se
verifjcou em Portugal , durante o ano de

1982, e face aos aumentos jã concedjdos a

outros trabalhadores (na RTP, por exemplo,
foram de 22%), que moral idade tem o 90-
verno do capital para recusar um aumento
de l7Íí aos maquinistas e outros trabalha-
dores da CP ?

A fu'p denuncia firmemente as manobras
demagógicas, chantagistas, repress'ivas e

eleiçoe'iras do governoAD e de varios par-
tidoi face ã luta levada a cabo pelos ma-
quinistas e outros trabalhadores da CP e
alerta os trabalhadores desta empresa para
a necessidade da unidade e luta, indepen-
dentenrente das divergônc'ias polít'icas,
contra os pactos socia'is, pelo aumento dos
seus salãr'ios e para fazer conter a re-
pressã0, nomeadamente exig'indo a rejnte-
gração de todos os trabalhadores despedi-
dos,

Lisboa, 20i4/83.
0 Gabr'nete de Imorensa da FUP

MAOUINISTAS DA CP

CONTRA A REPRESSAO NA CP

Eetretanto prossegue a repressão na CP,
tendo-se já verificado rnais de duas deze
nas de despedimentos, Ia hrÚra de arro-
qância e prepotência governamentais, sn
particular de Viana BaPtista.

A seguir reproduzirros um Corn:nicado que
em devido tereo enviános aos orgãos de
comunicação sócia1 mas Qge, cgno- quáse
sgnpre. â "cgrsura denocrática" não dei-
xou passar.
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lrregularidades ne Standard Electrica
CONTRA OS DESPEDIMENTOS E OS ÇANTBÀT9§-À-PBAEQ-

q8_ §IôU484- ELgçI8I94

Passados qr.rc são quaü:o anos rrcltam de
novo os despedimentos à Standard Elee
trica.

Cerca de 200 trabalhadores da enpresa
ccrn oontratos a prazo estão neste nrrnento
na imi:nência de se velem confrontados ccm
o espectio do desenprego e da fore.

Esta sitr:ação é tanto rnais grav'e guanto
nós sabemos çJue estes trabalhadores são
necessários ã troa laboração da erpresa.-

Orem não está por dentrc do ass;rtto e
rlas negociatas e iateresses a ele subja-
centes pergr-urtar-seá: os trabalhadores
são necessários, porque é qr.re os despedem?

Nós oçIicaIIDs:
A A&n-inistração da Stãndard Electrica

para fugir aos encarJos sociais gue tem
cdn estes trabalhadores iri-ciou o ploces-
so de despedinento.

Sabenos, no entanto, qrrc parte destes
trabalhadores rrcltarão a trabalhar na eIIF
presa noutras conêlç6es. A eles serão ti-
radas todas as regalias sociais que ante-
rrornente usufruíam. T\rdo isto, porrqnle se-
rão convirlados a traballnr à enpreitada
por um senhor chamado JoÃo wtÀ TBADrcA

*****************************************

"No Reino dos
Falsos Avestruzes"
Este livro de João Martins Pereira,edi-

tado pela "Regra do Jogo",ê digno de ler-
-se. Quanto mais não seja, representa uma
boa contribuição ã desmontagem de vários
mr tos da soc'iedade portuguesa.

Podemos não concordar com vãrias das
anãl 'i ses nel e expressas , certamente d'is-
cordamos da sua visão limitada quanto ãs
possibjljdades de intervenção de esquerda
em Portugal e até quanto ao pape'l do in-
tel ectual de esquerda. Apesar de tudo i sto,
J. Martins Pereira é um intelectual que
tem mantido a sua d'ignidade de homem de
esquerda, e tal fica bem reflectido neste
seu I jvro, recentemente publ jcado.

Que abismo vai da dign'idade de um Mar-
tins Pereira a vileza de a'lguns intelec-
tuais, ou pseudo-intelectua'is, da nossa
praça ...

â8§- IBô94t!âa9Bg§ que conluiado ccm aftos respoásã'trcis Oa

árpresa não tem escnfoiúos em criar sj'tu-

"c-ões 
deste tipo a ttocrc do ar'unstto da sua

dnta bancárla.
Os orgãos de gestão-desta eÍq)resa sao

os principais reslonsárrcis po- esta si-
t-Cão de-corrtipção e.de oncadrio, visto
darém cobertura e participarem neste IÍEr
cantilisro de bair<o )re2.

Eace à lei txrrquesa esta situação é
ilegal.

rsto para nós não teria inqloÊância se
não estivessern effrclvidos neste caso in-
dlvÍdrros que por tudo e por nada ber-
r:am h-istericanrente pela aplicação da lei
quando os trabalhadores toxnam redidas ent

defesa dos seus Ôi:eitos.
A FUP repudia veenentenente estã situa-

cão e nranifqsta a sr:a estranheza por a
ôcnr-tssào de T?abalhadores e a Ccmissao
Intersindical ai:rda não terem tcnrado r:ma

posição inequÍvoca de repírdio per:arrte este
caso.

Se os OF0'scontjnr:arern a esquecer estes
problanas tão inportantes, então os traba-
Itradores terão que ccneçar a pensar muito
serianrente eÍn se organizar autoncrllalllernte
no sentido da criação dê ORI's verdadei--
rarrente reraclrrcionários gue defendam in-
transigenterente os trabalhadotes da Stan-
dard Electrica, inpedjndo o despedilÍento
destes bem cqrp lutando Para a sua passa-
gsn a crcntratos sem prazo (efectivos).

Esta é a nossa pnopostaenão dos esque-
ceIIDS que ailda há trabalhadores despedl-
dos hra 4 anos que não foram reintegrados.

CTÀTTRA OS CChIIRT$OS A PRAZO.

CChIIRA OS DESPDIMENICIS.

PE.A UNIDADE DOS TRABALIJÀMRES.

PEtÀ RE\DLL@ SOCrÀLrSrA.

30/5/83' A ccncelhia da rttP de cascais.
_:___ _

lücta da Redacção - Depois da distrijcuição
deste @rn:nicado aos trabalhadores da S.
ElectrÍca, soubenrcs qtte tjntr,am trrarado os
&strredftentos e ooneçado a ser regrúari-
zados alguns Contratos de TrabaLho.
É fáci1 concluir que esta posÍção da Ad-
rnilistração da S. Electrica não-sigrnifÍca
gualguer intenção de cr-rrprir as leis ou
respeitar as trabalhadotes rnÉrs, possÍrrel-
nente, um recuo ruts suas rnanobras de re-
pressão, face às deníurcias feitas no re-
ferido Ccrnunicado
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Aumento a Repressõo

Ltra das preocrpaçoês centrais do traba-
lho desta Federação e dos Sindicatos seus
filiados, tem sido a constatáçao do cres-
cente recarrso ã repressão nas empresas do
Sector Gxbil, na terrtatir.ra clara de jx-
timidar os trabalhadorres, retirar-lhes a
perspectiva de luta Por una vida relhor
ã criar as conili-ç6es para intensificar a

oçIoração ê1 conseguentenente, aullentar
o obtenção de ltrcrcs.

E esta situaSo, ctrjos cord:ornos vão
ficando cla.rcs no dia-a-dia da actividade
sjndical , nos contratos @In as eÍrq)resas,
@m os activistas sirtdlcais e com os tra-
baüladores, onfirrna-se plerranente ccxn o
lerrantarento o<ar:stirrc que tenos vindo a
fazer e çJue nos perrnlte ter já urn cadastro
corpleto da actuação i1ega1 do patronato
em ma'is de 100 empresas que abrangem um

total de cerca de 70.000 trabalhadores.
oa anáIise que tenr:s vjndo a fazer, que

ainda não está crcnpleta, crcnstãta-se desde
loç gue os casos de repressào sao mais
freguentes nas e[presas dos Distrrtos do
Porto e Braga.

O guad:o geral da situação qr:e se vive
em ruitas empr€sas, natr:ralnente ajnda in-
ocnpleto, e qr-E tem sj-do feÍto ã base de
relatórios enviados pelos Sindlcatos nos-
sos federados, está em fase de tratanento
iurídio, com o objectivo de ser divrrlgado
publicanente.

É, no entanto, possÍve1 conclu:-r que a
repressáo patronal nas empresas do Sector
Têxtil se desenvolve em torno de cinco
aspectos fundamenta.i s que são direitos
inãtienáveis dos trabahádores, devidanen-
te consagrados nos contratos colectivos,
na Constituição e nas leis. São eles:

l. vt0LAÇÃ0 E ATAQUt ÀS LIBTiiDADES
SINDICAIS

Atravês da injustificação das horas de
actividade sindical aos dirigentes e dele-
gados sindicais, o irrpedirrento de activi-
dade sjldical denüo da enpresa, discrimi-
nação salariale profissional dos activis-
tas sÍndicais, o impedlnento_ dá realiza-
ção de plenários, as su.spensoes ilegais e
o deslredinento de acbivistas, o corte de
prórnios a quem participe mininralrente na
vida sjldical, pronoção de "sj-ndicatos"
farrtocLres, persegr.rição dos trabalhadores
shôicalizados no l,lSU, etc.

Extracto de um Documento apresentado ao
Têxti1, Tribunal que se reuniu no Porto, em

nas Empresos do Sector Têxtil
2, VIOLAÇÃO DA LLI DA GREVE

Com o reclrrso ã êtscriminação salarial,
ao corte de pnêmio de assiduidade, ã rmr
dança de fi-nçoes, de local de trabalho e
de horário, a suslEnsões, ca.stigos e des-
pedirrentos aos trabalhadores gue fazenr
greve e, em par:Eictrlar, ãqueles qr.e fazem
parte dos piqrretas, respostas ilegÍtimas
ã grreve oqn "lock-cut", etc.

3. ATTNTAD0S À C0NDrÇÃ0 DA MULHER/
/14ÁE TRABALHADORA

Discriminando salarialmente as mul.Leres
trabal]1adora^s, não concedento terço para
assistência aos filhqs IIEnores de um ano,
não justificando os 2 dias de falta por
notirp da sua crcndiSo fisiológica, des-
pedin& nulheres grávidas, usando rnétodos
de d:iscrlminação na a&nissão de pessoal
ferninino, rsreadarente sabendo antecipa-
darente se são solteiras ou casadas.

4. TNSTABILTDADT N0 EMPREG0/
/CONTRATOS A PRAZO

Aneaças cqrstantes de despedirrentos in-
dividr:ais e colectivos, o despedinento de
rnilhares de trabalhadores ao firn dos três
anqs e a aünissão de outros a prêLzo par=t
érs rreslrlas fi-rrç6es, o despedinento para o
trabalhador gue parÍ.icipe eÍn plenúios,
faça gtrerre ou, em alguts casos, sê sin-
dicalizar, enç)resas corn a totalidade ou
rnaioria de trabalhador€s a prazo, etc.
5. RTENTADoS A CONDIÇÃO HUMANA

Não pagandoas faltas por ida ao nÉdico,
IurLitando as i.las ã casa de banLro e até
crclocando Iá retógio-s de ponto, dando prró-
mros àqr:e1es $.e não faltarem por luto,
por ida ao nÉdiao, não cr.:nprindo o horá-
rio de refeição, ilÍpondo regulamentos in-
ternos hr-urrllhantes, obrigando a nÍveis de
produçfu e a cargas de trabalho eÊenuan-
tes, nao criando oondiçoes de higiene e
segRrrança mininarente razoáveis, averi-
quação da opção polÍtica dos trabalhado-
res para os perseguir e discrjrnllrar, fis-
calização "po1icial" dos traballladores @[n
baixa por doença.De um nrrdo geneiico poOe
dizerse que o paUonato do Sector tÊxUif
re@rre a todos os nÉtodos de repressão e
viola a legislação sn vigor e as nonnas
ocnstitucionais, criando nalgiunas erÍpr€-
sas um clima de intjrnidação e de terror
em tudo seneltrante à "Iei da selva" gue
se vivia antes do 25 de Abril.

TRIBUNAL DE OPINIÃO PUBLICA SOBRE o Sector
23 e ?4 de Outubro de I 982.
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A Prisdo do Professor Primario

Ãs l6He 30M do dia 2l de Abril de 1983
um dia primaveriI,cheio de sol, as crian-
ças entraram na sala de aulas, alegres e
turbulentas como de costume.

Era uma turma do lQ ano, (antiga 3.a
cl asse ) , da Escol a Ng 7 do Bamei ro , com
crianças cujas idades oscilavam entre os
8 e os l0 anos.

Ant6nio Manuel Baptista Dias e a sua
coiega Ana Marja Vilaça Peixoto de Maga-
lhães Lopes, imediatamente recomeçaram a

segunda parte da aula, jã que os alunos
v'inham do recreio.

Eram quase 17 horas, quando após ter
feito o trabalho de preparação psicol6-
gica, para majs uma 1içã0, subitamente
irromperam pela sala de aulas 4 homens
armados e com algemas que vieram assim
interromper a lição do António Manuel.

Falaram com o professor em questão e
ele declarou ã sua colega que ia preso
dizendo "adeus" aos alunos com os ol hros

marejados de_lãgrimas, enquanto lhes ace-
nava com a mao.

A primeira reacção de Ana Maria foi
tentar saber o que se passava e para isso

rio da Educação?

ANTONIO MANUEL BAPTISTA

dirig'iu-se a um dos agentes da iudici-
ária-pedindo-lhe se podia dar uma pa'lavra
ao colega. Aquele, arrogantemente' negou-
-lhe de imediato esse'direito d'izendo que

não poderia fal ar-l he nada , que não hav'ia
tempo para conversas' e voltaram costas
os 4 com o António Manuel no meio deles.

Enquanto isto as crianças iã se haviam
apercebido de que aqueles senhores eram
po1ícias e de que tinham vjndo prender o

seu professor. Elas hav'iam visto p'istolas
e algemas e estavam mu'ito assustadas.

A primeira reacção da classe foi unís-
sona. Era um especiãculo desolador a pre-
sença daquelas 30 crianças a chorar enquan-
to rasgavam as compos'ições subord'inadas ao

tema "Ij berdade, fraternidade e'igua'ldade",
trabalho que na altura estavam a realizar
jã que se avizinhava o dia 25 de Abril.
Ós alunos estavam pois a realizar um tra-
balho sobre um dia importante na vida de

Portugal e esse traba'lho havia sido pre-
paradó antecipadamente com um texto redi-
gido por Ana Maria e António Manuel,texto
ósse que lhe servia de introduçã0.

Ana Maria tentou recompor-se rapida-
mente do choque que levara com a prisao
do colega, efectivada em tajs circunstan-
cias e indagou das crianças o motivo por-
que t'inham 

-rasgado as redacções' ao que

e1 es responderam:
"Porque afinal não hã Iiberdade, Se-

nhora professora; se houvesse não tinham
vindo prender o professor aqui na nossa
frente".

Contra factos não hã argumentos e que

posição poderia um mestre tomar perante
tais circunstancias ?

Tentando acalmar a classe o melhor que
pôde, Ana Maria al'i terminou a sua aula
pois não havia cl'ima para a cont'inuar.

Foi assim que em vésperas de eleições,
em vésperas de mais um "25 de Abril" a

tirania da autoridade se fez sentir numa

turma de crianças do Ensino Primãrio.
E caso para perguntar se afinal numa

democracia (pe1o menos, dizem que vivemos
numa democrac'ia), um acto de puro vanda-
lismo, como é a prisão deste professor,
efectuada_ perante os seus pequenos a'lu-
nos, não é um crime? E quem vai pun'ir s9-
melhante crime? Que vai dizer o Ministe-

I
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EM MEU ENTENDEHTTI
Noutro destes Boletins Informativos - o NQ 2 de "informação FUP", jã hã

bastante tempo publ icado -, foi lançada a ideia de criar uma secçã0, então
intitulada "0PINIÃ0", espêcie de Tribuna Livre, onde cada um e todos nós
diríamos o que pensamos sobre qualquer assunto ou questão que consideremos
importante.

No re'início da publicação de "informação FUP", torna-se a pôr um espaço
para esse fim, o qual - EM "N0SS0" ENTENDER -, pode transformar-se numa das
secções mais "vivas" do nosso Boletim.

E afinal em que se baseou a po1ícia
judiciãria para vir prender o professor
Antonio Baptista? Toda a gente sabe que
ele não ã um criminoso, qúe ã apenas uma
pessoa que 1 uta por .idea'is de esquerda ,
que luta por aquilo em que acredita.

A opinião púb1ica barreirense fjcou
chocada por esta intervenção da po1ícia
judjcjãria numa escola da iocal idaàe. Que
dizer então das pobres crianças que pre-
senciaram os acontecimentos, QUê viram o
seu professor ser algemado no páteo de
recreio da escola? Quantos anos serão pre-
cisos para thes tjrar da mente os factos
a que ass i st'i ram? E quantas del as f i carão
traumatizadas para o resto das suas vidas?

Perguntas que aqui ficam sem respostas
enquanto nesta "espécje de democracia" não
houver alguém que realmente diga um BASTA
às forças da tirania

Ana Maria V. P. de Magalhães Lopes

Iücta de RedagÇão:

António Baptista e outros três anti-
-fascistas haviam sido presos no Parque
Eduardo VfI, aqr:ando da Greve rrbral de 12
de Fevereirp de 7982, sendo na clr-+llra es-
pancados pela PSP e tendo algr:ns reses
depois ficadoaagn:ardar julgarTentc em li-
berdade.

Poucrc antes da realizaçãodo julganento
deste côsor que recentenente se verificou
na Boa-Hora e que culrn-ilou ccm a absolvi-
ção destes anti-fascistas, a pJ, preverF
do já tal desfecLrc, acelerou novo processo
c-ortra Àntónio Baptista, prendendo-o nova-
rente, nas condições acabadas de referir
no relat6rio acirna.

Al-iás, nesta segn-inda detenção, un dos
agentes da Judiciária diria a Arrtónio
Baptista gue se este novo processo não
resultasse, eles thle arranjarianr outro.

Tal persegrr:-ição novida contra anti-
-fascistas pela nova polÍcia polÍtica, a

PJ, não é de agora e vem na ljnha dagutlo
giie aoonteceu @m o ptocesso de ConrcLre,
ligado ao caso PRP e que na altura o in-
slrspeito jornal "O Terrgrc" associanra cun os
processos que a PJ teria na garrcta para
nanter anti-fascistas presosrrresrrD depois
de absolvidos e annistiados.

Hoje, os nÉtodos da norza po1Ícia polÍ-
tica parecem, assim, conÊçar a ficar nrais
cla::os para muita gente I

Saíu o NQ 14, referente aos neses
de Fevereiro a Abril, de "Spartaclrs",
;rcrta-vrca da JAR - Jurzentude Ar:tónona
Rerziclucionária.

De entre os diversos arbigos e en-
trevistas, salientanos :

- krtrevista @m o Gnpo Eológico
Amigos da Têrra;

- Artigo sobne a "criminalidade" e
suàts razões;

- InquérÍto sobre a despenalização do
consunD de Cannabis;

- krtrevista clcm o ex-preso polÍticrc
do caso Parque EduarrCo VII, Iríanr:el
Ferreira;

- Zlrtigo sobre a repressão na

- Artip sobre a pro\rccação dos E[.]A à
t Íbia;

- Biografiae poesia de Agostirho Neto;

- Dnei^i^ À= .TÀ'D cnlrra âa rcnan{-aePosiçáo da JAR sobre as recentes
eleiçoes legislativas.
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PROGRAI'A M LUM
ll,4 E DIATA PRovtsóRto)

Nos rnars diversos domí.ru-os, os objectitrcs
de tr.rta r-nediata dâ FUP, a.ssrm L'olII) as
respectrvas Frentes de Luta, enquad-ralrFse
no cjornbate rnais geral dos trabalhadores e
dos rerrclucÍonários pela criação e desen-
volvinento das crcndiçóes qLle possiJcÍlitem
a RerrcIução Socialj-sta, o Poder Popular e
a Independârcia Nacional.

ar A FUP lutará:

-@ntra a vida cara e contra o oongelanen-
to de salários, combatendo a dlmrnuiçào
dos salários rears dos trabalhadores,

-telo drrerto ao tra.balho, contra os @n-
Lratus d prazo, contra os desped:-rentos
e o desenprego, @ntra a reposição do
autoritarisno capitalista nas empress;

-contraosconsensos ou pactos sociais que
pretendem fazer os trabalhadores pagar a
:rrse do caplLalrsno;

-rcla defesa da Reforna Agrána, dos dr-
rer-tos dos a.ssalarrados ruraLs e pela re-
soluçào dos graves p:rcblernas ccfir gue se
debatem os pequenos e médros agrrculto-
res;

-pelo clirelto ã Organrzaçao Autónona dos
Irabalhadores, nos Sjldicatos, nas Cl's
e nas CM's sern enfeudanrento à ki-rirrcsia,
ao Estado e aos partidos.

b) A Ft P dará prioridade à :-nterverção
nos sub-sestores Tê)<til, It4eüüÍ::gico,

Construção Civil e Reforrna agrária, qrrer
pela qr.rantidade de trabalhadores aÍ ocis-
tentes, gr:er pelas sitr:ações de crise e
nrptura gue aí se verificam.

2. LUIô-qqu84
ô- BErBg§§§A

A zuP deve levar a cabo utna luta penna-
nente e persistente conLra todas as for
ças de repressão. quer ela se o(erça nas
fábricas, nos cans)os, rrels ruas, rps qliar-

APROVADO NA RTUNIÃO

0A co['tis$Ãü f{ÂciüftAL

üô_rue,-gL_$-E-§_99
DE JUNHO DE I 983.

têis, nas escolas ou na Ccnn:nicaçào So-
cial.
Neste carpo deve prestarse uma partj.-
ctrl-ar atenção â e><istênciadepresos polÍ-
tios, dsnrrciando todasas acções repres-
sivas que sobre eles se abatem,quer selam
de carácter jurÍdim-burgrês çJuer, sobre
tudo, fisico-coerciva.

Neste sector a FIIP lutará:

-por uIIEI poj.Ítica de Independêncla Nacro-
nal ontra a suüordi.::açao a blocos polí-
t-rao-mihta:es e pelo estrertanen'Ls, de
rela@s corn os paÍses não-alinhados, ern

par:t icular onr as er<-colónias porluque-
sas;

-contra a inteqração de Pon ücJd. râ -81.,
iategra{ao que representarrd una nova
forna de subordiaação ao irçerialrsnr.

A FIJP prÍvrlegiará, nas suas relaçoes rn-
telÍracionârs, as Onganizaçoes PolÍt rcas
que nals se rdentificam com a a-lterrnt]va
rerrclucronária que defende.

4. igçIqB_qE
!ev!ryluqE

Pelos gralres e conplo<os problelras çJue
afesLam os jóvens, pela energia ê pelas
potenclalidades criadoras e cornbattvas da
juventude, a FUP deve prestar urna esSncral
atençao a este sestorrnoneadamente no gue
diz res;:ej-to â fornação polÍtica e â or-
ganrzação de j6rzens.

5. §tÇIgB
!utIu84t

Devido ao rndispensável papet gtre a cul--
tura deseng:enln no seio de utra sociedade
par-ticularnente n1 cliação- de _condições
Irara a ilansfornação dest+ devido à qr:an-
tidade e gualidade daqueles que são atj:r-
gidos por ta1 tipo de interaenção. A F{JP
considera ser um dos sectores fi-rrdarnen-
r-áis aonde intenzir.

3. :EçI9B
I NT ERNAC I ONAL

l. N9-§EçI9B-!ô99841_(§tryqrçâ!
E - EUTB-E §Ô§,. Ç9qP E BAI I YÔ!,
I E tq BtrA_ â9BlB I ôl
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Progmma deSoores =PffiGRAMA DO CAPTAL
l. o conteírdo do Prcgnrarna do gorrermo on-

teÍn apresentado à A.R. pelo or. !6rio
Soares só poderia surpreender os ign:oran-
Ees ou os ingénr.ns polÍtios.

Toda a caÍparüa orqr:estrada pelo PS

rras últrrnas eleições parlanenta:res, trazia
bem elplÍcita a polÍtica de dir"eita que
tioares e o PS estariam dispostos a lerrar
d (Ebo, no caso de ganharem as eleições.
A "polÍtica de verdade" e a apresentaçao
dos dados relatirrcs â gavÍssima sitr:ação
e<rnómro-financei.ra do Pais, então prc-
pagandeada pelo PS, tirüam ono objectitrc
principal preparar a op-inião pÍüIica-por
tuguesa para a aeitaÇão de trna polÍtica
de "sacrifÍcios e austendade" e úo para
enontrar una saÍda da crise farrcráret
aos trabalhadores e à indeperrdência na-
cronal

2. A altera$o da lei dqs sectores
(abrindo à iniciatÍva privada os sec-

Lores cimentelro e aduberno, da banca e
dos seguos) , a revisão do regjJre de ar
rendanento urbano (cr:m aurentos periódi-
cos das rendas de casa) I üIIEI ler de segnF
rança rnterna (visando ordenar as polÍ-
c t.as ao rnais alto nÍvel e reforçar o seu
pap t, ao masltrl telrpo çJue prepara a coarÊ
taÇao dos Ôit€itos de associaçao, de reu-
nr-áo e de nranifestação)ro crrescrnento dos
salárros abaixo do aullpnto do custo de
r':.da, um efectirrc ontrolo da CorornrcaSo
9rial, tún nelhor enquadrarento de PorEu-

* ** * ************************ **** ** ****** *** *** * ** * ************ ** ****************** *

Saudaçdo à FRELIMO
Ao Comrtã Central da FRELIMO:

A data histórica de 25 de Junho de 1975
frcou assinalada, ã escala mundial, como

um acontecimento-guia na luta da liberta-
Çao dos povos. Nenhum país ou organização
óoderã ficar indiferente ao s'ign'ificado
profundo do exemplo frutuoso do Povo Mo-

çambi cano e da sua vanguarda hero'ica ' a

FREL IMO.
Nesta fase decisiva da luta dos povos

oprimidos contra o imperialismo e o neo-
-colonialismo, o exemplo e a coerênc'ia
revoluctonãrias reafirmadas nas resolu-
ções do último Congresso da.FRELIM0, são
óarante, não sõ do prosseguimento da sa-
Iisração das legítimas aspirações do Povo

Moçam6icano' como ainda assumirão papel
deierminante na luta pela libertação des-
ses povos.

çqUU N IçâAA -AQ - 
gôg I UgI E- P E. J USBEN§â. qA. IU P (21 /6/83)

gal ao bloco inperialista da NI$0, tais
são algrr-unas das rnais brillrantes proÍIessas
de actr:ação deste go\rerno do PS aliado ao
PSD.

Trata-se rn findo, para o governo do
or. l,Íário Soares, de tentar repor os me-
oanisros de eçloração e opressão capita-
lÍsta que, em parte, baviam sido abalados
pelo 25 de Abril de 74 e PeIa luta das
massas que se lhe segruiu. Reposição essa
que ê insjstentenente ocigida pelo grande
paüonato e pelo ÚPerialisno.

3. En nossa opinião, está resel:vado ao
governo de t*6rio Soa:es a IIEsIIIÉI sorte

de todos os gp\renros do capital que o Éul-

teoederam. E-não será com atrnlos demagó-
gios ao "patriotisfio" dos esfcneados ou
recorrendo ã polÍtica da caetada, çJue

este goverÍro onseguj-rá go\renrar para
honra e prcveito da turg:esia.

A luta dos trabalhadotes e dos rerac-
Iucronãrios encarregarse-á de denpnstrar
gne aqueles que pretendan faz* em Portu-
gal os trabalhâdores Pagarern a (-r rse do
áistema capitalista estão r,acEados ao fra-
casso e se rreráo obrigados, a cur:to ou
médio prazo, a demiti-rse.

Nesta lixha, a fUP alerta ntars uma

vez üs trabalhadores e a qi.nj-ao priblica
no sent rdo do necessário cornbate a tra\rar
contra as tentativas de trêg:as ou pactos
sociais que o go'aerno de pÉrio Soares
pretende inpingir.

Por este conjunto de razões, a FtrP sau-
da fraternalmente o Povo Moçambrcano e ô
FRELIM0, expressando s.imul taneamente ôo
seu Presidente, Camarada Samora Machel,
as mais vivas fel icitações por mais este
aniversãrio na cam'inhada v'itoriosa do
Povo Mbçamb i cano para o Soc'ia I 'i smo .

VIVA A FRELIMO : VIVA O SOCIALISMO :

0 Secretariado Permanente da FUP.
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1q;,çts ANTOLOGIA
* ;;;

n Dnrcur, )HUMEZ
Bertold Brecht - o lugar que sempre ocupou na luta de

classes e de que toda a sua obra é p'leno exemplo -, é bem

conhecrdo de todos nós; são de sua autoria (1937138) os
poemas desta pãg'ina.

0 "cartoon que complementa aqueles poemas é de Cfrumy

Chumez, artrsta espanhol com uma iã vasta obra de denun-
cia das prepotências da classe dominante.

A(s ) GUERRA (s ,1 ã ass im desmascarada , tal como sao 0s
,nteresses e manobras que a provocam; da mesma forma

todas as consequônc'ias nefastas que dela advem.
que

Os grondes dizem A Paz e o Gterro
stto de noturezo distnto
Mas a suo poz e o suo quüro
sdo conn o vento e o tormento
A guerra nosce do suo Paz
corno o filho nosce & mãe
fêm os mesrnos fr@s terrÍves
A sua guerra moto
aqtilo que *brevue
à uo paz

A guerro que vem oí
nãoéopnmera Houve
outras guerras.
No fnol do úlüma
houve vencedores e venqdos
Entre os venqú7 o Povo s@es

possovo fune Entre os vencedores,

o povo srrtPles tombém a Passavo'

*****

No momento & morchar; rruitos nfu sabem
q)e o sri.) mmgo marcha à frente deles
A voz qil.(e os cmtondo
é o voz do mmgo
Quem fala do ntmqo,
ê o propno ntrT-ilqo.

i
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