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!....MJ.~JililA_ ,E_ .Q_pESEMPREGO ! 

A miséri a  e  o desempree:~.-: pesam cada vez mais duramente 
s~bre os ombros dos traball!adores de Lisboa ,em c(}nsequência 
da criminosa política salazarista.Sucedem- s e os despedimen 
'tos,sobem nos mercados os  géneros de 1prit'leira necessidaa(·-
e,a despeito de toda a demagogia fascista,crescem as dif1-
cul dades çle habitaçâo para cs trabalhadores,desalojados 
aos milhares de bairros populares e sujeitos  a viverem P.'l 
maior  promiscuidade em quartos e em furnas. 
As toneladas de material Je guerra que cL.C;ga;n ao Porto 

da Lisboa sâo pagas-com a ;_1iséria dos t:raba:hadorr-:s e cons 
~i tuem nova fonte de desgraças para o povo português e um-
insulto directo à fome e misér·ia dos trabalnadores portuá-
rios. 
Enquanto de ano para ano aumentam os lucros do patrona-

to,como o demonstra a fabalosa soma de 581 .882 contos de 
lucros líquidos alcançado ~· em 1951 por 65 empresas nacio-
nais ,centenas de trabalhadores ':! suas famílias s_ão atira-
dos para a miséria  e  o desempre:..~o e dos milhares de conto::: 
arrancados anualmente aos tra ~-· = 1adores para o "Fundo do 
Desempregou ,estes nada be11efic:i.e; ·, quando desempregados .Na 
"Sacar" foram despedidos 200 tJ "'!J?.lhadores e cortadas reg·ç_ 
lias aos restantes ,nos Es ta.leir ..:>~ da CUF foram já despedi':" 
dos cerca de 200 e muitos mais estão ameaçados,na s . ~ac . de 

"cOrtiças foram despedidas ~~is de 200 mulheres e assim por 
diante em outras empresas. 
Enquanto por -t.:;oda a  parte são despedidos trabalhadores 

doentes,com muitos anos de casa,como aconteceu recentemen-
te a duas dezenas de operárias da Tabaqueir a , e enquanto a 
ass istência aos trabalhadores,sob todos os aspectos,não pa 
ssa duma monstruosa mentira,Salazar propÕe-se arrancar ~ffi!O 
MiLHÃO DE CONTOS em cada ano às Caixas de Previdência para 
o chamado 11Plano de Fomentou . 

va a~r*E~Pi~ai~~~tgur~:~c~~~~eg~scg~t~rgtalB~~oie~ ~&~j~à 
a sua Unidade,lutando por melhores salários e GOntra o de-
s~mprego e as n ovas formas de exploração inventadas pelo 

~I3~~~oq~~0r~~l!~~a~~~gg~~~ ~~Í~~f~~~~a~ ~~ ~~Í~~~~ ~u 
lheres das "Varandas" que unidas fazem recuar o patrão faS 
cista que se apoiou na PIDE para tentar imp8r-lhés os 3 -
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d;iâs t.f?t!O ;a.s mulheres -despedidas éiBt.S ... Mac. de Coi-tiças fb&e 
em concentraç~es na empresa e no r.N.T.,cem a sua comfe-
sno à frente ,exigem trabalho ,sllo os trabalhadores da llau 
ser & Fernandes que,fazendo "cera",conquistam os 6 diaa-
de trabalho,etc~,etc •• 

TRABALHADORES DE LISBOA ! Operários e empregados ! 

O Partido Comur.i~ta Português,o Partido da classe o~ 
rária e do povo,chama-vos à intensificação da luta con--
tra o aumento do custo de vida,por ~elhores salários e 
contra a misé~ia e  o desemprego ! 
Formai as vossas comissQes de ur:..dade e lutai por me-

lhores salários junto das empresas : dos vossos sindi-
catos ! 
Mulheres donas de casa!Partici~.: activamente n8 l uta 

contra o aumento do custo de vida .I\' .. nifestai-vos. nos mer 
cadoE contra os altos preços dos gé .. ~ro s e protestai em-
massa junto das autoridades respon~ ·· veis ! 
Habitantes dos bairros aopulares da Curraleira,Campo 

de Our~que e outros ameaça os de~- spejo" ! Uni-vos e 
-lutai-acti-vamente junto das autOrid ~des contra---os---aespe-
jos que vos são impostos!Recusai abandonar as vossas ca-
sas sem que vos esteja assegurada mm h&bitação condigna 
e ao alcance dos vossos recursos  ! 

Operário~ despedidos ! Comparecei ao trabalho,formai 
as vossas comassOes e concentrai- vos junto das empresast 
ide aos vossos sindicatos,ao INT e ao Mini stério das Cor 
porações exigir TRABALHO OU PXO ! Que o dinheiro roubaáõ 
aos trabalhadores par a  o "Fundo do Desemprego" volte P-i-
ra os trabalhadores ! Procurai o  a poio dos-vosso s compa-
nheiros que ainda trabalham,mostrando-lhes que,apoiando-
-vos, estão defendendo também o seu futuro ! Formai com.is 
sOes de desempre~dos por bairros e reclamai trabaihD ,-
junto das autoridades locais e do Comissariado do-Desem-
prego ! 

LUTAR POR MELHORES SAMRIOS E CONTRA A Mima E' O 
DESEMPREGO Jl LUTAR PELA PAZ,PELA DEMOCRACIA E PELC DER-

RUBAMENTO DO FASCISMO 

Agosto de 1953 . O Comité Local de Lisboa do 
Partido Coaunista Português 


