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' J ~( NSELHO NACIONAL~ UNIDADE Ju'4TI-FASCISTJ._ 
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z Circular da COJ-ITSSÃC DE OEt'JA1:HSAÇÃO a tod.os os Organismos do 
õ: !E !!ovimunto de Unidade Nacional Anti-Fascista 

O ~lOVHill:N TC EE CURSC 
NC SECTOR DE LISBOA: 

tre..balh&dores dos Estale-iros d e Lisbor-d0clarara.m-sc em sr~ve no dia '? de 
.Abril e foram, pcs te:riorm6nte, secunde.dos por outros de numerosas empresE'.s !Il.ê_ 
talurgice.a.Todos os esforços empreendidos paN'. e. soluçê:o pacifice. e l~ge.l 

çle.s ·reclamações que de há 3 meses vinham apres5·ntP~ndo (a.umento .de salE.rios 
Õorresp·ondente ao P...umento do custe de vide.;ostabiliza.ção dos preços;aumento 
das c e. pi tr.ções e rogular d&stribui'fão de. rc.cione.mento)foram gorados, não apQ. 
nas pele. mS vontade das g.:;rênc~as fascistas l'Ik.;.s principalmemte pele. i~ter
vançi?.o govePnamental. ·r.lil)l,ªrea. ÓJ'.' .· 
Quer pela sua composição -Vé'.sto movimen'tó" éfe ;~hClmens (perto 6.a v-inte mil di§. 
tribuidos por cerca de 30 emp::-esas) de tcd.e.s as tendêncie.s poli ti c as e era-
dos r't3ligiOSOS -quer pelos seus obJectives em oposição & politica f1;',9Cista 
dos 11preços e.l tos e salários b~tixos e ccrrtispondendo aos anseios poPulares 
no me.gno problema dos e.be.stecimsntcs, quer finalmente pelo SElU ce.re.cter à.ocl.ê:_ 

.. r?-da.mente ~nti-fe.scist.R. idesds o momento em que o governo proibe às empresas 
à álãv~:çãõd"C"S &eüários e t .orna. obriga tóoie. c. prestação de horàs de tra.bs.lho 
extre.ordinário (àe..s.._pacho de ·2I de· M9.rço)- a corajosa lute. dC povo dEs docas 
de Li e b oa encontre.-~........_~pqu:.-..dr~.do?. nQ f.fo,ri~onto de Uniãa.de Nacional e constitui 
neste momento um?. de.s dUas m~:.is fortes e decidide.s manifest~ções • 

• 
ronsciente ãas suas responsa.bilidr.ã.es e dP.. eua_mis~~o,não tardou·.o Comité 
istrital de Lisboa de M.U.N.A. F .a. tomar pcsiçno publica atravez de dois mR-
nifestos em que o caracter de. lute. é anr'"lize.do e traçada a crient~.ção a S0-
8U.ir pela orga~isação e pelo povo B.nti-fascista do distri t ·o . 
Torna-se, todr:wia ,de momento e. momento '"'J.f~is SEüiente que tal· movimento, já ps-
la sue ampli tuda prépric., já pelas repercuções que terá no prouesso gere."l do 
derrubame-nto do fascismo,trr.nscends em muito os limites ·estreitos duma cid·r.'.-
de ou dum distrito. O seu deserivolvimentc em profundidada, e.lcançando novos 
sectores tre.balho.dor€is de LisboP..; o seu -jes~mvolvimat;to em axter;são , crh~ndo 

novos focos; os golpes com que !!1:-?.rtela,dic. a dia,a je. cançada maquina cor per~ 
tiva, e evidentemente as consequências poli ticv.s· que está gerando(e de que são 
olEiros sintome.s a chuva de notas ":~ficiosa.s de 3 Ministérios ou a longe. expo-
sição do Ninistro da. Economia de 9 do corrente atribuindo aos corajosos luta-
iores o que é da desponsabilidade exclusiva ds. politica dt:: fome do corpore.ti-
Yismo)-tuà.o isto dá ao r.fovimento em curso repercuções e ~mplitud.e d.e intere.§_ 
se nacinn.;.is. 
Compat u aos orga-nismos de Unidade Nacional d a todo o paÍs racor.Li-!.eccr tais re 
percuções e concluir da necessidade de e.s intensificar e a.nrofunda.r transfot: 
me...Jdc L primi ti v~. luta de.s docas de Lisboa num pujante movimento de caracte r 
nr::.cione.l . 

CQ!.!O? QUAI§_ :,s ... 'fAflEFAS Q,UE S3: IMPÕE!-i? 
Em primeiro luge.r,a. me.is larga divulp;c.cão e agitacão do Movireento.t tarc.,fa de 
todcs os crganismos regionais e locais de Unidade Nacional a emissão de doeu 
mentes (me.nií'estos,artigos m•. imprensD. cle.ndostina,disticos nas paredes,etcT, 
tendo em vista que eles devem cheser ao conhacimentc de todos os homens ho-
nestos e p<"triotP.s de. nossa. terra. 
Em s~Jgundo luge.r , a mais intens ~. campanha de protesto pelas viclêncies e 
s.rbi tr:;·.ri.Jd.ados cometid2.S. e__paln. liberta@ de todos gs _grav.istas _ __l2!:'.QSQ? __ --..,. 
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(os sP.s 8 rbi trari~dhâ:e&· consistem nQ..A!1Cerr.?.mento das fábricas ,dospedi::nentc , .. 
prisões em massa. e depc rt~v~õas par'á. o famigerado eampo de Concentração do 
•.rerra.fal,etc.). t tarefa .de _Lodos os organismos regionais e locais de Unida-
de Naciom'.l fcmente.r tal ca.npa.nhe. pelo envio e~ massa de c2.rtas e tale><ra.ma.s 
da proVisto õ.e todos os portuguases dignos às autoridades coi:lpetent~s (Pro·-
sidentee da RepÚblica e do Co!l.eelho, Ministros da Mar_.inha, Eccnomia. e Inta-
rior,Subsocretário d9.s Ccrporações,Governs.dor Civil do Lisbca.,Lege.ções e En-

baixad~.s , Deputadoa , Jornais, ~;te . ) . 
Em terceiro lugar, a mais le.rga e generosa campanha de a.urülio mfl.t~ri~~ 

f.s vitimas~da renessãolpresos e sues fp,milias) ~ i tarefa de todos cs o 
nismos res,ionais e locRis 6.e Unidade Na.cicnal a criação de Comissões de u-: 
xilio em cada loce.lide.de, em ce,da sector de trabalho, em cada. ca.ma.de. populP. .. · 
~1 . ~ dever de todos os portusueses pa triote.s tomar parte na luta em cU.r.. 
sq,contribuindo com dinheiro, g~neros 1 rcup?~s, rem.Gdios, etc~g funçf\o das Co-·· 
missões de Auxilio e. centralise.ção e envio de tais contrtbuições (pÚP vie. de. 
Unide..ê.s Na.cicne.l s pel::::.s via.s lege.is) e o estudo G a rea.lize.ç~o de.s me:. is ve~
ri.?.d&.s fcrmrts de f!.utülio ( fest9.s,subscrições, rife.s,vend.a dt) objectos, etc) 
Em QUB.rto lugar, devem ser desen~~feadas pQ_guenas e~)grE·.nd.~ .. -~~ reivin, 

di c e. ti ~-~ -_9-...§:._Ç!'.rac ter poli tit: o J29QDomicc, e-tc. , oxigindo a rapid~ concessão 
de.s libcrde.d~Ss fundame:r.tais, e. imódi:1.ta e-xtinr;ão de Campo de CcncGntração do 
'2.'«-rre.f: .. l, um mais eficionte &bastecimBnto pÚblico,modidns urgentes pe,ra o 
probL;:.::.!?I. ds. '!.1é'.bi te.ção, e te. 

QUl'~ A LUTA S3:.JA W>.'ITIDA AJÉ À VITORIA PELO ESFORÇO E CONTRIBUIÇÃO DS TODO 
C POVO PCRTUGUES, THAt\ISFORlr.ft.:WO-SE ASS:LI-1 NUH GRANDE:: f::ov:iJ.ffi:NTO DE Ar-PLI~UDE 
:Lo\GIONI~L -eis em dugs pé'.lB-vr:::.s a te.refa dQS organismos N:gioné:.iS e loce.is 

ia Unidf.de Nacional. 
C mcvir!:~Snto originado naa doce.s de Liabon será um factor de relevo pe.ra. 

o dosf<:!cho 'Ti tcrioso à..:> lu~.:.8. esforçr.da. dos democrete.e 6 do povo portugu&s 
r;ela LiborteçB:o N.e,cional e pel!"~ Dornocracir.. • 
Lisboa, IC de Abril d.e I94? 

A C OIUSSÃO DE ORGANISAÇÃC DA C .E. 
do CCI•iSELEO fiACIONAL DE UNIDADE Ai\TTI-!'ASCISTA 


