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6Mestre d~ 1:1rtes gráficas. escrl-
t r, homem sensível e cUlto de 
mentalidade estruturada nos 'pro-
blemas sociais, Alexandre Vieira, 
que principiou a sua vida profissio-
nal como tipógrafo e foi director 
do diário «A Batalha•. diz ?inda 

nua mantendo re ações de intun;; 
ca,maradagem com muitos dos seus 
veljws companheiros de luta, dese-
Jar/~mos n~habUitasse a informar 
os leitores cerca da posição do 
8TUPO ope lo a que pertenee em 
face da candidatura à presidência 
da República do general Humber-
to Delgado. 
-Tanto eu como os meus cama-
l'ildns, npesar de pormos acima das 
coisas de natureza política as preO-
cupações de ordem sindical, vemos 
com simpatia essa candidatura, por 
estas duas razões; I. •, porQue acre-

consta da «Proclamação aos Portu-
gueseS&, que ambos assinaram; 2.', 
P(!r mostrar que não tem medo, 
apreensão que se tornou como que 
numa endem!a nacional e mercê 
de cuja Influência, de há trinta 
anos para cá, o povo português se 
tem deixado sujeitar, sem protesto 
.'público, aos maiores enxovalhas, o 
que, se não nobllita quem os pra-
tica, também não dignifica quem os 
suporta. 
-como há operários que em reu-

.nlões promovidas pela União Na-
cional têm afirmado que a aeção 
realizada pelo corporativismo POr-
tuguês tem sido van~·osa para os 
traOalhadores gostar os nos in-
formasse se é efecti amente assim. 
-Apesar do que eu disser poder 
parecer suspeito, por traduzir, a 
opinião duma pessoa que discorda 
dos processos usados pela organiza-
çiio corporativa, não há dp.vida que 
se efectivamente houvesse sido me-
lhorada sensivelmente a situação 
(!(Onómlca dos operários. não me 
abalançaria a opor um desmentido 
n tal asserção, porque não critico 
por sistema. Mas a verdade é que, 
como os factos no-lo demonstram 
com toda a eloquência e vem sendo 
aliás corroborado com números 

~eses continuam sendo inferiores 
~~ de quase todos os povos da Eu-

0~Não haverá exagero nessa sua 
annnação? 
-Infelizmente não há. E se "! 
vida é diffcll para mult.fsslma s-E:nte 

muitos casos que conheço. que 
ocorre com um velho e honesto 

gg~f:o. q!t:n~~ t~~a~a1~:~
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70 anos na sucursal da Imprensa 
Nacional existente na Rua da Rosa, 
oficina subsidiada pelo Comissaria-
do do Desemprego, ao atingir 
aquela Idade foi reformado com o 
vencimento mensal de 225$,00! Con· 
seguiu, ao contrário do que tem 
sucedido com outros tipógrafos em 
idênticas circunstancias, wn subs{. 
dlo mensal de 150$00. que lhe é 

casa, 
cado. 
duas 
mAe do pequeno 
um sanatório. o amigo calcula o 
que será a vida dessa po_bre fam[· 
lia E com um outro colega meu, 
que conheço de longa data: IgUal· 
menta -apas·entado da aludida su-
cursal, sucede coisa pior: . s~rla· 
mente doente e recebendo apenas 
os 225$00 de reforma. é a filha, cGm 
quem vive. forçada a comprar os 

~~~~~:n:g~n~~r~o:uo ~=s3~ 
m~~~~i-etanto - prossegUiu Ate-. 
lWI!lto:l\lell'aei»>IllSoi~i<IO!:e"' 
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rança, em caso de desemprego, d~ 
doença, de Invalidez, de viuvez de 

~:~iced~~t':~~~~~~! s~~~~~~~ 
ela, em virtude de. circunstãnclaa 
I 

a 
saber que o meu nome seria cor· 
t:ado no M1n1stério. Corroboraria 
tal suspeita, dentro de pouco, o en. 
tão subsecretário das Corporações, 
que ao constar-lhe que eu seria 
proposto, imediatamente mandou 
anular a convocação da :ass~mbleia, 
nomeando uma. corrUssão admJnis· 
tratlva! Um outro facto, não meno 

outros 
·.acha· 
éxem· 
undos 
efeito 
everas 

~m~~J!~~t~~~~t;a.i~te?saJlxas de 
-Niio sofre duvida qu:e·serão de 
grande utilidade, qua':ldo runclons; 
rem sob moldes düerentes. E 
assunto que não pode ser tratadD· 
em mela duzla de palavras. Assim, 
ltmitar-me-el a dizer-lhe que me 
ergo contra a maneira como sD.o 

~ri'c~g:e~Jn~~~~r~~ ~~s~1~fc!nà 
aqÜtslçilo de prédios de rendimento, 

bielas para prestar contas, ao con· 
trárlo do que se faz em todas a_s 
!"n:stltuiik'e9 mantidas com o dl· 
nhetro saldo d,as ~ ~DI! 
!l"l:l!~ eliaPeQ.ll~ 
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