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RESI'OSTA IXl POVO TRABALI!Al"OR E l'ATBIOTICO IXl BAJlliEIIIO AO MANIFES7'1 

E  A 'SESSÃO PROMOVIDA PELO T'\llTIIXl :t>ASCISTA. DA llNI10 llJ.clONU 

O partido fascista da uni!:.o naciona1, realizou no dia lO .do corrc:,l t~ . 
a sessão de propaganda ele~toral na nossa terra~ Uns dias antes dess':'t DC'S 

s  o ter lugar, foi dirigido ao p~)vo Burraire!lse, cliDII.o sabei.s um manifest o 'r 

·· q  e tinha po~ :~Q,Q~.e,ctivo levar 'lOS a apoiar e a participar nessa sessão de 
,::r-~· opaganda f.a~éi~a;''· · . · 

· -c~ mo foi qUe oS 1l~ab~hador?::f'_~J.~c @b ,'r.:..m esse mani.festo? 

I
, o..0... heroicoaf:_-e ;.P,O.~-~- .stos tr&U8.hi.&dor\:s .do }3:trr.eiro, assim como o seu Ue:noc::.~ai;i 
;.3":!:. Povo, rêeebeBiin· ·O ::m8lü --~ ~sto da união ·nacional (que nelli sequer ti 7e:-.'"a::l a 
. ragem de asSi.rfár) 'da -. iri~~i}:á:· ·:LG.n.Jir a . Pois á medidii que os le{;iona·:r~oe ~ 

empr.egados.:-· d~ , ç~ara o i&l tli ·str.ibu;indo, os o:p_era.riqs iam-no imed:tat:a.1ile_t:~ 

rasgando. Isto· ·acorltee.e\1 junto '"'s porteies da c~, quando os opera;t':\:OB .. ·4"Wi' ·~' 
saind91_assim-. c.om~. ~ .. ern todo ? 'Barreiro. '' ·.~.·r-; 1:: ~ ~: ~:, :--_ 
BRAvu:.. Querido-s'-co::,pa."1he~ros . · ·· - -~ .co 

Mas,. o que: di.zia esse manifesto? Nóa, um grupo de trabalb.ador~s estamo-s ..: 't"C~I
digindo este documett:tore1 tem.?s na noss .... frente _ e~se t al mruli1'9-sta de \P.: .. c .'rJ. 
vamos tr:-l'!lscrever algv.mas pe.sSag en~ . Logo· nas p~1.~eii"nR ·'1.inhas, _o ma::.-1iftt:-t]W:'.r. 

ii~~~i;~~~a~~nal diz que~ .. c~~FHi~~i~~~~~~~~~~~~=~~~n~~g~~~~~!r~ 
-a:e ... ·õrUãüi':""~õsett-runõr--a~~õtãaõcõ- · 
-rêããõ:õs.~serrs-nõõi;ês-ii~n~:rmetFtõã ~- . 

.... õ:g ... tüaõ·c--sêu-re-rvõrosõ--ã~rrõ.tismo. ·- - n.!~ 
êS-é'-Põvõ-a.õ-:Je.Freirõ-;PõãS~õã-ããããs-~r··' 0 

tudo o de que os llom.en·s da u!tião nacional fal,.\?Sim, .S verdsQ.e·,nóa e ·o '!>.ó_VO'·:" ' 
de Portuga;J. pos:<Uimos e.<!sas 'Virtud(j.b.Kaâiesse a elogios 'Vindos doa homerle·· o 
da uni~o nacional a aoses ~ossos aentima.ntos.n s~o ·Wna ofensa precisamen~e 
porque com essas palã.frss elogiosas os :ta·scis.tas c'á da terra· pr e tendem-noe 
enganar.SAo uma o:fense porque o governe od·ei a QS t rabalhaC.or.;;;s rJ :Povo e  o · 
seu patriotism,o,.O governo e os seus r epresentantes 'no' Bllrreiró, n!\o são: Clf-
pazes de ppova:t' o· contrl!.ri(),ma s nós t rabalhadOl'GE;0provamoa em come o. ;ovar-
n o o os Stn:tS ·lacaios no Bàh>ei:ro. o~eiam o .:Pova .. vamos á.s provasJ . ·,_ 
Porque razão em liarço ·ti(>.: COJ:,;'.<!D~e · · f.llO a0_ui •. !lo llnu-reiro, for!!lll !Jt•c'sae cer-

ca de 60 pessoas só porque estávam featcja:;..d<;> piltn6ticamen·j; ~. o ailiver.s'ário 
do poeta Jo11o de Deus? · .· :· · ' .. · ,,,,. . ,. 
Porque raz1to,9 jóvens patriotas;•;filhos queridos ·de ·l'o"ro 1''•:r'r circnpe0·~6 "''· · 

encontram :presos s sendo al guns· (~.eles espance.ãoe brU: t.~.1~ell·l;c ? :-_ ... _ .. · r·:r.! 
Porg;.,:e razão • os ,;l·abalh&Gores são paraeguidos c ·p':t'eaori c9 yor. p0di::•om ~ 

aumento de salé..rios pm"" comprarem mais Ulll bo oado ele· ptio? ·· ,:·· 
Porque razão as autoridades do Barre:lro \tma. vez C'.u e destnco.m o 1-·~tF,loti s 

mo dos filhos da terra não t oman\ a defesa desses j6vons? · 
Porque.: razão ;os diriglln tes da müüo nacional do Bar:roiro -vioj."PJU pa.x:·a 'l · 

·rua oom um manifesto ennl tecendo o a nobres sentimentos dos ·tl:'a;õalhadoree 
Barreirenses, e, qua!ldo ostos protendom mani f esta'!' o s~u pan·iotiomo stio lo 
go denunciados á p,I.DJ;'.pclos homens c1a unillo n uoionsl. 
Poruue raz!lo a s autoridades :Locais cri'"" t odo. uma série de o.i:f'icul.dadeo .~o s 
trabalhadores quando ns tespr3tendem oomemorar EJ.FJ df'.tEJ.E po.tri6tioas da. llOElT.l 
P.á·~ri e'f 
A todas estas pergunte .. s ,s,:o c t evrunos que os senhores da união naoional dNscm 
respostas concretas .. 

·AGORA A.'LGUMAS PALAVRAS SOBRE A SESSÃO DE 

------~ii~i~~~i~~j~::~!!Q=~~9!2~~~-- -------
Como já dissemos, 2:ealizou-ac nc di!1 IO uma sessão do propago.nde. da uni 

.ao·· n acionnl no BArreiro • 
• IJ ç_ue foi qu e disserem no e seua t!iscur;;:os os homona ãn uni&o nnoion e.l? Dia 

s :~J.~t el8s nlg;tmte coisc. áccrco. üu situo.,;ão de m1e:ó:ria e exploraQ!~o do que a . 
v-i ti:mas os t:rab~.:.lhado3 ::? si'J.:U.nei;·o u i e Alcochett). Referiram-se a l guma. VCJ ~ 

.'!os motivos e ás pr.Lsõea desse~.; y.~. triotl'\s Alcochet(l.noa~ Eeaee oonhoros1 dia 
ce:rwn quaJ. a razão porq_u c cxia to Ji!.ilhar ,~ s deb2..rra.co.s fai tas de lata no no as 
di.stri to, e, !J.o.bi tade.s por tra hnlhadOl'es ? 
Cs esgotos de. Bai:z:~ dn. Banh(:!irc. stto como tôd(~ c: ._j".;n.t.c ~tnho re · ~ o a; rt . ourwí-i'io~a 
t c.C'ra. Q que torna num foco ele doenças. 
~,z,. sobre esta verdade e qual n so luç!to r<:~pida para ela foi di to alguma 
coisa pelos propagandis.tas da uni!lo nscional1 
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EsSe~ senhb'tés, dias~~~ a liupla: c9isa sobre o desenprego que-alastra 
~···:tnsddstri ~s cortiq~~~-, .. cp~~s:erveir:~ ., e· sal;Lneira, e , qu al a,para ~c .aca:-
bar com tal s1 tuação? .. , -. . . 
Esses candid~to s, falar"ain ) p.p~_; _!3alários de fome que os oper arias e operarias 
· ~~~-~~r~~~:;J5fem. que os ~a.trõe-s pod,em e devem muncmt ar os sal ários 'dos tra-

Esses senhores, disseram alguma coisa sobre a ·anesti a uma ve z que .a n açtto a 
recla~a? · 
Esse ssenhores, referiram-se áS roubalheiras que e came.r c do Barreiro faz 
atrav6s dos aumentoS _.consecutivos dos impostos? 
lUto, não. Esses senhó.:tes, sobre todas estas verdades 1:Uo disseram ·uma unic::1 
palavra. Ficaram caladih~os . 

Kns, o que toi então que·eles disseram? 
O povo do Barreiro, no di a seguiu te. 6. sessão respondeu em conversas uns 
com os outros, e, duma maneira· ac~rtada 2 es~a pergunta. 
Eis, o povo disse ~ Mas que raio de canõ.Lde.tos que tiveh:.:.m tanto tempo a 
fala r e n!lo disseram nnde.. E ' com e~ :ta s imples resposta disseram toda a ver-
dade. - : , 
Senhores da unino nacionnl.-U6s1 sabemos quem vós sois: E aprendemo ~ ::-. 
conhece-los atrav~s dn exploração, da perseguição, da repres~o e da miséria 
em. que v6s tendes ajudado o  governo a mm1ter o Povo. . 
Senh or:.::s da união nacion~l . Nós, trabalhadores.e ~avo do Barreiro não qu01·e-
.mos nada com voçes . 
A v6S r.unca daremos o nos ao e.pôio. 

?!Q.Sj_. fRABA.G~lXl@§_,_JC]OVà lXl !Y>.F-B]:IRO, ESTAI!iOS QOM 1,_ Ql'PSICÃO .• , 

J. JlAc1U!_);;-~~I~ª- _Q_Jl.Q.fJ_,'!_Q__C.!\_WRQ_S_Q__APúl:g)_A_Q_ê_QJ_QSIONISTAS DE TOJXJ O PAIS 

~;.IVA O .-::'~VO THJ,;2;J,HAJXJRE E D>1fiOC"l TI CO oo· BJI.RREI11ÕO 
,,. "l;;!ROSÓ. "HúPJ DE T;RABALHAJ.c •. O DARREIRO 


