A IODOS OS

P~OFE..SSORES

A-roDOS Os IRAl3ALl·- -i/l.DORE5

A TODOS OS PRC)GRE~Sis·rA5
O momento é grave. A revoluçãP portuguesa corre perigo. A reacção
reorganiza-s~ fortalece-sa, assume formas cada vez mais subtis ~tentan
do manobrar e dividir os trabalhadore s. Forças que se reclamam àe socialistas procuram desesperadamente provoca r a divistto do MFA e a ro~ura
da aliança deste com o Movimento P~pular de Massas.
As cúpulas do PS funcionam ne ste momento c~mo eixo aglutinador
de todas as forças contra-revolucibn~ria~. A manifestação de domingo passado em Aveiro, os acontecimentos de Rio Maior,. o projectado plen~riD
dos comerciante s; o assalto ~s sedes de partidos progressistas, · o s~bito
recrudescimento das actividades corttra-revolucion~rias nos Açores, a
profusão de panfletos an6nimos no intui to deliberado de la.açar a e:o nfusão
e .. a recente manipulação de professores bem intenci onad os no ple~~rie de
docentes da Zona Centro, aão man~bras 1ue traduzem uma nova e mais forte
escalada reacci~n~ria, bem na sequê~cia do 2C de Setembro e do ll de Mar~~· Todas e .stas manobras não mereceram da direcção do PS radical denúncia e condenaçã~.
Guriosamente são os pr6prios dirigentes do PS ~ue neste momen to
tomam a iniciativa d aagr a var uma situaQão ~ue criaram, t entando movimentaç~es de massas~ as iá c onhe cidas maiorias silenciosas -com~
fnm de forçar a constituição de um g ~v e rno de direita que trave e inverta
, sentido do process o re voluci~nári o . Para isto conta ~ PS com a impre.llar~ ã·o

política de certos estr at os da população e sobr etudo com os a poi-

os das forças fascistas inte rnas e t oda a di reit a inte r nacional , desde , as
sociais-democracias europeias até ao capi talismo ameri cano .
À medida que o processo revolucionário avança , mai s duros e vitori osos combates se i mpõeo a todos os que estão verdadeiramente empenhados na c onsolidação e av anç o da Revolução Socialista .
Chegou a hor a de se vencerem hesitações.Ninguém tem o direit o de
se deixar dominar pelo egoí smo e indecisão,alheando-se dos verdadeiros
interesses do Povo.
As conqui st as económicas e políticas das massas trabalhadoras
passam necessáriamente pela defesa e a vanço da Revolução .
Chegou o momento de os professores assumirem a consciência de
Cl asse Trabalhadora .
PROFESSOR, tS TRABALHADOR r
AVANTE PELA DEFESA DO PROCESSO REVOLUCIONÁRIO
CONTRA A REACÇÃO , VIGILÂNCIA POPULAR !
VIVA A ALIANÇA DO M. F .A. COM O MOVIMENTO POPULAR DE MASSAS
Grupo Revolucioná.: fio ·de .. .Ac~ão 'Políticâ ;.;e ""Ped~
gógica da Escola;, Técn:i,ca de.
J,;3-~me Cor t ~são.
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