


É NO DI§TRITO DE LI§BOA, QUE A BURGUESIÀ CONCENTRA
O GROSSO DÁS SUA§ TROPAS

. À Rêglão Mllttar dê l,lsboa ê f,ormada pê1os Dlstlitos dê 
''lsboa,seaúbal, santaráÍn e ôlnda parte do Distrlto de têirLa'

Estes 3 Dlstrltos e alnda a parte dô outro que fazem parte da
Regtão l4i.1itar, são lnportantes Dtstrltos. onde §e concentra â parLe
mals avançada do Proletar{ado, com ricas tradições de luta como é o
Prolêtartado da Cintura IndusLrlal de Lisboa.

TaÍnbón nestea Dlstrltos e prj.ncipalÍnente nos alo Nortê se concen
tra um grande número de canponeses.

Devido à sua lmportância, a burgiuesj-a concenLra no Distrllo dê
Lisboa o q:rosso da€ suas tropas. Para podernos fazêr ufta ldela roal§
prêcisa, poderêmos vêr que das 40 unldadês prinelpals que fazeln Par
tê desta Reglão l,tl1ltar, 29 encontram-se no Dlstrlto dê Lisboa' sendo
22 dessas unidades do Erêrclto, 5 da ForÇa Ae'rea e 2 da Mârlnha.

Estão tanbêm aqui no Dlstrtto de Llsboa as Dlr:êcções das prlncl
pais Armas - o Quartêl -cenêral da Região ê-ainda as alivêrsa§ repartL
ções ê sêrviços buÍocráticos perLencentes ã maqulna oprêssora quê sáo
as Forças Àrmaalas da Burquêsla.

Às prlnclpais Àrmas que estão no Distrilo dê Lisboa são as de
Cavalarla, Àltllharia , fnfantaria e ainda fransmissões e Engenharla'

Também nô Dlstrlto dê l,isboa estão aproxlmadamence aquartêlaalos
cerca de 2o.ooo homens nos Três Ramos alas Forças Armadas, podendo es
te número aunentar con a entraila alê novos recrutas.

De sallentar gue pela tmDorLâncla quê a burguesla thê dá e ta4
bém pelo papê1 quê têm vlndo a desernpenhar, é nô RegiÍnento de Conag
dog que os míl1tarlstas centram as suas atenções.

Este Regimento, conposao por cêrca de loôo homens, iornan um
corpo operacl"onal de ellte, que têrll desempenhâdô um iÍnportante papel"
para a burguêsla na repressão sobre o Povo e a classê operárla e eÍh
Partlcula! sobrê os comunlstas.

Fol no dla 28 de Mâio de 1975, que os Comandos, cohandadlos pelo
fasqlsta Jalme Neves, na â1tura "alemocrata" - êssim thê chanavan os
social"-fas cj" s tas , que cornandou tôalas as operações que visavan anlqul
lar o !{RPP, lnvadlndo e prênalenaio cerca ilê 50ô camaradas nas nossag
sedes. De sa1lêntar alnda quê o ceirebro desta operação fo1 o soclal-
-fasclsta Varel"a Go&es. que nrun dos tão falados plená!1os dê Tancos
propôs a dlssolução do MRP!.
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NA LUTA CONTRA A GI,I§RRA COf,OI§IAL.IMPERIALISTÀ, A RPAC
DE§EMPENHOU UM PAPEL DE VAIYGUARDA E ENTENROU
O COLOIIIALISMO PORTUGUÊS

Poi sob ás juslas palavras de oldêm ale "façamos Guerra
nos Quartê1s ã Guerra Colonlê1 lnperlallsta", "Deseltemos em
Mass-a e coÍ Àrmas" e "Nem hais um EmbaÍquê I Rêgresso dos soldg
ilos", que os filhos alo -Povo nê tropa e com ôs cômunistas à ca
beÇa, travaran uma hêrólca luta conjuntamenl€ coln os Povos ir
mãàs'das coldnlas e a ÇIasse operária e o Povo Português coE
tra a quelrâ, ô côlorlalismo e o neo-cololria1i§Ínô.

'' Em resultado das ResoluÇôês, da§ dl
rectivas e doutras decisôes aÍ apro
vadês, o I'lovimêntô dos Sol"dâdos e Ma
rlnhelros deu um granale salto em freã
te e todo esse labot oo1Ít1co da I
Confêrência culninou não apenas numa
recusa colectlva - nas cono umê fecu
sa nacional aos êmbarques Para as cE
1ónias.
A RPÀC enterrou ô Coloniall§mo Portu
g:uês, ainda que existan alguns reE
tos em Tiinor. "

(palavras do caharaala Ãrnâlilo
Matôs na sessão de encerramento
da rr conferêncla Nacional da
RPAC )

Fol com êstas breves palavlas que o c.urarada Arnaldo Ma-
tos de forna clara e sintética fez o balanço da ]uta travada
pelos soldados e marlnhêlros, dlrtgidos peia sua organização
rêvofuelonárla, a RPÀC, contra o coloniallsmo e a guerra'

Àntês do 25 de Abr1l mesmo durante alguns meses 1o9o
apôs o goLpe de Estado, os sôldados e flarlnheiros apenas conse
gulram organizar deser.Çõês lndlvlduaisr nunca tendo tido ale
al um carÍz de recusa áolecL1va.

rol no dla 8 de Janelxo de 1975 que ôs solalailôs da Compa
nhla 49lI dê Espinho, levando à prâtica as dêcisôes apf,ovada§
já ern outras unidades nos plenários, recusaran servlr ale carne
para canhão, fazenalo frente à repressão dos paraquêdistas que
se êxerceu sobre e1ês, como ainda coflseguiram isolar e alestnas-
carar todos os opoltunistas quê com bonitas palavras querlarm
fazer efiúarcar os soldados pala Angola.

À poslção assuftida pelos soldados do Batalhão de Êspiího
fol o lncendlar ala praalaria, pols outrá§ companhias, tanto as
que se êncontravam no Continente que exigiam o fim dos eíibar --

ques e o regresso dos soldados como a1!da a§ tropas que se en
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contravan nas colónias exigiêm o fim dê guerta e o seu têgresso imê
diato.

Estas lutas atingiÍain o seu arige .eo a jusLa lutâ txavaala pe

1os soldados da Poiíc1â M11ltar.

Pela pr1lflelra vêz uma parte do exérclto 
'la.burguesia' 

fornada
por fllhôs ào rovo incorporaàos ã força, ousou -'iescer -à t"t, d1Y:1
g.. a sra jústa lutâ ê orqanizar uflla enorme manlfêstaÇao gue .':tg
Éeu da oarie dôs sol-dados e marinheiros de outras unidailes ê aincÍa
ã;-";;";;-;;.;á'lã-ã àã lo,o qru se juntaran ã manlrestação apôi-
analo côm todas as forças â iuia traváaa contla os ernbarqúes e pelo
regresso doa soldados.

Toda a burquesia, con êsDecial destâque para os soclal_fascls
tas ê neorevislonislas atacalan a luta dizêndo que os soldados e na
rinheiros faziam o jogo c1a reaccção e que ao estarên a lutar contra
os embarques estavair a impedir o regresso dos soLdados que se êncon
travam nas eolónlas.

No êntanto os soldados e marinheiros souberam dat_1hes uma

justa resposta, alesna§cârando-os e isolendo-os o qúe levou " S1]?,:?
ies oportünlstas depôls de alesmascôradâs as suas posiçoês reacclona
rtas ã neocoloniallstas, se viessen a finqir anigos dos so1'lados e
ufrnrfu"á" o apoio ã luta para depols a terem traÍdo úisêraval-mente '

roi atr:avás desta luta que os sÔl'laCos e marinheiros ficarâÍl
a conhecâr melhor o que êra o revislÔnlsno e viran também quem eraft
os seus amlgos e quêm eram os falsos á.fligos.

A PAR DA LUTA COI{TRA OS EMBARQT'ES OS SOLDADOS E MAilNITURO§
IRÁVARÀM YITORIOSAS LUTÀS CONTRÀ A REPRESSÃO
E O MILITARISMO FASCISTA E SOCIAL.FASCISTA

A burguesia para 5e podel' servir do exélcito como supolte do
seu estaalo colrupto e cono máquina oara oDrini! a classe operarra
;-; ;"";; neàessita de tei umas fôtças armadas fiêis-e obedie!
tes . Para isso a burguesia Precisa de áxercer a repressão' alrg
vái dos nilitaristas é dos v;ndidos , sobre Ôs soldailos ê $arinhei
ros para os nantêr ne "oralem" d.ele6 .

No entanto os fl1hos dô oovo nâ tao?a semprê ousaran lutar co!
tr" ã-tàpiã"iá" e o nilitariimo fascista e social-fascista e foi
dlrigidos pela sua organização revolucionárIa e com Ôs coúunistas
á-;;É;;; ãue os soraáaos e'marlnheiros alcançaram vitór1as'

Foraln as lutas por nelhores coodiçôes, ÔrganlzanrlÔ levantamen'
tos ale rancho e lecusas ãs formaturas. foran as lutas pelo aumen -
tã aà pta, pois enquanLo os oflclais ganhalr' una nêdla entre os
quLnzê e oi vinte contos os soldados e narinheLros co!
É1nr.^ u ganhar um pré de rnlséria. Poi a luta pelos tlanspoxtes
õiãlüítã"i'ãáÀ a 1da ôrganlzada para os -cornboios onde aÍ se recusa
va o pêgamentô aog rirnetã! ã-tãi ta*lé* 3tnda a luta pêlo aba!
xamentô do tempô mílitar obrigator:io.
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Para quê estils Lutas fossenr vitor:ioses os sÔlCadÔs ê arlnheíro§
tiveram-que-se ôrqanizar u iài o nt""o Pârtidc a ê'Ôontar a orqanlzaÇao

e a fortna das rêger. 1;"t65 6ç'ianizaçôEs êr1nr 'rs 'omttê§ de sÓldàdos e

ã..,i"úáii"" i!'zremente e1êítô; c revclliveis ú 'rr:ãlquêr onento'

lerante estâ situação imDosta pelo lêcvirnêntc' revolueionário dôs

filhôs dô Povo na tlopa, o" piéneti"à de un:dade' a fÔl:ftação dos 
- 
com!

iãi'-ãã ,àràãaá" e ,nar i-nt,e i.c's , a r:êcusa aos einbar.gues ê toalas as Iutas
Lravadas dentro dos qu.tt.iil'r'o=ti, " navtos Ja bu::quesia' esta ven'lo

;;;';-;;p;;;;il Àã mo.e,''co nâo '':^a oossíver tô\'e que rrraniar outra
iãi^ã áà'ã""p"retar as futas tLavadas ' Para ísso tevê dê recorrer aos

bufos e aôs venalialos - ou tã"iãi-ftucistas e necrevisionistas fazenclo-

-sê DasÍiar rror amlqos dos solcados c marinheiros e 
'lêfensores 

das suas

;;;"!?:i; íã; ?'i;;;;*-; ;;;-;a;;"' êssas mê5nâs lutas levando à pr!

"ãà-ã 
ã-ã"piiiãaà-ãã- à""""uJ 

-à.-"á1.i.A..= e marinheiros ievolucionários.

A tr CONüERÊNCIA NACIONAL DÀ RPÀC

E O GOLPE SOCIAL-FA§CISTÀ DO 25 DE NOYtrMBRG

Durante os dtas 8,9, e 22 de Noveinb'o, realizou-se algules êm

lr.uoal-ã-ii-cã"rãiã".iá ll;rcional ca RPAC, realização de êxtrema lmpor
t-áncia oara o movimento l.r''olucionário dos soldados e maÍinheiros coÍÀo

;il;-;"ã;-; áo"ã, 
-"ãã -ãa- r.:i io1'crtante pelôs resoluções ai aprovacas '

ãomà a,inaa pelo iacto clestâ rêaiizaçã() tàr constituido Úm marco Impor-
tante na organtzação dôs soldados e maril1lleiros'

os documentos que aÍ loram aprovacloe ,sen'lo todos importantes'dê
,.,r-". ".ii""tur 

o dó "apelo à Ísquer<ia" do camàlada Arnal<1o Matos' o
dó aiÀamento da classe oàerãri" e ainda ô que se refêria aos"suv" '

foi na II CônfeLência da ,RFÀc que o canai:aea Ar:na1do MaLos na

"r-r" 
lntàiven"áo n. ="tsão de encerr:amento, coio'oú claramênte a lmpor

;ã;.;;-ã; ;ià;;e operária tomar. eonsciência da tomêda dÔ podêr'porque
com o agudizar da crlse aa-à"à " burgr'1êsia sê encontrava' o pais esta
va à beíra da guerrâ civil . o camarada disse na sua intervençao'

,,O país está a um cabêlô da li,lerra civil... A crise econq
nita profunda que atravêssa a sociedade capltalista atin
giu ua ponto para a quaL-não 1'á-PaIeaLlvos que cheguen'À
bancar!:ota ecõnomica está ai' NâÔ é rnna coisa para o ano
que ven é úma coisa Pêra este ano"'

Ta1 como o camarada previu, trris dias de!Ôis do encetra$ehto 
'laconferôncia os social-fasc.ist_as àêsencaiearam urr golpe cont.a-revolucl

onátto, qoa teve como pÍincipal consequêncla a-Percla dê liberdade de

ã"prããáaá-ã"à 
-.ie ii tinn" "ido i^po"i. pelas 1útas t'ãvadas pelos-so1

dados e marj-nhêiros nôs quà!tê-ls, e que ela]n os PlenáriÔs de unj_dade e
âlnda servindo-se do pretexto cJo com6aue aos go]'pistas, a burguesia a

"ãrr"" a"a os órgãos dà vont;rde t'opuLêr dentro dos qualteis' bases e na

;;;; õ; ãraÀ- ós 
- eo*l-tés de sorclados e marinheiros I ivremente elêltos

e revogaveis a qualquer nomento,

De §allêntãÍ êinda que foi depois do golpe social-fascista 
'le 

25

de Novembro. que loala . oii.1.1ug"^- fascista e social-fascisia' êxpuI-
gouÔsnossos.c.lmarada§dasuoidade.lalegâncioocÔmbateaosgolpislaÉ.



etquanto estes alavam toda a côbêitura aos soc1a1-fascistas que parti-
cl;atam actlvamente no golpe através das suas organlzaçoes reacciona-
r1às como eranl as ÀDúS CDÀP, CDEA êdtre outlas e que ainda hoje qo
zan de toalas as legalias dêntro dos qtlartels.

O íRESISTÊNCIA'E O PAPEL QUE TEVE NA ORGAI\ITZAÇAO

DOS SOLDADOS E MARINIIEIROS

. o jornal Resístenci.a teve uIB papêI muito importante na organlzg
eão dos ;oldados e &arlhhêlros, gendo ainda un agitador e propagandis
ia das lutas alo Povo e da classe operár1a cômo ain'La 

'las 
outras lutas

que se trâvaram na6 outras unialaales das Forças Armadas 
'la 

burgüêsia'

foi atravês da criação dos circulos dê leitura do Resl§tência
que se comêçaram a formar'os prilnelros núcleos de -orqanizaçãÔ-dentrÔ
áos quattelá que alepressa se êspalharaÍi pelas unidades 

'los 
tles ra-

nlos das Forças Armaalas.

Fol talibém atrav6s do Resistêncla que os solalaalos e narinhêiros
alentro alos quarteis conhecêran melho! a polÍtica jusla daquele§ que

""^oaa 
o" clefenderan, os verdadeiros cÓmunistas e-ainda pude'am unir

as suas lutas às lutas mais gelais do Povo pÔftugues'

OS SOLDADOS E MARINIIEIROS E O CONGRESSO
DÂ FUNDAçÃO DO PARTIDO

o cônoresso da fundaÇão do Partido cÔmunista do6 Trabalhadores
port'-rqúeiãil- iãI-u^ã iÀãtiàação ale extlema importâneia para a classe
operáila ê os catnponeses, pai. os soldaalos e inarinheilos e para o Po
vo trabalhador.

Para os solalaalos e malinheiros eshe congresso náo foi nais ulll
congrêsso que se têallzou mas sim o congressô onde se fun'lou Ô verda_
deiio partiao da classe operária, o Partido comunista dos Trabalhado-
res Portu9uese6.

o conqresso da fundação do Partido trouxe profunalas allerações.
das quals a princlpal é a iransformação do eírcu1o que era o MRPP num
vêralaaleirg Partido comunl§ta.

Tambén a organizaÇào dos soldados e marinhêiros sofreu alLêra -
ções profundas não s6 nó aspecto de organização cono ainda nâ sua ex
lrui:uraçao.

A organização ComunisLa das ForÇas Àttnadas deve rêtirar todos
os enslnamentos ã levar à práLica os documentÔs aprÔvaalos no codgre§-
sÔ-
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PERA}ITE O AGUDIZAR DA CRISA NE§TE ULTIMOS 5 MESES,
A BURGUESIA TENTÀ ANREGIMENTAR OS SOLDADOS E MÁRINHEIROS
PARA OPRIMIR O MOVIMENTO OPERARIO E CAMPONÉS

Est,:s cinco meses cêracter i z araÍn- se pêio agudizar ala crise eco
nomlca ê polÍt1câ do slstema podte ê corru;to da burguesla.

A desvalorização do escudo. âs mêdida§ anli-opêiârias e anti'
-popu1are6, aprovadas pelo Governo, êntrê outras, moslrám que o Go
verno rea,:cionârio do polt!ãc Scares já não consegue governar.

No Êntanto ê pêrante o âgudi?ar da crise. tem vindo a crescel
urn novô arrgê do noviúento operário e camoonês.

As lútas contra as desintervenÇões, pela semana das 40 hotas
e peta aplleâçãô dô contrôlo opcrárió, a luta contra o desempreqo ê
contra o:regressô dos patrôes, ás lutas nos campos contra âs desocu
pações da: terras, as lutas nos bairros conlra as desocnpôções das
casás e cDntra as nêdidas anti-ôpêrálias e anti-Dopulares decreta _
das pelo ':;ove:.no .

Gra::rdes sectores operários estãô em luta ôú vão entrar em lu
ta, como os netâliirgicos, passando ôelcs sectorês da pequena burqr:ã
sia como ôs bancários, o comô::cio .lue entre outros se prêparard tam
bém para travar lutas inpoatantes.

De saiientar aqui o Dovo atlge Co movimerilo estudantil que se
prepara plra entrâr efi qreve contra os exanes e ôs decretÔs reacci
ônárfos ã,: mirtlstro Cardi.1. Do ensinô supe.rior ao en6lno secundãrIo
os êstudalteij unem-se para avançar na luta e alcançar vitôrlas.

Nôs camoos os eamponêses resistem ãs desocupacões e aos ata
rlues da Í,rscista GNll e dos soclal-faseistãs do p"C"í que têrn traidõ
as lutas dos câmponeses de resislencla às desocupaqões e pela apli
caçáo rla reforma agrária camponcsa.

Perrnle o novo e iillpeauôso au:re do morrimento operár:lô e poFu
1ar, e o âgudizâr da erise êm quê a burgue:ia chafurda, est.a preclsa
aiê exê!cer a repressão e "disciplínar" os solalados ê maxinheiros,
julgando assin poder domar o êxêrcito e vô1tá-1o contra o Povo.

Pêrl lsso a burguesia f,oiRou as stlâs medidas aprovando o RDM e
CJM fasci;tas com aLgumas alteraÇões. para piox, pois os soldados e
naÍlnhêir,ls conreçan já a ver o que são êstes rêgularnentos, a que a
burquesia chana de "democrát.icos", que mats não fizeram do que ag
mentar a repressão ê a discipllne nos quarlei.s n basês e navios.

Pare ficarnos â vêr quais as lntênções da burguesj.a e as mêdi
das tomad?s em rclação aos tr:ôs rârnos das Forças Armadas e qual,s os
seus obie:tivos, ):aétará vermos que nos ultiúos têmpos, a nivel
inílltar,,sô se fala no plano dê "rêestrutuÍação das fôrças Àrmaaâs"
que não é outra coj.sa do que nais ::epressão sob!:e o Povo, mais fo
me e miséria, aumento de desempr.ego, pretendendo a burguesia supe-
raa a crise êm que sê encontra através da fcrça, sendo tudo isto
feito em oome da"Collstituição" quê revisionlstas e neorevÍsionistas
defenden aon unhas e dentês.

À bLrrguesia ao apre3entar eslc plano não sô vlsa o ataqúê so
brê o mol,inênto operário e campoíês tue se levanta inpetuosamentê,
como ãindf, á un at-aque ã Índenôn.lencra Naciôna1. que fasci-gtas e so



cial-fascistas di zêm" defender " , suêndo se propõe a constiLuição de un

corpo mlsto com lrÔPas da llato,

De entre ôs diversos corpos a constituir dcve_se salientar o

corpo de "batal.ha" / espêcia1úente treinadc c equipaLlo Õom naterial so

iinãf""áo ãu" ".tã ão^potto Delas i:rop'1§ de elite..coman'los - parâ

!"ãáiut". j e fuz1leiros.,- e serão colocaàos ncs rJrjncipais Distritos
operárlos e canPonesês.

Estês cotpos sexão forma'los por lroPas operaclonais e por nêr
.enáriãi ora ""'tão 

a ser recrutadoi e pago= a peso de ouro encontran
do-sê jâ éerca de 5Ôo no Reginenlo 

'lê 
ComancÔs'

Aos nosso§ eamaraalas incorporâdos à força no exército da burguê
sia cabê-1hes o papel lmpoLtante de neutr'alizár o exérciLot unlndo a

"i. 
ã-.ãlã.ii aoà ?rtnos"ao povo nâ tropa, dênunciando os objectivos

da bulguesia acl prêparar: estàs iorças e ao r(esmo tempo recusando_se a

i"ii pá.u . .r.r" p.tã repririi o poío ot luta quando thês for orileoado'

AS TARETA§ DOS SOLDADOS E MARINHEIROS

PeÍante e sÍiuaçãô do agudizar da crise em que a burguesia se
Iriocura sêrvir dos soidados e nêrinhêiros Parã reDr'inilen o movimen-
'to operário e c,amponês, e corno consequôncia int'en§ificou_se ê rep'es-
são nos quarteis, bases e navios, e ém q"e todos os ÔpoÍlunlstas - 

des
ã;-";";.;i;i;;i si.ai á "=cu*"rna 

neoreviÁionista que sritam "Àqui'de1
iài ,", .í o fescismo" ou " não se poce luta! e c melhor á os solda-
dos e narinheilôs obedeceren", quais são as târefas quê os nossos ca
maraalas na tropa devem desencadear?

Êm primeiro luqar aos nossos carnaradas cabe-lhes o paPel impor
tante ãã ;;;f;;iit;;-" exércit. da burguesia, recusando-ce d rcprimrr
o Povo e dênuncianalo juntô dos Éoldaalos e úarjnheÍros pÓrque e quê

ãrãà ,aã à.""^ ""i, 
pátu * rr. e quais os ôbjeclivos que a burguesia

prelenale ao te.tar ritar ot filhos dÔ povo na iroPa contra o povo '

os sô'ldados e ma! nhêirôs com Ôs nÔssos canaradas à cabeça sô
devêm ter uma posição que é a da recusa en §alr pala a rua! rec\lsan-
do-se a reprj-mit o porrô colocando-se a seu 1adô ãob a direcção da
classe opeiária virando as armas contle a burguesia'

EIlt sêgunó.o lugar divulgar o marxismo_ lenini smo deEtro dos quar
teis, basês e aLavios, e êornbatel o revisionismo'

Ôs nos§os eamaraalas devem dar uma grande atenção a esla Larefa'
pois os mititaÍistas - fascistas e social fascistãs sempre impeAi'ôm
'o-ãi""rquça" do marxi çmo- Leninismo-naoi smo nas unidades o quê pêrmi-
tiu que-oà levlsiôristas conseguissêm l-Iudir os soldadÔs e n'iarlnhei-
iãr á ai"aa hoje consiqâm mànLer 31qúma infllrênci'r sobrê eles'

Em tercel!o lugâr os nossÔs camaradas 
'levem 

iltensifical a pro
paganala escrila .

A burguesia vai tentar fazel de carne Dala canhão os sol'la'los e

marlnheiros potlalo-os a rePrlmir (r Dovo- Àos nossos catnaladas 'abe 
ên



cabeça! todas as lutas contra o miiitarismÔ íascista ê social-fascis
ta, àenunciar as tentativas da h'irgucsaa 4e arlcqimentar os solda'los
e marinhêiros côntfa o novc au'Je do llovinento opcraÍio e campones'

Devido àÉ novag condiÇões Ce tràbafho, 'lue são clandestinas,l
dentro dos quartêis, nôs cleúemos de formâ cuid.rda e ccm uma linguâ-
gê]ii simples abarcando todos os proL,lenas dos Íiillos dc povo na lro-
pa aumentar a nossa pxopaganda dentro das unidades milit_âres'

Em quôrto lucÍaÍ c.ridar (la -lossa orqaniz"lção.

Atêndêôdo às novas caracteristicas em que se 
'lêfronta 

o nossÔ
trêba1ho dêntro das unidades militares, a nossa organização é uma

organização eslreitanente clandestina e ligorosanente cÔmpartlmenta-
da. l'Ia nássa activldade deve êxistir uma forte disciplina, perseve
rar na segurança e cômbatel todês as fornas dê liberalismo, deve_sê
ter em coÃta o secretismo para que assim possamos criar ê êonsÔ1idal
fortes orqanizaçõês cLandestina:j deôtro dos quar.teis,ba§ês e nâvios'

Em quiflto lugar os nos.sos camaradas dê'/en saber encabêçar todas as
luLas coÀtra a repr:essão existente no§ quarteis,que vênham a ser trava_
das Delos soldados e marinhêiros, dênunciando sempre que a repre§sao
exislente nas unidades é reflexo Ca crise profúnalâ em que a burguesia
chafurda ê por isso ela procura ãtrevês cla repressâo e do âumento da
disciptina io.nur o seu ãxêrcito num êxétcito obêallente para os Podel
arregirnentar contra ô movimento operário e carnpoqês, contra o povo
em 1'Jta e também contra o movimênto est-udaEtil.

os nossôs camaraalas como filhos alo povo na tropa' devem saber edu
car a mâiolia dos soldêdos e rnarinhei.os na defesa do Povo, àpontando-
-Ihês o justo eâninho a seguir que é o de se reeusafêÍlr a rêpritnit a
classe operár1a e o povo em 1uta, fazendo-1hes ver que eles devêm-se
colocar ão lado do pàvo e sob a direcção ala c1âsse operâria e dirigi-
dos pelo seu Pariidôi o Part-iclo Ccmunista dos frabalhadoles porLugUe
ses, viratem as afmês contra a burguesia.

vrvA À oRCANIZAÇÂO COMUNTSTA DÂS PORÇÀS ÀRI4ÀDAS I

VIVA O PÀF.TÍDO COMUN]SfA DOS TRÀBALHÀDORE§ POP'TUGUESES:

VIVA O TIOVO ÀUGE DO MOVIMENTO OPEP,.RIO CÀMPONÊS I

NÊM Ui4 TIRO, \EM UMÀ ÀGRESSÃO CONTRA O POVÔ É!1 tUTÀ,
VIREMOS AS ÀRMI,S CONTRÀ A BURGUI]SIA:

SOÍ,DADOS AO LADO IJO POVO E SOB A DIRECCÃO DA CLASSE OPERÁRIÀ:


