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No dia 25 eles ainda &stavãiin

o 25 DE NOVEMSRO fE

na tek;vlsií,o li! na rádio a axplicáf

PALMADO

quodistas rlSó era uma coisa localizada, tinham apoios va$t~. era
uma coisa que. Ó$-$ta vez. "Oll vai
ou racha». jã lião há nada que vol .. .
lar para trás. E uma série de
obras de arta SOCial-fascista "assamm li/. apare,-0r tsmb ém nesses
6rgã08 da rádio e da televisão
prepa.rtlf'lde, o ambientê propiCiO
para o golpe de estado.
.
No próptio dia ~~5 da Nov(llmbro.
segund.o gravaçe,es. que o nosso
Partido obteve da sede do partido
social-faE,ci sta a algumas das
quais já revelou , fi ~xubefârtcia EI

VIM
QOLPE SOCIAL· FASCISTA

O ~s d.a Novumbro é um golptt
falhadt., desencadeado e dltigldo
peln partido $ott;iQf-f8~a do mI.
nistt~

Barrollinhas Cunhal. Deve-

mos pensar um pouco sobra isto.
porque ayont todas as camadas
da Gurguesla paroc&m apostadas
em qUGierem dizer'lios que. afinaI. não laí o p8rtido social -fascista que fel esse gOlpe.

Pelo menos. o sector pequeno-burguês. fWsteu e hssl'ian!o.
juntamentG Cóm um certo secior
da burguesIa nacional, pas.<;a a
esponja tlOOr€! /) sucl3didó a co-

I'néça a abraçar. flQ dil!! 26-, aquel9
que cOFneÇOi'JI !l combator no d!~
25 às .. dr;: 1T!:anhã.
Porque é qUit isto acontGC,~ assim? AconteCf,l, porque 6i!itlilll ca.
rnadru> he$ltam entre a RevOlução
fi! a contra-revolução. E aqUela

parte que peneis para a contra.
-revo!lJÇão hesita anlre imparialis .•
tas e Sodal-impenalii/lta,s. Não di

um murro sem a $~UÍ' dar um
abraço. ê a pclltiW!l dos Me-Io Antones, ê a politica dO$ Mário Soares, ii II politica dos Cher;)is ,é a
política dos Vasco l OOte.nç.o. '
Oue o partido socj8!-fascls~a
preparou e desaocl'!d~o'J o golpe
falhado do 25 de Novembro não
oferece d(lvl das pal'll ningu&m. 05
camaradas satJ.sm que a televisão
vendida. a rAdIo 17 imprensa vendidas mentem . Mas à custa de·
:","10 mentir. conseguem que, 1"01'
.. ""entAo, d(t$Cubrat'l108 a verdilíM.
I:; assim que nos três d~as Que
pfeCE!~em o goipe, 8S grandes' fi.

*'

guras militare. e cívis
pertldo
sOCial· faa:eísta e dos I!ieUS lacaios
aparecem nos programas de rádío

de maior audiência. nos programas de televisão mais ,v lw.s e
nas primeiras pãginas dos jorMis
que controlam.
Não são precisos muitos argumernos. Basta consultar &~ imprensa e lembrar 3S gravações
desses pwgra mas de rádio ateIeIl'Ísã.o. Al 'Ião ver toda essa ascu"

malha de contra-revolucionários.
annadosà ptessa cm dlrigentéll
da classe operária, hão-de ver
toda eS!Ja 9$CUI'Mlha 00 contra-revoiuclonárlos vi r pregar I!t preparar o golpe. Eles vieram fazM
aquilo (jOO em Ilrtguagem de pub1ickiacl9 56 >chama o «I'l'larketli",g...
d.,1

golpe.,

que a . !l'lliU?Orclinação dos Mft;I<>

a p rosápia

GOS OOcia! •.fascistalií

não tin~tam madida. Elt;;s diziam
. qUE! kislo ~rtl/lO faYa.~ contadas",.
que agora (I ugovt'lmô r~\(oiuC!o

,;ária " ia surgir.
S$guidamente. como alguma
cOlsasparecElu quo não corrou
Mm. 0 $ social-fascistas erntm.lIham rapidamente II corda 6 começam - pa~mem os inqénlJ081 _.
Q
colabc.rai , ales prôprl!)$, na
dosmontagem do golpe que lilittam fabricado.

os OOLPISTASflfÃO FORAM
fRAIDOS; ESSA. CORJA f; QUE"

TRAiu O POVO
A Pi"r1ir daí 'i? um ChOITilhü de
cllllpicas - as carpidaíras aparece:m todatt a dizer "fomos traldoo.
l omO$ l'élraldO$. 100'10$ talra&al ..
dos". E hão-oa ser pentatf.!!.ídos.
(.,'1,,/8/)$03 prolong ndos).

Porque, na verdade. não se
trata. efeciiv&ll'lttl'lt... da uma trrução do partldQ revisíQrrj~'a pnrl/i

com os SEiUS lacaios. Os lacaios,
em verdade . nunca são traídos. A
única coisa que. do ponto de vista
da lÓgica pode aCCl'lteOOr é os lacaios traírem o patrão, maiS nunca
o patrão trai!' Oi'! lacaiOS. (I...olau$Oírj.

O qll~J acôntace. li que (;$81!1
Cl>rJI'i de contra- revofucil>N;rios
I ~h.\ a; classe OperárIa , ia~ Sil'lI, 19

nao P'~df~ vir agora acusar nin"guám ~(1 a ler traldó. A classe
oper:ária é que de I~ ~J(! rair as li .
çôes d08 t&ctO$ ~ adoptar, er~
conformidade, as mEldldas Que 5(1
impoom.

o PlANO DO 25 OE.
HOVEMeRO

0-0 f,lOOtc de v't4ta ~r. ;o 25
de Nowm~ é.:uma ~~_
gMí'td&.·emeJgftdum.

"

i"

.
o

plano elaborado pO"I~~ '
8oCíal-tasdslas e pelá V Ollli~
deixou vestígios sufíclenl9s
qu& se po$$& recômpletá-!o, ape-

pars

sar de nio'ler sido levado até ao
fim.
Tr.tav~-~ de, fJtillzando 8 luta
iniCiada peloa paraquedistas em
Tanros, Itwá..ia a uma. situação dê
impasse; tmzê-Ios. numa prtmeillli
~nobra . da co,!centraçã o. de
lancos para Lisboa; colocá-los As

mdarts do COPCON. no M o do
Duque; armá-los e munidA-los e
com efe~ atacar de surpresa um
certo númaro de bases da Força
Aérea. para assim neutralizar
aquele S9ctor das Forças Arma-

das que os 90ClaHasclstas não
controlavam. Essa operação foi
coroada de êxito.

Seguidamente. tretava-se de

des~ncad&ar o golpe a partir das

suas bases de operações.

As principals bases de operações do partido rI!Msfoni$ta 1'&81dem num certo sec10r do Alentejo
e num certo sector da Cintura IndUIftriaI . de Uebae.. I;SMS buêa

devlai ·' sor mobilizadas, particuInrmef}w a cintura industrial ' de
Lisboa. para isolar ali unidades
militares que os sClCJaJ.-fasCÍ&tas

cl"

não controlavam. Desde logo. o
Regimento de Comandos
Amadora.
O plano pravia que uma ou
duas·companhlas dEI fuzileiros na·
vais cercariam " R~imen!o da
Amado.-a. Que os CO~R,. da Amadoraprocurariam. de acordo com
as Comissões de Moradoras lan·,
'oches controladas pelos soCial-fuCÍ$tas, mobilizar as massas e

cercarem, par !}ua lI'ez. o Regimanto de COtn:3f'.doo. de modo a
qoo as forças do 1",~ci!llt8 Jaii'\16
Neves não pudessem sair ao Regimento'; n não ser à custa tie miIhan:!s ~ milol:l.fes dê baixas.
Neutralizaoo, por as·ta lorma, ti
cercada, a iorça do Regirnento da
Comandos, 00 social· faSCistas tif'lham contra si ainda duas unidadas da zons. de Lisboa. A Escola
Priltica de Infantaria, cuja capaci-

dade operacional é reduzida e pesada. e uma unidade . que é o
ClAAC de Cascais. cuja atitude
eles não podiam prever qual fosse
em definitivo. Mag que todavia,
péla exiguidade dos 1>au& efectivOS, não ofereceria um obstáculo
00 maior aos SftOO pMfl08, ~anto
mais qUlf el9scootavam rn.'XiIlizt.lt .
as fort..as do- RiOO para itnpedfr o ·
fe,gressp}~ Lisboa das forças , do
~tA",C : .
.

C

,

I·

No que diz I'!lSpé-Jlto à !;l!JCOI~
fT.&tlca dr:! .Cavalaria dI) $'$n'úõf1'Jl'II,
e!eri!'co....JiV!1;fIl qU13"GOm á fr'~q!.Il·
!t$ria' pesada. os CI'il1'OS d~l cam-balé de qUI:! dispõem ~ () l~Slado
de má COnS0!Vaça() do t1'lllitetli!iL
l."JI!l" !evariam, pSlo m\jnos \finte ti
qUlatro horas pera apaf~:tcf!t no
!t)!l!ro da luia "'ln U'$ÍXía B que
utllr:l sutle'" ",ção. cl)lldIIlÍtj~! p!:>IC$
$Od ill~:f&sct s tt1t~ > :w Ribatafo. i rf\~
pedim. 8 EPC de s.air da sua pró ..
blil'se de Opén.l.1iÕes. O Qé'lpe
esta"'EI do ponto Oe ....iata (i'itftàr
f.!$;lru!urado def>'tiU. ffiSl1e1ra,

p li~!

POlo. A.PO$O 00

~ OVO

QUê

FtlJ.HOU

o

qtN~ é que ialh<'IJ'i'
Uma COíwt que Illf.>s /'ião 6e,p1lII<Illam: Q povo Ilão 8C(.inGu O
povo mieI foi apCll<l.r o gülpf;1
sooai-fasó o;ta, come 1~i!lO apQi1Ju
os goípelll fascistas nas ~cti\( õe~
!!\nle.rimes, Isto pWífel 'lu., (.)$
sOGial·fliiSCis!1:m, irroiadoo COlHI?>
estavam, não podiam lirO~:l j,/ig'.

Um oNitmento imporÚ,lnte dõ $eU
pl&!'lo e da. 1>iJOl tsctiC<Jj íll1h". 111l. ~
iha<io.
[lal qua, IJma fo\'ça mduzidiJi
como é I.J RI;.gimeot,) de Cúmlilrldos, que

prQJ)aganaa tv.l rgtI0$l!
como inllencí\liiti.
ma;; q ue nl\ío p.àSM de (1m fig ,!) do
papel, pudesse cumplir, da certa
maneira. <M. oparaçól);S não do
li

lema apre.santar

corttra-ataqu·a ao golpe. ~ ãlJ do
C()n~ra -9oip.'l. m~$ da oou~ra li;r.a·
ção do gClípe, n J-1'JQ é uma (;())sa
bem difef~ntl9 .
"j'r~t.... s;!; !je. uma net"rali.luçãC
dQgoipe porque , elo;; fllctiJ. n\l>··
nhu il\ doo ~ectÚ'r<!~> da c.cfllm-revOlução mobilizava fC~'\;3$ !I""o·
ciente:!) pal'ã levar al.é 'j(!. íim uma
OPé raçiíQ dlJst(~ généi'c.
Nem OStiOCIH,-t<:\$Lisl.iits pude·,
fa l'!'! c·onsurY'Iar (' Si~ 1J golpe, fiem
as força!> que ss lhas úpt."Jm pu ·
d 9 t 4m COl'\!;lurriaf

1)

000 cont.'a-

-golpe.
Dili, .que, a.pe-..af da.s operações
militlJlros dó; 25 tliS NOv~j1'll:\r" , !u<.lc
&.ritela na m e lJi'!'!3. Ql>8f d!;tr:tf. j)
govemollnge que d~l!l(;;m ela ~,ltté r
qúe · (';ómaçtl -a
jjOV6ma r. O sistema ,Jl1\S ~l!llln1(lill'l
SOfftlU !i93im~ alieraçoo& <J o $lgr,iflcl'Jtlo OOSSM altê, ãçóas é im-

suspenso: fJnga
p~rtal"íe

Ciali$tllt

fitma n6[~ , O Partido "So·
0 o sactor da burguesia

rnlc:iofl,-,t que cOllsldlm.!\fíll Q partldo ravisioni!>N!; como um pa.r tido
$G'OOHa.m$~ 11& lilltl!i~.arn

di!) 25
de Nõ;;OI'r;b m, !,asna I:i oonsi,:ieráaio ag" íra um Pl'ifiído lSemOGfáUco,
um partido sooalism, erdim. q!.\Q!qoor dia um pl!riidt.'l oomlil'lbia
(Rí.ro~) .

CO!'!'I(f{',:a a CO!1$iàilft!-lo ~)OI'qu4b'?
Po:rqlJS elas sabem petl&ita.méf\:ttL Que

da

(I ~)Gi:1l'Ó(j

.

organi
za! c ão
.

,fi
1~- 4~)
I ~_:
6 ,.

f0\:i\1'll'; ;l'lii!tn

~ ....

V,Hf!

Wfl1<l

IUi'!Çã9 C1;nlra-r0lfolu-

etiooátilOl 3 -turllp,<ir. E~se tunçát:l

impedIr

;;1

é

otganll. ação ela cme$u

operánl1i. impa·mr a ~u~ mobilizÔlçiiiQ, ,f'1'Ij)8áil' que 6\,. !<:mu'J OOfiS
c!llncia. DaíqiJif.! Q:3 p('J;pr1()1!l C!Ht..
tes; 'nHÍ'W.!as da 11(.'utr.-iJ!l;iiYão do
90ípo apliFeçilim n« IQil!!\fii;:,j(\ ii dizer - muita dl.i.ranUl<r.t9.6 S;ê>;n amo

bíg\JídaÕfit:l; .. qU~1
r:x,mlinl$~t\

16m

() p~rndo ;1ito
d~ tfllill51o.rm.u'· !!\S

rapi dam"ma lium p«rl:ktc ",W(melJ.
h.t.o é . deva contf.<f ... é diZ'IHYl \(;3.0
com !li pal!wraill 8x"ctas .qUl!! Ij/d
'II(.H,! lli.<tflf .•. ",;j$ \l>fiíffi contar os "'fi!ilrárioSi & ccmrol,M a axtr.;;m~
Me$.qi,.16'vdaw , Ei\!j.. p'Ht:ftnto ~ ~ função que (l ca~l!ru mare;:; aos la,"
caies wvísionisla:1 ll: a (m(;r,.a (,jUl:
\1,", larjo ,:!~; :> Si:1i.'i)olll cumprir.
f., única coisa que f.Q g$ I\IqUt, rlQ
cor;laxto POftt1',ll16S, !l; qu!W 0:3 fe'lj~
~oní!>t.íl" cumpram f;liS i<t função
sem dI<iculir, é qu~ 05 fiil',1i-gionlstas H'f.i'l1 um o'ltm p'lllirão qlle é o
tmcial.imperil1iismo revisionista
soviético ". p orianto, QWlIf<effi con·
1&, ack-\6!Ja í>p;jtáréa mas quarGi'T!

qve (.)

POtj(1!' P$$$il

9ã9~, cM f!ellztHís e SJq)ulslt: l a
~-ç(}r;h3 oporttJoísla do 3ElU $8ÍCl1!'
~f'ililio p.ode unlt o p OYQ I!l tQ!'Nlfi)
Poder. cru II! ci~ ~ària não
conf,agu0 (;l.Implir amlunção,;) iii
QlJastão da roms~ ck; Pód~r não
se pÓf;. E w,,'j~s, não só não é poo~
!lív~! lot1<2r o Podar, ('A;lmo {à
con:'''.f0v.;'>luçào, $'ilía sob a
fC;1ffi/il do ~asci$mo (lU do wcial·{l1is,;is.rno,it".staurar-i1ia-á.
1\19$111> I'!ll:Jm,e nfó" a AI'I'Io!ução

p o-rtugU8 SQ. atti1l.i!a~'!.à unlll fS!ié
da de!iqlJli3dn(;I~. Ou 0$ comunia-

:as comprfih5mdem " llignifltralk> de
c!JlI>SJ3 desSlll ooliqui~o!incia da
ReVolução e $uperam aa 3Ua:S dific.uiOOrl<1:5l, se uriam ~treltarfianl$
.às fl\a~~')aS, mi!l!'9ulham no seiO
~,a!s.!!i f.; f. S conduzem, cu então
não sar(t fJ',:,ssível, ti. tm::N!í) trecho.,
i,u\XIf'tar I:l dufetl"ldrar l::t:Im ~J(j!{1 os
;;;or;tra.att~uas

que

(I

inimiGo. pre-

pa.ra $Oilrl!l. a clasoo opl!li"'ltrla (I . •
'lar, pom'l~to, li R.I'I04uçio .atá ao
fim.

pma ",ssa

sociaj" il'lij1iê!'iaH&I'n o l!'lvi6ioniMa
$Oviélico.· S<I !ião fom .t~sti!ll!iim·
pies qUIils!lão, qual.tão i í'1'I~jrtru'\ti<
pan. Ó nosso Pam, iI";&1; 4lr"tariam
perff)itamant.. dl~ lHI.;!tcío :.;o;n !l8
mt:omenduçoos ê t!S (;on\UtJ",oa

do S€lIflÍ)m

ftí}fI{;O ChllHÜS

I'!a · i~

viaão,
ÓPp.ot.n AAI,AOO nEVE
COL.HEA j~S LIi;6ES 00 :'.tfi DE
MOVr:~B A (1

Co mo !I; qu;;o á C1g:~S'it operária
devi(;' f.mr.<l;raf a situação? Ou'!';
pf.~ r'~í)ecjivl!" Stt !h ~ abrem?
St~ndo fW,9 li CliS1t 111\.0 foi 1I;)/'ttida, ser.<lo que a crt!l:l:l nã(, podli'
S;J:f v~,\)cida, <!l cla;;,s6 opérá rte
d~,'e i r~(

as "i\;éos -da eti$s.

Primeira !içáo . Se-m isolar, nnulrali;rar ~ esmagar c flitvlsiúnl!!H'hO
e" "portuninlTlo. "' ClklSS.S noerárt:.,
não pode levar ::.. RevOh,J,ção alé
ao ílm. Er1'ltHHlto ú h'!visioniM110

!,

Ilt p oiitíc<l Opoi1unH,ts. elos 1'f7vísio.

6xerc~r ura papei p;,g domj ..
n al~k\, ,~('m\o exen:e, ..o Seio da.

rüstas

classe operari1ll. ::t ClaSSoG operária
está CúlictiHlada a servir de j,).
guete do ÓiOCia.l·!l11p!! rratiSrflO revi.
sl!Jnlsta êmviéiko, está ct:m::lenad.s
a sen,;r (1(;1 .!orJu~lt' r,li" uma facção

da

b~Jrgllesia

contra outra lacêão

éa burguesll!!, de jVlJW;R(l d e 'um

c>&ntro d>t cont;lHa>·{J~liÇl.'lt) contra
outff.l ctm!1'o de conlrlil- r<!W{)l!lçt\(),
, S~ unda líc:.!o. A C!;ilSSO ()Oérá.
nã dt~'\1t:: o~n lz l.u ' S~ r""p'iúl:'ll'OOl'l~. A {IUt;}"~ ÍÍit1 ela cúnsiitui.yãc
doa (,;f'qâoo .quti! p$rmltaffi â cl"~t:;
üper&lfÍlil tomar o POd~f perrl'lúlrwce cadJi. V8Z m ais ur!;tonâa {:<
.;;aÔã vez rnrti5 na Ol'ueffi do ~1It,
Ou a Clf.!.1íl$it. operátil1i Sl~ une r.i,)~OO
um só homam lt vo!m d .. ~ M -

da

!li
l:;1I· ·. ..,. L.
F I1"""M

em

Coimbra

