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PODER SALAZAR 
O QUE FOI 

O QUE FEZ 

- O QUE FOI - O QUE FEZ -
A Republica instaurada em 1910 foi para 

o povo um longo rosário de amarguras e de 

desilusões. Com a expulsão dos reis de 

Portugal o povo acreditou que uma nova 

era tinha soado e que era chegado o mo-

mento para ele de sair da miséria em que 

o tinham mergulhado. A República foi um 

falhanço. Não havia estabilidade no gover-

no; os partidos burgueses da época consti-

tuíam ministérios uns atrás do outros, al-

guns estando no poder apenas alguns dias. 

A Revolução esperada pelo povo e pro 

metida pelo partido republicano nunca mais 

chegava; os governos no poder apenas per-

seguiam o clero e a nobreza, os ricos on-

chiam-se de dinheiro com os novos negó-

cios e os trabalhadores conheciam a mes-

ma miséria de antes. As camadas popula-

res estavam, deste modo, cansadas com 

tanto discurso, tantas promessas e tantos 

ministérios. 

Os do Rei, agrupados no partido monár-

quico, continuavam uma acção de sabota-

gem das ideias republicanas; houve várias 

tentativas para a restauração da monarquia, 

sendo a mais conhecida a de Sidónio Pais, 

morto na estação do Rossio em 1919. 

(Continua na pag. 2) 

MARCELO 
CAETANO 

Sucessor de Salazar 
O Professor Marcelo Caetano foi no-

meado Presidente do Concelho, como su-
cessor de Salazar. O discurso que ele fez 

no acto da posse veio confirmar aquilo 

que se esperava: o Regime nâo morreu, o 

Regime está mais vivo que nunca. 

Quais sâo os objectivos do novo Gover-

no? — a defesa da «ordem» custe o que 

custar, doa a quem doer, a continuação 

da guerra colonial, morra quem morrer. 

Mudanças? Nenhumas. Só para pior, 

porque os «Senhores Doutores» nâo que-

rem abandonar o poder. As mudanças de 

ministros nâo sâo para inglês ver, porque 

sâo importantes: o Ministro da Defesa é 

o General Sá Viana Rebelo que foi sub-se 
cretário de Santos Costa e é o seu homem 

-íc confiança. Lembremos que o General 
Santos Costa foi Ministro da Defesa no 
tempo de Craveiro Lopes e foi afastado 

por ser mais salazaristas que Salazar. 

A guerra continua porque Marcelo Cae-

tano é um colonialista ferrenho e Sá Via-

na Rebelo o Governador que começou a 

guerra de Angola. 

A «ordem» vai ser defendida, o que 

significa que os salários continuarão a 

ser baixos, que a emigração vai continuar 

e que os pobres serão cada vez mais po-

bres. E se os jornais franceses dizem que 
Marcelo Caetano é «um liberal», é porque 

Marcelo Caetano sabe ainda enganar os 

que se deixam enganar; o embaixador 

dos Estados Unidos em Lisboa é que nâo 

se enganou, porque ele apoiou (ou exi-

giu) a sua nomeação. 

O Regime nâo era só Salazar: o Régi-

me é a união do grande industrial, do 

alto clero e do fazendeiro africanista. 

i— as duas faces —, 

«É preciso que os pobres saibam 

que sâo pobres», disse Salazar: e 

o povo português sente gravado na 

sua carne a cruz da miséria e da 

exploração — que o digam os tra-

balhadores do campo. 

É preciso que os ricos saibam que 

sâo ricos» — Salazar nâo disse, (que 

eu saiba) nem os ricos precisaram 

que alguém lho disesse — eles sa-

bem a música de cor! (setêm dúvi-

das, leiam nos jornais os relatórios 
dos bancos e das empresas indus-
triais.) 

Uns milhões de pobres dum lado 

e umas centenas de ricos de outro. 

A História diz que a maioria ga-

nhará. É tudo uma questão de von-

tade e de tempo. 

* * 
NAS PAGINAS INTERIORES 

— OS QUE MORREM NA GUERRA 
COLONIAL 

— INFORMAÇÕES ÚTEIS E A PA-
GINA DO EMIGRANTE 

— NOTICIAS DE PORTUGAL 

— O CONTO DO MES 

  

O QUE SALAZAR NOS DEIXOU 
40 anos ao serviço do grande capital português e estrangeiro que se 

podem resumir nisto: 

— Portugal é o país da Europa onde há mais analfabetos — 38 % da po-

pulação com mais de 15 anos. 

— Portugal é o país do Europa onde morrem mais crianças de tenra ida-

de, seja com falta da assistência médica, seja com falta de alimentação 

apropiada. 

— Portugal é o país da Europa onde 55 % das crianças nascem sem a as-

sistência de parteiras ou de médicos. 

— Portugal encontra-se numa guer-ra colonial que dura há já sete anos 

e que é o maior sorvedouro das nossas economias. 

— Portugal é um pais desacreditado internacionalmente. 

— Mais, de um milhão de trabalhadores portugueses tiveram de partir 

para o estrangeiro porque no seu país nâo podiam esperar melhores condi-

ções de vida. 

Ê Portugal um Pais pobre? Ê o que Salazar nos quis impingir duran-

te 40 anos. Portugal tem sido mal governado, é tudo. Aí tudo é feito em be-

nefício do forte e do rico, o pobre nâo sendo senão uma besta de carga. 

— Portugal é o país da Europa onde há mais pobres, mas as famílias mais 

ricas da Europa sâo também portuguesas: A Família dos banqueiros Espíri-

to Santo, os condes de Caria, os Manuel de Melo, os Manuel Vinhas, os Mau-

rício Vieira de Brito, os condes de Riba d'Ave. 

O Chefe do Estado inaugurou há meses no Estoril o mais luxuoso ca-

sino da Europa. 



SALAZAR: O que foi — o que fez 
(Cont. da 1 a pag.) 

A REPUBLICA MORREU 

O Povo olhava os acontecimentos com 
indiferença. Os grandes industriais e os 
grandes proprietários dos campos tinham-
se aproveitado das novas leis e das novas 
liberdades para explorar ainda mais os ope 
rários. A divida pública aumentava em re-
lação ao estrangeiro; o País estava em-
penhado porque os governos republicanos 
no poder nâo fizeram nada, de diferente, 
no aspecto de reformas, do que os gover-
nos monárquicos. 

Em 1926 o governo republicano resolveu 
nacionalizar a Companhia Portuguesa dos 
Tabacos. Os capitalistas da Companhia não 
aceitavam perder desta maneira os seus 
rendimentos e provocaram um golpe de Es-
tado. Chamou se a isso Revolução Nacional 
do 28 de Maio. O Marechal Gomes da Cos-
ta, autor do Golpe de Estado, tomou conta 
do governo e chamou, em 1928, para o 
Ministério das Finanças o dr. Salazar, en-
tão professor em Coimbra. 

A ARTE DE EQUILIBRAR 
AS FINANÇAS PUBLICAS 

As finanças públicas estavam, de facto, 
arruinadas. Era necessário recolher dinhei-
ro. Que fazer? Como Salazar nâo quizesse, 
de modo nenhum, descontentar os seus 
aliados, e como ele nâo tinha muita ima-
ginação, encontrou um processo muito sim-
ples: aumeutou os impostos dos campone-
ses e dos pequenos comerciantes. As no-
vas contribuições taparam o buraco. Sala-
zar começou assim a sua carreira de 
«grande economista». 

Em 1932 foi nomeado presidente do Con-
selho de Ministros, donde ele só sairá para 
a cova. Mas Salazar nâo queria ter outros a 
mandar nele. O presidente da Republica, 
Marechal Gomes da Costa, demasiado «li-
beral» aos olhos dele, caiu na desgraça: 
virou-se o feitiço contra o feiticeiro. Foram 
anunciadas eleições (foi a primeira fanto-
chada eleitoral do seu regime) . O Marechal 
Carmona foi «eleito» e o outro marechal 
foi desterrado para Macau... 

Salazar inaugura o seu regime; chamou-
Ihe Estado Novo. 

0 QUE E 0 ESTADO NOVO 
No aspecto político o «Estado No-

vo» é um regime em que o Governo 
é responsável apenas perante a «Na 
çâo» (A «Nação» ninguém sabe exac-
tamente o que é). As leis sâo feitas 
por uma assembleia (eleita como nós 
sabemos), mas o governo também 
pode fazer leis chamadas, neste ca-
so, «decretos-lei». Se a Assembleia 
Nacional faz uma lei que nâo agrada 
ao governo, este pode fazer uma ou-
tra em sentido contrário... 

No especto económico e Social o 
«Estado Novo» baseia-se no que eles 
chamam o Corporativismo; Esta dou-
trina inventada por Mussolini e por 
Hitler parte da ideia de que no mun-
do nâo há explorados nem explorado 
res 7 que os interesses dos patrões 
não sâo diferentes dos interesses dos 
operários. Os industriais dão o Ca-
pital os operários dão o Trabalho sem 
que os salários, por exemplo, devam 
ser discutidos. 

Nâo é preciso irmos muito longe 
para nos convencermos de que esta 
«doutrina» pretende simplemente dar 
toda a liberdade aos patrões e aos 
ricos para explorar os pobres. 

UMA DITADURA 

Em 1933 foi aprovada a Constituição, es-
pécie de lei fundamental do Estado. A Cons 
tituiçâo foi aceite por uma grande maioria 
do povo porque ela proclamava e defendia 
as liberdades «fundamentais» — liberdade 
de imprensa, liberdade de eleições, liber-
dade de associação (partidos), liberdade de 
trabalho (direito á greve), liberdade sindi-
cal. Salazar fez depois umas leis «espe-
ciais» ou decretos que suprimiam os prln-
cipios proclamados pela Constituiçõo. 

Em 1934 Salazar cria os «Sindicatos Na-
cionais» e proibe os sindicatos operários 
livres. Os dirigentes sindicais que nâo acei-
tam esses «sindicatos» sâo presos. 

A classe operária verificou que, aceitando 
este regime, tinha caído num enorme logro. 
Alguns centros operários revoltaram-se, 
como na Marinha Grande e criaram con-
selhos operários para administrar as fábri-
cas: a Guarda Republicana invadiu a região 
e os grevistas foram transportados ao cam-
po de concentração do Tarrafal (Cabo Ver-
de) onde alguns deles morreram. 

O Regime propagou uma terrível perse-
guição em todos os meios da vida portu-
guesa afim de «extripar o comunismo», per-
seguição que nós conhecemos ainda hoje, 
apesar de tantos anos passados. 

A GUERRA DE ESPANHA 

Em 1930 o ditador espanhol Primo de Ri-
vera foi derrubado pelos republicanos. A 
Espanha vive uns anos de entusiasmo com a 
instalação, em certas províncias, de gover-
nos republicanos o socialistas. Franco e 
mais dois generais revoltam-se contra o 
Governo republicano. Como a população 
espanhola o não seguisse, ele pediu auxi-
lio a Hitler e contratou mercenários no 
Marrocos espanhol (os «mouros») e iniciou 
um longo período de guerra civil e de 
massacres. Foi a Guerra de Espanha. 

Salazar põs-se imediatamente do lado 
de Franco. Ele ofereceu Portugal como re-
fúgio dos militares franquistas. Nâo con-

0 MOCIDADE PORTUGUESA 
Salazar quiz fazer toda a gente à 

sua imagem e semelhança. O rapa-

zito, na escola, é obrigado a fazer a 
continência ao professor, à maneira 
de Hitler. Os do Liceu sâo obrigados 

a filiar-se na Mocidade Portuguesa 
se nâo, perdem o ano. É mais uma 

invenção hitleriana. Os jovens têem 
de aprender umas coisas de políti-
ca, em que ninguém acredita, e aC 
sábado têem de marchar em for-

matura, no pátio de recreio, às or-
dens dum «comandante de castelo». 
No verão, alguns vão para a serra 

fazer exercícios «militares» mas eles 
aproveitam a ocasião para passar 
umas férias de graça e ao fresco. 
Os jovens sâo obrigados a jurar fi-
delidade ao seu chefe Salazar e, 

para se lembrar dele a todo o mo-
mento, trazem um cinto com uma 
fivela em S. 

A maior parte deles nunca se dei-
xaram «enrolar» e os mais mario-
las cantam assim o hino da «Moci-
dade»: 

Cá vamos com as calças rotas 
Fomos pedir ao Governo outras 

O Governo nâo as quiz dar 
Vamos pedi-las ao Salazar... 

tente com isso, Salazar enviou-lhe um con-
tingente militar («Os Viriatos»), comandado 
pelo capitão Botelho Moniz. Este indivíduo 
pôs igualmente ao serviço de Franco o Ra-
dio Clube Português de que ele era o pro-
prietário. 

Durante todo o período da guerra de Es-
panha o Governo português exportou cen-
tenas de camiões e de vagons de armas e 
mantimentos para o exército Franquista. Os 
trabalhadores alentejanos sabotaram fre-
quentemente estes comboios e distribuíam 
os produtos alimentares, assim recupera-
dos, pela população. 

Salazar, os grandes patrões e o clero 
português conseguiram nesta altura criar 
no seio da população portuguesa um ver-
dadeiro horror aos republicanos espanhóis. 

Em 1939 a Guerra de Espanha termina em 
favor dos franquistas. Muitos espanhóis, 
para fugiram á perseguição do regime, en-
travam nas nossas fronteiras, mas eram ime-
diatamente recambiados para serem entre-
gues aos pelotões de fusilamento de Fran-
co. O Capitão Neves Graça, que foi durante 
muitos anos director da PIDE, passava os 
seus tempos livres a cavalgar á borda do 
Guadiana para «caçar» os Espanhóis fugi-
dos e os matar a tiro. 

A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

En 1940 Hitler declara a guerra ao mundo 
afim de sujeitar todos os povos à Ale-
manha. Mussolini, ditador italiano, segue-o. 
O mundo divide-se em dois grandes blocos: 
dum lado os Alemães e os do «Eixo» 
(Itália a Turquia e o Japão), e do outro os 
Aliados: Estados-Unidos, Inglaterra, Rússia. 
Salazar, apesar das relações que Portugal 
tinha mantido até ai com a Inglaterra e os 
Estados-Unidos, declara-se «Neutro». Foi 
uma falsa neutralidade, porque Salazar pôs 
ao serviço de Hitler as suas bases aéreas e 
submarinas. Salazar declarou sempre que 
ele apoiava Hitler porque ele «defendia os 
interesses do mundo livre». Quando as tro-
pas alemãs invadiram a França, os salaza-
ristas portugueses esperavam recebê-las 
nas nossas fronteiras para lhes oferecer o 
poder numa bandeja dourada... 

A TALHO 
A CONFIDENTE 

Compra, vende e hipoteca propriedades 

(e leva os proprietrios honestos à ruí-
na) 

O «Jornal da Costa do Sol» que se pu-
blica en Cascais, publica um artigo so-
bre A CONFIDENTE conhecida compa-

nhia de transacções de propriedades. 
Este artigo, publicado no seu numero 

de 14 de Setembro, é bem o exemplo de 

que a maior parte dos jornais portugue-
ses está sujeita e defende apenas os in-

teresses do grande capital. O artigo em 
questão, digno de um engraxador de sa-
patos, começa por um discurso de Alipio 

Antero, presidente da Companhia, nes-
tes termos: 

«Uns Vêem para o bem, outros para 
o mal. Os do mal ferem e matam, os 
do bem praticam boas acções. Assim 
é a nossa Organização (A CONFIDEN-

TE). Há-de vencer totalmente! Olhem 
os governantes do mundo: desapare-
cem sempre tràgicamente aqueles que 
estão no caminho errado. Mas nós es-
tamos no do bem. Continuaremos assim 

num país com total direito a uma exis-
tência feliz. 

A CONFIDENTE, continuará, pois, 
de pé como obra que nasceu para tor-

nar mais feliz a nossa sociedades». 
O Sr. Alipio Antero disse estas palavras 

durante um banquete. Poderíamos sus-
peitar que ele já estava «com os copos»: 

mas nos seus negócios ele só faz «boas 
acções»: compra e hipoteca a baixo pre-
ço propriedades aos proprietários endi-
vidados e arruinados pelos impostos e 

pela injustiça social e vende-as depois 
aos grandes capitalistas por um preço 
3 ou 4 vezes superior! 

O Sr. Alipio Antero, espécie de coveiro 

dos proprietários honestos, nem sequer 
tem vergonha na porca da cara. 

A Legião Portuguesa 
A Legião Portuguesa é uma for-

ça armada civil. Ela foi criada em 
1936 para defender o regime de pos-

síveis revoltas da população. E' 
uma cópia exacta da Legião de Hi-
tler; até a farda e o distintivo fo-
ram copiados. 

Os legionários sâo pessoas sim-
ples que se alistaram sem saber 
exactamente o que fizeram. Lembro-

-me que na minha aldeia havia pes-
soas que entravam na Legião por-
que era uma maneira prática de 
receber de graça 2 pares de cami-

sas, 2 pares de calças, um lindo cin-
turão de coiro e umas botas, que 
eles usavam nos trabalhos do cam-
po. 

Quando, em certos domingos, os 

legionários partiam para o monte 
fazer «manobras» a população pen-
sava que se tratava duma caçada 
á raposa... 

Portugal não entrou na guerra mas nós 
sofremos, tal como os outros povos que 
participaram nela, os mesmos tormentos 
da fome. Os grandes produtores de trigo, 
de azeite e de milho guardavam as suas 
colheitas para as exportar ou vender no 
mercado negro. A Policia Portuguesa na da 
pouco fazia para acabar com esses abusos. 

Quando os Aliados derrotaram em todas 
as frentes as potências do «Eixo» hitle-
riano em 1945, Salazar organizou um enor-
me desfile militar em Lisboa afim de con-
vencer os seus amigos vencidos de que 
estava ainda com eles... 

Com a derrota do Fascismo no mundo, as 
forças populares portuguesas tiveram uma 
nova esperança e tentaram organizar-se. A 
repressão entra de novo em cheio e elimina 
por muitos anos toda a possibilidade de 
libertação. 

DE FOICE 
PATRÃO E OPERÁRIO 

O Doutor Henrique Pais de Al-
meida, antigo presidente da Câma-
ra de Portel é um abastado pro-
prietário da Região. O senhor Ma-
nuel Saramago Marçal, de 34 anos 
era operário mecânico e deixa dois 
filhos orfâos ao cargo de sua mâe. 

O doutor-Proprietário nâo gosta-
va muito que o seu assalariado an-
dasse a cada momento a pedir-lhe 
uma melhoria de salários; o operá-
rio, porém teimava em exigir o que 
achava justo. A 29 de Janeiro deste 
ano, o patrão saca da sua arma ca-
çadeira e descarrega sobre o seu 
servo todos os cartuchos... 

O Julgamento començou em Por-
tel em fins de Maio. O dr. Henrique 
Pais de Almeida, proprietário e as-
sassino tinha como, testemunhas 
toda uma escumalha da sua côr: O 
Governador Civil de Évora, o Coro-
nel Homero de Matos, antigo direc-
tor da PIDE, o Dr. Guilherme Gião 
e Mário Gonçalves, ricos proprietá-
rios do Alentejo. 

Nós nâo vos podemos informar 
da sentença do tribunal porque os 
jornais portugueses fizeram silêncio 
sobre o caso... 

AINDA O CLUB DOS SEM-CUECAS 

O Jornal do Emigrante denunciou no 
seu 2° número as actividades do «Clube 
dos Sem-Cuecas», que uma prostituta 
descobriu perante um juiz, em Lisboa. 

Esse «Clube» organizava «bailes» em 
que os participantes se vestiam... apenas 
com uma gravata e um chepéu de palha... 
O «Clube» possuía um grande número 
de raparigas entre os 14 e os 18 anos, 
que eles seduziam e pagavam caro. 

O mais curioso de tudo é que entre os 
grandes desse «Clube» se encontravam 
o ministro do Interior-Santos Júnior, O 
ministro da Marinha-Almirante Quinta-
nilha de Mendonça Dias, o ministro da 
Economia-Dr. Correira de Oliveira, além 
de muitos banqueiros e outros elemen-
tos da «alta-roda». 

O Governo nunca tomou posição em 
relação a esse grupo de sabujos e os jor-
nais portugueses foram obrigados a nâo 
falar no assunto. Diz-se mesmo que al-
guém do governo defendeu esses porcos 
«que honram muito as nossas tradições 
marialvas...» 

Espécie de bandalhos! 

No entanto, e porque o escândalo ti-
nha dado muito que falar, o chefe do 
governo resolveu acabar com esses mi-
nistros, substituindo-os por outros. As-
sim, o ministro do Interior foi substituí-
do pelo Dr. Rapazote e o da Marinha, pe-
lo Comodoro Pereira Crespo. 

Deste modo, aqueles «galãs», posto que 
sejam já velhotes, poderão continuar a 
dedicar-se ao seu passa-tempo! 



que fo 
As eleições sob 
o regime de Salazar 

Embora a Constituição da Repu-
blica declare que deve haver elei-
ções livres, elas nunca existiram em 
Portugal. A Campanha eleitoral que 
ainda está na nossa memória é a 
de 1958 em que dois candidatos da 
Oposição tomaram parte. 

As forças da Oposição pensaram 
durante muito tempo que era pos-
sível fazer alguma coisa naquele país 
por meio de eleições. Puro engano! 

A licao de Salazar 
Na minha escola havia uns cartazes 

suspensos da parede e para onde os pe-
quenos olhavam quando a lição come-
çava a cansar-lhes a cabecita. Todos os 
cartazes eram diferentes mas o título era 
o mesmo para todos : A LIÇÃO DE 
SALAZAR. Cada cartaz representava 
uma «lição» e tinha 2 desenhos — um 
representava «antes» de Salazar, o outro 
representava «depois» de Salazar. 

Uma máquina de fazer dinheiro 

Lembro-me que havia um cartaz em 
que o tempo de Salazar era representado 
por uma espécie de máquina de fazer di-
nheiro, com muitas notas a sair por um 
buraco. Eu compreendi logo: aquela má-
quina representava a abundância que nos 
deu Salazar com o seu regime. . 

Mas essa abundância nâo me tocava 
nem a mim nem aos meus pequenos ca-
maradas: muitas vezes os nossos pais nâo 
nos deixavam ir à escola porque tínha-
mos de ir com eles trabalhar para o cam-
po. Alguns deles eram muito pobrezitos 
e nas horas do lanche olhavam os outros 
a comer. 

À taberna e a Casa do Povo 

Uma outra «Lição de Salazar» repre-
sentava dum lado uma taberna com mui-
tos bêbados à porta e do outro uma «Ca-
sa do Povo» com alguns senhores bem 
vestidos à janela. Também compreendi 
logo que a taberna queria dizer «antes» 
e a Casa do Povo queria dizer «depois». 
Mas dessa lição eu nâo compreendi mais 
nada, porque na minha freguesia havia 
muitas tabernas e nenhuma Casa do Po-
vo; e nos arredores nâo consta também 
que houvesse. 

A escola velha e a nova 
Havia lições muito engraçadas. Lem-

bro-me que havia um cartaz com uma 
escola muito velha com rapazitos e me-
ninas muito sujas a serem castigados por 
um professor com cara de pau, também 
muito mal vestido — devia ser mal pago, 
o pobre! Do outro lado do cartaz havia 
uma escola muito bonita com jardins e 
os meninos muito felizes lá dentro. Re-
presentava as escolas construídas por 
Salazar. Ora a velha escola era quase a 
cópia da minha escola e eu duvidava se 
nós nâo estaríamos ainda no tempo do 
bom Dom Dinis — «o Lavrador» que se 
meou o pinhal de Leiria e que construiu 
escolas para as crianças do povo. 

Todo as as lições eram falias 

Assim eu convenci-me logo de que to-
das as lições eram falsas. Mesmo aquela 
que representava uma espécie de velha 
Citroen a galgar por cima de calhaus e 
do outro lado um lindo automóvel a ro-
dar numa larga auto-estrada. Os meus 
avós e os avós dos meus camaradas nun-
ca tiveram nunhum «2 Cavalos» e os 
meus pais e os pais deles nâo tinham, 
nem por sombras, um Cadillac. 

Nós tínhamos um burrico que a mi-
nha mãe montava quando ia á vila por-
que tinha horríveis chagas nas pernas, 
«por andar sempre de um lado para o 
outro», dizia ela. Eu sei agora que essas 
chagas lhe nasciam porque ela nâo co-
mia alimentos de qualidade suficientes. 
Nós éramos muito pobres. Nós somó-lo 
ainda — é a LIÇÃO DE SALAZAR. 

Os que se lembram ainda dessa 
«campanha» podem ainda recordar: 
candidatos presos, propaganda da 
Oposição interdita, reuniões eleito-
rais vigiadas, voto nâo secreto, fal-
ia de inspecção na contagem dos 
votos, e por fim, após as eleições, 
prisão de todos os elementos que se 
manifestaram em favor dos condi-

\datos da Oposição. Todos nos lem-
bramos ainda como acabou o Gene-
ral Humberto Delgado... 

O REGIMÈ VAI BARALHAR AS CARTAS 
, Os herdeiros de Salazar — os grandes 

Fazendeiros africanistas, os grandes ban-
queiros que engordaram à sombra do re-
gime, os generais do Exército que adquiri-
ram honras e boas posições, a polícia que 
nâo quere perder os seus cargos, os gran-
des industriais que se encontram numa po-
sição muito cómoda, e o alto clero que nâo 
quere perder o apoio que tem recebido — 
vâo baralhar as cartas para fazer ver ao 
Povo descontente que alguma coisa mudou. 
E uma manobra contra a qual devemos es-
tar prevenidos. A solução nâo está nas 
pessoas, mas na abolição completa do re-
gime. 

Um general a mais, um banqueiro a me-
nos — todos eles acabam por fazer o que 
o outro faria: conservar os seus direitos, au-
mentar os seus cabedais . 

Os jogadores de cartas sabem bem que 
nâo se poderia jogar à bisca se os mesmos 
parceiros guardassem sempre para si os 
trunfos. 

ele ditou. Ao fim de cada lei ou decreto-
-lei há sempre o cuidado de acrescentar: 
« Esta lei será regulamentada por uma lei 
especial». Esta «Lei especial», chamada 
também decreto, acaba por dizer exac-
tamente o contrário do que dizia a lei 
primitiva, ou tira-lhe parte do sentido. 

As leis portuguesas nâo permitem, por 
exemplo, a prisão perpétua: mas uma lei 
«especial» diz que os tribunais ou a po-
lícia podem deter um prisioneiro por 
um número ilimitado de anos, por «me-
didas de segurança». A lei diz que nin-
guém pode ser preso sem ter sido primei-
ro julgado por um tribunal, mas uma lei 
«especial» diz o contrário. 

As eleições livres, a liberdade de reu 
niâo e associação, a liberdade de trabalho 
(direito a greve) sâo garantidas pela 
Constituição mas suprimidas por uma 
«lei especial». A constituição diz que é 
proibido aos governantes censurar os jor-
nais, mas uma lei «especial» diz que a 
censura é obrigatória. 

Salazar conseguiu, deste modo, mostrar 
ao mundo que o regime que ele criou 
era em tudo semelhante aos regimes de-
moerático-liberais, como o francês, por 
exemplo. 

Como saber, então, os direitos e as 
obrigações que nos assistem? Nâo há pos-
sibilidades de o saber exactamente: só a 
polícia e o governo o sabem. 

Para qne servem as leis 

no Regime Português 
Um dos caracteres de Salazar, que é 

também do regime que ele criou, é o seu 
aspecto fingido, hipócrita e jesuíta. Esse 
carácter verifica-se em todas as leis que dos pelo Governo. O jornalista faz o\ seu 

A censura dos jornais 
Sabe Você como se faz um jornal em 

Portugal? 

Os jornalistas recebem as notícias du-
ma agência portuguesa chamada ANI ou 
de correspondentes de outras notícias 
(F.P. ou Reuter)\ devidamente controla-

-íotn aa.Eii! m EO:> IM \ I, .<., .. <.;■, ■■. i tvri • "■ 
artigo c é logo corrigido pelo Director 
do jornal. O artigo é tipografado e im-
primido em papel de cópia e levado à Co-
missão de Censura. 

Como o nosso Capitão quizer 

As comissões de Censura sâo, na pro-
vinda, constituídas por oficiais do exér-
cito reformados e, em Lisboa e Porto, 
indivíduos sem qualquer cultura, coman-
dados por um jurista. Se a Censura risca 
a vermelho uma palavra, uma linha, par-
te ou todo o artigo, quer dizer que isso 
nâo se pode dizer. A censura indica á 
margem dos artigos o tamanho das le-
iras com que os artigos ê os títulos de-
vem set escritos no jornal. 

Se o artigo for cortado nâo podem apa-
recer espaços em branco no jornal. Se o 
artigo, pelos cortes que sofreu, tiver de 
ser feito de novo, tem de ser sujeito de 
novo à Censura até que fique exactamen-
te como o nosso capitão quizer. A Cen-
sura guarda uma cópia para verificar de-
pois se as suas ordens foram executadas. 

Se uma linha ou artigo riscado a ver-
melho pela Censura aparecer no jornal, 
o Director é preso e o jornal pode ser 
suspenso. 

Todos os Jornais mentem 

A censura já quase é inútil em muitos 
jornais portugueses. Os directores e os 
chefes de redacção sâo comprados pelo 
Regime. Alguns recebem, além do seu 
salário, grossas somas de dinheiro; ou-
tros sâo titulares de cargos honrosos ofe-
màUijxà, x£h*etd&$ h. 

De qualquer modo, todos os grandes 
jornais portugueses estão nas mãos de 
emprezas- industriais ou bancárias. Assim, 
o Século pertence à CUF; o Diário de No-
ticiais a- um fabricante de massas alimen-
tícias, o -Diário-de -Lisboa ao Banco Na-
cional Ultramarino... 

o conto do Mês CATARINA EUFEMIA 
Nós costumamos publicar em cada número 

do Jornal do Emigrante um conto de Soeiro 
Pereira Gomes; hoje excepcionalmente, publi-
camos nâo um «conto», más a hitória verdadei-
ra duma jovem mulher alentejana, que, aliás, 
alguns dos nossos compatriotas emigrantes 
conheceram. 

Naquele dia19, de Maio de 1954 ombien-
te na aldeia era de corajoso entusiasmo. 
Todos os homens e mulheres válidos se 
tinham recusado a trabalhar pela jorna de 
fome imposta pelos grandes lavradores e 
exigia melhores salários. Até os mais tí-
midos, aqueles que vendo a fome em casa 
trabalhavam por qualquer preço, nâo se 
mostravam dispostos a quebrar a greve. Os 
agrários, raivosamente, nâo transigiam. Um 
deles, o Dr. Fernando Nunes, de Beja, con-
tratou num lugarejo próximo, um rancho, 
(Penedo Gordo) que nâo conhecendo a ati-
tude dos seus camaradas de Baleizâo acei-
taram a jorna proposta pelo .agrário. Ao 
saber disto, uma massa de dois^mil balei-
zoeiros, homens mulheres e crianças, di-
rige-se para o local onde trabalhava o ran-
cho. Nâo foram precisas muitas falas para 
os trabalhadores se entenderem. Estavam 
todos de acordo, nâo se trabalhava corri 
salários de fome. Quando o povo já regres-
sava a Baleizâo teve conhecimento que 
uma força da G.N .R. tinha obrigado o ran-
cho de fora a retomar o trabalho. Indigna-
dos com a atitude dos guardas, voltaram 
atrás dispostos a não permitir que se tra-
balhasse. Entretanto o agrário avisado por 
um criado, pedia reforços ás autoridades 
de Beja. Estes nâo se fizeram esperar. Num 
«jeep» a toda a velocidade seguiram solda-
dos da GJN.R . com metralhadoras ligeiras, 
comandados pelo tenente Carrajola que le-
vava uma pistola metralhadora. 

Mais uma vez as forças repressivas de-
fendiam zelosamente os interesses dos 
grandes agrários. Os homens do ranoho fo-
ram obrigados a retomar o trabalho cerca-
dos pela G.N.R. que mantinha as armas 
apontados contra os trabalhadores de Balei-
zâo. A cólera apareceu nos rostos mar-
cados de sol e cansaço. As armas destes 
homens e mulheres eram a sua altiva de-

terminação e as vozes indignadas que gri-
tavam: «Temos fome! queremos paz! Que-
remos falar com o rancho de Penedo Gor-
do, bandidos, assassinos». 

O barulho crescia. A forçadas armas nâo 
fazia calar estès gritos que saíam cada 
vez mais quentes dos peitos revoltados. 

Com esta atitude firme conseguiram im-
por que uma delegação de 15 mulheres 
fôsse falar com o rancho. Nessa delega-
ção ia Catarina Eufemia. Quando se apro-
ximavam do rancho junto do qual se en-
contrava o agrário Nunes, sai de trás dum 
molho de favas onde se tinha escondido o 
tenente Carrajola. Com o odio nos olhos, 
aponta a pistola metralhadora àos campo-
neses que levantam os braços e continuam 
a caminhar. O assassino Carrajola corre 
sobre elas e dirigindo-se a Catarina que 
com um filho de oito meses no colo e ou-
tro no ventre, se encontrava à frente, per-
gunta-lhe: «O que queres, bruta?» Cata-
rina, altiva, responde: 

»0 que eu quero é pâo para matar a fo-
me aos meus filhos. Quero paz, tenho fo-
me!». A resposta brutal nâo se fez esperar. 
0 criminoso afasta os pés do filho que Ca-
tarina trazia no colo. Encosta a pistola me-
tralhadora no corpo desta valente campo-
nesa e três tiros partiram. O monstro nâo 
ficou satisfeito com o crime. Desvairado, 
volta-se para as companheiras de Catarina 
Eufemia e pretende massacrá-las todas. 
Estas refugiam-se atrás do agrário que lhes 
serve de resguardo contra as balas assas-
sinas. O Carrajola então, para nâo matar 
também o seu cúmplice, limita-se a fazer! 
umas rajadas de metralhadoras para o 
chão, cobrindo de pó as camponesas. 

Rapidamente, para esconderem o seu cri-
me e fugirem à cólera do Povo, transportam 
o cadáver de Catarina de automóvel para 
Beja, dizendo que estava desmaiada. Na-
quele momento de espanto, nâo querendo 
acreditar que se possa matar alguém por 
pedir aumento de salários, pâo para dar 
comer aos filhos, o povo nâo se aperce-
beu logo do crime monstruoso que se ti-
nha cometido. Só a noite trouxe a confir-
mação. Catarina tinha sido assassinada! 

Todo o povo pôs sinais de luto. A cólera 
transbordou! Só se ouviam gritos entre-
cortados por lágrimas: «Bandidos!» «Cri-
minosos»!, «Queremos pâo!». 

Também a noite trouxe- o tropel dos ca-
valos e o bater os tacões dos soldados da 
Guarda Nacional Republicana que ocupara a 
aldeia. E mais uma vez o povo do Alente-
jo sentiu na sua carne que o regime sala-
zarista considera crime pedir trabalho e 
paz. 

De Baleizâo a Beja, onde se encontrava 
o corpo de Catarina Eufêmia, um cortejo 
de duas mil pessoas acusava o crime pra-
ticado. Olhos resolutos em faces queima-
das, continham um ódio profundo ao regi-
me. Ao entrarem em Beja, uma fraterna 
solidariedade do povo desta cidade au-
mentou esse já enorme cortejo de homens 
e mulheres. Mas a raiva fascista nâo quiz 
que esta última homenagem fosse presta-
da à heróica camponesa. A policia cercou 
o hospital onde se encontrava o cadáver 
de Catarina e, ' sem que o povo tivesse 
tempo para se aperceber, um automóvel 
transportou-o a toda a velocidade para um 
destino desconhecido. 

O povo gritava; a G.N.R. e a policia lan-
çaram-se desordenadamente à pancada so-
bre a multidão que lhes ofereceu resistên-
cia ferindo alguns guardas. Quando chega-
ram reforços, já o povo tinha dispersado e 
regressado às suas casas. Só aí souberam 
que Catarina tinha sido enterrada no pe-
queno cerfiitèrio de aldeia de Quintos. 

Catarina Eufêmia tinha 29 anos. Deixou 
3 filhos orfãds^è 1 'esperava outro que mor-
reu com ela; Ll" 

Rubras papoulas que floriam o seu cha-
péu de ceifeira, cobrem todos os anos uma 
humilde sepultura, no dia 19 de Maio. Seus 
companheiros nâo a esqueceram. Para to-
dos, ela continua no belo exemplo de luta e 
vida que viveu. E nas canções dos ranchos 
que ceifam o pão que nâo comem, o nome 
de Catarina Eufêmia anda misturado com 
as palâvVâsf ' ao s '•*-•'• 
Pâo, Luta, Paz e Amor. 

Do livro ..Crónicas-
Editora Felman-Regò Brasil 



A GUERRA COLONIAL DE JUNHO, JULHO E AGOSTO 

Tal como no último número, e segundo os comu-
nicados dos serviços de ■ Informação » das Forças 
Armadas, damos a seguir a lista dos militares mor-
tos na Guerra Colonial, estabelecida por ordem alfa-
bética das localidades de origem. 

Entre parênteses () indicamos o nome da colónia 
onde o militar morreu. 

Fazemos notar que esta lista não é completa, dado 
que. como toda a gente sabe. os serviços das For-
ças Armadas têm por hábito de ocultar o número 
real das baixas. 

S : Soldado. — C : Cabo. — F : Furriel. — M : Mi-
liciano. 

Abrantes - S. Manuel António da Conceição (An-
gola); Alandroal • S. Joaquim Manuel Sebastião (Gui-
née); Alcobaça - F. M. Jose Pedro Teodoro Vieira 
(Angola) F. Mil. Raul Canadas Ferreira (Guiné); Al-
deia Formosa - S. Sambei Balde (Guiné); Alenquer -
F. Mil. Jorge Manuel Batista da Silva (Guiné); Al-
meirim - C. Lucas Silva Manuel (Angola); Alvlde • 
F. Mil. Alberto Fernandes Mira (Guiné); Amarante -
S Jose Cerqueira (Guiné); Amares • Alf. Mil. Do-
mingos Joaq. Campos Sá (Guiné); Ansião : C. Del-
fim Vinagre Freire (Angola); Arouca - Agostinho 
Silva Duarte, Jerónimo Manuel, ambos deapareci-
dos (Guiné); Aveiro - S. Ernesto Oliveira Vitoria 
(Angola); Bala - C. Joaquim Silva Marques Santos 
(Angola); Baião - S. Humberto Pereira Vieira (Guiné), 
C. Manuel Cone. Costa (Moçambique); Bafatá - S. 
Celce Selde e S. Califa Colubali (Guiné); Barcelos -
C. Manuel Duarte Coelho Vasconcelos e S. António 
Teixeira Mariz (Angola); Batalha - Fernando Franco 
(Guiné): Beja - F M. Manuel Franc. Santos Paulino 
(Guiné): Bissau - S. Apa Je (Guiné): Bissura - S. 
Banca lenme (Guiné), S. Ouedun Indunde. S. Faia 
Dane (Guiné), António Pereira (Guiné); Braga -
S. Aparicio Sousa Miranda (Guiné): Brangança -
F. M. Carlos Alb. Sampaio Melo Valente (Guiné); 
Cabeceiras de Basto • S. Domingos Silva Magalhães 
(Guiné) e S. Jose Fazenda Machado (Moçambique); 
Cabo Delgado - S. Seia Simane (Moçambique); Ca-
bu - S. Nadu Só (Guiné); Cacheu - S. Flora da Silva 
(Guiné): Campo Maior ■ S. Henrique Tavares Fé 
(Angola); Cantanhede - S. Mário Jesus Santos (An-
gola); Carcavelos - Alf. Mil. Jose Henriques Santos 

Á situação na Guiné 
O Jornal inglês «Economist», que nâo 

e de modo ninhum lavoravel á indepen-
dência dos povos atricanos, reconhece 
que a situação é grave para as tropas 
portuguesas ai estacionadas. Eis alguns 

i actos: 
Depois de 6 anos de guerra revolucio-

naria o F.A.l.G. — partido alncano para 
a independência da Guiné e Cabo Ver-
de — domina hoje sobre a maior parte 
do território da colónia portuguesa. O 
exercito dos generais portugueses é cons-
tituído por 35.000 homens, sem contar 
os guineenses que sâo obrigados a lutar 
com eles (até que nâo fujam...). Mas es-
sas tropas estão aquarteladas em aldeias 
fortificadas e sâo continuamente ataca-
dos pelos assaltantes. Elas sâo abasteci-
das por helicóplero, porque, se alguém 
tenta aventurar-se nos campos, é imedia-

tamente alvejado. 
O povo da Guiné já é senhor da maior 

parte do seu território. Os generais por-
tugueses dominam apenas em pequenas 
«bolsas» constituídas pelas cidades de 
Bissau, Bolama, das ilhas de Bijagós e 
pela bacia do rio Geba, onde predomi-
nam os habitantes da tribo dos Foulahs. 

Os generais portugueses nâo podem 
fazer passar as suas tropas pelos nume-
rosos canais, porque as saídas deles estão 
nas mãos da população e dos guerrilhei-

ros. 
O atrazo, em que o Governo e os fa-

zendeiros locais deixaram a colónia, é-
-lhes agora extremamente prejudicial: 
apenas cerca de 60 kilómetros de estra-
das sâo alcatroadas. Nas outras estradas 
e carreiros as minas e as embuscadas 
sâo c-pâo-de-cada-dia das patrulhas do 
exército colonialista. Nas proximidades 
de Bissau seguns camiões aventuram-se 
a percorrer as estradas mas seguem sem-
pre atrás de um carro «detector de mi-
nas» conduzido por um prisioneiro de-

portado. 
O Exercito dos generais portugueses 

conta 35.000 homens e está equipado com 
aviões SABRE e FIAT, usa bombas a Na-
palm e de fósforo, armamento esse que 

lhe vem sobretudo da NATO. 
Amílcar Cabral, libertando recentemen-

te alguns prisioneiros portugueses rea-
firmou o seu desejo de nagociar com o 
Governo Português. As suas propostas 
ficaram sem resposta. O Governador Ar-
naldo Schultz e os generais portugueses 
nâo podem, neste caso, esperar uma sai-
da em boa ordem, mas uma derrotar mi-
litar, conclui aquele Jornal inglês. 

Fidalgo (Moçambique); Carrazeda de Ansiães - C. 
Manuel Jose Castro (Angola); Cartaxo - Francisco 
Ferreira Frederico (Guiné): Castelo Branco - S. Ma. 
nuel Roxo Coelho (Guiné): Castelo Paiva - S. Adriano 
Moreira (Guiné) S. Basilio Gonçalves Andrade (An-
gola): Castais - S. Antonio Luis Jesus Alves (Ango-
la); Celorico de Basto - S. Jose Maria Magalhães 
Medeiros (Guiné): Cinfães - C. Manuel Correia 
Ouintas (Angola): Chamusca - C. João Rosa Oliveira 
Bengala (Angola); Coimbra - S. Jose Neves Claro 
(Guiné) F. M. Rui Joel Vilhena Mascarenhas (An-
gola) F. M. Luis Antonio Pereira (Guiné); Conta-
bana - Amadu Balde (Guiné); Covilhã - S. José 
Manuel Jesus Monteiro (Guiné); Cubai - S. Antonio 
Manuel Mateus (Angola); Entroncamento • A. F. M. 
Antonio Aug. Proença Almeida Trindade (Angola); 
Évora • S. Antonio Aug. Santos Simão (Guiné); Fa-
lacunda • Sarg. Bacar Sambu (Guiné): Famalição - C. 
Alberto Miranda Costa (Angola); Farim - S. Bacar 
Baldó (Guiné); Faro - Alf. M. Francisco Alberto 
Reis Lino Neto (Angola); Feira - C. Agostinho Soa-
res Ferreira Dias (Angola); Felgueiras - S. Armindo 
Ribeiro (Guiné); Ferreira do Zêzere - C. Carlos 
Alb. Flores Dias (Angola): Funchal - Alf. M. Jose 
Juvenal Avila Figueira Araujo (Guiné); Gondomar - S. 
Manuel Joaquin Silva Santos e S. Carlos Carvalho 
Albano (Angola); Guimarães • S. Alfredo da Costa 
(Moçambique) Sold. Soldado Alvas Vieira (desa-
parecido na Guiné): Lisboa - S. João Isidro Coelho 
Braga e S. Joaquim Barreira (Guiné): Lourenço 
Marques - Alf. Mil. Rui Manuel de Abreu (Moçam-
bique): Lousada • S. Fortunato Silva Gonçalves (Gui-
né); Luanda - Ten. Antonio Manuel Ribeiro Pinho 
Assoreira (Angola); Lubango - F. M. José Maria 
Gois Faria (Angola): Mafra • S. José Hermínio Lage 
Esteves (Angola); Mansoa - Cabo Ibonde ínfima 
(Guiné) Indafa Siqueta (Guiné): Marco de Cana-
vezes - S. Francisco Gonçalves Soares (Moçambi-
que); Marvão - S. José Andrade Correia (Moçam-
bique) ; Matosinhos - O Rui Rafael Correia e S. Ma-
nuel Augusto Leite da Silva (Guiné); Mira d' Aire -
José Batista Conçeicão Antunes (Guiné): Moça-
medes. - Alf. M. Carlos Alb. Trindade Peixoto (Gui-
né): Monção - S. Manuel Conceição Gonçalves 
(Moçambique); Montalegre • Alf. Mil. José Antunes 
Carvalho (Guiné); Montemor o Novo - S Luis Gal-
vão dos Santos (Guiné): Montemor o Velho - F. Mil. 
Abel Gomes Simões (Guiné); Mustosa - S. Manuel 
Maria Paiva Silva (Angola) : Narcuto - S. Dene Mané 
(Guiné): Nelas - S. Manuel Marques de Oliveira 
(Guiné) : Niassa - S. Januário Sirica (Moçambique); 
Nisa - S. Joaquim Rosário Carrilho (Angola); Ode-
mira • 1 o Grumete marinha Manuel Maria Viana (An-
gola). C. Brisses Luis Felicio Carvalhindo (Guiné): 

Paços de Ferreira - S. Ramiro Adelino Dias Neto 
(Guiné) e Eduardo Costa Pacheco (Guiné); Pena-
fiel - O Fernando Ribeiro Sousa (Guiné): Pombal -
S. Joaquim Pereira Pardal (Guiné) ; Ponte de Lima -
C. Antonio Fernande de Sousa (Angola); Povoa de 

DAR A VIDA PELO NOSSO OFICIAL 

«No momento em que as forças 
armadas lutam nos territórios do 
Ultramar, será necessário continuar 

a pedir sacrifícios a todos (Mar-
celo Caetano, presidente do conse-

lho — discurso da tomada de pos-

se). 
«A todos», dizia ele. Mas nesta 

longa lista negra só encontramos 
os filhos do Povo. 

Os fazendeiros e os «tubarões» 

atiçam esta guerra, nâo para mor-
rer nela, mas para salvar as suas 
roças e os seus diamantes. Quanto 
aos generais e aos cononéis (cujo 
interesse é fazer guerras) prepa-

ram-na e comandam-na, mas de 
longe, e, quanto mais ganham e 
mais ordens dâo, mais recuados fi-

cam. 

Lanhoso • S. Domingos Oliveira Henriques Saraiva 
(Angola); Ribeira de Pena • Alf. M. Manuel Fraga 
Carvalho (Moçambique); S. Mário Gonçalves Ma-
chado. S. Augusto Dias; S. Henriques Rodrigues 
(Guiné): Santarém - S. Francisco Pepino Tomas Coito 
(Guiné): São Pedro do Sul - AGENTE DA PIDE Emidio 
Lopes Nogueira (Moçambique); Santo Tirso - C. Ma-
nuel Gonçalves Nunes (Guiné): Sátão - Alf. M. Hen-
rique Ferreira Almeida (Guiné); Seixal - S. Cesar 
Manuel Lourenço Silva (Angola); Sertã - C. Clemen-
tino Rosario Antonio (Angola); Setúbal - Fuz. Naval 
Joaquim Adelino Moreira Dionísio (Angola); Tábua • 
C. Antonio Pereira Nunes (Guiné); Teixeira Pinto: 
S. Antonio Augusto Chavo (Guiné); Tomar - Alf. M. 
Miguel Casimiro (Angola): Valongo - F. M. Ilídio Oli-
veira (Angola). C. João Jesus Silva Rodrigues (Gui-
né): Vila do Conde - Cap. Mil. H. Francisco Martins 
Valente (Moçambique); Vila Nova de Famalição • S. 

NOTICIAS DE PORTUGAL 

OS AGRICULTORES PORTUGUESES DIZEM: 
«NOSSA SITUAÇÃO É DESESPERADA»! 

Do «Jornal de Estarreja» de 10 de Julho 
de 1968, correspondente de Beduido. 

O lavrador paga contribuições pesadas; 
o seu trabalho nos campos éextenuante, 
quer de inverno, quer de verão; nao lem 
horário, nâo tem abono de familia, nân 
lem reforma, nâo tem nada que o ajude 

e anime! 

O produto do seu árduo trabalho é ape-
nas aquilo que a terra lhe pode dar, e 
pouco é, se atendermos a que está su-
jeito aos maiores prejuízos nas semen-
teiras com as intempéries, com as pra-
gas de insectos e de toda a bicharada 
que infesta os campos. 

O lavrador é o homem que mais traba-
lha, que mais sacrifício faz e que menos 
proventos aufere. Após um dia de inten-
so trabalho, regressa a casa já de noite, 
crestado pelos raios solares e quase es-
gotado de forças, vai então até ao leito 
descansar por algumas horas das fadi-
gas ásperas da sua labuta no campo, pa-
ra se levantar alta madrugada, quando 

ainda necessita de repouso... 

da «Voz do Minho», de 22 de Junho por 
Antonio Rego. 

As nossas previsões aqui feitas, há cer-
ca de 1 ano, sobre a decadência da lavou-
ra, estão a confirmar-se, infelizmente, 
com tendência para um agravamento 
acelerado, que a levará à ruína. Nâo ve-
mos possibilidades de melhoria, nem vis-
lumbramos medidas eficientes para o 
evitar, se se continuar nesta apatia do 

deixa correr. 

Atende-se a tudo, menos a este sector 
de economia, que tâo necessitado está 
de um estudo capaz. Olha-se pela indús 
tria, beneficia-se e dâc-se facilidades a 
determinadas zonas de produção, ex-
cluindo a principal que é a lavoura. 

Esta situação nâo pode prolongar-se 
por muito tempo, porque o desânimo in-
vade quase totalmente o lavrador, qne vê, 

dia a dia, os produtos da terra a nâo te-
rem procura e a pagarem-se por baixo 
preço. Milho, batata e até o próprio gado, 
pagam-se pelo mesmo preço de há 20 
anos, quando o salário, adubos e tudo 
aquilo que o lavrador necessita, custa o 
dobro do que custava naquela data. 

Importa-se milho das províncias ultra-
marinas. Importa-se carne, quando temos 

aqui tudo em abundância. 
Passando em revista a actual situação 

da lavoura nacional, chegamos à conlu-
sâo de que nâo vale a pena trabalhar 
nela e daí, a fuga cada vez maior de tra 
balhadores, que se empregam nesse nú-
mero cada vez maior de fábricas que se 
estão a montar pelas aldeias nortenhas. 
Outros, aos milhares emigram... 

Sabes, emigrante ? 
Em Portugal toda a gente falou disso. Co-

chichou-se nos cafés e nas tabernas; os jor-
nais publicaram fotografias : UMA FESTA DE 
MULTI - MILIONÁRIOS EM COLARES ! 

Foi oferecida pelo milionário americano 
Schumberger, pelo boliviano Patino e pelo nos-
sa rico Manuel Vinhas. A festa começou na 
Quinta do Vinagre (Colares-Sintra) e conti-
nuou em Alcoitâo. Zambujal... e revestiu-se 
dum esplendor invulgar 

1400 convidados entre os quais os nomes dos 
mais conhecidos tubarões do mundo da alta 
finança, reis do petróleo e do estanho, estre-
las do Cinema e do escândalo. Impossível no-
meá-los a todos (nem isso terá interesse) : 
Audrey Hepburn, Gina Lollobrigida, a Begun 
de Ali Kan, a Soraya (lembrem-se da miséria 
do povo persa agravada pelos últimos tremores 
de terra), a antiga mulher de Soekarno, da In-
donésia, Hugues Bourbon-Parma ■ candidato 
carlista ao trono de Espanha «... Eis alguns no-
mes do que há de mais fino no mundo do oiro 
do dólar, do petróleo do estanho — a ■ nata 
do capitalismo da nobreza e dà alta burguesia 
mundial • diz. sem ares de malícia, o Jornal 
de Noticias, do Porto. « Baile mais caro do 
mundo, que nâo custou menos de 1 milhão do 
Francos, disse France Soir. do 7 de Setembro 

Foram construídos novos parques de auto 

Julio Silva Carreira e C. João Batista da Silva (Guiné); 
Vila Nova de Fozcoa • S. José Augusto Ansião (An-
gola); Vila Nova de Gaia - C. Antonio André Santos 
Silva (Guiné): Vila Nova de Paiva - S. Manuel Ferreira 
(Guiné); Vila Nova de OJrém - S. Jaime Nunes Ma-
ria Esteves (Guiné); Vila Pouca de Aguira • S. Manuel 
José Machado da Silva (Guiné): Vila Real • S. Alvaro 
Araujo Martins (Angola). S. João Ant. Macedo Rocha 
(Guiné): Vila Verde • S. Adriano Marques (Guiné); 
Vila Viçosa - S. Francisco Antonio Veríssimo Bineu 
(Guiné); Vinhais - S. Armando José Gomes (Moçam-
bique) . 

MILITARES MORTOS CUJA NATURALIDADE 
SE DESCONHECE 

Portugal : C. Alexandre Silva Miguel (nAgola), 
S. Antonio Barbosa Moreira (Guiné); Marinheiro 
Rogério José Marreiros (Guiné); S. Constantino Pe-
reira da Maia (Moçambique), S. Carlos Arlindo Pe-
reira Rodrigues (Moçambique); S. Manuel Carvalho 
Sequoira (Moçambique); S. Manuel Nunes Moreira 
(Moçambique); Joaquim Gonçalves Gutierres (Mo-
çambique); S. Manuel Fernandes Silva (Moçambi-
que): C. José Oliveira Pita (Moçambique). 

Açores • S. Daniel Pereira Bagaço (Guiné). S. Da-
vid Manuel Gouveia Sousa (Moçambique). 

Angola • S. Marques Sebastião Elias (Angola). 
Alf. M. Eduardo Guilherme Teixeira Monteiro (Gui-
né). S. Antonio Ciringa (Angola), S. Aurelio Elambi 
(Angola). S. Domingos Francisco João (Angola). 

Guiné - Soldados lonisa Jaló. Alio Jaré Jaló, lero 
Cajico. Tunane Baldé, Tunra Baldó, José Baldé, Nhaco 
Jau. Amadu Embalo, Malau Dafé, Danso Sani. Ma-
nuel Acoussada. Adoulai Dalde (mortos na Guiné). 

Madeira - F. M. Henrique Teixeira Rodrigues (Mo-
çambique) . 

Moçambique • Soldados Maulana Gomes, Mossagy 
Ibraimo Aly, Chene Andourab. Momade Imede. Nas-
soro Mussa. Issa Abdala. Falume Boanar. Leonardo 
Amisse. Vasco Mossumbe, Cassamo Andarusse. Ba-
care Limite, Chaure Moto, Mussa Suale. Malua Fa-
que, Abulo Muluia, João Luis Alves Calçada de Oli-
veira, Mário Martins Silva, João Ernesto Tiago, 
Henrique Fadaramala, João Maté, Adelino Araujo, 
Serra André, Momade Sufo. Padil Saide, Nuanassa 
Narsan, Ambasse Salino. Joaquim Moreira Couto 
(Mortos em Moçambique); Soldados Aladia Bary, 
Ira Baldé (mortos na Guiné); Fur. Mil. Elias Ma-
draba (Moçambique). Cabos Pome Marques Pontí-
fice. Antonio de Sousa (Moçambique) . 

Furriel-Piloto Alfredo Joaquim Macedo e 1 o sar-
gento Primor, desaparecidos a bordo dum avião 
■ Harvard». entre Ouelimane e Beira (Moçambique). 

moveis para os convivas, a Serra de Sintra foi 
iluminada duma maneira especial, assim como 
a Ribeira de Colares. 

Os repórteres das revistas do escândalo e 
da finança também foram convidados e premia-
dos com pesados « envelopes » para fazer eco 
do acontecimento. 

A Festa foi de arromba. Foi comer e 
carregar com o dedo. Foi de beber e cair 
para o lado. Nâo do nosso, do Cartaqo ou 
de Colares, mas do fino, importado «das me-
lhores vinhas que o mundo cria»... 

Os pobres, as crianças e os velhos dos arre-
dores enganaram-se, supondo que essa gente 
se lembraria deles ! Muitas crianças e pobres 
mulheres tentaram, de facto dirigir-se às por-
tas da Quinta do Vinagre, a pedir uma esmo-
la, a ver se, sob o esplendor dos vestidos e 
das jóias, havia um bom semtimento para o 
povo português. Mas em vâo : a fina-flôr do 
negócio e da moda nâo estava ali para isso 
Arreda, Pé-Descalso ! 

• Foi montada uma discreta vigilância policial 
para que nenhuma dessas grandes figuras da 
alta roda internacional fosse molestada pela 
curiosidade ou excessivo apreço (!) dos seus 
possíveis admiradores • diz o Jornal de Noti-
cias. 

Sabes, emigrante, que esse Scumberger, Pa-
tinos e outros Manuel das Vinhas nâo vivem 
da « Sorte Grande » nem da « Misericórdia de 
Deus • ? 

Sabes que sâo eles os propriàtarios das 
praias do Algarve, dos seus cabarets e dos 
seus hotéis ? 

Sabes, emigrante, que sâo eles que exploram 
as nossas minas (Portugal nâo é um pais po-
bre..,) 

Sabes que sâo eles os possuidores da mi 
nas. das roças e das fazendas das nossas co-
lónias de Angola. Moçambique e Guiné e que 
os benefícios (fáceis) dessas emprezas partem 
direitinho aos bancos de Nova Yorque, da Suis-
sa, de Paris e de algures ? 

Sabes, emigrante, que os teus filhos e ir-
mãos vâo, com a dôr na alma, combater «terro-
ristas» e «estrangeiros» (que nunca saíram da 
sua aldeia natal) na selva de Angola e Moçam-
bique para defender «os nossos interesses» 
—dizem esses senhores ? 

Sabes, emigrante, que tiveste de deixar a tua 
terra (alguns de nós sâo mesmo de Colares e 
Llcoitâo!) porque os senhores Patino. Manoel 
das Vinhas (das Cervejas Cuca), Schumberger 
e Cia Lda nos pagavam mal e nos tratavam 
como cães ? 

E essa a herança que Salazar te deixou, ca 
ro emigrante; tu o sabes tâo bem como eu: 
mas nâo permitas .porém, que outros prolon-
guem a sua divida ! 



PAGINA DO EMIGRANTE 
O CORREIO 

DOS LEITORES 
Continuamos a receber todos os dias uma 

mâo cheia de cartas dos nossos leitores que 
tomam contacto com o jornal, seja porque o 
compraram aos colaboradores ou nos quios-
ques, seja po rque o viram nas mãos dos ami-
gos. 

Nós a todos respondemos pessoalmente; 
isso representa para nós um enorme trabalho, 
mas vamos continuar a fazê-lo pois que é uma 
maneira prática de entrarmos mais pessoal-
mente em contacto com eles. 

As dificultades que nos apresentam sâo re-
solvidas par carta. A alguns deles enviamos 
cartas e recomendações que eles apresentam 
aos Comissários de Policia ou Mairies, quan-
do esses trabalhadores se encontram isolados 
na província, afim que sejam orientados pe-
las autoridades administrativas locais. 

Pedimos, no entanto, aos nossos leitores 
que nos escrevem que nos dêm as informa-
ções o mais correctas possível. Nâo se es-
queçam também de indicar bem a morada, pa-
ra evitar que as cartas sejam devolvidas, obri-
gando-nos, a nós, a ■ experimentar ■ este ou 
aquele nome de rua. 

Exemplo de algumas cartas recebidas ulti-
mamente que testemunham do interesse que 
« Jornal do Emigrante » está a ter entre a 
emigração : 

«Ontem dia sete fui dar um passeio, 
parei com um carro à minha beira a per-
guntar se eu queria comprar o Jornal do 
Emigrante, e eu sem o conhecer, fiquei 
com o jornal; quando fui a ler é que vi, 
quando fôr preciso alguma informação 
é consultar o Jornal do Emigrante. Por is-
so, caros amigos, vou vos enviar esta 
carta pedindo resposta dela: desejaria 
inscrever-me no Jornal do Emigrante e 
as condições mais favoráveis do preço» 

J. Matias — 93 
«Eu lendo um numero do vosso Jornal e 
ficando saitsfeito com todas as noticias 
que vi, venho por este meio pedir a mi-
nha inscrição no mesmo... » 

M. Lopes — 78 
«Aqui há uns dias um amigo apareceu-

me com o Jornal do Emigrante e eu pedi-
Ihe para me deixar ler e acho interessan-
te no que diz respeito a noticias de Por-
tugal. M. Francisco — 94 

«Este Jornal é muito favorável a nós 
portugueses em Franqa pois nos aju-
da a resolver problemas que sâo muito 
difíceis a resolver. Com isto vos tenha 
a dizer que agradecia que na próxima 
maré que distribuam o Jornal que mo 
enviem também a mim. 

A. Cruz — 95 
«Prestou-me atenção um jornal que vi 

e vi là a direcção; agora pedia a fineza 
de mo enviarem... Já perguntei a vários 
portugueses que se encontram aqui se 
sabiam ou conheciam este jornal e dis-
seram-me que também gostariam de sa-
ber para obtê-lo... A. Oliveira — 77 

Um compatriota nosso escreveu-nos de Pa-
ris dizendo que trabalha em Lagny e queixa-
se de que o patrão lhe nâo pagou o congé 
completo. 

Nós nâo podemos escrever-lhe pessoalmen-
te, porque o nosso amigo se esqueceu de as-
sinar a carta e de pôr a sua morada. Vamos 
fazê-lo por intermédio do Jornal, esperando que 
ele o leia e tome depois contacto conosco : 

De facto, amigo, como Você diz, houve 
« grande trafulhice » nas contas do patrão ! 
Você tem direito a mais do que aquilo que 
recebeu. Porém, as férias, em principio, sâo 
contadas de Maio a Maio. Você receberá um 
pouco menos, mas nunca essa diferença enor-
me I 

Calcule o «congé» a que tem direito, da se-
guinte maneira : Some todas as suas folhas 
de pagamento e as « primes » de Agosto até 
Maio (se a recebeu e se elas nâo figuram 
nas folhas de pagamento). Divida por 12. O 
resultado é aquilo a que tem direito. As 
suas férias devem corresponder, ao minimo, 
a um dia e meio por cada mês de trabalho. 
Para o ano que vem terá direito a 4 semanas. 

Entendido ? escreva sempre. 

Meu caro B. Santos, 
Agradecemos a sua carta. De facto esse in-

dividuo de que nos fala. pelos serviços que 
prestou à « Policia de Santa Marta » e à I.G.A., 
nâo merecia exactamente uma condecoração 
mas uma força ! Há gente que sofre por muito 
menos. Oxalá que a sua hora nâo tarde ! 

Gostei de saber onde estudou : conheço ou-
tra pessoa que também nâo se deixou levar na 
carroça... 

Um grande abraço. 

Jornal do emigrante ao nosso serviço 
CHOMAGE-

DESEMPREGO 

Os trabalhadores que perderam o seu 
emprego podem beneficiar duma ajuda 
do Estado — Allocations-Chomage. 

Essas prestações estão fixadas pelo Go-
verno em cerca de 6 Fr. diários. 

As condições para se receber essas Al-

íocations sâo as seguintes: 

1 — Inscrever-se no «bureau de cho-
mage » da sua zona, se habita Paris, ou 
na Mairie, se habita fora de Paris. Os 
nossos leitores encontrarão nesta página 
as direcções desses « bureaux », para 
Paris e a «Banlieu». 

2 — Morar numa Comunne onde existe 
um Fundo de Chomage — todas as com-
munes da Banlieu e certos «arrondisse-
ments» periféricos de Paris têm esse Fun-
do. 

3 — Ter menos de 65 anos e nâo estar 
na reforma. 

4 — Nâo ter sido o empregado a pedir 
demissão nem ter abandonado o seu tra-
balho. 

5 — Ter feito no decurso dos 12 últi-
mos meses de trabalho 150 dias de tra-
balho. 

6 — Morar nessa «Comunne» depois de 
4 meses ou na Região Parisiense depois 
de 1 ano. 

O trabalhador que está sem emprego 
pode dirigir-se aos seguintes centros, ou 
«Bureaux de chomage», que se encarre-
gam de encontrar trabalho aos trabalha-
dores desempregados. 

Trabalhadores do Batiment: 
21 Bd. Picpus — Paris 12, Metro Bel 

air — às 5as feiras de tarde e 6/as feiras. 

Trabalhadores metalúrgicos 
43, Rue Javel — Paris 15 — Metro 

Charles Michels. 

Outras profissões 
Aos centros ou «Bureaux de Chomage» 

seguintes: 

PARIS 

Paris-Centre: 2 bis, rue de la Jussienne 
(2*); Paris-Montmartre: 2, cité Charles-
Godon (9C ); Paris-Nation: 34, rue de la 
Folie-Régnault (11'); Paris-Italie: 10, ave-
nue de la Sceur-Rosalie (13°); Paris-Etoi-
le: 18, rue des Batignolles (17e). 

BANLIEUE 

Asnières: 16, place de 1'Hôtel-de-Ville; 

Aubervilliers: 13, rue du Docteur-Pesqué; 

Boulogne: Marie; 

Bourg-la-Reine: 68, boulevard du Maré-
chal-Joffre. 

Champigny: 199, rue de Verdun; 

Choisy-le-Roi: place Gabriel-Péri; 

Colombes: 6, rue du Marché; 

Courbevoie: cour de la Mairie; 

Gennevilliers: 37, rue Jean-Pierre-Tim-
baud. 

Ivry-sur-Seine: 3, place Marcel-Cachin. 

Joinville-le-Pont: 26, rue de Paris; 

Le Perreux: annexe de la Mairie, 5, allée 
de Stalingrad; 

Levalloisf-Perret: 10, rue Jules-Ferry; 

Montreuil: 80, rue Victor-Hugo; 
Montrouge: 2, avenue Emile-Boutroux; 

Nanterre: 2, rue de la Mairie; 
Noisy-le-Sec: Mairie, place du Maréchal-
Foch. 

Pantin: 96, rue de Paris; 
Puteaux: Mairie; 

Saint-Denis: 14, rue Lanne; 
Saint-Maur: Mairie; 
Saint-Ouen: 9, rue Emile-Cordon; 
Suresnes: 2 ter, rue du Clos-des-Ermites; 

Villejuif: Mairie, 6, place de 1'Eglise; 

Vincennes: 2, rue Lejemptel; 
Vitry-sur-Seine: 2, rue du Pare. 

 FORMAÇÃO PROFISSIONAL DOS ADULTOS 
« L'Office de Pormation Professionnelle des Adultes » — F.P.A. (Ministère 

des Affaires Sociales) 

OFERECE enormes possibilidades de formação profissional aos indivíduos, 
tanto homens como mulheres; 

— Trabalhadores « manceuvres » ou operários sem especialidade, que 
queiram vir a ser operários especializados. 

— Trabalhadores sem emprego 
— Jovens que desejam aprender um ofício. 
— Trabalhadores que desejam subir a uma categoria superior na sua pro-

fissão. 

Os cursos da F.P.A. sâo em dois graus; eis alguns dos cursos de 1° grau : 
— Todos os ofícios du « bâtiment » 

— beton armé. conducteurs de grues, menuiserie, plomberie, serurerie, etc. 
etc. 

— Todos os ofícios em « Metaux - Mécanique » — ajustage, tournage, fraisa-
— ge, soudage, montage etc. 
— Electricidade 
— Rodio-electronica 
— Empregos de escritório 
— Costura 

Condições de admissão : 

1 a — indivíduos de ambos os sexos dos 17 aos 45 anos (ou mais, em certos 
casos). 

2a — Passar um exame médico. 

C tempo de duração do 1 grau é cerca de 6 meses. 

Os cursos do 2 a grau duram cerca de 11 meses. Como condições de admis-
são exige-se : que tenha pelo menos 18gratuita. Os estagiários recebem durante 
admissão. 

Para ambos os graus, a formação és, 3 fr. à hora. Além disso têm direito : 
Para ambos os graus, a formação é gratuita. Os estagiários recebem durante 

a sua formação um salário de, pelo menos, 3 fr. à hora. Além disso têm direito: 
du Fonds de TEmploi, Allocation complementaire de Promotion Sociale, Congés 
payés. 

Sâo dadas todas as informações : 

— Paris e Region Parisienne : e la Main dCEuvre - 66 rue Mouzaía — 

Direction Departementale du Travai! et de la Main CEuvre, na Capital do De-
Paris 19 - Métro : Pré de Saint Gervais, 
e das 13,30 as 17. 

— Na Província 
Direction Departementale du Travail et de la Main dCEuvre, na Capital do De-

partamento. 

Transferencia de salários 
Há certas empresas bancárias em Paris 

que informam duma maneira desonesta 
os trabalhadores portugueses dizendo-
Ihes, ou dando-lhes a entender, que eles 
só podem transferir dinheiro para Portu-
gal por intermédio das suas agências. A 
publicidade desses bancos fala mesmo 
em « seriedade » e « segurança », como 
se os outros meios nâo fossem sérios 
ou seguros. 
A TRANSFERENCIA DE DINHEIROS PARA 
PORTUGAL PODE SER FEITA POR INTER-
MÉDIO DOS CORREIOS. E mesmo a ma-
neira mais prática de o fazer. Enquanto 
o Banco demora 15 dias ou mais, os 
Correios transferem-no como se se tra-
tasse duma carta de avião (2-3 dias). 
Esta transferência pode ser feita a par-
tir de qualquer Bureau de Poste — preen-
cher un MANDAT INTERNATIONAL, que é 
de cor vermelha. 

O preço da transferência é sensivel-
mente o mesmo que o do Banco. O câm-
bio é ao preço oficial. 

O destinatário levantará o mandat nos 
correios da sua residência. 

Nunca envies dinheiro no interior dos 
envelopes ! 

Caro leitor : 
Este Jornal é o teu Jornal. Nâo em nos 

escrever se tens qualquer dificuldade e que 
nâo possas resolver sozinho ! Se tens qualquer 
coisa a dizer aos teus compatriotas emigrantes 
di-lo por nosso intermédio. Comunlca-nos as 
noticias e factos que tu consideras interessan-
tes e que respeitem a situação e a vida dos 
nossos compatriotas. 

Ácidentes de trabalho 
Os acidentes ocorridos no caminho de 

casa para o trabalho e do trabalho para 
casa sâo considerados « acidentes de 
trabalho » ao mesmo título que os ocorri-
dos no interior da empresa. 

Se tiveres a infelicidade dum acidente 
nesta circunstâncias, nâo te esqueças de 
pedir a 2 pessoas presentes o favor de 
serem testemunhas do que te aconteceu. 
Avisa imediaatmente o patrão. 

A lista negra 

da Avenida lena 

O senhor Calouste Gulbenkian foi um 
milionário de origem arménia que du-
rante a guerra foi gozar dos seus enor-
mes rendimentos para Portugal e onde 
deixou parte da sua fortuna — restos 
dum imenso império de poços de petró-
leo... 

Gulbenkian fixou no seu testamento as 
formas e os fins com que os seus dinhei-
ros serão gastos —desenvolver a cultura 
portuguesa e ajuardar os estudantes, ar-
tistas e intelectuais pobres; daí a Fun-
dação Gulbenkian. 

Ora, a Fundação criou em Paris uma 
biblioteca (52, av. Iena) afim de facili-
tar aos estudantes e intelectuais no es-
tudo da literatura, da historia e da so-
ciedade portuguesas. 

Sabemos agora que a Direcção da dita 
biblioteca está a preparar uma lista das 
pessoas que nâo podem lá entrar: uma 
lista negra como o petróleo bruto. Já 
fazem parte dela alguns jovens portugue-
ses que participaram no «Acontecimen-
tos» de Maio; esses jovens agiram nessa 
altura dentro do espírito do sindicalis-
mo francês e nem o Governo intentou 
contra eles qualquer género de processo. 
Porem, como esses jovens sâo desertores 
ou refugiados, somos obrigados a acre-
ditar que o Director controla o acesso à 
biblioteca segundo ordens dos agentes da 
PIDE... se nâo é também um deles. 

Ora digam ílá, emigrantes: como se 
chama o regime em que as pessoas in-
formadas sâo pessoas perigosas? 

— Sim, é o fascismo. Foi Hitler que 
o decretou: «Quando oiço a palavra cul-
tura levo a mâo ao bolso e saco do re-
vólver». 

Mas voltemos à biblioteca: o seu Di-
rector chama-se — Prof. Dr. — Verissimo-
-Serrâo. Se tiverem de lá ir sacudam o 
pó dos sapatos, ajeitem a gravata e...nâo 
se esqueçam, sobretudo, do «Prof. Dr»! 



y 

EM FOCO : ®e fada um pauce 

Grande Festa de confraternização 
organizada 

pelo jornal do emigrante 

O nosso Jornal vai organizar em VILLIERS SUR MARNE uma Grande Fes-

ta Portuguesa em que participarão vários cantores portugueses residentes 

em França. 

Entre eles podemos apresentar já LUIS CILIA que tem vários discos 

editados em França; JOSE MÁRIO BRANCO, um jovem cantor de talento que 

faz vibrar a assistência com a vida que dá às suas canções. 

Outros cantores, e de fama, estarão presentes entre os quais um espa-

nhol, Paco Ibahes e um chileno, Juan Capra, já conhecidos pela popularidades 

das suas canções. 

Mas a festa nâo sera só de canções : 
Um grupo folclódico, organizado pelo Jornal do Emigrante, fará os seus pri-

meiros passos no vira e na chula... 

Um grupo de teatro de Pantin terá o prazer de apresentar uma peça «para 

rir » . . O CHAPÉU DE FORTUNATO. 

Ao fim haverá baile — até o sapato romper... 

Bar e petiscos à moda portuguesa Entrada 3 Fr. . . Casais : 4 fr. 

No dia 3 e Novembro, a partir das 14 horas, na Salle de Fêtes de Villiers-

sur Marne — Place de la Mairie e Place du Marché. 

Para os que vêm de Paris : Métro Chateau de Vincennes + bus. 

- OS PONTOS NOS ii -

UMA NOVA ACCAO 

DA LUAR 

No passado dia 20 de Agosto entrou no 

país um grupo de revolucionários portugue-

ses que disseram pertencer a uma organi-

zação da Oposição chamada L.U.A.R. (Liga 

de União e e Acção Revolucionaria). 

O grupo entrou em Portugal por dois 
pontos - parte por Moncorvo e parte por 

Sabugal. 
Segundo os jornais portugueses, foram 

descobertos, nas regiões de Tràs-os-Mon-

tes e da Beira, vários depósitos de armas 
e de vário material normalmente usado por 

guerrilheiros, assim como grande quantida-
de de munições, de explosivos, de deto-

nadores eléctricos, etc. 
Nove dos revolucionários foram presos. 

Outros conseguiram fugir para o estrangei-
ro ou encontram se ainda escondios em 

Portugal. 
No momento em que a Guarda Nacional 

Republicana os perseguiu, eles ofereceram 

resistência e um agente da G.N.R. foi mor-
to. Por seu lado, os soldados da G.N.R., 
atirando em todas as direcções, atingiram 

uma criança, que morreu. 
Entre os prisioneiros encontra-se Inácio 

Palma. Como noticiámos no 2" numero de 
Jornal do Emigrante, inacio Palma foi um 

dos elementos da LUAR que participaram 

no ataque ao Banco de Portugal da Figuei-

ra da Foz e se apoderaram de 29 mil con-

tos. Lembramos que o Governo Português 

pediu a extradição de Inácio Palma ao Go-

verno Francês, mas que este recusou a sua 

expulsão, pois que o tribunal confirmou 

que se tratava dum acto de caracter polí-
tico, e nâo dum crime civil como o Gover-

no Português pretendia. 

Segundo un comunicado distribuído em 

Paris pela Luar, após a prisão daqueles re-
volucionários, a L.U.A.R. « apoia e identifi-

ca-se com as várias greves conduzidas pe-
los operários e pescadores últimamente em 
Portugal... A LUAR está combatendo as cau-
sas da miséria dos camponeses e dos ope-

rários... Ela combate a guerra criminosa e 
injusta que nega aos povos de Angola, Mo-
çambique e Guiné o direito à independên-
cia, as prisões políticas e as torturas pra-
ticadas e dirigidas pela PIDE, assassinos 

do General Humberto Delgado e de tantos 
outros portugueses ao longo destes últimos 
40 anos... Ela apela para todos os portugue-
ses para que passem à luta sob todas as 
formas... E para os cristãos que se afastem 

daqueles que os oprimem em nome do 
Evangelho...» 

SOU DO POVO, SO 

Quando eu era pequeno, o meu pai veio 

para França. Jà lá vâo 20 anos bem pu-

xados. Foi dos primeiros a vir. 

Vocês sabem por que é que ele veio? 

Pelo mesmo motivo que vocês vieram. 

Verdade verdadinha, tanto eu como o 

meu irmão mais novo e a minha mâe po-

díamos bem com a fartura lá na terra... 

A lareira, nas longas e frias noites de in-

verno, o meu pai metia a cabeça entre 

as mãos e ficava-se quieto como uma pe-

dra. Eu pensava que ele estava a ouvir 

cair a neve, mas a minha mâe disse-me 

que «o pai estava a pensar»... «Raio de 

vida! trabalho como um moiro, faço o 

que posso e o que nâo posso, e mal dá 

para meter uma côdea de pâo naquelas 

bocas»! 

E o meu pai punha-se com os olhos 

em mim, olhava-me para a blusa de chita 

delgadinha que, de tantos remendos, pa-

recia um mapa de Portugal. E acabava 

por se fixar nas biqueiras dos meus so-

cos velhos, por onde os dedos dos pés 

lhe faziam caretas, como a rir-se dele ou 

a pedir-lhe alguma coisa. 

O meu pai acabou por decidir procurar 
a sua vida noutras terras. 

Antes de vir para França pensou em 

ir para a Africa e começou a tratar dos 

papeis. Os mais conhecedores de vocês 

estão a imaginar o que aconteceu: ao fim 

de seis meses ainda os nâo tinha e aca-

LUTO PELO POVO 

bou por desistir; é que exigiam mil e um 

papeis, e caros; é que punham mil e uma 

dificuldades; é que pediam uma fiança de 

30 contos; é que punham todo o Estado a 

funcionar para impedir que as pessoas 

fossem para Africa. 

Aquilo lá em Africa era de meia dú-

zia que explorava a ignorância e a inge-

nuidade do preto; e assim lhes convinha 

que continuasse a ser sempre... 

O meu pai, como vos disse, veio então 

para França. Cá trabalhou, como fazia 

antes, comeu o pâo que o diabo amassou. 

A mim, pôs-me a estudar em Portugal, 

na terra que ele continua a amar... 

Lá estudei até há pouco. Até saber que 

devia partir para Africa lutar contra um 

povo que nâo é meu inimigo, nem inimi-

go do meu povo; lutar numa guerra con-

tra um povo que nâo pede senão que o 

deixem viver em paz; morrer numa terra 

que nâo é a minha, numa terra para on-

de impediram que o meu pai fosse ga-

nhar o pâo para me criar. Eu disse-lhes 

que nâo! e com milhares de rapazes por-

tugueses eu vim para França. Hoje cá 

trabalho. Sujo e mal pago, mas estou 

contente: é que tenho a consciência tran-

quila e a certeza de que fiz bem. 

Nasci do Povo, sou do Povo e só lutarei 

por ele. 

V. PIRES Sabugal 

Se tens qualquer dificuldade respei-
tando a tua estadia em França, carta 
de trabalho, de sejour, Sécurité Socia-
le, etc, nâo hesites em escrever-nos. 

Este Jornal é o teu jornal. Assina-o. 

Colabora nele. 

 

JORNAL DO EMIGRANTE é o teu 
Jornal. Ele é o jornal dos emigrantes 
portugueses. 

 

Os que o fazem sâo trabalhadores co-

mo tu e nâo recebem nada por o faze-
rem. Ele só pode ser publicado se tu o 
comprares e o assinares. 

Sabia que 
Quando os descobridores espanhóis 

chegaram à América encontraram lá vá-

rios povos — os Maias, os Azetecas, os 

Incas, possuidores duma civilização mais 

adiantada do que a deles. Os espanhóis, 

com engodos e traições, mataram os che-

fes militares desses povos, o que para 

eles foi o fim da sua civilização. 

 

 

Como morreram alguns dos mais co-

nhecidos ditadores dos tempos moder-

nos: Miguel Primo de Rivera que ocupou 

o poder em Espanha de 1923 foi morto 

em 1930 pelos republicanos. Hitler que 

criou o regime o mais odioso da histó-

ria e se apoderou do poder na Alemanha 

em 1933, suicidou-se no momento em que 

os soldados soviéticos se prontificavam 

a assaltar o forte em que ele se tinha re-

fugiado, durante a tomada de Berlin pe-

los aliados, em 1944; Mussolini que se 

apoderou do poder em 1922 na Itália, foi 

fuzilado em 1945. Petain, que entregou a 

França nas mãos de Hitler em 1940, foi 

condenado à morte em 1945 e depois à 

prisão perpétua, morreu na prisão em 

1951. Getúlio Vargas, suicidou-se em 1954. 

Rafael Trujillo, que estabeleceu uma di-

tatura na Republica Dominicana em 1930, 

foi abatido por um comando de revolu-

cionários em 1961. 

 

O Tribunal da Igreja chamado Inqui-

sição, até ser abolido pelo marquês de 

Pombal condenou e matou 250.000 pes-
soas. 

 

A primeira revolução republicana em 

Portugal foi tentada pelos portuenses em 

31 de Janeiro de 1989. 

LÊ E ASSINA 

"JORNAL 00 EMIGRAIIIE 
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COMO RECEBER O JORNAL 

| «JORNAL DO EMIGRANTE» vende-se nos quiosques, à mâo, nos « marchés > e Ê 
E nos bairros onde habitam portugueses. = 

MAS TU PODES, DESDE JA, PAGAR UMA ASSINATURA e receberás, assim to- ^ 
| dos os meses O TEU JORNAL EM CASA. 

= Preço de cada número 80 cent. 
E Assinatura anual 10 F. = 

| NOME 

MORADA 

| DESEJO RECEBER «JORNAL DO EMIGRANTE- 1 
= PEÇO OUE ME ENVIEM UN VALE JA PREENCHIDO PARA O PAGAMENTO DA AS-
| SI NATURA. = 

§ Envia este Boletim a « JORNAL DO EMIGRANTE » 3 rue Recamier - Paris 7. § 
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Os navegantes portugueses des-

cobriram na América — o Brasil, a 

Argentina, o Chile... Na Africa, toda 

a costa desde o Marrocos até a 

AbissSnia-Camarôes, Guiné, União 

Sul Africana Tanganica, Quénia...) 

Na Asia — a índia, a China, o Japão, 

o Vietname, Colombo, o Paquistão... 

Na Oceania — a Austrália, a Indo-

nésia, as Filipinas... 

«Descobrir» naquele tempo, era 

chegar a um ponto da costa e colo-

car lá uma pedra (padrão) com o 

nome do rei de Portugal! 

Se fôssemos a acreditar nas teo 

rias colonialistas tínhamos de ad-

mitir que a Nigéria, o Japão, o Viet-

nam e todas as regiões atrás citadas 

nos pertenecem. 

Imprimerie Hermel Paris-18' (N.M.P.P.) Directeur de la publicatiort : Geneviève Fernandèz-Vieira. 


