
JUlgo conveniente expor a Dignlssirre Junta Central alguns fectos
passados nas ultirnas semanas,dos quais nao quero tirar conclus~es.

I -0 operariado agita-se de maneira invulgareEsta agitagao come-
depois da resistencia russa ao exercito alemao.Os comunistas encon-

optimos elementos de propaganda nos seguintes factos:
a) a grande revelagao que foi para todos a organizagao economi'

Ca e militar da Russia -0 que tem fornecido 0 irrespond{vel
argumento de que os seus adversarios usaram e abusaram da
mentira.Ja a mim mo disseram vitoriosamente alguns comunis-
tas com prisoes e deportamentos;

b) a carestia da vida e a mis~ria imensa que vai por estacapi-
tal;

c) 0 anriquecimento desrnedido de muitos e ma actuagao dos gr~ ...
mios;

d) a nulidade de acgao sindical;
e) 0 constante apelo feito pelos beligerantes 80 o~erariado no

sentido de produzirem mais pois so assim ganharao a guerra
-0 que lhes ·aa a consciencia do seu valor.Todos estes apelos
sao acompanhados de gfandes promessas •••

A agitagao do operariado tem-se manifestado de diferentes manei-
ras. Uma delas e 0 ataque violento que ve;m fazendo aos dirigentes sindi·
caisoAmeagas verbais,cartas anoniroas ·sintomaticas,quebrar de vidros nOf
Sindicatos,etc ••Tenho tido na mao varios documentos.

A L.O.C. tem verii'icado,por outfo lado,que as conversas dos opera'
rios versam quasi sempre sobre a vitoria da Russia,sentindo os meios
operarios entusiasrnados com a previsao de proximas futuras transforma-
Qoes sociais operadas pelo bolchevismo.
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<;o,e 0 estado de espirito geral,decidiram reagir energicamente.
a) Sem conhecimento da sua finalidade por parte do I~N.T.P. convo-

csram uma retmiao de dirigentes sindicais,a qual muitos faltap~
ram.Nova reuniao se realizou pa~e aprovar uma exposi~ao a en-
vier directamente ao Presidente do Conselho.Houve quem pusesse
o Sub-Secretario das Corpora~oes .0 par do que se passava e es-
te reagiu violentame~te,chamando o~ dirigentes sindicais orga-
nizadores das reunioes,ameagando-os e intimando-os a cessar

a sua actividade.~les,porem,nao desistiram.E como tivessem gr~
de dificuldade em serem recebidos pelo Presidente do Conselho,
recorreram a este Secretaria.do que lhes facilitou 0 caminho.

A exposi~ao entregue ao Presidente do Conselho e 'do conhe-
cimento de Sua Eminencia Rev,ma,que possue copia.

b) 0 Presidente do Conselho recebeu a Comissao e falou-lhes longa·
mente .Prometeu encarar a serio 0 problema ,falou-lhes do s ala-
rio familiar e anunci,ou-lhes que iria ele proprio ver como as
coisa.s andavam pelo I.N~T~P ~.

c)A Comissao que sempre deu de tudo conhecimento ao Secretariado,
resolveu tra~ar entao um plano de ac<;ao,de forma a restabele-
cer a confian~a.Percorreu 0 pais,reupiu os dirigentes dos Sin-
dicatos Nacionais,narrou-lhes 0 que se tinha passado,suscitou,
nUlIB pa lavra ,um carto entusiasmo~Teve de se haver com alguns
dele~ados do I,N.T,P.,aos quais respondeu com decisao.O Sub-Se~
cretario despeitado -so despeitado?- resolveu reagir mais vioi
lentamente e chegen a dar ordem para os prenderem no Porto, or-
dem que se nao cumpriu~

d) Tendo dado conhecimento do que se passaVa ao Presidente do Con
selho,foi aceite a proposta de fazerem uma grande manifesta<;a~
No sabado,23 do corrente,far-se-ia no Coliseu uma reuniao ma-
gna .Nela seria dado conhecimento Cia exposi~ao e d'6s seus ter-
mos,b~m como da resposta do Presidente do Conselho.Organizar-
se-ia uma manifesta<;ao a cass do Dr. Salazar,com archotes.Dois
dias depois,o Presidente receberia .dois delegados de cada Sin-
dicato,aos quais falaria,sendo radiodifundido 0 discurso~

e) Perante 0 bem sucedido da agita<;'BOsindical,varios sectores po
l!ticos agitaram-se tambem.Houve alarae na classe patronal
(que tem fei to grande campanha contra 0 Dr. Sala zar) e nos Gre
mios -capitalismo organizado,infelizmente,na sua maior parte.
Por outro lado,as correntes monarquicas e mais ou menos esta-
tistas tambem se agitaram,chegando mesmo 0 Jornal lI'Ac~aol1,em
artigo de fundo,a escrever que a manifesta~ao ao Dr. Salazar
deveria ser,ma is do que uma parada de· desco'ntentes,o afiar 'du-
ma espada.

f) 0 SUb-Secretario das Corporagoes resolve entao tomar atitude.
Procura 0 Presidente do Conselho~diz~lhe que os dirigentes sin
dicais tem andado pelo pais a fazer ac~ao demag6gica e a menti
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tir, que sac uns exal tados e revel tados e que seriaconveniente
fazer marcha atras ,pois de contrario ,nao se responsabilizava
palo que viesse a s,uceder.O Presidante do Consalho autorizou-o
a anunciar que a aanifestagao deveria ser adiada.

o Sub-Secretario chama entao os ds Comissio,invectiva-os
violentamente,ameaga-os de os demitir dos seus cargos,dizendo-
lhes que 0 Dr. Salazar 0 tinha autorizado a faze-lo.Quanto a
manifestagao,seria adiada para epoca a determinar,rnas que a se§
sao em que eles queriam dar corillecimento da exposigao nao se
faria.

Desanirnedos e revoltados,procuram no entanto reagir.Movi-
mentam 0 Ministro do Interior,que nada consegue.

Resolvem dimitir-se colectivamente.
Telefonam para 0 Secretariado.Procuro 0 Tenente-Coronel

Salvagao Barreto que me diz estar tudo gorado peles mentiras
do SUb-Secretario,aes que entende 'l'serisso um grande erro po-
IItico, como mui tos outros se teem cometidou• Tres dos da Comis~
sao reunem-se na tarde desse dia (16) no Secretariado.Exponts""':',
neamente afirmam que se iraQ todos embora,mas que nao desarmam:
'ltlngressaremos na L.O.C. e a1 trabalharemosn.O Tenente-Coronel'
Salvagao Barreto promete ir'falar com a Dr. Salazar e vai nesss
mesma tarde.~ noita h8 reuniao de todaa as Direcgoes dos Sipdi-
catos.Aclamam 0 Dr. palazar,reiteram a sua inteira confianga
na Comissao e to~o compromisso solene de se demitirem colec~
tivamente,caso ac~ntega alguma coisa a algum membro da Comissao
o Dr. Salazar ma·ndou'dizer-lhes que tudo se tara na II2sma,mas
que pede apenas adiamento da manifestagao para meados de Junho,
por urn motivo de ordem politics.

Parece terem finalmente ganho a ~artida,contra 0 Sub-Se-
cretario e quantos estao por detras dele.

A agitagao,porem,continua.
Um dos rnembros Cia Comissao foi w.esmo envenenado tendo-lhe

valido acudirem-lhe a tempoe
o Se cretaria do nem sugeriu a organizagao da Comissao ,nem

se meteu em nada,a nao eer nos dois pont os acima referidos.Pelc
telefone ou verbalmentettem no entanto estado ao facto de tUdo,
por livre vontade de alguns dos membros da Comissao.Tem-lhes
procurado dar os seus conselhos e a1;0i8do inteiramente a sua
actividade que parece ser a u.nica tabua de S31vagao,se for bem
sucedida,como e de esperar.

A L.O.C. ,por sua vez,esta a entt'ar numa fase de maior actividade
e energia combativa.Nas reunioes das ultimas seuenas tem-se aanifesta-
do a maior boa vontade em lutar .Sentem que fB aproxima UII9 hora realmen-
te de luta e apenas lastimam estar para ela mal preparados ainda.

Encontram graves dificuldades na agita<.;;aocomunista,mas querern
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enfrenta-la em todo 0 caso.

Lastimo apenas que e,Ac<;;aoCetolica nao tenha a inda compreendido i

oportunidade que se lhe oferece de expansao,ou nao tenha podido dar ao

importancia que realmente tern.

He elementos na A,cssaoCatolica -e comresponsabilidades- que teem

dificultado quanto podem a ac~ao nos meios operarios,com receio nao

de que.
o Secretariado,em contacto dieri.o com as realidades ,pede umpouco

mais de aten~ao para estes problemas,e ,se possivel,meios de ac~ao rrai

eficezes.

Humanamente,so podemos prever dias muito agi ta.dos para urnfuturo'

proximo.E varias pessoas com grandes responsabilidades po11ticasroe .~
~~.

teem afirmado que a unica esperan~a que Ihe s re sta para 0 apos-guerra

e a Acgao Catolica •Regist,o estEl afirmagao comprazer porter vindo de

pessoas que nao sao positivamente catolicas.

No entento, os que trabalham ou teem trabalbado sentem-se egotadss

de forges rlsicas pelo aumento crescente dos problemas a que teem de

stender,e de forges morais pelo pouco apoio ou interesse manifestado

seu trabalho.

Ests e~posissao nao vai devidamente ordenada ,pois nao he tempo rIEl-

ter ial para: a fazer melhor.O essencial a! fica ,porem.
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