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Querldas Canaradas,
Constitui para nim una grande honra pessoâ1 pode!

paxticipar nêsta prlneira Reun.lão dê Ínulheres do Distrito de Ll6boa,
ê que é tambóm ulna alas primeiras reuniões importantes das ftuiheres do
nqsso Partldo.

Às minhas calorosas saudacões Comunistas devem sêr
endereçadas antes de tudo, às mulheres tràbaihadoras que estão aqui
dlgnamente representadas e âpêlar-lhês pàra que elôs cunpram a quota
paite das tarefâs que thes cabe$, tanto na êdificação do nosso Pêrti
do comc Do t-(luhfo da Rcvolucao.

No nosso iaÍs a PevotuÇão triunfârá no dia em que
as mulheres trabâlhadoras sc pusercm rle pô.

São una foiça adorÍnecica, explorada ô certo,nas
adormecida. que não despertou ;u fi c i enteÍrente .r1;dâ por insuflciênci
aÊ do nosso ãrabalhq, dõ tr:abalho dos Coinunistas - qúe não despertoã
6ufl cien tenren tc alnda para as tarefas Cê lutà poIÍtlcâ, da organlza_
ção polÍtica. Mãs o dia ern que c1.) dcspertari em gran(lcs na3sas nào
está longê, êsLá bem próxrn'o.

O PAPEL DA MULHER TRABALHAMRA NA
SOCIEDADE PRIMITIVA

:' nrulileI trairalhadora ten umà longa hlstória.Po -
de!-se-1a .lizcr que também é a hlstória c1o hônent, nas isso ê só grela
veralaile, A mu1hei trabalhadora, desde que a hunaôtí'iad(] aparecêu à su
perfÍcie da Terra, não viveu nà situdÇão çp qus vive hoje,Na Socled;
de Pr:im1tiva, r1o Conunlsnlo Prlmilivo. a mulher: trabâ1h.rdora tinha urx
pgpel dê grÀnde destaque e er.1 a senhord da sociedade, dada a posi -
çao que tinha na e(onoDla daquelas épocas, que era unia economla evi-
dentementc limita.lr c pohr-e - um fraco uso dos instr.umentôs dê pro-
duçao, que se limitàvanr à pedra lascaCa ou polija, aos pal:s com que
se pLantavarn ae primeirarj espácles ag,ríco1as. Ness.r altuaa a mulhcr.
descmpenhava o prjncrÉal lrap( ! n1 prodrrqàrr, o p.i Fcilr: I DJpc'l ecô-
úmleo, e em virtudê.llasn tinha ranbênr ó princlpal É-rr,e1 soclal.
Era e1e que orlentãva os Cestinos da sociedàde daquel"1 altura, era
ela que diliglã, e cra a ela a quem os homens pediam cônselhos e.le
quem aceit.lvan d1Íectiva§. Naqrrelas épocas distantês, h; cettenaar Ce
mllha].es de anos. a mulher produzi., trrdo c qu. a soÇiedade necessita
vâ e o horen tlnhd um papcJ s..c(,ndãri.., m,,sÀ: na prór,r.r: proouç,,o :
- lirnitàva-sê à caça, à pesca de certas espáciês e o re:lto dô teflpo
nao diremos que dcrr$ia, ntas p6uco fa?1a. Ern iesull:ôdo dêste papei eco
nôm1co da rulh( r, r.í.d,J- ar, re.l.rçôes socriti-, tod.rj dtj roncenç:cs p<-
IÍtlcas eram difereDtes das aclúais- Não era o hon.c[. que e]aÂ'conlride-
,ado, r.(esmo no .Iue respeii:a ã farnÍIia, ô chefe. 3 eleiento riais iípor
t ,r:- t r'r irird.r .r mullrer quc (ro a :hetc dJ l'dflÍ1r.. , iJI comi. er., .ri
prlncÍDio do cli ca socted':.i ., priÍÍi Livü, c el rcl.rlic5 ,lur' s, ..'-dtJc
ciam não eran de pêis pêÍn {illro: mas,.Jc r,Àes p.-:ia :ij.l!'}os. À nul
lher não se Ilr'tL.\'. r Ier un úniro :onrr.lr,'.ro, c ._.1.;sr.eritc rão crr
ronoqâmico poroue nr'; conCl('.Jes ddquclJ '.lL\j!,r r í-r^noÍrir exi!i-, um
tipo.lc casameatô diferen+,e do casamcnto dás Écc'iedad.s -..-oslerioraes.
À rnulhar era o únlco ponto de referêncja para sab.ll' de qucm ..lescendi
an os homeni e;rs nulherí,s, C ji1ho, os honeng e ars mullleres? sabiam
quer era a s'.ra rãc mas não Dodiaii datc-ral Jtai .,urll, fírliee seu rni, .
issô nao era;r utn"r iacraalidade, erâ u a cois._r ait.,mente moral,era d ae
gra môrô1 rnais respeitada naquê1a soci.4d.rdc:. Ccíto as. scal3dades erÀin
pequenas en vittu.ie das draiculd.idca. do car:ictÊr l,.tllilt.:dc dôe torgrs
produti!,as c dos instrurênlos de nrcduqão, s.\rip!r] que crcsci.l o c1á
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a um certo ficnto teria de dl'Jldir-sê, e urna parte desse c1ã passava
e constituir uma sociedade dlferente, e as relações quê se estabel-e-
c1aú, as relações familiares eran tais que os hómens 

-tinham que ca -sêr por vezes con as mulherês ale outro ctã, ou as Ínu1hêres co& os
llomens alê outro clã ou vice versa, isso para êvitar que os casamen -tos se vlessem a estabelecer entre pessoas da mesma faÍnÍl1a. entre
i1lhos e mães ou entre pals e filhas, e a socledaale mantlnha-se nes-tê grau e com eúta moral ê com esta i-deo1ogia. Mas, à medida que as
forças produtivas se foran alesenvolvendo as condlções econõnicas alte-
rarâm-se_ê quândo sobreveio a prlrnelra grande dlvisão soeial do traba-tho que á entre a aqrlcuttura ãe que cuidava a mulher ê " p"uiá.i-iá
de que passou a culdar o hoften, a produtividade no trabathô, na cria--
ção do gado passou a ser malor do que a da agriculturâ. Em iêsultado
dLsso o homer passou_a ter um_pêpêl diferente na socledade, mais inpor
tante. e a transmlssãô dos próprios bens da socj.edade, por exêmplo a-
transnlssão do rebanh,o, passou a ser urn problema difÍcll de resólver
naquelas alturas. O homem pâssou a ser importânte porque do rebanho e-
ra el"e quê culdi , ênquanto que a têrra pertencla a todo o c1ãrnão se
pondo o ploblêma dê saber a quem pêrtencla lndlvldual{rente, ala mesma
manêira gue os lnstrumehtos de produção, escassos para aquela época,
tanüêm nao se punha o pEoblema dê sabê! a queln pêrtenciam - pertenclan
a todd a coounidaale. Mas con essa grande dlvisão social do trâba1ho
passou-se à-pôr o problema de sabei a quen pertenceria, por êxêmp1o o
rêbanho; ê é aI quê o-homêm. nêsta divisão sociat do trabalho, coneça
a adqulrlr urna lmpoltânc1a social, porquê econ6mlca malorr e passa, ao
Íresnlo Lempo que domestlca os animals, passe-me a eÍpÍessão, a domestl-cai tanbeh c outro sexo. Isto foi uln pxogresso social porque cotrespon--
deu ao desetrvolvimento das forças produtivas da sociedàde, mas, a nu-:the!.deÍxou de ter at6 hoje o iugai de relevo que tinha na socledadê
irrimir-iva.

APENAS COM A RÊVOLUÇAO SOCTALTSIA

A |4ULHER PASSARA A TER O PAPEL

DE RELE\TO IGUAL AO Do FNMEM
Âpenas con a revolução soeialista a ntulher pâssa5á

â têr o papef de relevc iguaf aó do hômêm. Enquanto essa sociedade não
chegar, enquantÇ a mnlher n;c, Ée libertai ale todas âs peias que a opri
men., àtravós da revoiução social, e1a nunca poderá er equiparada ao6
.romens. Convóm dizer e IeÍürari que as mulheràs não são uma classe na
nossa socledade, as mulhêres intcALam as classes existentes na nossa
sociedâde. E)rj.stc a Lurgu-sj.a e há portanLo rulheres burguesas c cxis-
te a classe operárla e Éá poltanto inulheres operárias e ãntre estas du
as classes principals dà nossa socledade, existem um conjunto de outraã
pqquenas caftadas dê classe, como a Dequena burquesia, poi eÍeinplo. e a
,r,êdla bur:guesia e as muLheles estão- tánüóro intágradas i-ressas cãrnadas
de classê lntermédias. IsLo pa.a que se evitê úa abordagem clentiflca
F.ênte erlada dos problêmas das muiheres e se passe a donsiderar que a
luta de clasEes na nossa! socledade selIa entre as mulheres e os homens
e nao entre as c1a§ses sociais - a clas e quê ó explorada e a classe
que a explola. Não pode .1 mulheri trabalhadora pensar que os horrens vão
fazer por ela a ysvolrt;. social, soci.llista; àerá a mulher que a terá
qLe fazc. tanr}Jé:n c n qilota p.-llle da rcu1her ê extremarnente lmportante,
náo apenas oor_or:,. cI.rs sãc no nosso p,rís 6cO F.il a nrais que os homens,
não ap€nas por uma questão de nftrero, mê.s porque essa força que está a
dornecida, quando Cespertàr ê mais capaz para a luta, nais decidida,
nals determlnabte do qr.re aquelâs foÍças que jã estão habituadas, mas
qre iern tambem oÍ: seus pontos fracos,



O PARIIDO E A MULHER TRABALMDORA
A eteiçãô a que Proeedenos hoje deste conitê de mu

l.herês trabalhadoras, é rrrná gr,rtt.i" vitória na ediflcação do nossc Par-
tlalo e no trabalho clas mulheies. o oosso Par:tido, verdaCe seia dita.
nunca dêdicou a atençâo que nerece a mrlher tralralhôdora,-c nunca dedi

"àr-ã àigi"ii"ção da'murtier :rabalhadora os esforços que á preciso de-
d1car. À; rnulhóres trâbalhaaloras e§t-ão ne nossa eociedade oPrinidas,
duplanênte e por vezes Lriplanente - há vãrios-tipos de.opressáo gue--
se" desencadeiãm sobrc a mulher, desdc a opressão do 

'ra_cldo, 
á opressao

i;*i1;;;; á-;;;eisáo rerislosa, .,! a opressão econóiticil e social"' llá
muitos ti.pos ã" opressão áe que aqt.i gc-ra1nrênte não §c faia nas que.il!
penclem funclarnent ainente sclri a mulher. Po! exetrplÔ, no casc da relig:
ã;;-a'";;;; u ."irl"i q,:e as cliversas ideologlas ieaccíouárias rerlqio-
sas alesêncaaleiam os piinci.pais dos seus ataques, porquê a êncoutram-
narcotizada pela sociedade- e ê ness.r canada das rulheres quê eles vao
obter frutos j.rneiliatos maiores. Essas opressões de diverso tipa que ig
pendem sôbre a ftulher j.mpeCem-na muitas vêzes dê realizar aquilo-que
costaria, dc lut,r, comô qlcrer.Ls, c o nosso P'ltL.ido - dizja eu hà PoLr-
Éo - nâo'tem dado suficlénte atenção a estas dificutdadêg Dara organj--
zar as ,nulheres trabalhêdoras.

Iter€mos oue adopt.!r uma polÍt1ca êÔnslstente en
conflax nas lr.ulheres trabelhaaloras, en dar*1hes ç;1rr,Jos tie resfronsa
billdade en igualdade cotn cs honcns e na lninha nraneira du vcr mesmo

em certa desigualrJade, quer d:zêr: pa!.a quê a mulheÍ possa cumprir
à o"ã r""fio á ne"essário que ao pràencher lugares cerllr'.; dc I'art-ido
se elas eitjverêm uÍL pouco àbaiÍo aiôda dos Lomens que são,suscePti-
l,ei.s dê ôcnpar aqueleã cargcs, o PartidÔ Cevc dar o lugar á muther'
rito porque'ser,r Ésla bitol; desigual, nunca coÉsÉ:gllircr''o'i criar uína

uitu.iâo'a. iqü.11dade real. É cláro, que seriâ 'lul'a grandê hipocli -
;;:-ãj;;.;-.-;i;;;;;j,-;;i,;, .u"n.. j, i vt r r_, nerhoi,,r condições. de
a dlrigir." Porquà ne§tê c.1so raramente as nulheÍes estJrac a palLa-
àa, en-condicõei iquais âos horlens para dlrigir urra cÁ1u1a ou t'Tt

ããÁiie. r,.q"i u potítl.o dos comuniÀtas deve ser outra, a dê que de-
ve-§e dau cvideêterente aos que estão en condrgics de cilrígir' nlas

se houver uÍra llltll-her crlja diferença em relàçiro dc hcncto selà peque -
na, rsto Á, lião scla crÉ"stról ica_par.r I Fnrt j(lo, d(ve-: e dar €Élsc
lrá.i-á nt*irra.. sc-Í)!ocerlet _riosj de_acorco cclr eri1:â norlaa, as mulhe -
;;; i.;";;;;ã; p.i,,.',,oi'n Partido dentro, argunas soçobra::ão, como

iimt ênr acàltece coÍr os homens, ,rlquat3s con:leqLlirão lêvilntar-se 
'leci_áia"n."tá e j.sso, ârrastêrá atrás de si, nào ôpenas toda a camada das

nulhêres trabalhador3r, mas 5erá Lrm Írande exêmplo PaÍa Ôs holRêns tra
ha thaCores.

Às mulheres trabêlhadoras sâo muit'o acusadas deÊ_

tlo do nôsso irartirlo, de todos os dêfeitos e cs homens, cm contra -
:Ui.liaa, iãm todas as virtuales. rrata-se evialentêreRte, dum-ponto de
vista inieirarnente errado, tiur. lonto de './ist.1 reacionãlio' São as cog
sequências da poslç.io, dil ideolàgia donlnante da nossa sociedade' sac)

ii-tãpÀi."."õ"i ,1càsa rceologia áeniro do nosso I'artido' É por isso
(,,r" 

"= no"sas cànard.las têm áificuldades, em dlrigir o trabalho duma
éàiriã ài-rÃp.i"- áu e" uÍ,r.'. fábt:icê ou atõ de um bairro. É por isso
qúe ês nossa; .ainarardas não se sentem encorajâdas a pi!:i:icipal na vi
.ja ao rarticlo. !Íês c1i1s piir-ticiPao e ílevem participar cada v€z em

eeior núrero.
Està reunião foi Ôrgar1izada tendo em vistà' apre

sentar a todas ê5 mulheres tl:abalhedoras aqui presentcs, o exenplo-
daquelas mulherÍrs, que participân-na vid;t do Par'tidc'; ou porque-,sao
alilgentes sindicai;; ou po::qur: são dlfigenles dÔ P;irtido nas celu -
lds; ou porquc purtlcLparãr. naj trcvesi õu rc Contrataçio Colectivd;
enfír, nr-i. coF junl_o Ce domÍnios que am qcrnl cstrc veldcos ê rnulner'



O PAPEL DA MULHER t.lA PRODIJÇAO

A burguesia pensâ que a libertação ala mulhet ô
umê questão têcnlca, é uma questão dê discursos, e sempre que aPale-
ceu uma mulher a trabâlhâr em qualquer sÍtto, a burguesj-a faz 1o9o
unl grânde a1âridô. PoÍ exemplo: lembro-rne e lembrar-se-ão concerteza,
que, quando as mulheres cãmeçarar a vender gasolina, não houve ne -
nhBrn jornal nesta sociedade que não dissesse: " olha cono as rRulhÉes
estão a ocupar estês lugares tôdcs" : " Vejam ben como a§ mulheles
estão a emancjpar-se": Mas isto é a emancipação da hurguesÍa. À bLlr-
guêsla substitul os homens pelas fiuIhêres, pagando ás nulheres o §a
lário mais baixo ê então ê1ogia que elas apareÇaÍn nos lugates onde
antês âpareclam apenas ôs honens. É lmportantc nà,.a Dós, que as mu

theres ocupem irm lugar na produção. Sem dúvida que isso õ j.mportarte,
polque dêsde que elas ocuPêm rrln luga! na economia,-elas começam a
conqulstar a base naterlal da sua próprla ehanclpaçao, coneçam a ser
integradas na socledâde, nas lutas, na sua clagsê e comêÇan Portanto
a te! da vida urna concepção diferente. una ldeologla nals avançada ,
começam a saber coÍrpreender ô que queren e por onale deven lr.Potlsarc
não somos, dê raneira nenhuna, contla que as mulheres participem na
produção e de.,,emos atê estlnulá-las a vêncex as diflculdades êxl*en
Lês, para gue participern num grande nüÍnero na produção. Mas, não va_
mos calr nesses pontos de vista pequeno_burguesês dos jornallstas de
todos os matlzes, que se apr.ôveltam do aparecimento da mulher num Io
ca1 qualquer de trabalho novo, pard vanglorjar a Í'rulhcr, cxaclamen-
te escamôtedndo a exploração quc suhjaz â colocação da mulhcr naquc-
les Lugares.

Àinda há poucorutna das nossas canaradas invect-ivava c ironizava. con-
tra o facto de que a nulher fazia renda. f claro . que as colsas não
podên 6er postas apenas nestcs termos - " À mu1he, faz renda: " coro
se fosse um oprõbrlo a Ínulher Íazer rcnda. Dcver.os ô ver quais são as
relações sociils que fevam .r que a mullter façe renc'.r c porguc ê que '.s
so assim ê, c que relaÇões sociàis 4 ecorórn{cas tcnon dc clesLruir. Nao
é o problêma da renda án sl, porgue lsso é urna forira alenaqógica de
atacar as coisas erradas desta socledadc. À mulher faz renda, antes
de nals, porque na sociedade prlnltiva começoll r fazí-r ê rede, ulha coi
sâ absolutamente vital par:a a subsistêhcia ala sociedadc daquela alttra.
Fol exactamerte a paatira da rede, quê começou a Íazer a reída. pela 

_qualidade dc trabalho que isso exigia, pela alênçao, peld concentraça-u,
por uma série de parti cu lar idâde s quc a llrulhe! descnvolvêu eo homem nao
desenvolveu, e quê 6erão extremaraente preclosas na sociedadc dirigida
pelos operárlo5.( Nessa gociedade os hoÍnens ci(.]senvôlverão essas capaci
dadês que estão ocultas e que estão ador:hecidas) , a produção base&r-se
-á 1o9o de inediato sobre essas qualldades da nulher t,rabalhadora e
essas qualldades vêtn Frecisamente desses aspect-os que mu.itas das nossas
camaradas atacam de unra forma errada. À coslurêira sôriâ então un opró
bio social.da mesma rnaneira que serla,.rm opróbri-<, social, todas essas-
mulheres que fazetn veraladeirâs obras de arte, nos bordaaios,nas re.a_^
nuna série de outras actlvidades produtivas que continuarão a existir
nâ socledôde SociaIísta, sejarit fêitàs frelas mulheres ou pÉ1os homens -
- que nêssa altura terão tadrém de saber fazer, :od.r c ponLo em cru2
e outxas coisas parecidas.

À burgucsla aproveitotl-se, a1iás rnJgniÍicairente, pa
ra ela, alessas grandes qu.llidades das fiulheres e foj- por j.§so que quan
do a Electrônicâ se ale6envolveu, c fol preciso coi\.ôr circuitos inte l
glados - que é urna coisa exLremamente dificil, muitas vezes feitas ào
nlcroscóplo - compreendeu ú lrurguesia , qlrc na sociedarcle só havla uma
espêcie de gente, passe a expressão , càpaz ale fazer aquele trabalho :

Era a nulltet, Por:que habituada a fazer o granito e a fazer o ponto en
cruz ê outros trâbalhos da mão de faCa, tanrbóm eEa capâz de ênrol.rr
bobinas nicroscóplas, o que podia imDlicar rlm grande prog::esso das for
ças produtivas da nogsa gociedadê.
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Devemos vêr as coiâas nufta b-rsê cientÍfica e não nu
lna base pequeno-burguesa , na base dÀ demaqcria. isso é err.rclo i Devemo-s
vêr as ccisas cono ê1.rs sãor c siqn-'ficado de cl.lsscqu.r têm, e o quê
ê útil , perseverar na sorrie(ladL- l,r: rac,r,".r ics e o ilr.l,r rç cre./e combater
na socledêde dos o:rerárior;,

i-si mrl-i1c-,.Éla tr:;rbaih.(lcras têiÍ, 'ln ç!nnde patêt ô cl.rln
prir Da nossn ,cvrlu-â,) e ),dll;(:u1..rm(n I n.s l. nr.: er's r,rÉxjmos. ÀE
mulheres podem rer dorres de.asr, l:ôd€m se. cferlr is, ra.' elas t^m de
dirigir o lâÍs. (tr , Ccn,. .le ciisr p.d. dJrl,ti.r ô Pa-s, D.,ve í.liiigi! c
PaÍs. Não hã razãc, nenhr rtâ Ír,;11'. -q., D(,ns rt_ qu€ e j .r rp.nà'j ::,lbe .r!ruÍnar
as panelâs ou r/alrêr o lix(. t'l; ,le' c trr tli , rr,.r -ã..-, dc govelnar o
Partido e d(] covêrni.r o I't.is, e ,ris.. ê r'rn.r tarct,l rll- I ar:Llrlo rjue elas
dêverao saber redljzar, firs qu€r o l:- rl .d(, ,:le1-JÉ sr!,e: ir:Cl :rr o canriDho
Para que ê \Enhrln a reà1rzàr.

O SOCIALISi/K) DA BoLACiiA
O l:overno r;ca.l.,liiria,í. uí\ a:DV.)r1ô d.. Liüquesja,que

lnterpreta o senti,r alas cdm!rias [reqcerlo-but cu(].:àrn d"r n()ol.r sociedaale.
I uI,I Coveino que é ao oejmo i-emlx, cúpirlt e eltílpllio. is;oê: delieja êrÂa-
lar o mals que pode, convencldc gr.re a ;-,c1ítica iuc tetn ê aqucla Áue ser
ve tnelhor essas camadas da Jrecluera burErr(.:tia. n.rs :aÍrJ)én nãr: é. O Gove-r
no Soclâllsta ô urn Coverno tiue prgtendã ê:jlàr Í,entadô etttrê duas cadel=
ras: à cadêlra dos operá::ios que es.iã â cs:o,.,crda e A cadei.ra do gran-
de-capttal, que está á direltal o lresult,tCo é que aai carrl não ná pos
slbilldade de nlnguén se senllar eDt!.r Cúds c.rdr:rira:: - L)u se senta numa
Ou se sentâ noutra. I'1?s o coverno So(:1ãLlir;ia, depo::s da unt certô tenpo
dê hesitação, escolheu dêflnltivêft€,nt-e Í,eít-.e):-sre nai cadeira cla dir:elia
isr-o ê. na cadeiro do grande côpital, e rionoi) .)rn 2: Ce Fcl'eraeirô - não
é uin dla escatológ1co, isto é, ü!!.11.1 cuia .l.]ta. Õ nümero .J.] diita te -
nha un signlflcado cbscur(r, como urêtenCe c !,rirciro irinlatÍo, polquê
4eqte PÀÍs , os g:overnantes têm Llm. (rrarncle tendência p.rrê cair face ásdlficuldadêá da iuta de clísses, pôrá ceir ia esoatoicgia, nô obscu--
rantisfto. e durha sórie de outras ideiac r-eacj.onãrias - o Ci.r 25 de I.e-
verêiro, aliás, cieverá ser Íeferldc cot[o o anj.versário .lo relatório
secreto de Krutchov, ccnt"ra Uttúline e !1ão próprlnm.:nlc como un con -junto de mêses a segutr ao 25 de Àbr11. t(, diü:15 de lieverejlo, o co--
vêrno Soclê1ista edoptou uri conjunt{r dc nealj..lds coritta "r Classe Opêrá
ria, conLra as mulhêres trãbalhadoias t.rfiüóIr e rlev.&c! comp!(lendcr al=
gulnas dessas rnedldÀs pa!.r v;ir eoni,:. Fc,(le{cs rlut.:1 contta elas. À princi
pal medtda que eÍ fol ,rd.ptad.' -: pr.n. irô, najsi j r,1..!-t:rnte - foi ã
desvalorlzação do esUu,.1o. ô nosar(, l.lrtidc ,oi ô prinrejrô nesta socieda
de a explicêr pclque é .1ue ::ra itre\rii:ã-/e; - a .j.r(,.1j r o c.mlnho que
as coisas esla'.,arn i se,lrljt - Llü/E ís r-c! rno- 'l, s.c-r, ,, clersvalorirar o
ê§CudO. Na campanha pari ôi, iiir .-.s ..!. ).riv,r , tjve (,portunidade
e outros camarada:, ti1a,t-aÍ, l;.rtúó!n ,rt-.,)rtuni.tnric. ,i,. t,-1,rr, sobre essa
desvalorizeçãc inelvitr;vêl . .l j..:rj:i s, .r -i: L,xro r.c.n.;ml (::.) qirr: as colsas
estavarn a_tornar, e.,r:pljcÍrlt io lto,,r) / .juÊ aJ.ôr a: r:lciçõcs, uma das pri
melras tdedldas qrre ser:1nr.: t4m,jd.;s c-irlri: ,r .rl..jxr(,ni:o (los bens de primel--
ra neceSsidade, do p!cÇo dcs br:n:; iie ix ircj13 l..es5ir1i.,d3. das mercado
rlaÊ e a segunda rÍedidà .inevjtár:ie1, ê(i::i.t .t .l.tsvà,,.o1ização do escudo ã
chamou á atenção dro Pí-.úô tr-.rtrrF.ãCor lJrr.rL irplrc."çõei que teria es
sa desvalôri z,:c_,lo -. .:u... ,:,r (,,\-r14 i r,r -,r.r lutr. -

- O Go? --'r-aa Scaa'11ist., íl'1e rr!:slrit1rl o po<1er após aselelçôes, Cesmüscar.ldo ,,^l1 .rrn.aç.ar irllI r.ontinit.r essa .ienirncia dà que
êIe la desvalotizar o es(irrto, f,:i rjglr:n---,ndo qu.rnt(- pãdê e fol deinren-
tirralo continuaF,entp qu€ o êseudr viê.,sê a s.:r le:;v,r1àrlzndô. Lenbral --sê-áo, e e pen\j quê cr)rtos .tcrm:rr.lli)s loca,ô5 rráo'dêem ri-erição a essas
colsas, quê três sc,rarrts.-rtes do 25 Cc llereaelro, ê)ii:ctame;te três se
nanas, o l.,iinlstro de Ec.rflôr i..r € I jnarrÇ.rr, :r, lrtedir,a Carreirâ, velo ãTelevisão garantj! êo l-'vo Io.r:,,g,'i,:, lrrc . l( s./dl1j-iz.rç;o nâo sobre-
vtriâ, quê não hrverlr,.lcl,valc,. j.,r,-.,: r,1t... i..s(.cr: um áisparate colo
ssal alesvalorlzar naquela.iltura, 15s, Cia;sc ,) l4inlstr.J nas Cãmalas dã



§

Televisão, f,arê tcCo o lo,o " 
t,rô, rr:,rri:r ts Je!ci'r. a' rieamÔ líinistro ve!

o expllcat ã to,]o o l'.)vo _ a n.:ir1a r,{'§sc'd, fc ri]!r(} .)5 (lue nãc acledi -
tam lLre ô a íesrl.1 ,cssj.rii, .l_i.re,,. a.:rrii il.1r:, p.rqrlí, Ce f :'r. P ircc. 1n -
críve1 ,mas ó verciade - tri's ec r,Ànre ocf,ris r',rô:in,r [-4s5(),r v€rn explicar
porque é que ó inevrtãvei .l. s'rllori;r.1r . iroJqu( r: qrrr- ri a s.r1vação do
País a desv:lr,ri- z a;ão.' Tcla n a, t r. çic -i.r rr,j-r ig..., O" llcvernos da bur-
guesi,l, do grdr I' c:pi-i: . ,. 1" "'J '' I|l It ..j.r, i I :'rcsÍl*. Iquntcm ,

con quantos dtnt": 5ôr ê ]J v.rr{liiie, :-r' iosse rca'. .lu: caicn os dêntes
á mcdida quê r i r,rFte, .. bu-(t'.i "1t,ã t'r-jr d.'I 1c:.

À de.-,'êroriz.:-j;ra alo e.jítlr.lo, res;.rl ve-.11.9um problena
ala nossa socicd.ide? Não r,rsol'.r'l 1-o1,,1., .r dglrvalcraiznçaô e a conseluen
cia de bancaLr.rt.,, rrãr, ê urr f.ri t.l' , t .n.ãr-1t.. tlàr, se l,odc resol -
ver os probleirl5 da no:sd traaie,l,rdL' c()r tr!rq!rc.:j, com ralaLarisnos, corn
actos cie lr,rst Ld'Lqjtaçâ.), com.r í_.r:err nc cjrco o$ ilusionistas. Resol _

rrem_se os problen.rs dá noss:r s,oc.i(drai€: cc scrvií-o de u&a classe ou de
outxa classe. Não se pc<k: tom.r ncCidds (rr!e ccntentêm as cluas classes;
íru as medida§ contenta;ão Ô Dovo ' i'ir.'i) ' 

riÍci:i dÔ Irovo ou contenta _

rão .r burguosla e s. ti: conb..t l-': 't ln pov(r,
h desv'rir,r j::,',cão dô osi:r,.-:lr llão resolve coi.sa nênhu

ma. Antes, on,'lc tinharncs r-,na ,-'í'.-iàa ,lc iCÚ, ir,.. s.,rno:i .r9orJ a ter üma d-i
vi.la de 115 e.: onde a!,tesi erlôlil,i',rilÍcs 100, f.l5sam()s agorã a exporta! 85.
Quer all?er que Fass;rnos a 4c.:<'r er,: vci: <ir: 1-q,30. Às nossas dÍvidas ex-_
ternas aumentalam coÍ! a Ces!alorlz.lçáa dr: esr'udo,qu.l:: dizer; que a con-
tlnuar por csse uaÍI:irrho Á inr,r't,;á..,ci u[a;1ov3.e,;va1o:rzação do dinhei
ro, deniro de al'!'.J. teÍpo. I' des-.3.ror:i-zaÇâo 1ar.b6n não resolve nada e
vâi agravar a viãa dc Pavo, pQr.jue lJt - 2 rI;c 4/5, cono disse aquela
excelente camaÍada cr-'e ía1oL rqL- : quê ''mlcr.rnou, Inuitcr justamente,to
do o nosso auditôric - !01 rlt: q.rc jlrpôrLJlr'rs ; Püra conel , ê por conse
guinte, vamos F,asrar ã comei L5g $n!5 aa::a à5 c(risar§ alue importaÍlos ,
mas as outrig 5r'?, qu. n"_c ..'írú:".: nul... l\_t.túJo, cLmenos indi.recLaÍnen
tc. Os outrôs 50, - 

jL, atr t (..1.r.r :Í,, -ir.,,, jr par. corprJr instru -
rrer to: de Lroi.rÇJ c;r,c v.r,l D,)r_lilrtti] elevar ,-r frcao .lô§ joisas que pro
.luzem, quê á,jud.Jr d I,roduz.i | ., rrcr ccnsi loint,r, (]!::(,.i b{ras, essas
fiercÀdorias vão s;rir n.ai-..i car,ri rL rii):i:iiJ lqcrc.:icla. ! púrt.rRto falsa, ó
fientirosa, a hilrócrili1, é re-cc:onirr.r n j.íj,rj.a (o !ini!lro Cas l'jnan-
ças e de todo aJ aa....rnr) :le.qLra.n r i_,a,:,i i,'nlieir,t contjllua a valer o
mesmo c quc d úL 9;ii1.-ri z.r--a{: nLlc pte j,.r<1i r:;l o ccmerci.ô interno no nos-
so paÍs . 

-E 
rur,a rrenl rra q,r.. r:l , a.l -ri:; '.,.rh, ,eer Íieiltif i.! n!,1si , é de menti

ra en ne:1tlra cjüri cie jul.Ía ir (rrnir.n, i, .!i.rir) ,: jrirl)ando t.:firfro e fo]-
gar.dc .i t, jo5r aL.

Por ôutr. i.a,L, a:r j_.1:r.aj.tr aL-resentildas pelo §inis
tro devcÍír ser rcFrdia,:as Ircl.JS noisãs i::r!la.er:es tratralll.ldoras. Oiz o
Ministrô, que ccta.o dc;vaioriz.rlnas .ra l5::,, a riosÍjir n.oeca Íicou mais ba
rata, os estr.,ngellcs vão vir ni:s ,r<r no:j:rô pai:. l1is, isto ó tambám-
uma í!_aude p.i.luar i Êróprio GovÍirno i{rm esrià.rlo a diz(jr arlte:; Co 25 de
Fe'Jéreiro (lue os hoLrris estâo .i (iô I.rln ,. l.la,>-)rril teÍ.porãda, quê o
prôxiro an; r,eri c ;rrr: (ie nriicÍ turi:rir,c no norso pàis. ôra, se ós ho-
teis est-ão ch(] i.J-.:, tiLi.1nd, o .lirll:circ! rrl jà Írüis 15?, nirr, rrodemos en-
chô-los ma-is rjü.rn.lo vdie mcros .].5'. c port.rnto isso é rrn negócio ruino
sô para a n(,.:rscr ecônoni.i por.;re, pôdL'rdc oirier_ ô dinlrêirô Co!: lluris-
tas a um pr_cc., r':r!isir1i:ô, vnlrali obtê-]o a rlm pr-..:ço m,:1is Larato. Quer
dizer, esis.r i,ec i(1,1 !i.i ..rit-á .r ir:-(.ress.r'j rla oiópri r balanqa de pa-
ganento qü., c-1es .: i:r,ri. . :t-air' ., CçIrrrlur.

llt)t . t,lrô liid., r:r,:,res i:-:. teni)6Ír r,io v;o Íaci1.i--
t-ar ês n4ssJs ír! .rrt.l,.)L-Í , porqua r I-, 111{--airrota ecor:óinr ca qus exi6te
nc rrossr. r;.Ís i , uc.nô-,:r iLrr.t:.'..i r,.!r.r. t.,.. r,i., pcrl, nrrj: (.xpor-
tar maig telitei:j. ;1io r)c(:.r L's ..\:'.r'cr rrJl 1rti.J!s-r:1ôatricos, não
podênos e 7!orLaf anu,a sdlrliL-i , i r-c 'j( J I irncirrti- L r,r'11, quí: cssa
produÇão nã<-i pcrJr: :r(.r irijri.,ntirli:. ],(,-ô, n;irtmo que oq s.1T1!.ri-oÍi f iqu€& Ína
i6 balatos no .sL..ln(Ljroz o rr rr;o ê :;r,e r'ór. r.ãc- iÍ..1,.:.r;rs ,--xpcj !'t.: _ 1os
mais; anesiiír qlrc (, \,rn)r1 i rrrrr' i,iii:j b!r:.11,.) t , . r'j t . l a rl e r r I r crrt-- é



quê nlnguéro no§ conpr;trá maiç; mesmc que os t')'Le1s f ,iquen mais baxa-
€os no ãstrangeiro, o ct'rto _- qse :ri r.1uÁm n'':' rr'lil ! ri 'r rii':rl s I nem no§
podelernos expórtar de 1riêdl.1tÔ nai;; 1^qu "''r1ncs-vrnder 'Ls nosÍjas col-
sas nais baratas e nilo vimon estilirll;r! a pr:ortrlçio de m1i(iri] a'lgrrna'

Lljz rr C.rvcrnc, 'j GovÊrrÚ:r 'los i 
'r;'illlist'li - c()n_

tra o qual as riul-heres tr.rbal hid(ii ili: !:e -1' vr''r'i 1r'"' n'' 1r- _ :l j tr o Gover_

"ô, 
q"é ot 151 da Ces'.ralr,r i::.,çã'r "l:t nr:cdr ""ir ' 

r11i":r''r '1 1''nc5sa doe

nossát e*jg.antes -' cies ail i ;;r':cur'r'rr '"'; 
rI: ' drni "ir ) 'l(J: cnigran-

tes coÍlo qucÍn c;lça tnolli ilr'i . u fÔr iiiJ'i5 n(l: n'r55't I "':l': s _ c:'ies (]"!?l]i-
dinhelr:o ãos eriiqrar*,e_ r,ar ,, di,.ll:elr(] t.!nbiJ lr.io \cÍ: L.( r.Iu. o ema!llnl
;;^;ã;-à ã=ilp:aá, t'>i;tririanrt'nt': àcr q'1(: ar.o'::"-': c(n -ir 

iicl,'ern.,'o r'-
Àigiunt" sahe perieit.rnenl 1 ''Lre, su a,v'rd'(ll lr' l0' lra)'{:ts tern ago

".'.àir 
rn" c,slud.:s, .rndc ,rn:.:i rla,J;: ?20ilf l.r ,rq.::r iarli rl:r'' -'{{r$00'sâ-

nã tãrla" tr. "on 
o. 76:l$0'l ':ic c'nprn rrnl: l!o-'lt'r r'r''):r r:rrr'I'r'rr7n colrl

;;;'&õit Éi-a.ntto' cutndc r'an(r. o il'nlr"i)' rl prra '.1';rr'rt' o Érmi':rân

te gabêt " DesvÂiôri zori-.. 
-,._ 

,i. it,o,it., lr";', ., rt::ni :'r j':'rr'iiilr jã não po'
de vi\êr con 5 000$Íír *.o,r,'..'', u,"'-, c')Ír 6 llí: l'rii"r " '' r_;:'r' 'iue,h'r]J
uma dileroni.) nr (orIÍ1 n' i f r,:Fl'-.)'' 'r( : í''"lr t''r ' "'' r'rto c

;;;;-;;i;i.. i;.;-':'"r.";rrr:u:nril'r. irr';" rr::jc n'rr 1L"?iI:r 'md 
íor'-

ria gera1, o emigraitrr não m;r:<lrri in'lrr linn( j;rC, mesrr ': 
ãf crrirr <ie s c-'

aizár quá csta Ácdicla ten ()-;p(,.ic dÔ r:rli11 r'rLr '.11( rt:;to' os €jinlqran-
tã" p^io agradeceL ao Or, llário Sc,'.:rcc ';rr'rn'-lr, r r(' t ç:r've agôra-cnr Pê_

ris, reuniram-se e fcr.irÍt ""p.i-'-J" 
i cni'a;*ill:' ' qairan rlai sem c'

oi,'sããtã= aparecer parar 1he a,lr'r'lec'r'r, d rrr'lr l'' i'.rc ti-nh'r t'omãrlo ê

o or. yãrlo boa.u" qiriu f'.r(-J1!, n.s i' ç' itl' r I rl'l-Ji]ji{i1a oncic naú

lecêbeu agrirdecimenl-os; tan];érr' nlio r'':1rL'!rr oi'is: !!'drc::' Íf its Para a

próxima nào s( 1i r.'rÍ ,ji.jr'('.
ír Crrvl'rrno la' Dr. i{Ãr l( -rua'.'si ii1t lr"' iludnr os

trabalhêdôles con a hiFjtórjil (14' calrê,j Íl''a c'ml;tir5' I'r!: rül'\el(:s trabil_
lhadoras devêm levêntar-se .Ôr,trrr 'li':it .'i'a: r ;iiil e1r' rio c"npr'rcn
ã;;-p;1; piaii.", -inda '.-r,r d.r i mc{:li i1r-''i 1''s::an: n'ii' cornpreÊndcr certos
arpaãton <l;r tccria, n.r c: t.1nt.í {rr j.iiqÔ i-]uc 'l:r "lonae 

rle l:sa devem di
rtàtr o pais c (.td: , n ',r,,1.'.,,:. '1, " :11:l1'n'r' r J r'çri r' (' Cuvêrnc

"ããpi"i ir^.--i.;iJ"';'',J" é;;-'. í c.;1': ''-. "tr ' 'rrrntj I ,r'çus d'rr

coiãas que os oper;rios con€,', .]trr.rr,L.i rrn i n.'). .)! r-r'r; iirils rlr_! vão pe-
dlr aUlrentoS du::ânte un anO". j: sjl-a a' .:t Lr-t||,:,) .:.r ..;ci,irr r1o l'i IS arnt,lO cO-
mo ô que c GovEr.no faz? Es,rl)11.. ulr ..rjlrlr!:c i:( i)rod,ltu- .1rc '.s operárr-
os conem - vi iiKrs vqr ta' (-.lmcjllr - {;d.l cti_ )Irer:lri(,s ír.Jria-'n , g.rrante-o9 9re
Ços d.rqu( li's lr',.:rlo't. )', t - r,l. r .r 'ju, ,' al .- '.'l .".' 41,,.rü; rn c
iá garanLi<le- 'lcI: L s.r, ' ,], í:x'l: -, t. nr ' I ir, ,.r ltr'rrs, l, r. ' nf Lrn o c,-
llaz das cgnllrr:as . a cabitx (l.rr: ,-.:Íll ..:r; dol:,lc l.,rj'-, ( nr, .ia-l con$Lit-uÍdo,
não selve pãra ,: cl trss,:: r)Dt', : ).i ii r:on'. ê r;v j Ct n]]'r. f),,'-''r'' I -',1t, c' qu" n5o
fez par+-e àCJ caL.rz crs :r,m1:r.:r; _ t, gir_, , lr.i.rrlha r, J L-rnt',/ o vcstuá-
r1o. o calçado, .r ni.ri-ei.ji r' ';r',a ::ôrit ,J( ':u:-ot .ir:irlLc'i rju. fa?cn par
tê cla comiaâ dos c1,.,:rãr;,;s,r' .{r.e 'el(- í()no:i J,.!'iiili irzei, a1ér de quê
não faz partc r; .'arar írc!:a., rrr.s :: r! .: r';::rl.: ri:rJ:e .ri ê c;1rÊ.: côngela_
da,como fhc cÍlr.rir.r.r cli,rrr;.ir_, 'ão Í,i, lii!tc o r).i'-c fl, rico, rão faz parte
o principal .1t1(:.:rt;rlqu.r..uII,e1 t!-L.r1ha(l.rl.l l-eÍi.1rre Íretcr_ n.l paDclit em
casa pa!a dag ,1: comer .i s:i , '.:: f iltic:j c r) i..i ;;!r. l'lir s relt conlraparti-
da, rlã c.rl,az ,1r ror ( r,.. t..r', .,: (.I nir. '.' '. , ', .' r,rullrr-r nãn
comc. tor ex^-.t,], , ,.c' tràr , , I iL:. .. i :.( Jcl:J l::Iia,,1 bo
lacha quadr,-rd.r e bolrc'h.1 ,le jcili c Éni. lisri:,u .()nii)rc jc,) rI'1u qu.llqunr -
de vôs quan do .rpr.csent.ir !iiír.r(. Iiirií1o: n.) I,rire-ir.. !liltLr, tilr Prato de
bó1achê reclond,i; F-r.crluliiro l,l:'r1{, l,(.1:icl,i, .lu.rdrití].1i c à sobrerc§a a bo-
lacha de á9,u.-r c ::a1 , r''io se ..or.i lrcrr ir ci,nr,js .ÔEr (; conFanhcirc que Lem
e aindà que. c'Ji1.) ,rü co::+üin.j <1:-z{.t, a, ijôrrat.lií. sí,cj.:lJstà i:t)nha úna í]spê
cial predilecçã.j rrele Lc,1:rcl'ji, rã', i 4e',':r 1!ií: ír': t r;tbirl.lrrd.r-cs tel1ham
que tel cssa f,rêdil8cçao Ir.1j;, lr{.,1i_rc\.!s.

Irm cctl.i,r.i:, ). .)r l)r..11i1:o: dc l.rlr,r:r .i. f',r,.c rrio vJo
IesolVet a.'S Vô,çia,,íj lalri-laí:n! , .1r:Jr.f r , i.-ii rÍ:rl'..1_ - I(:r.. (t1r(' c..rl_
:jvi,sa(, t.í(1r.. ('r t1.(1,,i,: (.., l' r) _ r..1 :'"r:.,. :.r1,-r :.lr: ',ir rr_
: t,-l'.t: r'.. l:.(,i:ar'. 1i! ,-,r,,t , , i,1,,., , .1"r l.
dos em êília 4Ôi - os 11u:: r:.,t.i:, r'1 .il,.ii: i,: Í.,mc e ri quc' est-5c fora do
cêbaz dâ fome forânr aliinr'rn t.r.i. ),t ,-('1r,..i .1. 1;ú ,



I
Por exêmDlor a:; canaradas abêm, que <j-uando ian con

ptat 1/4 de quÍ1o d:: m.inÍ:.)jqâ. sje irL-.isc alglróir ri;li.r ,-oml)rd d,s.c,, cus:
tava 14$00 anLes dô <]iÀ 25 o [)assa ago]..j il cltsLrr i5g0a depoig do dia
25. Utr aum€nlc ciLie ó i::{ r- acrr... tnerl -- i-- ir.i1o.},:r1. j:ic .iqSC0 eli qi1j.lo, o que ê
portanto ufi àu,'ner)t.j do í,t'-.(. i0I a.ih.t$ trr::l;in,lur: {o! rdc .omlrravain pâo
de segunda, pc:. {lx.,r1rIc r-, yr.:: dt: (.i_rr t-iiro, r.u:r j:-,,i la-1 , aílÕr_.r crrslã 5$30
aumentou m-:ls Cc lrl0. r: É :ti<iert-: (Jrl .Êii--..:,1..,1i i.;o :.(.,:i lc!tr i, resol-
ver os nos!os Problena,s. ;lJJ a,;.11:ijl'.arl'ei 1 rl,.rl:.lrrc:._;i:j a::lrÉ:i: isr,jô me-
thoÍ dO qUe eu. IlLl ?s'rtr.l .t lij\.ênr. lr C-ji (,rj rr::o-:lr:rr.:: .\,;l(r o!ijrai, que es
La l-eorir dc 1', ..,1. .:,.'v , . r '.,1,,, . ,: .,i 1..: d i1r.:ç.-s _-estáveis, c forLn,lrr c.i,r:arló i.,.) )t!.: i ;,urr.i,-.- i r,;r:, tcor-ia qúcnão
pôd€ ter o vossô urpolt, ncri tca;. ::1. .. L-.1) rr i.] , ;r .,! a, I n.ii a dljoio
de Lodds di r:Ih,'r,.r t:.rlnrt:-L::

(l (lc,,r'rní-, .,(i..riil. l.r-.,-.: 1 :, ilu,lr o:i tr.ibà,lhadíl-
res. Publicou 1)rir:r.'1rr uj Lr 1.,1 , (i-r z. r .i:t,i . irrv.:r airnt(.ari.r:; sa-
laridis, n;o ,.de h..ê- -r.:rr,t' l, .

elaborou um irabâz dtr fornc, culorj ÊiitirÇ )s ,:tt: .r ,i. r=it.:.,::os Énl Ínódta .10?, aIôm
de que os preços.las rnarcadot'i.r : f, i.-L c- ' r...,,:! (r'rle sr:i;iran en, mê-
dia 508. Por olrtrc lado, coni ;i C-rs!rlôr ;rr:"io elo e:rclrd.r, (ient,,:c (re a1-
guns mêses tôd.rs as t-rclsaS Suh,j-r-iti :1, c|,i{), err .1.5í, quer- <iizrrr, que no
fim do ano :rgueles op€:rárlos q.te q.rn r-','à;f ;0rj j,n. !()trL.r:.,r;., .icisis co-
mo agola comprariam corn 2 530$a10. lrjio Í,ú.-. (1,':ter llu,t 1ã(, de jâcto aper.
tar o clnto, Do caso de ainda tcr(iir cjrt.,, !-rrrc /.!c..i. ír.to Fassar urn.r
vida de núsÉ1r1â, ulla vidi de fotu.. E !l\i;t:cl. o rr1)s:rc, Iitlrttl.do fôiit de fo-
me, nãc, ê demagogia, nâo i, unra f iqur: d{l j r- t.tt !..:, ó l-nra re.:t! i dade que
o Povc val sentlr cddJ Jê1 n.-i: .

HA UMA SOLUÇAO OPERARIA
PARA A CITISE

Mas não hir sclur.'4..à1.1 €j.r:cs pÍr}rlem..,s? Há solução
para estes prob1enàs. Iiá unr:r .c]!.r,:] :-aD..r:r,ia.r paa.t csíÉ-s p-.oL1c$as que
nãc é dêsde lôgo a Llevcl u.ã.) ll.i.ri{]. j st r r:rr.c nós le<ejai..;i er pela qúa1
lutarêmos até ao ,_im, atê a.. ilttrr, :,,!ir,, r. \rr,.r, quá rc:;clver:á eitão
toalos os problenari aserii,tiias i,á rrlr .rrriucljo ,)ar,i .,5 Frarblera; imediatôs
dô povo. I tl r-,çãc êst: cr ,lri.. cs r:,a.r-;ji.,i -t .r.- t::tli.::tl.iL1.rros, êÍerçam
umâ vl9il,ncia rp^rt:.1 r c .ü,a dirlc..:;.r !r;,Lr-í .,s rÍ.;untct, da econonir.Is
to ê, que ês donas de .-asii ,jj.i jan. i +:c,-.r{]rlj l. j.r(: .:j iiôL.ilraalcrês e
os operãIioj u rs :jJ....i ' ,1', 1, . j. . ,'ô. 'i, L:..ir : :u"-cc l.urJ c-
xercer essa iilir,cç:ô. 

-.\da e.jLrlrrcr: .iu(-j .- (:ci..-_I i, r,. , a,,.liÍ,' Í.rê rú l,ornarem
a direcÇãc. ') Cn ...n'. ,r|1, .,'.,. ., ..", t' :.,: .,í. . \p,'nds ,r iu
ta Cas ir Iher, s ir;!,.; q-. .,, .L lr:l(. ( :-..r1 i -l .1r. J I..is, :: ru-l
theres e os homens orre tr;riraihall , .i:' ri,l::lr.i.jr a!r,'eis'r,1,j e ara niul lleres
que não são Conunist:es mas c;ur', sir, t: ,;bai:lic(rrrs - i!;ô (:spcrenr, lror'tanto que o Cover:n.) vls íêça :rr, .ron!.iLa I,ôrc, r. r ilpaiiirfi 5. t)e§fo, nên se--
quer prccisam,os dc Êsiar i1 par..iirii.:ir l, g,olilrca q'le;oive ã clâs-
se dos trabalhadcrês. Taa,.t-d*sc ,14,r co!rsc,luin+-Ê d!r,ra t.iracid que é an -
tes de tudo de org.rraiz.1çãc. al(: r-l: i,.li|r:r)r , nêr ',1Lriaüs| ,r(je cdrnpos,
na§ aldeias, os ta..rbalhiaio.êq s- .rl!,ani7-rerL p.r r {:-aerc.r :r vigi.lânci
a soble os rcubos, scbte iJs aqi;rril êycê:-,r(rr ies, s.-rbre o:: lLcrcs dos capi
talistas e exigiren, qr:e -r.rlâí .ruirl icailosr eni t-cda a pilrLe os lucros fa
hu:l.osos gue os cêpital j slra tâIr il.",.r l-r ;11ltir"r (le fo:re L ara o pôvo, co;
certêza que o povo qanhâr:ã fsrr;a, qarhará olgar,iz;rçãg e dir:ecção sufi--
ciente para impô, .ro.:',r'lê cr-iÊ.rl r.l": :r1.,;f r on, rãrj-. ÍJrr d crj.se.
Essa solueão olrcrária nic í se.;,:.. rl. .lr'icr', eaeariç50. Na ncssa socl
edade evistem to('45 rs -on,::cõ:s ::.'lr:r:...-' r.' ,) iflicor c;sc Jontrolõ
dos trabalhadores sobie a proiri(:;{r e soirre o :ors!rÍ,.),

!k-'je o no:sa :.rÍ:r rl,i.re di11htri.c ac exterior? Hoje
o nosso PaÍs tem u!:r divida exte:_n.1 ,,lLrlr:.) rr;::1Él E cor',o contrãiu es-
sa dÍvida? Qucm Íe? cotii .:Íue \) .ii.;:rji _, rl,, rlLra.s.r: Êo ncsso País?
quem pôs o dinheiro qui- 1",.,aa i::1 .l.irtiJ ii f cr.'i É greci:o avetiguã-
-Io, é precr-so in.l1(-á-1.r, Â pre,.:ir r- p er,.r?i-)o, ê r.recieo luzilã-lo.Es
sa é a üsica sqluqãc) r,ar.r a i r-.' , ,.-> r r,.1..r soJuiãr: pcssÍve1.



I

Ir iil t.r trigc, no nosso pêÍs c o pão É caro? .I!as po.
_que é gue não s^-frodL,z trigoi pcr.1u,. i,,Ii,., ;= lrtiiúna,o. Fsrjo Jban
OOnãctosJ POIquc C quC Js rôS. rvâs guc q,rjS(.rdr.. r..tirar À(,s -,rmp.rnesoãnao foram culiiv.rdas? tcrquê E qu. não ex:istern lnstrurettos ne'cessários,pala que os camitonese! cultivem a ierr:ã e f: ríjdt,,: arri parJ êiirientara indústria? porque õ que essas,coisas são assim: lorqie ê r.ue não hábàcalhau no merca(lo e hã nas práprias org;rniz.1çõês rl., Itstaal() ? porque
ê que não êxistê b;Ltata ou a tatêta "rr_á'".r;;,-i;;"àc cfa .,.,r,á a ifo-drece! ? Porquê é que não se poCe vendel ,,o n,r.,.o t,r.is s;rp:,rcs bará -tos e se pode vender aos russos ? porelle ê qur: Ião se ptil.. ,,estir ur,camisa por menos de :q0$00 ,-, os inqleses v..a.,n por t0g00 ,.

São estas coisas qu.: vocês tãm cje Derq.ontitr, quetodas as mulherês trabalhadoras deven perguntar. e ,;r. ic,uÉr.rrm peiguntar, se souberem f_iscalizar:, se soubelcm ercrcer a vrrssa vigllânciã Iconcerteza que o Govêrno não terá apoio, (:onccrleza qLie o c.i]:âz da fcne ê um cesto que e1e terá de l-e1,ar- para co... con",=it_iz. q"l-ra"-"ãárDs vainos delr.ar iluCir nem pelas cnnasLras da fone,ncm peio cabaz dafone, nem pelos pacôtes dos decÍeLos mla, vdmos encontfar a:.jo1Lrcãoai)nivel do nosso bairro, ao nÍvcl .ia ncssr fãb.tca, o ro nÍv, I dc iodoo PAIS quê pcrmltê resolver.rs drficuldàdcs do nosso uovo.
H5 fome 'l Há cêrtamcnte, f ,ra quem ? 1.,.*d os quct-rabalhan. Não há fome pata todos. os ricos nàc têri iome. os ricoá ãcsê preocupam quê os medicamentôs custem l5t mais caro . Os ricos nãose pleôcupam qr-re o pão de segundar subisse 100?, porque eles só comêmde prlmeira. Os ricos não se preocupam ,lue a rnanleÍga aumentassc 44$i_lcm quifo_porque eles já conriam a nonteiga - qualquci oreço i.ue scjJ.Entao o Govêrno toma medidas cort.r.r o Fovo c 

_não_tora 
tneji.t.s contraos capltalistas, contra a CüE r. coni:tà os Mefcs a quem vêi pagal, vairêenbolsar das Indústrias quÊ possujam, a qucn vai ieenbolsat- ás .rqo.:.,que tinham depôls de seren nac-ionalizaáas i então afinal quor,: vai p'a-

?:I i"t" tudo ? Vão pagê.r os que 6empre pôgaram e os out.ros quê nadatlzeram, que nuhca trabalharam que pareciam que estavem na nó de bai_xo, agora vão passar a dirigir.-;ôs. Vanos apertar c, cjoto e efes vãoararga-Io-porgue nestà sociedàde r,nde alguóm apérta noutro lado alar_gà, nao ha possrbiljCêde de rpcrr.rt. p-rr Lod,.<. N.1s dc.,-j rr4r).. l.loptdruma po1Ítica diferente. tarnbêÀ gosr-airos a" p"iitiÉ. ãà .,,nto , gosta-
mos de apertar o bandulho dos capitalistaaj 1l;. que .lejt-eÍ,i pelü boca
O quê roubaram ao povo. gosti]:lios de alrcrtar na "ãdeio o l,:,scoco doscapltallstâs, até pagarem o que fizerãm ao povo, ,.ru a.r,,ri-,í,r.-ó" qr"
comete-raln, as mull.prcs qr e vi.larJr., cs I r.rl rlhJLjurc. .Í,te c".ocrr.rmho desemprêSo. Nós tambóm gostaroos Cess.r pc,IÍtjca. O cinto serve pa-ra enforcar. o cinto sêÍve parê dirigir, ;u" É ;;;r; a classe alos capitalistas. não ê sobre a classe co iosso povo, não õ,otr. ás ci.iises trabalhadora§, não é sobre os nossos operârioJ; nem é solrre as
nossas mul.heres.

É preciso c!ue as mulhercs !j,-. lcvanl!n, .l,Jc sc or-
ganizem, que tenham a conciência do, quc vos .rsl.reLa porque certaírcntêos problemas tambõm vão comeqrr i s'urgrr c,m c.rja.Qu.tndó há lutas na sociedadê t.1mbém há cn cas:l.Os maridos nluiL.ts vezes não coml,rcendcm o qüc
é que se está a passar e penseln que a mulher (lue antcs galtava 100,está
dqora a scr pôr,iul;Í j.r, porquô qJJrJ I5C (.vdo ^om(çar I sur-ir as d^sinteligênci.ls tloméstrcui, vão começ:ar â surgir os problcnas, es difi-culdades, os filhos clue não pode_,m ii para a àscola,_vão colneq.rr a slrr-qir problcm.rs l 'rqLle or Íl tlrôs n(r, ijc.lllor puLr m comr.rJr .ls r:r rsls pltrrllcf, V,ro Cônq( Crr I s.rrlLr [.rdos o: Jt.Li,l\.r-s dôróst.cos - n.]o v.lo .on-certeza anoar r J,àn.a lJ com os companheirr)!; - espelàmos tambéFl queeles nào taçam d mcsma colsa - mà:l o ccrto ó qLitj dentrô da famÍ1ia re-percute-sc a Iuta de classes nitr sociedade e se a nulhêr nJ() tj.ver umJ
conciêncid el.vddd dos pt.oblLlr.r.. L. s:. í- .1. ,..n rrL.rL,,rd..,L r,.ro,-,v,.t t* |

bcm uma concrqn. i,.orll,l,.,,r.1, ,J: ,i,l..st^/.... ,' I,,.,r..n cJsd ..1-(. címc.cJ
à_balburdaa,-à divrsao, aquilo que o injmiqo .Jucr. IsLo ó, quo todosnos dndemos J bulhJ n-r.r c1t. L.rnr..,. I roJ,.r ,.xt tot.Jr.



As medidas do-(.lov(.rno l_tocinlista, niro servem ao 
_

povo, e devemos í)Lacá-1as com vccmônci.r, a.ro*.ri ã.iÃo..ar:á_las. ria_ta-se de itma cambadà de bandi.lo§, Lratalsc, O" inaiiià""* qlre itu.ii -
::T:'9o"o c qrre náo tênr "rgora si.quer o a!.oio dr ca:raCa que or .rpoiou.lt e àgorJ .

uevêmos !r!.r persjstentes n.r explicação ao povo,d(rs müdtdis qLrc hj \_íuc Lônl.rr.
N,;o hir)-cLor,s rtr.,r.) L,r

l,ll::.f:-rl:_6..qun. i,: fI..,-r,,, i-r" i [,.], ., " =--,]:;:":":ll":;,\qp,Lorr5Lus. t\(1., nr mdoJjn!r: pJr, r*zer ,,rt_.lLt^.. l:nt..o 1.._'r.1u, Licoisas dc Iuxo p.rr.: os c.ry.it-Ii _r,.,.. N;; i,.; i.,;,:l ,,.,;: ,,". vc::l rrnr.,lIlnt,rc nor.luc ó quo hj ec(tê pJr,, ,. r.riãr, ,-,.r"h',r,-;:', ." q-. njs .-i .banos colocar as ccisas .ern rlois .,,,nI,o;,t;;i.l,;o=,-uo ooro e aôs inimigos do povô. porque é que os int.r.isos d" p";;-l;ào-;o;:o".:.':-."'
povo nadit pode ter ? A quem d(-,ve er{igjr-cc sacrificíos I

À ôü.'fi sunrprL, ca !cz. ,. qrJlrn nunca vivcubem ? À quêm_sempre vivleu maf. ? À nô9 ,.rio ,.r.. i.,âo exigir sacrifÍcl
?::.9.-::.Tifi.ios-quc nós estar,ros aiiposior-ã ""i"ànti., í: o sacri!rcro,que impoc a 1ut:1, o s.:crifÍcro de luLdr 1,rr,, u"".a.. Nio ,:;tã
:9.s_-dispostos a outro tjpo d,, s.,criÍÍcios. f: ,i."-"ià"'aifíci f : jc.fr
:|r9i:-Tl! umê vidê Lamt,ónr de 1uta. por.jue estas medidas, náo só---'nao contarao cofi o vo55(]:tr/
,{eá 

"r 
;à-iã"çã"; ã, ;;-;; ;Í:' 3 ;?::,:":,':,::l :',j:'':';"1;1":?": :, ::fra a cacos,.todas as leis que são feit"eã círntrd e1.r e to<las as cias:ges quê êlabor3m as lcis .:ontrJ c, I,avo.

SEM ISOLAR, ESMAGAR OS REVISIONISTAS
O SOL NUNCA BRILHARA

PARA A MULHER TMBALHADORA
_ euem 6 responsável J,(rr t,tdo rstô ? É o covernoSocialista, ê certo . mas não só o coverro sc,ciafisia. são r;;;;;;_

l^:1"-::-l_1"9i.:as, pelo estado a q"" ."nar.iiuoi-i-iàiuo ..o,lon i. .sêo regponsavej-s antes do tua1o, sofiretrrdo e ac1F.a óe tudo, os quevôs lludiram - os sôcia1*fascistas r 
"" pil".ip.i, iii^igou do povo.ForarÍr eles que vos disserarr que so vos .rliai-:jeis ao mfa, 'iinúeii -os'

li?l]:::=^:.: lvi.r.i.. r-or:rn "tcs ,1,c ,.. .i...;,.,,,,-que nao devian
:::::".:: os operarlôs con os carnpon{isês í ,,i.]s .lue de;iam aliar_se,osoperârroii com os ofici.ris do MF^, Fo):arn eles <lue vos disseram, quenao dêvlam a1Íar-so os .rn.f,r:artos conr os soldados, mâs gue deviam a-liar-ge con a escumalha Lrr.g.re=a que dirige a trí-]p.r. I.,otàm eles quevi - '-jsseram que nJo deví.i! exigir reivindicaçôes, porgue agora
:-l:Í:^:::-r" io Soclalismo, porqúe agora estavamos .r construir uÍrporque rqora eÍa preciso êra a bât.-lIha dâ pÍodução. }iquanc,ô o povo quorld, qrrcrla.avançrr, qucria 61as._rf, querid orqan1z.lr-sê, foram cl(.ai oriê sê levarntarar. côntrir nós e se l.evallLaràmcontrà as nu I l,cr( s rrabclhadorãs-

l1 nrpciso que saihên]os cncor)LrJr a)s rossos Drincrpais I nimigos " Tc.os ,./áric,s inirni qos , m;s'c;;;;;;; ;ã", ;;;i;rr;álnag esnagarmos osl revis 1onca, as murheres 6r.5o11-ru6,)r1lt3s' 
d sua-idcolÔgid c a sua po1Íti--

s"i _."I;; ;;;i.;;à;;:":i::.'3'§1,'ilil"'!l ãill3"la.i,"iãl': oo
5or sêr\r s,,mprc Far.r os que vivem a, "ru "*pi"i.liià._"
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_- O que fi?êmôs aqui hoiê, estar Reunião com as mutheres trabalhãdoras, na guâ1 tenho um gràháe orgülhô Ce t"r priti-crpadof.e uma Reuniao que deve ser histórica no nolsô Fârtido; quêdeve estimular todàs as nossôs mulheles trabâlhadoras, .: lev;rntárem-se onde guer quê estejâm; esrôirm no part-ido oL estcjam fora delã]
ou -ar.nda nao Lenhan chegado d ela, nos bairros. nüs fábricas, emtoala a parte, as mulheres trabêIhadoras, são neste r.onênto umâ cá-nada de vaDguârda, são elas que vão encabeçdr essàs lútàs.

_ !Ías vão encabeçá-1os sál,re quc dir(lcção ? Sobrea-d1recção da CIüsse Ol,erári.l ? Sàbre o clirccçir doi ,:omunLstas ?Nos cremos que sim . Ou r,ão cn,--alLcçi-1ür r..Lt c a tlr ru, §âo Jir burguesla ? N6s cremos que não.

VIVÀI'! ÀS Ii,ÍULHERES TIÀÀÀLHÀD.rr.i,â.§ :

VIVÀ À CIÂSSE OPERÁRIÂ :

vrvÀ o Povo :

ABÀIXO OS

MORTE AOS

MORTE ÀOS

VTVÀ

VIVÀ

vrvÀ

TRÀIDORES:

RENEGÀDOS

rRÀIDORES

CLÀSSE OPERÁRIA I

DITÀDI'RÀ DO PROLETARÍAT}O

COMUNISMO I


