
Aos trabalhadores e a todos os Oprimidos 
 
O carácter extremamente agudo que os conflitos existentes no seio do poder têm vindo a 
assumir nos últimos dias e os recentes acontecimentos sociais verificados nalgumas regiões 
do Centro e Norte do país reflectem que a crise da sociedade capitalista portuguesa está a 
aproximar-se do seu ponto mais alto e que tende a transformar-se numa grande convulsão 
social. 
Os conflitos políticos – militares dos últimos dias, o agravamento da crise de autoridade, a 
bancarrota económica para a qual o país se encaixam inevitavelmente, cuja raiz está na 
destruição do pilar fundamental do arcaico capitalismo português – a exploração das 
colónias, a disposição de luta de largos sectores das camadas sociais oprimidas, a 
exasperação de largos sectores da pequena média burguesia, cuja situação económica e 
social está efectiva mente ameaçada, e, no geral, a existência de uma grande tensão social 
levam-nos a crer, como aliás, á maioria das pessoas, que a sociedade portuguesa está á 
beira de uma ruptura. 
Numa situação destas, o capitalismo tem a necessidade de instaurar um feroz despotismo 
sobre os trabalhadores e outras camadas sociais oprimidas. Para resolver a sua crise, o 
capitalismo em Portugal tem necessidade de submeter os trabalhadores a uma extrema 
miséria e quebrar a sua resistência à exploração, o que só é possível através de uma forte 
repressão e da implantação de uma ditadura terrorista. 
A frequência com que hoje certas “personalidades” politicas e militares emitem posições 
contra o “anarco – populismo”, isto é, contra as acções dos trabalhadores que se 
processam fora do controle do estado e dos seus vários apêndices, e contra a actual 
situação de crise de autoridade, constitui um sintoma de que determinadas forças contra – 
revolucionárias se preparam para esmagar a luta dos trabalhadores e fazer reinar no país o 
terror contra – revolucionário. Se os trabalhadores não respondem á actual crise da 
sociedade portuguesa com a revolução social, serão inevitavelmente esmagados pela 
contra – revolução que avança a olhos vistos. 
Porque boa parte das camadas mais combativas dos trabalhadores, em vez de intervirem 
directamente na solução dos seus variadíssimos problemas, delegarem o seu poder aos 
partidos políticos, desviando-se assim, no seu próprio terreno de luta, o terreno social, para 
o terreno da política, a contra revolução adquiriu a força suficiente para passar á ofensiva. 
Os recentes distúrbios, provam que a contra revolução, sob uma das suas formas, pode vir 
a ter em breve um apoio social que lhe permita fazer banho de sangue de que ela necessita, 
para restaurar a ordem e a autoridade e solucionar os problemas económicos do 
capitalismo português. Pode-se afirmar que hoje existe o perigo dum massacre dos 
trabalhadores portugueses, por meio de um golpe à Pinochet ou através de uma guerra civil 
contra – revolucionária. 
Não é com posições defensivas que os trabalhadores conseguirão impedir uma investida 
sangrenta da contra – revolução. Os trabalhadores impedirão qualquer investida e 
esmagarão definitivamente a contra – revolução se desencadearem uma grande ofensiva 
revolucionária, isto é, se passarem ao ataque. Só aproximando-se efectivamente dos meios 
de produção, o que implica a destruição da hierarquias nas empresas, e reestruturando a 
actividade produtiva em função apenas das necessidades das camadas sociais oprimidas, ou 
seja, realizando a Revolução Social, os trabalhadores poderão derrotar militarmente a 



contra-revolução e impedir que esta alargue a sua base social. Só com a destruição  da 
produção capitalista e com o estabelecimento de relações directas, sem quaisquer 
intermediários, entre os operários das diversas unidades produtivas e entre estes no seu 
conjunto e os camponeses pobres, será possível começar-se a resolver-se os graves 
problemas económicos que a actual crise capitalista originou a largos milhares de operários 
das pequenas e médias empresas falidas e a muitos milhares de pequenos agricultores e, 
assim, retirar à contra- revolução o forte apoio social que esta já conquistou em vastas 
zonas da província. 
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TRABALHADORES, SOLDADOS E MARINHEIROS, UNIDADE! UNIDADE! UNIDADE! 
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