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A  política fascista de vencimentos e salários e a honra de ser vir o Estado Novo 
Nos primeiros dias de janeiro de r945, noticiaram 

os jornais o aumeuto dos preços do J~Jtc, da batata, 
do queijo, da manteiga e da electricidade. No ruês an-
terior haviam aumentado os preços d.:i carne, dos ovos 
e rlas massas. Apezar dos aumentos, já de si prorbi-
ti vos para aq uêléS que \'Í \'em dum trabalho hunrado, 
os géneros escas~eram, a fome e as dificuldades ali-
mentares atingem cada vez mais as classes trabalba-
Joras e o funcionalismo. As roupas, quer se trate de 
fato, das roupas interi01·es ou das de casa, sofreram 
aumentos, de 1939 para câ que, sem exag~ro, pudem ser 
computados em 12oH/I.l· U combustível aumentou, 
também, de forma assustadora. 
As rendas de casa, s=m que o governo procure pôr 

fim a verdadeira especulação que tal representa, atín~ 
giram verbas inconceUiveis. Pode dizer-se, sem u pe-
rigo de se ser desmentido, que tudo o que representa 
as necessidades primárias dô individuo, sofreu um 
aumento de pr.::ço, de 1939 para ca, superior a I4011j,,. 

nheiro onde ele e:dste, aos Bancos, Companhias, Em .. 
prezas e particulares, que de tantos lucros que tivt:-
ram nas negociatas e fornecimentos à Alemanha 
hitleriana nem sabem o que hão-de fazu ao dinheiro, 
para poder olhar com mais respeito aqueles que 
trabalham honestamente! Bastava cortar nas fabulo-
sas despesas extraordinárias dos Ministerios da Guerra 
e da ~Jarinha -cêrca de 700.ooo contos, quasi tanto 
como o total o:las espesas onJinârias e extraordinárias 
de todo o orçamento de 1926 ~para se poder melho· 
a situação do funcionalismo! 
Bastava que o Estado Novo, em vez de em 1927 ter 

sustiturdo o reg· i me de exploração de tabacos, acaloando 
com a régie, o tivesse mantido para, em lugar dos 
esc<:ssos ss.ooo contos que hoje recebe daquela indús· 
tria, receUer anualmente mais de 2oo.ooo contos para 
poder, com essa diferença, melhorar, sem desiquilí-
brio do orçamento, a situação dos funcionários! 

Pois hem: de 1939 até hoje, ·os salarios dos traba-
lhadores nl1o tivenun au.mcntos superiores a 30°/o e 

Mas não; o g·ovêrno de Salazar não pode fazer nada 
disto. Pude, é certo, dar quási todos o.s meses, alg·uns 
milhares de contos para se construirem novos sem i· 
nários e repara1·em velhos castelos, pode gastar cerca 
de ns.ooo contos com a segurança pública, pode man. 
ter essa burocracia monstruosa a que se oh ama Estado 

• 

os vencimentos do funcwnalismo, civil e militar, só 
em T9H recebeu um suplemento de 2o0{o! 
Quando o govêrno fascista de Salazar apresentou 

à chamada Assemblêa Nacional o projecto da lei de 
meios, muito embora essa Assemblêa não possua, de 
modo algum, a independência e liberdade que devem 
caracterizar um pdrlamento (facto.aliâs bem compreen-
síve~. dado que só é deputado quem Salazar quere que 
o SeJa e as eleições serem uma índiscutível mistifica-
Ção), sugeriu-se, ainda que com timidez, que fôsse 
aumentado o suplemento ao func-ionalismo, dado o 
extraordinário agravamento do custo de vida. 
O governo fascista, porê:n, e como sempre, ne-

nhuma importância ligou às sugestões da chamada 
Assemblea Nacional e no orçamento para o ano de 
t945 limitou·se a manter o suplemento de 20% já 
estabelecido em 1944. 
Porque agiu assim o govêrno fascista? 
Tão sómento: porque lhe são absolutamente indi-

ferentes as condições de vida dos seus servidores, 
desde que ê~tes n!lo constituam a sua camarilha. Um 
AntOnio Ferro, um Fezas Vital, um Alberto dos Reis, 

•
Uill jo'lé Cahra!, um Alfredo Pimenta, filbo, nm Lopes 
Mateus, um Nozolini, um Vieira Machado, um Caeiro 
da Mata, um Ulrich, um Tenreiro, o: tantos, tantos· 
outros, pedem auferir ou por acumulações escanda· 
losas ou por negócios que o Estado favorece, ou por 
verbas que não são depois documentadas, duas deLe-
nas de conros ou mais por mês, sem nada produzirem 
de útil para a Nação. 

Um alferes do nosso exército, um terceiro oficial 
dum ministério, um general mesmo, uu um director 
gerai-se na.o representar·  o Estado em qualquer 
companhia ou em preza, esse tem de viver com umas 
escassas centenas de escudos, ou na melhor das hi-
póteses, 4·soo$oo por H1es e ainda tem que se consi-
derar honrado oor servir o ESTADO ... NOVO, 
É que o goVêrno fascista na.o se limita a pedir ao 

funcionalsmo civil e militar, um sacrifício mais em 
favo1· do pais, exige-lhe que se sinta honrado por 
passar necessidades de alimentação, por se não poder 
v:estir condignauJenle, po1· nilo poder educar os seus 
filhos, por n!\o poder ter uma habitação com um mí-
nimo rle confôrto, tudo para que a camarilha possa 
continuar a comer à tripa fõrra, para que os previli· 
g iados possam amontoar escandalosas fortunas, e 
para que os dirig-entes dos grémios possam conti-
nuar os s~us negócios crapulosos. s·ugando até à 
última o S<~ngue do tJ'abai.ltador honrado! Diz o gl)-
vêrno fasctsta, na sua le1 orçamental, que não é possi-, 
velmelhorar o suplemento a" vencimento do funciona-
lismo, O governo ele Salazar mente mais uma vez, 
Bastava terminar com a estúpida despesa da ma-

nutenç;1o de guarnições escusadas nos Açôres e em 
Cabo Verde, para, sem perigo de desiquilibrar o orça-
mento, um nqvo suplemento de mais 200/o poder ser 
dado aos funcionários! 

Bastava inscrever a previsão do rendimento do 
imposto de lucros extraordinários de guerra com ver-
dade,  e ml.o apenas com :r.2o.ooo contos inscritos no 
orçamento, para logo seaumentnrem os 13o.ooo contos 
necessários para, sem perigo de desiquilibrar o orça-
mento, se concPderem mais 20°,0 de suplemento de 
vencimento ao funcionalismo! 
Bastava eliminar as despesas com a colónia do 

Tar~afal, campo de morte lenta, com as prisões de 
Caxtas e de Penicbe, com a famigf>rada P. V. D. E. e 
com o Tdhunal Militar Especial, para ~e poder, sem 
desiquilibrar o orçamento, conceder ainda um novo 
suplemento ao vencimento dos funcionários! 

Corporativo, pode gastar com a Mocidade Portuguesa, 
com a Legião e a Brigada Naval, mas melhorar as con-
dições de vida dos que servem o Estado, isso não o 
pode nem o quer fazer. l!:sses que vivam da honr<~ de 
servir o Estado, enquanto os qu€ andam pelos Gré. 
mias vivem da desonra do prôprio Estado! 
O govérno fascista de Salazar, pode gastar deze. 

nas de milhares de contos em Exposições nacionais 
e internacionais, em pousadas para o turismo, em 
rasseios do Sr. António Ferro, em fazer a sua pro-
paganda cara n~s jornais estrangeiros, em aulo·e.:.tra 
das inúteis, em fontes monumentais, en Ludo que dá 
razão ao dito de que o Estado Novo tira onde faz 
falta para pOr onde faz vista. Só não pode gastar 
COil! os seus funcionários, da mesma forma cou o não 
gasta com os hospitais, onde nii.o hã camas, onde não 
há f'n fermeiros que cheguem, on ri e não bit medicamen-
tos, mlo há nwterial cirúrgico, Que lbe interessa que 
morra um tuberculoso de quaJ to cm quarlo de bota, se 
dia a dia os luminares do corp''r~li"ismo e us "'Plo-
radores fascistas forem au meu tando as suas fortunas l? 
E que lhe interessa que os outros passem mal 

desde que o gavêrno dispõe da censura para os amur-
daçar, da policia para os prender, da colóNia do 'I ar-
rafai para os matar!? 
Mas, preguntarnos: não estará interessado o fun-

cionalismo civil e militar, como as outras camadas do 
Povo Português, em acabar quanto antes com êste 
estado de cousas. com esta desvergonha, esta pod1 i-
dão, êste desrespeito pela dignidade dos individuos e 
pelos seus direitos primários à alin1ent<~.ção, à habi-
tação, ao vestuário, à instrução e à saúde? 
Não compreenderá o funcionalismo civil e militar 

que o governo fascista de Salazar, pres.!:>ionud0 pehs 
lutas operárias e camponesas, mantém o nível dos 
vencimentos para ser coerente com a atitude que to-
mou em reluç-rlo aos trabalhadores, impedindo aumen-
tos, mesmo nas empresas em que o patronato estava 
disposto a realizá-los? E não sabe o funcionalismo 
civil e militar que tem sidu através de lutas quere-
presentam n1agníficas demonstrações de unidade que 
as classes trabalhadorfls têm visto um pouco melbo-
rada a sua situação? Não sente o funcionalismo civil 
e mil1tar perante a subida \'ertiginosa doi preços a 
deminurçao diária. do poàer de cumpra dos seus ven-
cimentos? 

É na vossa passividade, funcionários civis e mili-
tares, que Salazar encontra um dos esteios deste aba. 
minável regime. Sois honrados servid0res da Nac;an. 
o·s pilares da politica fascista numa hora em que (lS 
exércitos das NaÇõ(tS Unidas cavam a sepultura do 
fascismo, e  o pais, reduzido à mis~ri • e amordaç<Hio, 
vibra numa grande determinaç!i.o patriótint. A cons-
ciência nacional indignada condenou Sala;;:ar. O Exér-
cito, a Marinha e  o funcionalismo público, formarão ao 
lado do Povo, na luta nacional de unidade an ti-.fascista. 
Servidores, da Nação e não duma facçÃo odiosa, o 
vosso lue:ar é ao lado do Povo, é ao lado do Conselho 
Nacional, é ao serviço do Govêrno Democnítico de 
Unidade Nacional. Urge que o Exército e  a Marinha, 
e que todos os funcionários públicos, dos mais mo· 
destas aos mais categorizfldos, se integ-rem no Movi-
mento de Unidade Nacion<~.l e que unidos ao Povu que 
trabalha e sofre, participem na luta que terminará de 
vez com o Salazar e a camarilha fascista que nos opri. 
me, nos reduz à fome, nos prende, nos espanca e nos 
envergonha individualmente corno homens e ('Olecti-
vamente como Pátria. 

Bastava, se tanto fôsse necessário, ir buscar o di-

Janeiro de T945· 
O Conselho Nacional de Unidade Anti-Fascista 
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