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0s venced,,:res, seja daquilo que

for, rara a}ám das responsabilída
des que contraem, fi-cam desd* lcl
go sujeitos a ataques de vária or
ten piovenientes dos mais dj-ver'--
sos sectores da opiniã.o púb1iea;
é d"a histdria. '

Alnda 0§ resultados das elei-
ções para a üonstituiate r:â.o eran-totalriente conhecidos, Já graad.e
perte dos neios d.e coiuunleação sq
cial se empeahaYan eü ninini"zar a
=,'itória do Fartid.o SocÍaLista,
quands nã,o eiÍ s.tacá-1o frontalnen
r*.

,ia:'a aldn de tudo o mais, esta
at:trrce d Lr::e ofensa âo povo por'-
tuguês que demonstrou cl-aranente
e;:tar d.ecj-diao a pa:'ticipar no
Ir.Í"ocasso am curso e que não está
ri.isposio a. deÍxar a iniciaiiva
e:<ciusiva a nenhusa força políti-
câÍ, se ja e1a qual -for.

llsta lição não foi, rro entanto,
assinil-ada pelos dcnos da lnfor-
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exenplo- foran as reportagen§ ll anti-comgnistã e conside:'ar prio-
âpresentadas pela televisão no? l! ritário esse objectivo, provbca.r,-dias 25 e 26, efl. qlre os entrevis- ll do o clivision1são nas i'oi-ças deta'fcs eren cua$s exclusivanente !l "uquerda. Sstamos perante una aaá
escol-hidos entre as caraadas rlr- ll rid* puramentb priãária.
rais mais airasaaas, na nitida. II }esde- o 25 de ,{üril ds }g?4 euerintenção-de eücarecer a despoli- il os avanços e reelros d.o piocesso
tização dos cid,ad-ãos g as sua§ il revolucionáriol têm ob:-igad.o os
car'ôncias culturais. .sstanos pe- il ãi;;;.;;;-il;;iáo;-;"ii;;;;;; o
rante un fendmeno de instruraenta- ll i'tra e todàs nds a ãefinir, na pr§
lização do poYo' A condenar com !l tica, o seu verdadeiro objectivolel.arezao - fl gdnaanárisedessasactüações

?v,*#.
':: ;:*í

Fr'é
ntu§
:ji
\ J:,
§.^3;-

ããf;?l;"oox33l:ã13:"3.,3ãu3',àilà?3" fi mffi ffi§ ffi fl'r3 m§ *",
cte gôverno europ€us g dirlSentes ii 5. . . que nos enconirarnos nc nornen-
de-grances partidos felicll:q g ll; tc cárto para definir posições e
P *S . pe-la sua vitór1a, o 't-Diário i[ àu;á*ii"oã. porque exiãtiràia d"ois
de }trotícias" inforraa ( l) t':A-:o. , ll á5" au Abril_, dois ]a d.e r,Iaio c
cial*democracia europeia felicita ll *úit** crítícas que nos são diri-lÍár'io $oarec". Cutra das formas ll ãiA**.pa:'ticularmente descaraa**"àã*;"- il fài3ã:=- o nosso jornal de, talnipulação -para cj-tar ap*nas um ll co*o o pS na geneialidade, §er

Iordm., aqueles Qr-te tudo_exnIi-. }| qrru i:'emos enecntrar qlreil. sáo r8-
cã:ii, ecerca do resultadc d?" elei §l áfmente as forças. democrdticas e
çõ*s c?T e despolibização do polro ll q** defenrlem o'àmplas liberdades- nc:'tugü.És " terão d"e reconh,:cer ir., n nn.Íô .nor-ti_1.çruês t'



EDIT0RIAI ( continuação )

que não foÍ nas regiões consideradas menos d.esenvolvidas políticamente que
ô p.s. consolloou á sua naioria. Bem pelo conirá:'io

Entre as afirínações e couentários avançados por gente altaaente responsá-
vel avulta a tentativa de separ:ar os dirigêntes do P.S. das bases do P.S.

Ora aconteceu por tooo o país, a identificagão constante dae bases con os
dirigentes, çlura:rte a eanpanha eleitoral . E os resul-tados estão à vi-sta.

Os militantes c1o Partido Soclalista não têm que se admirar do desprezo
com que sâo tratados os seus votos, pela rnaicrÍa dos meios da informaçãon
pois sabe-s* que a conunicação social- d, de un modo geral , do;ninad.a por
forças que ss tên oposto há vários nesea ao ?artido Socialista negando-lhe
a piepond.erância -agora anplamente dencnstrada- que the dá a sua luplanta-
ção ern todo o PaÍs'

A acção desencandead.a contra o P.S., pela ma1oria das restantes forças
pol{iiáas e por alguns dos centros de poder do -eaís, é mais uma p:'ova da
sua força.

0 povo português, politizado ou não, analfabeio ou não, disse que esiava
farto Ce ser oprimido e opton pela liberrj.ade. i'r'enhum detractor, ainda nais
apoiado em minôrias, ten à aÍràito Ce pate::nalisticamente, à boa naneira
salazarista e caetanisia se auto recLauar de ifuninado e gritar "aq,'ti delt
r-ei que o povo está enganado, nós os intelectuai.s e democratas cie 26 de
Âbril d que sabexxos cono é ...".

Chega de passar aiestados de senorid.ade nental ao povo
basrtaram 48 anos. Chega de ouvir porta YCaas de partidos
tr,im, auto proclarnarem-se condutores- e proprietários das
a qü .

Por mais que ttdoat'a esses senhores, e por rnais tentativas que façan, não
será possÍvel ignorar a opini.ão do povo português e a força do ?ariido
Soc iaii sta.

PEi'ISÂil0S (continuação)

- lieganos ao PCP o direito de'se apresentar ao povo portuguêe coao o
úNICO partid.o da luta anti-fascista antes d"o 25 d.e Ábr11 de 1974. Con-
sideraÀos portanto puramente demagógica u$.? eampanha eleitoral epresen-
tando os eandidaios en função dos seus anos de prisão e exÍli.o ial como
na luta livre se apresentaÍI os contendo:'es eã função do seu peso e das
suas vitórias, 0s nossos câmaradas I{ário Soares, Salgado Zenha, Sotto-
mayor Cardia, Manuel A1egre, etc. aí estãs a coaprovar a nossa afirila-
ção.

- Ínediatamente após o 25 de Âbril o PS impâ,s eonio condiÇão para a sua
entrada no f Governo Provisório, igual traüanento para o PCP.

- O PS está intimainente ligado a toCo o prosssso que levou o nosso paÍs
a reetabelecer relações drplonáticas corn os países do tercej-ro mundo e
soeialistas. Se estas relações alnda não abrangem a China Popular a
culpa não é eertamente do PS.

- Â nôssa posiçâo a quando da_crise Palna.Ga:rlos à qual , eomo se sabet
esteve intinámente li.gado Sá Carneiro, sacr:etái'io-geraI do P?I , denons-
tra clararaente que não somos um slmples partido social-denocrata.

- Âs tomaclas de posição do PS no dj-a 28 de §e'terabro e no 11 de iíar-ço
apenas poderão ofereeer dr-ívídas a uini-par"tidos como o irresponsáve1
f,iilS, poi exemplo. fnportante seria saber eono d que este partido $acro-
cdfslô na próprÍa tarde de 11 de l{arço, Õm Bruxelas, e pela voz de un
d.os seus dirigentes dizia que ?'i{ário Soares esiava ligado ao golpe
c ontra-revolucioná;'io'r . . .

portuguâs, jd nos
que naria rDpresen-

mâssas trabalhaCo-



PEIISÀ}tOS ( eontinuação )

6 - Â quand.o da últina renodeiação ministerial o PS opôs-se, a que a enirad.a
<io iinP/C)Ê no Gove?nc se efectuasse, basead.o nc íacto de se tratar de
un partido ssn grande iroplantação popular. 0s resultados das eleições
a{ estãc a dernonstrar a nossa razáo

7 - 0s incirientes do is de i\iaio en Lisboa e Coinbra denonstraram claranente
e maÍs una vez, â "isençãoil da nossa (?) Central- SindicaL sobre os màs
mos decidiu o Conselho da RevoLuçã,o Íazet um ri-gorcso inquérito. Venha-
eIe, e apenas desejanos que seja mais breve que o d.o 28 de Se'iembro e
mals objectivo que o do 11 de iliarço.

B - Â posiçãc do PS pelante as eleiçõãs e o nodo como os seus rasultados
devem ser encarados sempre foi inequívoca, ató que, aqueles que agcra
nos chanam oportuni-sias demonstren o contrário. 0 FS senpre defend,eu
intrasigenternente a necessj-d.ade da participação popular en todas as'grandes d-ecisões. .Desre mod.o, não concordamos com o i,iajor Piloto Àvia-
dor Coeta i,Íartins que, a quand.o da quesião d.a unj-cidade slndical justi-
flcou ia1 tomada de posição baseada no facto do povo português saber o
qus quer e aquilo que lhe convéra, e agora, a propdsi-to dos resultarios
das eleições dizer que o selr significaCo deve ser analisado en função
da fraca preparação polÍtica dc povo português

9 - 0 PS não acrediia qrJe a necessária unidade de tooas as forças pro.gres-
slstas portuguesas se possa construir ern volta de pa:'tidos mi.:toritár"ios
como a ilSP por exenpl-o. Foj- demasiado riCícuLa a flgura feita por lla-
nuel Serra no recente I a de iviaio a leabrar o cue fazia Àfonso i{archueta
peranie i,iarcelo Caetano, para que algudra acredite era tais 1ead.ers, cu jo
programa é una cónia com algumas alterações do nosso, isto é, com coi-
sas boas e or:iginais. Pena é que as coisas boas não sejan origlnais e
e stas não se j arn boas .

10 - 0 PS senpre se opôs à ilegalizaçáo de partldos particularnente a Â0C e'o i{EPp. Sabenoe que o verdadeiro inini"go cias forças progressj.stas não
está na extrena esquerda por muito que isto desagrade a partidos de
tenàência ;nonopolÍsta.

Âcontece que o PS ten un ideário próprior eüe é anterior ao ?5 Ce Àbril de
1974. Do quel nunca abdlcou, rrão abCi-ca, nem abdicará. E sempre que factos
constatados não se enquad.rem dentro dos znais elementares pri.ncipÍos da de-
&ocracia e <ia iiberdad.e exi-ge-se que os messos sejam denunciados, Seja nos
sindicatoa ou nos orgãos de conunicação social. É o que temos procurad.o
fazer no nosso jornal. Çue intimamente Ii-gados ou mesmo na origem desseg
factos se enconi;ren elenentos do PCP d um assunto que nos transcende. Has
que lamentarnos
-E lamentamos porque pensaiüos que o socialisno em ?ortugal só poderá ser
construido na unídade dos dois grandes partÍdos de esquerda, PS e PCP.
I,Ias, para que essa unj-Cade se ja un facto é necessário, pensamos, cíue o PCP
não procure i.rnpor a sua UiÍIIÀnE. Não existe unidade real ecr volta de LZfi
do pàvo portrrguês. l4esno que a esses l2/" se juntem uaLs 4%r mais 1/", uais
0r8y'". Í mr.liio pouco ...
Pensamos tanbém que o PCP não deverá fonentar o divisionisno.
Â lntersindical áo excl-uir o ??D (lOfr) do Is de i{alo está a fazer divisio-
nisno. ü ?UP ao apoiar a Intersindical está a eonsolidá-Io.
Como consiruj.r a unidade possível? e indespensáve1 para que.o socialisrao,
pluralista e en libe:'dade, en Portugal não seja uma utopia?.
Iíds pensamos que, quando o conceito de unidade do PCP não colidir corn o
nosso eonceito de monolitismo, quando estanos a defend.er o pluralisno po1í-
tlco, o PCP não nos acusar de divisionistas e quando certas funções forem
obtidas de acordo coü os processos democrátlcos, estarenos a obter, aqui
e egorâ, equilo que no período do fascisino nunca se conseguiu: a unidade
das forças denocráticas.
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Este documento chegou a-o nosso poder no di-a 2J de Abril . PeJ.o seu
.signifj.cado e pel.o exemplo de soJ.idariedade que ele representa não
podemos dej.xar de, deste modo, expressar o nosso agradecimento aos
camaradas da CéJ.u1a Comulista da Rank Xerox peJ-o seLL gesto.
fmpõe-se no entanto escJ-arecer llm ponto; que poderá dar ori-gem a
interpretações rrenos correctas. Rtiás, este facto dewe-se ao modo
como o teremos abordado no nosso primeiro número, pelo que os Ca-
maradas da Célu].a Comunista a. ele são totalmente a]-heios.
Concretamente: quando J.amentamos a atítud.e da Direcção da Compa-
nhia em não nos ceder rrma sala a fim de real-i.zarmos llma Sessão de
EscJ.arecimento, referiamo-nos a Llm caso específj-co, isto é, ao de
o Director Gera1 negar a" sal-a desde que a. essa Sessão de Esclare-
clmento wiessem elementos estranhos à Rank Xerox. Este o i;lotiwo
porque nos wimos obrigados a reaf-ízat tal Sessão de Esclar:ecj-mento
fora das J.nstalacões da Companhía, rrt-rma sa1a por cujo aluguer ti-
vemos de pagar mi1. e quinhentos escudos.
Não devemos no entanto general.ízar esta negativa. Fora das horas
de serviço e desde qi'le só estejam presentes trabalhadores da Rank
Xerox trlmos arrtor-izaçáo para utí7izar ].j.wremente as instalações
da Companhia quer pan.a reuniões quer para Sessões de Esclareci-
mento.
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A "UNTDADE" pA -JNTERSINDIC,,AL

Os Lamentáveis incidentes que se registaram nas comelnorações do lÇ
d,e lvlaio, quer, em Lisboa quer em Coimbra, não foram rnais do que una
consequeilcla 16gica de todo um conjunto de factos anterigres que
se vinham avoluãando e agravando. 

-Situações deste t1p9 não.aconte-
Cem por "obra e graça-do-espÍrito.santoú, ta1 como Salazar "exp1i-
cavai' ao povo português o que se ia passando

São conhecidas as reservas com que o P.S. sempre encarou a isenção
partidária da Intersi"ndical. É sintomático que apenas_os sinpati-
,antes do P.C.P. e Seus sat6lites defendam ta1 "ísenção't ... Como

6 muito signlficativo eue r ao darmos conhecimento de um documento
que comprova uma transferência de fundos da U.R.S.S. paTa -a Inter
sinaicai os nossos camaradas Comunistas se tenham revoltado contra
ta1 facto (então, e a liberdade e o di::eito ã inforrnação)'

Todos sabemos o tipo de isenção partidária que-uma central de tra-
balhadores pode ter ao aceitãr vãrbas de unn'país com as caracteris
ticas da uniãã s""iaãi.;-q;", não àeixa margem para dúvidas sobre*
o partido que apoia em Portugal.., Como todós sabemos o Qle.sig"l-
fiãan as palavràs "inclependêãcia do poder pg1Ítico e econõmico" de
uma centrà1 de trabalhadores euê, enquanto diz "que as estruturas
cap.italistas ainda se encontram quase intactas em Portugal"*convi-
da'para oradores principais, no dia inundial do trabalho, o Presi-
denie da Repúb1icã e o 1e lr,{inistro. Estará a Intersindicul^1-T3c1g
cinar *m moid"s corperativistas? 0u estaremos perante um SÜCIAL EN

TENDIMENTO?... A hi;t6ria de todos os povos de todo o mundo ensina
a que conduz o social entendimento.

O reumatismo cerebral e o sectarismo Coentio da Intersindical só
serve para defend.er duas coisas: o c.api-taLismo do Estado ê a divi-
são d.oi trabal-hadores que o capitalismo do Estado necessita para
triunfar. . .

Por estes f actos , e não sõ, o P. S - exi-ge :

- Eleições livres e atrav6s de voto secreto nos Sindicatos-l'
- Inteisindical s6 por via eleitorall

N, da R. - Com que então o número de votos do P.S. não corresponde
a ,,-,* capacidade de mobit]zação? Apesar do iâ esperado
boicote ão orgãos de comunicação social demos a respos-
ta no passado"dia Z. Em tempo-record. Para quem quiz
ver. pôna 6 que existem alguns que não querea ver.,.
0u não gostem
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HOMENAGEM A MEIO A.P.F.

Se anteriormente ao 25 de Abril não possuiamos uma Comissão de Traba
thadores, a culpa foi exciusivamente nossa. Se depois do ZS de AbriT
elegemos uma Comissão de Trabalhadores, a culpa foi do 25 de Abril.

Dissociar a nossa Comissão de Trabalhadores do ZS de Abri1, é admi-
tir que a Comissão de Trabalhadores não deve ser ob'servada em função
do momento hist6rico que atravesse.

Porque qualquer Comissão de Trabalhadores anterior ao 25 de Abril
tem que ser observada em função dos deveres e possibilidades que o
24 de Abril the consignavam.

Porque qualquer Comissão de Trabalhad.ores posterior ao 25 de Abril
tem que ser observada em função dos deveres e possibilidades que o
11 de lvlarço the comi s s i onam .

Nomear unia Comissão de Ti'abalhadores de
que eleger uma ComÍssão de ZS de Abri1.
comissionados e os conissionistas sejam

Z4 de Abril não 6 o mesmo
l.{esmo que nos dois casos os
homens do 11 de Março.

e tudo menos simbolo.

.O 11 de l4arço comissiona às Comissões de Trabalhadores a vanguarda"do processo-revolucionário. E não s6. O sirnbolo do processo revolu-
c1onar10.

Um simbolo só existe se for simb6lico. Senão,
Poderá ser dognra. Carisma. amá1ia Rodrigues.

A nossa Comissão de Trabalhadores é o nosso simbolo de interacção
no momento em que vivemos, insubstituivel.

É o mesmo que afirmar: Não existe. Porque não intervinos no momen
to. No momento que deixamos passar, e de que apenâs retivemos o 25
de Abril. As vantagens do 25 de Abril.

Sentir vontade 6 conhecer vontade. Se não conhecerrnos qualquer von
tade, não temos necessidade de a sentir. Não nos apetece Comissões
de TrabaLhadores. A não ser a que o 25 de Abril nos trouxe, flo seu
vazto, 1o seu oco, no seu_"à_la page". Porque ) para quê, com e
quem, são perguntas que não fazernos.

Devemos começar pelo principio. Pelos porquês, pelos para quês, Pê
1os cornos , pelos quemi . Depois devemos tirar a prova dos nove. Unra
Sede e uma Filialinão são Rank Xerox por causa de uma Sede e de
duas Filiais.
IvÍeia Comissão de Trabalhadores 6 uma Sede e uma Filial.É meio dogma
lrí eio carisma. Ivleia Amátia Rodrigues .
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An':igos:

As eleições íoram unra vitória ou {cram uma deríota do
ír4FA7

Ss ccnsiCerarrios cue o [t4FA prometeu, e curnpriu, estas
eleiÇões, se ccnsiderarrnos que o ' MFA ' :.ecebeu,
Cestas eleiçôes, para a sua opcõe socialista, o aval de cinco
milhões e meio Ce eleitcies, §e corlsiderarrnos quê estas
eieicües insliiucic::ali:uerl, elas, o iv'iFA, 1eíncs -cre esias
eleicõe.s Íc;am un-rr viicria parã o fu1FA.

rE r 0r ts§

(Conrinur na páq.13)

i Caôtn)ãcãó d8 Dáq. I
, So_bretudo.sabía-sê qug essa Íorrna orofissional de assumir, a condrcaD crvil, o iornalisrno, não laia outrl co;sa agr5o serpassar o erro a ietia cje Ícrrru. E aí está porqus é cue os flreusquê.ridos colecas Raul Flêgo e N,'!ar.celo âebào'-àe Sousamolham o aparc, não na tinta, Ínâs no rÍío.

Passa agora ê salle!.-se que os prcpiics :"nilitares tambêm
erram.
_ Esiá agora claro qus o Í!€u aniico cole€a de FaculcladeCorreia Jesuíno, tambám 

"tu, 
u*ú,Jl"tá,'ri',="iÀ_I trrn"o rusua Íarde de oíicial cJe fulcrinhii. crra.

l"lies se ccnsirjerarmcs gue Íig,-rras-chave Co MFA não
ceu-,ram ric recuzir os políticos pr)rit,c,-,escs à Oronorcão decÍraÍtcas firí"ccrnponadas, se considárai.filos g,.ie frguras_
ch4ve dc 1,1ÍÂ nlc c_êss.rr3r-n Ce suscirar pc, urn gre:de pi,.tiio
aper:-t,-1trio, se ccnsidararrnos que i;guias_ciare"dó N.1iA não
Ca"'::):a:rl r-!': rlt,:'i:tr um LrrAnCJ3 vOt,iCnr 5r3rrCO, aí tetnO.; qUee!:ii c, ji::(.*1: lr)it:n uÍ.itJ oel:iia co lvlFÀ-

^ _;\ j? i1r3)iili:ics, nem nrincá ieseiSn:os. uã.)a c1êrrota do
&1FÂ- i,lss tê;i: siio p:eie:lvei cue o l,lFA nic se tiver-
ct,lu:;i,r,li), !';!itc,:, nt inevil;;i.riiir.j::dr-. le umi: r.lcrrci:r. Í. há íoncs
pos::':;ii:::cl::;.iC qua i:;.tc ecc:il.ca ierrp!.e qr:r: o l,.iFA declda
aniJC:;iJí â apini:C do aAis.

É q'.re, pc:'r-:m lado, os pÕl;ticos poílugueses n.ão 9lo maus
nr;:'n bsns. Sio os que tsmos, e é ccm eies que scincs. e
sr-rilrr.Js. D.-':prcnrovâ-los á dcspromover os çre;..idÕs que eles
1rr, I -l;o r:i.:rcíoii:ovet a poiiiica que cs p:r:idos sãc. ou seja, a
C€,roaíicrd-

Pcr cr:t:o l:Co, cs granCes trart;dcs aparticláijos, de um. socielisn:<; i)iurnosamente nac,oneirsta, Ioinam sê, depÍes,sô,
gÍê:f{les fr.,nj(os êpolitíccs. Fâz?r polÍii.á agclítica com paí-
ticjcs a::t;ci:iric: será inrgns:menre ccmcdo n.:as pcieca que éêxaciaii,cnie djsso que não se treia, aqui, nesie pais, íez an-tecni.3rn ull} ã:'lô,

Fina jmerte. deixar os votos em brancc á deixar o civismo, avontâdê, a p,articicaCêo - ern brancO.

,._Vir agcra di;er que os votos Cesta ou Caqueia Íorrração
pcl,tiCa, êocrân:erí:ente vence,lOra, têm de §er escia;.ecidOS, é O
mesmo clue drze,- que a dernocracía iem de ser escja tecida. 

'

Pc:qtre. ieildo iudc de ser esclai.acido, iaivez Íosse impor_
tanie comecãr por esclarec_.r os votcs dôqueles que maniíesta-
m€nte têm feita C3les e scbreiudo a coriesponàência entre aquan:iCadr Ce vcils e a c,:anlidcde ,le pcder..

C lvÍFA tery:bérn erre.'
. Já se sei;ia gue cs pclí:icos poíugueses, banais no seupâ;gio, tíisrcs na sua grayata, cesjnieres-n:es nos atacadores

oos scu sâpâtos, errarn.
,. Já :3 sabia _que os srs. fulário Soares, Magalhães Mota e
Alvarc Cunhal, é rarc o dia que nãc cornetem eisa coisa t;pica-
rnents ci'ril. inc,.::avelmente parsana, o lr:o.

.. Está egora claro que o ;r_.eu amigo Otelú Sarêivâ de Car-va l ho, 
.et e pr óp rí o, embor.: atrsct r taÀãnrã'ilre"riaiograti co nasua boina, nos seus b!u:ôes, ,los seus coiJrÀ;;;;"1"

. Admite-se iiue, peÍanta o rcslijt3io r.lc"rã':; *r""i;"., çíuÊosde civis meis aii"evidcs colre.erír a ce;rãilnf,lv";'"ã peta iOeiade que o MFA não é, efect;varnente, inftlivel.
Uue o almiranie Rosa Coutinho nâo é inÍalivel.
Oue o proprío l. o teneÍrte flamiro Corieii nàã é, intat;uet.

^^,^eqg:1T_ 
é, que"esta ideía, t:o snsuiôi, À iaã aa,aniada,sela., cíesa3rterrrenie, sSuciav_-:rr€nte, companiiheCa p_:lóairnirante Íicss Ccutjnho, peio pi.ooi-io i.;-i"nr,ntu aa.niro

Corre:a-

^ 
Já s.e s:bia que a polític,a, por.iuguesa r..ãô tem, àáiag os

Lter'::enceaus, os lÊaines, os Clurchüls.
' Herdsiros dos Hini:es, dcs Fontes, dos Avilas, sornos

capazes Ce produzir os Motas, os Titos, ej,'corn m..rito esÍorço,
os Sottcrnayorês.

Mas tarnbÉm o MFÂ n1o tem ss Murâts, os lVelli:r5itons, os
lrlelscns.

^ .Sabem o que é que rne Íaz le;nbrar Francisco g3;serrso e
Oteio Sar:rjya de C<:rtzilt:,_nos seris asscínos, n.ls suas que_
bra-s, na-s surs erncç}.x íáceis, nas suas cól.ras súniiisZ

Não saber'yr?
Pois Portugal.

... §.ndr. estas eleiÇõ€s tambérn, e essenciahnente, uína
vltor;â ca.ciernocracja, só podem ser, também, e ccí.nple:ernen-te, urnê vi:oria Cc l,1FA.
. Ora coino o ír4iÂ não é a dernocracie ela própria. como tt

de,.nccracia é a vcntade de seis rnllhões Ce e.fãltúes, * muiló
rnais saudável qr.re-o itiFA coincida corn essa vcntad; do quã
essê vontade cs;ncida co;-n o !ÍFA,
. O.País disse que guer os pirtidos e quaís quer. E, rnais.
rmportante, quê quer e§ses paÍicos paía a construção do
sociolisnro.

.O. País disse que considera os políticcs progressistas e os.part;Ccs prügre,ssistas bastante com!:etentes irarã o ionduzirem
eo sccial:irno.

... O qus o llFA não pcde fazer é passar aa lad,o de seis
m,lhões de voniides,..cue.sJo, afjnal, todôs as que ieíncs, e
tranter um ccnar';o pcliiico i;-real.

O que o i,,{FA não pode fa:er é trazÊr, p€la rrêo, urn çigante,como quem traz unr n-.enino
O que o MFA não pod* fazer é, isoledo, o sacialismo.

- _Vrtoria do lr1FA, estas eleições exprimem a vr5nt^de dé qúe
o MFA esteia - rnenos só' Anur poíteta Filho

Caôtin)ãcfu d8 Dáq. I
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?enejorgml - quatro rasteiras à verdade
FORÇADO â mânrer-me em casa
desde pra[icamente o começo da
campanha eleitoral tenho acom-
panhado o oue, nestss dias, tem
sido a progrumação da TV. Se o
fiz não frri irar:l me impor uma
Irrn-qa e .dolorosa penitência, mas
p0rque e precrso passâr o tempo
e <jistrair as dores do corpo com
os padecimentos da a[ma, De reste,
o exercicio mostrou-sc instruti',o.
Não venho poróm lazer o balanço
dç. que vi e ouvi. Seria monótono
e triste, como diz. Gorlard que é
a torturâ. iV1as apenas lazer um
comeniário breve sobre o 3.o ser-
viço de :elejornal de oiltem, diâ
23 de Abrii, em que Luis Filipe
Costa i<iRildio Clube Português,
emissora da liberdade»i entrevis-
t;rir trés dur prtrrerpais rÉsponsá-
veis pclo relatório preliminar do
ll ,ie \1.:rço. O que L. F. C. fez.
scrvindo-se de um msío de comu-
licação tào potleroso como é a
TI,/, tbi. peio menos muito leio.
A todos os titulos: moralmente.
politicamsnte, protissionalmente.

Un jorn:irsta nào é um inspec-
tor da Judiciária e se, por vezes,
parecc ter que o substituir não o
deve fazer com mandato paÍtidá-
rio. Não me alongo. Lembro ape-
nas os sesuintes 4 pontos com que,
de uma forma demagógica e pouco
limpa, L F- C ievou ao seu moinho
a água que quis, o que, pelo pró-
prit-r tormuiar das pergunras, viria
a servir clrramente objecrivos de
prcpaganda eleitoralísla. Senão
veJamos:,

1." - E clarameíte diro no rela-
tório que o cairitão Salgueiro Maia
não só nâo es!á envolvido como
se opôs sern ambiguidades ao golpe
contre-revolucionário, Àte prova
em contrário, não se lança de
novo impunemente â. suspeiçãb
peraote miihares dê espectadores
sobre sela quem tor, para mais
so'ore um homem importanre do
15 de Abril: enquanro L. F. C.
no dia 25 de Abril de 197,1 anun-'ciava aos.microlones de «Rádio'
Clube Poftuguês» e fxilç do golpe
patriótico do movimento dos capi-
tàes. o capitão Saigueiro Maia com
os seus homens, tor:ravâm que os
vi er;, o quartel.tlo Carmo.(rastejrl
aos susl€rtos de slínolite).

1.".- À iscn lançarla Data a,lã,caí
Ce.novo o EXPR[SStj, perto da
mera-n6i1g, clo dia 23 de Abril
é, moral. politica e proli:;sional.
mente, urra inl.àmia. Porquê? Por-
que às l0 horas da nranhà do
mesmo dia. aquele semanário havia

convocado uma conferência de
imprensa para a qual convidara
todos os órgàos da iníormação
nacional e estrangeiros inciuindo,
como é óbvio, a. RTP que, utili-
zando a táctica da avestrue igno-
rou pura e simplesmente o facto.
Ora. seria pelo menos justo gue o
telejornai se abstivesse então de
qualquer noyo comentário ao
<<envolvimento» do EXPRESSo
ou, a fazêJo como fez, desse conta
dos argumentos invocados, nessa
ma.rhã peios jornalistas visados:
Coisas que. pelos vistos, nào preo-
cupirm um telejornal <robjectivo».
Ou deveá ler-se: «um telejornal
que visa um objectivor>? (rasteira
à ilrprensa independente).

3.o - Tenho à minha frente o
jornal «República»" jornal parti-
dário, que no dia 22 dava destâ-
que ao5 nomes dos seus coleglas
Mário Soares e Saigarlo Zenha,
sem onllür, no entanto, nem os
outros nomes visados nem a trans-
críção integral iia passagem do
relatório em que se insere. Mais
uma vez lratava-sê apenas de
ganhar uns votosinhos ou de os
roubar ao vizinho. A 48 horas das
eleições, não se sabe onde terrnina
a simples má vontade e onde
comÊça a má-fe (rasteira ao Par-
üdo Socialista). .

4.o - A revelação do manuscrito
de Spinola é de um interesse his-
tórico inestimável, cc,m as suas
rasuras que tÍaduzem as.hesita-
ções e a astúcia do ex-general.
O seu lado pistoleiro (ou apenas

*um louco ou um ex-general
(rasteira aos «outro$> partidos da
coiigação).

. Oq gu" se apressam agora a
enterrat o ex-general, .quando o

o seu maquiavelismo politico) vem
ao de cima com mais eloquência
do qrie 

. muitos comentários. Só
que, mals uma vez, procurar com
isso envolver claÍamente dois par-
tidos que seriam a clientela possí.
vel 'de Spínola io PS e o PPD,
foi clara a intenção) não passa
de mais outra manha eieitoralista
que não devia ser consentida num
Telejornal. E por duas razões: pn-
meiro porque Spinola ao ortar
definitivamente uma vez por «pro-
gressistâ» e da outra por «demo-
crático», envolveria também, e pelo
menos, o PCP. Na váspera ouvira
eu o seu secretário geral afirmar
com.voz cãlma e olhos no eleitor.
que o seu-.partido. erí"hina'e a
ourra'coisa. Segundo, porque nià-
guém nerrr nenhum partidÕ, â"tÉ

que se pÍovem cúmplices envol-
vências, o que não é o caso" pode
ser acusado e muito menos r$pon-
saÉilizado pelas opções (sinceras ou
bipócntas) sejam de quem forcm
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«lltllheres e It;xil,;u_. dr: Pt r'lr:gul:

.rr Iibellatlt é a 1v.'<ir:r :rirguiur da tiigrrid:rdt
Ittrttt:inlt,:l lll;r..rri:rle t'o btrn p:rciorrr que Í;urtt:r:r
s{]lll síito Ilenl llii'í:r) rrfcfeci:r:.i:1l lil} pí)r,{) tlc POritr:litl.

É, pois u.uir BÍitítiiri ric;riu, tii;1r*r tlos trlbuiha-
dorcs ds l)oÍug:il. alegri;r d,;, p-;!a scgitntil vcz, frste-

irrtttlrs o L" de ]!iria coru 1i!en;r iilrtrtiyJe dc poit)ir,
dc seltir r n(15§:l I'ritril. e <!c lr:rçlrr os n,.)ilrli drslinos.

1'rai:lllhatÍt,res s{}n.'r.f§ nti.:ilr)§, sí,nioJ trxios uilutJr§
(li;e, !r:t trttce <ir uiitr rglil!iltcirrç:1l), oierec,:tn ;t I,rrça
gi-ílalír5â di)§ srjl!s htaço;1111 li ll$ntrle c:rp:cid:iiie dos
stils córrbros :trt ::;riçt) rlJ ü:rr:r s,lli';rlitde nurlr.

PcasltrtenÍ,r c itcç:lt) si'io riults rt:rliriades l'eeiln'jas
(r{ritria:o coetirltttt. Qrutkluer cicl;ts, qtr:rndg isol;rrIr,
ú titn sonho qrru ltrrect esiérii.

'I'r::!rltiliarl,;r 5ril h{)rliri(}, sittto-tre ertrc cx!tlâ-
rldrr dc tr:iblrll,r, tiultn<!o. rtut!s untt Íet. prusto ao

por.o p{rrÍlígrjis o trii-ltrto dc ttnrit palarrl itotige c
trtlcirr:1.

NÍo pt,derit rc-sistir :to il:r cu!.so de lnc relcrir à,s

ekiçõ,;.s, soi;:ctur.lr.l porque iludirilt t;tu dtvel e untu
e;l{ r:lIlçJ g:ntr:llie;dr.

0 §)§Y0 *[eLÂF.ú!.'
\i t tú P" *\5,â I j i l'{ T' E' * QUã ÊUra;r1

Nas ele!çóes, os grlrndcs tenccilores foram s plvo,
e â slril ali:ilçlr cotn o li,[i',À., o Prtrtugul runor:.ldo
em li:rnsiçilr Í)iri:r {, socialisrrio.

. Prxl,.lu os i:rtclectuais pr:ri.ius discuiir sc o prlYo
' voÍou er:rci.!rllenic u tlue rlueri'rill, n!*s nl;n! os ptrri.';Íits
'poCern ncgilr qrc o poYo declltrt,u Iigorosl]iltcntl o

q.r!e nio r|rtiia. O Portugnl dc hoir' niio accitl e rtrt-
nri:irno-t, scjruu e!t's C:rs diicitlts, seja:l eles esqtr*itiislits.
. É uma teahçiro refcrir aqrri, ntr coÍrunicirçÍ1) ílue
liz antcs dlls elcições, sublinhr:i {tuc o povo portuglês
si'Lalpre decidà:! com ultla contc;--tl!iÍr intuiliYâ rrllis
vi)irla do que a de ilites air:r.rlcciC:-s, e irisei brnr
riul"r:to acrcdito no progrcssi*:io enrpirico dl pr:io
qtle son}o§.

licstrs rlriçôes, enr eivisnro ciassiticá - lo - ia de

óptínro e ern inluiçio rle ercslcnte.' Coino o nircl de etigôntil é dilerente, não tlirrilt
I file-imâ chssilicaçiio:r toílos 05 quc se considerlrn
eutida*es políticas ern Porttrglil.
' Estas eleiçiles, na opinirio pírbüca tuunditll, que
subscÍero, siin a nraicr vitóri:l dl ievolução, o sr'lo
de ouro quu garaniiu â procl;rriirtds aliança t,irtu-
-1\1.F.4., cotrtirntou a Etlífics de dcscoloniz.r§io e
§ancionou o ruirlo do socialisn:o para o Foriugal nírvo.' Perrloai à i.:trgem de ttiiiitlrr Ípt€ scrirpre §crri:
Quent ganlr:r u*u batalltt p;tssa à etploraçÍitr do
§rrccsso scm §g PreocupÍlr ein ttrinimirar a riiririlr só
porquê entenda ãiniinuia a itstruçiio tlns sults trtliiil§.

FÉ NA INTUICÃO M.ÀGNÍF§CÀ
$s 'Pov0

$Iesnto quc t iriforntlç:'io púitlica ntluttetthl a
trinita de tt'cer ertrapolaç(-)e§ :r plrt!r dc c:rsls irrdi-
vitluris dc ignorírirci:t total du c!êricil pulilica, tnatitlrci
Íinr:t a nrirha [i' m intriçÍo trlr-qnilica do por'o qse

Verdadei.ramente 1mportante
para ser discutido e analisa-
do em todos os locais de tra-
tra1ho .é este discurso do Pre-
sidente da Républica n.o Dj-a
do Trabalho no Est.lqde Maio

vclou to p:(i:{€n!i!luo nuii'rrliro e !iire (:r}s sr.us iilhos
fanlarirrs - no progrrssist;lo tlo Ií.1J,.t.

N;io cou.iricro rsgotarJo o nsslr!rto cleiçúts srr,r
utnit outra rrrferênci:r itrsta,

Rccordeurcs e gcni'lic:r qu:rrr;io cur leiç driine q'ue,
nls e.rpécies liviis, etirÍtnt ptrcetttltr:cR:; t l'nÍltr.s de
i:rdir'Ídrros t;ue se a[:rslain <ics t:litct{}r.'s dtli!Lir,:l!ltcs
c co;i.sÍitusrtt frunj:rs liruiles Ir:t cilrl'r tia iirtri}rrifío.

T:tnrbólrr lrns scicicillrccs I;urllrrnls [:rtvercnttrs cie
rcclrnirecer [r;rtul:çõcs poiititlrs liittilr:c nrs t]rlis crÍre-
ntos ri:r JiriribuiçÍo, corrcntcs tie opi;riio tttcnrrt ç!,i:eis,
lr:a.§ alu{: !::rlt'terttos r!e respcil:tr cüq'JÍinior rrtiFrltc:r*
m.Jrrte. stil;:rrrt rcspeitlrr â sí,iirtli:íic il qr.;í" iiL.ttci!cell!.

\cstts cltiçires, tlr!erir ptJc tlcg:tr quu hn;a siCo
digno o conii';ortittrlcnto dos ilileicrtis €.ttrerristttos
potiticos portlgueses, nr) firí)il!rilto cl-ú qsc:..cinur de
tr;ills Rs iti;:otrlgilrs colocnrilu a ord*m c n ttlrrqrri-
lidarit tlo pr.)r'o a rlue pcrteuicrrt?

. l;ciiz ó e socicCade (itic t€rlr [rarlilr;-ntss tri-to

Iorntaclrts polííic:rs liolcntas c irberratil:rs.
Jír vai krrqe a t!is.scrtitçiio sobie tltiçõe"s, r'ej:tt;:o5

âgoÍÍr os pro!:lsnrus rrluiotrs .1ue a revoluç:-io tttá tte
eafrentar-eilueação e econoltlilt.

EDLreÂÇÃS E Eeoi.tsiú íÂ
Ern cduceçio, colotanr-se dois problenrls rli.s{iuírrs:

A necessidlde dc rerlizllr urua rcl{rlução culturÊl qus,
em todas a-s ciasrcs ilctüais, erie unla voorltito 1lÍrir!-
t::ristl para n socirrladc pcituÊuasn s€m clirs*s; §srn
ricrx rrcnr pubrcs, seirr priyiltgitrlos ncnr r::plolldos,
para o sr-rcialis!*o pr)rhrguês; ;\ nccessidudc dc rrrclrtl-
lizar cs no.ssos jalerrs plrl tr irctc dc quc jii c)trlnos
nos caruinhos que coutluzcrn à suciedrrls rova.

Tct;rpos houvc enr q:;e foi prioriLirin a sui lutÊ
prlítica c se justiiicou o ribllldono dos ürros, tlis
auLs. dos eshidos. Turlo nrudou já. Âgrirt csttr:l*rÍo
os mtis âiltos, os r*ris volunt:rriosos e dedicados, cs
[utrlroc trabalíradttres tio p+nsurtento- Os ottrl]s d{isrn
prss-er à acçâo, co;ifrilruindo conr a furçir do seu br:t:;o
no des:rfio grtlil{lc dc Fro<irrzit ritiue*a dilecta, :oei:l-
ruer:te úli1,

Àpcs.rr da explaflação que o senlror Prilitgiro-
-liir,istro fez, lúo drix:rrei, cul todo o câ5(], de alloiilrr
o essencial da batlrlha da ecottnl:rria.

Lla tr;Í:rl transiornreçâo dos principios e rgti&:t§
cnpitalirtas Íio Íulrio rle urna di.rÍribuiçau iu:ia da
riquer.a prixluzida p:rr:r bcneiício das cl:ts:cs sc*r privi-
kgios, slicntam-se aigum:x cori:requôflcils:'I'urhulêricia
instável nas relaçries cnrprcga<lar-enpregeritr; lazios
anguslianfes ua legislaçio e princípios qrtc rsgrr$ a
autoridlde democrática de unt sistenr* de prcd.uçíio;
Ineritáveis alucinaçõas rie algrrns hr»ne*s sequtnsos dcs
srus dirtitos. tauto tr:rbr'rlhatlorcs conto taii:tniistas.

Â{JT*IIIDAÜE EãLIiOCR.ÁTICÂ
NO TRABALI-IO

Dcste e doutros fentiruerros re.cultou caritncil de
mtios e rlt crxrlilnçir parlr inves{ir, e$ÍJuíírto tircitros
perigosan:cote acirna dos nossos rendi*rcntos, nuruâ
ecolrrnrll eslagaada.

Â çitória da batalha ccotrtintita vlri eri;tir-nts nltis
sacrilitios, rn:r:s esforços, nrais prodatiriti:rdc, rtrais
disciplinl c rruis autrx'itlrrtlc dc,nrocrátic.it lrt trabrrlho.

Yuu lernticer. Nestc scguldo ano tla rcvoiri*io
nacitrn:rl. lestejenros o l." dc i\íaio, nu grandr iesta
do lrab:rlhrr r dirs lrorças Ârntatl:ts.

S;rrir'io m trabalhltdoxs dc todls fl§ rctil idxdes,
saridr os nrilit*res tle torlrs (§ rant{)s.

llerrt hlrjanr cs tnrb:.rlfiurirtres eslrattgcirr)s que, Fí)r
silttprlil ou rlcver de funçio. se doslrxrr:uit it Pr;;lt:g:tl,
parl ',irer c{}trrl{)sc{) ct;trt ft'stlt grartllt.

liutr lrrrjrutr ris cttiglur:tts, lr.s tttuiitcrts c r>s iortns
arlui pr-cx'ritcs rlit ferta fi:ici(xtxl do trlthltlit:rd$i p(rÍ'
tugrrê.*

Vivl r alilr4a Povr,r-lí,!;...1. !'iva o ft'eir:rllro c os
tr:rbllhad*rcs. \'iva Porlugul» r
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