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P ROCLAMACÃO
DESENCADEEMOS UM PODEROSO MOVIMENTO
) DE MASSAS CONTRA A OFENSIVA FASCISTA
~ . CONTRA AS MANOBRAS SOCIAL-FASCISTAS!

1. Esta manh~, às 7h e 5Sm, as estaç~es de rádio e de televisão foram ocupadas, pelo exército sob a direcção dos fascistas. Numa linguagem tipicamente fascista, um comunicado ofi
cial justifica estas medidas terroristas. 8 significado destas
medidas é claro: per a nte as grandes vitórias do movimento ope~
rário e popular, os fascistas desencadeiam uma contra-ofensiva
criminosa contra as massas populares em luta, de dentro do prQ
prio aparelho de Estado e do VI Governo. Este é o primeiro pa~
so de fascist as para se assegurarem do controle da situação e
desencadearem o golpe fascista.

2. Os social-fascistas do P"C"P e respectivos cães de fi.
l a, procuram desta forma aproveitar-se do movimento popular an
ti-fascista e da justa indignação das msssas para por sua vez,
organizarem o contra-golpe social-fascista. E o objectivo de
maDifestaçôes convocadas por uma dita F"UR", e das convocadas
abertamente pelos traidores do P"C"P. Intensificam-s e as disp..\;l
tas entre fascistas e social-fascistas e ambos tentarão aproveit a r-se da situação para defender os seus interesses de rapi
na e exploração e alcançar a hegemonia no aparelho de Estado e
militar.
3. As massas populares e a juventude estudantil têm dois
INIMIGOS a abater: os FASCISTAS
e os SOCIAL-FASCISTAS. Os soci
,
a I-fascistas do .P"C"P são os. principais responsáveis por esta
situação, com a sua política de traição e de conciliação,
com
a sua participação em governos traidores e em medidas contra-revolucionárias. Eles sempre fizeram tudo para combater o povo em luta, para defenderem e enCObrirem os fascistas e as suas maquinaçôes, para caluniar e reprimir os revolucionários.
Eles não merecem senão ser tratados como fascistas e traidores
ã revolução e à classe operária.
Nós apelamos a toda a juventude estudantil, que se erga i
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mediatamente · e s~m hesitações contra Ó avanço do · fascismo e as
manobras traiçoeiras do social-fascismo! As escolas devem ser
imediata, total e permanentemente ocupadas! Nas ' escolas ocupa~
da~ f~iet gra~des re~niões politicas, elegera ~RGÃO DA VONTADE POPULAR, e organizar a luta: . criar gruposi da propaganda,
grupos de contacto com as comissões de trabalhadores e de mOI~
dores. Criar imediatamente, à partir dai, um . grupo que vá aos
quartéis para pedir armas aos soldados para a auto-defesa das
escolas e da zona de que fazem parte.
E necessário que todos compreendam o sentido dos aconteci
mentos, se organize~, se a rmem com tudo o que tiverem ~m§o,
CONCENTREM as forças e se mantenham em contacto com os·órg§os
da vontade popular democráticos e anti-fascistas. E indesp~ns~
vel ter um lug ar de concentração, um quartel-general das nOS5
sas forças que un a e centralize tudo! Aplicar a politica de f~
zer das escolas fortalezas do Partido, da Revolução e da classe operária! Saber a todo o momento qu e barricada escolher,
combater na rua na barricada · dos esxplorados, e sob a direcção
do Partido da classe operária, o único Partido que jamais traiu e jamais trairá o povo e a revolução, que é o MRP P.
Os acontecimentos vão evoluir ra p id amen te. Que todos se
preparem para o combate, se unam para fazer avançar a Revolu~
· ção ainda mais decisivamente, a té à derrota total de todos os
inimigos do povo, e à instauraç§o da DITADURA DEMOCRATICA E PQ
PULAR, o governo dos operários e camponeses.
MORTE AO FASCISMO E AO SOCIAL-FASCISMO!
O POVO VENCERA!
DIA 29 DE SETEMBRO às l7h
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