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1974 - 0 Movimento das For9as Armadas, 
in terpretando as aspira¢es de paz e Jiberdade do 
Povo portuguese culminando a /uta her6ica da classe 
operaria, das massas trabalhadoras, dos democratas 
portugueses, derrubou o govemo fascists. 

0 levantamento popular apoia, desde o inicio, a acyao 
patri6tica e libertadora dos militares de Abril. 

1974-1979 -Cinco anos de Jiberdade. Cinco anos de direitos 
democraticos. Cinco anos que puseram lim a servidao, ao terror, 
a mordaya, ao obscurantismo, a opressao, a repressao, a guerra colonial. 
Cinco anos de paz e novos la9os intemacionais com os paises socialistas 
e novos paises africanos. Cinco a!tos de /uta. de exitos hist6ricos, 
conseguidos por grandiosas e constantes movimenta96es e lutas de 
massas. Cinco anos de semear pao e futuro nos campos da Reform a 
Agraria, nas empresas nacionalizadas, nas paginas da Constitui9iio. 
Contra conspira96es ego/pes reaccionarios; contra politicas govema
men tais de direita e ingerencias do imperialismo. 

1979-Abril vive. As suas conquistas estao na massa do povo, no seu 
quotidiano. Estao por dentro da vida portuguesa como sangue, libra, 
nervo vital. Portugal de hoje e de amanha nao se desliga de Abril. 

Abril vive e veneers as dificuldades actuais. 

A constru9Bo de um Portugal livre, democratico e independente; 
a normalizafao da vida portuguesa; o aprofundamento diario das 
conquistas do Povo portugues- sao exigencias e direitos, rea/idades que 
se constroem com alegria, esforfO e /uta no caminho vivo de Abril. 

Abril vive. A reacfao sera derrotada. 0 Povo portugues assegurara 
a construfBO de uma sociedade nova, a construfiio do socialismo. 



Era uma vez um pais 
de tal maneira explorado 
pelos cons6rcios fabris 
pelo mando acumulado 
pelos ideais nazis 
pelo dinheiro estragado 
pelo dobrar da cerviz 
pelo trabalho amassado 
que ate hoje se diz 
que nos tempos do passado 
se chamava este pais 
Portugal suicidado. 



p 25 de Abril de 197 4 
Grandola, Vila Morena 
Terra da fraternidade 
0 povo e quem mais ordena 
dentro de ti, o cidade. 

0 programa Limite transmite a can~ao "Grandola Vila Morena", indicativo 
para o desencadear das opera~6es militares do MFA. 

A popula~ao apoiou desde o primeiro 
momentooMFA. 
0 soldado ja nao queria estar separado 
dopovo. 

As 19 horas e trinta minutos, do dia 25 
de Abril, rendia-se o governo fascista 
de Caetano. 

Portugueses e Portuguesas! 
0 Governo de Marcelo Caetano foi 
derrubado! 
Que todo o povo se una elute para que 
o fascismo seja liquidado 
para sempre e sejam instauradas as 
liberdades democraticas! 
Para que cesse imediatamente a guerra 
colonial e acabe o colonialismo! 
Para que Portugal se liberte dos 
monop6lios e do imperialismo 
estrangeiro!" 

Comunicado da Comissao Executiva 
do Comite Central do Partido 
Comunista Portugues 
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Quando o povo desfilou 
nas ruas em procissiio 
de novo se processou 
a pr6pria revolu~o 

1.0 de Maio 74 
Contra tudo o que era velho, 
levantado como um punho 
em Maio surgiu, vermelho, 
o cravo domes de I unho. 

Eo grito foi ouvido 
tantas vezes repetido; 
dizia que o povo unido 
jamais seria vencido 

0 25 de Abril de 1974 teve, uma semana depois, o seu complemento no 1. 0 de Maio, 
em manifesta9oes unitarias gigantescas -expressao da imensa for9a do movimento opera rio e popular. 
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-- MFA,POVO 

POVO,MFA 
0 MFA e o povo derrubaram a ditadura fascista 

e realizaram a revolu~ao democratica 
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OS COMUNISTAS 
NO GOVERNO PROVISORIO 



,. 

defender a revolu~io e a liberdade. 
A tentativa de golpe fascista foi derrotada. 

0 DI Govemo Provis6rio consagrou os direitos de 
associa~o e de actividade dos partidos politicos, 
publicou a lei de imprensa, aprovou a lei eleitoral, 
suspendeu partidos reaccionarios, aprovou a lei de 
interven~o do Estado nas empresas, interveio no 
BIP, Torralta, CTM,J.F. Santos,GrioPara,naJ.J. 
Barreto, Habitat, Touring Club, definiu medidas de 
prote~o aos rendeiros, aprovou o arrendamento 
pelo IRA de terras abandonadas e incultas, 
estabeleceu pre~os ma.ximos para artigos de consumo 
corrente, suspendeu as a~es de despejo, assinou 
como MLSTP um protocolo para a independencia de 
S. Tom6 e Principe. Durante a sua vigencia a Junta de 
Salva~o N acional foi substituida pelo Conselho de 
Revolu~io. 
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No 11 de Maryo, ao contnirio do que queria 
a rea~o, Povo e Foryas Armadas, defenderam 
a liberdade e o prosseguimento do processo 
democratico. 

0 evoluir do processo revolucionano 
modificou as estruturas econ6micas, sociais 
e politicas em Portugal. Tomaram-se decisOes 
hist6ricas para o povo e para o Pais. 



Os grupos monopolistas e o grande capital 
sabotaram a economia portuguesa, 
envolveram-se na fuga de capitais, apoiaram 

As nacionalizay6es foram o resultado do 
desenvolvimento do processo democratico 
e da necessidade de defesa da economia 
portuguesa contra a sabotagem. 
As nacionalizayoes abriram novas 

directamente as conspira~es reaccionarias. 
Abandonaram empresas, roubaram 
e destruiram equipamentos. 

perspectivas a evoluyao da economia e da 
sociedade. 

0 controlo operario comeyou a exercer-se 
em muitas empresas. 
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Nunca ouvi 
urn alentejano 
cantar sozinho 

Nunca ouvi um alentejano can tar sozinho 
com egoismo de fonte. 

Quando sente voos na garganta 
desce ao caminho, 
da solidio do seu monte, 
e canta 
em roro rom a familia do vizinho. 

Nio me parece pois necessaria 
outra razio 
-ou desejo 
de arrancar o sol do chao -
para explicar 
a Reforma Agrana 
no Alentejo. 

E apenas uma certa maneira de can tar. 

lose Gomes Ferreira 



A Reform• Agrlitla ltllclou·se como 
resposta • u.ma sltuapo ulath pel• 111boblgem 
ecou6mka d06 agrhios. 

- os gados eram abandonados oo transportados 
clandestinameote para Espanblt 

-a azeitona niio era apaubada 
-as culturas eram abandonadas 
-as maqulnas eram retiradas as explora~oes 
- hortas e culturas destruidas 

Os oHvals eram luceudllldos. 
Oa agrhioa gast.vMD em prove/to pr6prlo 

oa emprestlm06 bSUJchloa. 

A Reforma Agraria lnicloo-se quando os 
trabalhadores tomaram a decisio historica 
e patri6tica de avan~r para as terras, ocopa-las 
e coltiva-las. 
Foram constitulclas centenas de cooperativas 
e Unidades Colectivas de Prodo~o. 
Foram criadas, novas rela~oes ecoo6micas, 
sociajs e culturais no Alentejo e Ribatejo. 



Portugal mudou a sua fisionomia politica, 
econ6mica e social 

o capitalismo monopolista de Estado foi liquidado 
o capitalismo monopolista sofreu golpes mortais 
a grande propriedade latifundiaria do sui foi expropriada 
criou-se um amplo sector da economia libertada da propriedade e do 

controlo do capitalismo 
Portugal deixou de ser pais dominante dum imperio colonial. 
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A elaborafio, aprovafio, promulgafio 
e entrada em vigorda Constituifio 
representou uma grande vit6ria das lo!fas 

democraticas e progressistas e uma seria 
derrota das lOifBS reaccionhias 
e conservadoras. 

A Constitui~ao traduz os resultados da luta do povo portuguese consagra as suas conquistas 



0 PCP aparece cada vez mais ao povo portugues 
como um grande Partido da Esquerda, que 
intervem em todos os aspectos da vida nacional, 
como o Partido que assegura a defesa dos 
interesses dos trabalhadores e de outros 
sect ores da popula~ao, como o Partido que 
defende as conquistas da Revolu~ao eo regime 
democratico. 

As elei~es para a Assembleia da Republica 
e para as autarquias locais confumam o forte 
apoio do PCP a nivel nacional e, em especial, na 
zona de interven~o da Reforma Agraria enos 
gran des cen tros industriais. 
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As conferencias promovidas pelo PCP sobre 
a Economia e sobre o sector N acionalizado 
demonstraram que s6 e possivel ultrapassar 

a crise econ6mica com os trabalhadores, 
respeitando o regime democratico e as novas 
estruturas criadas pela Revoluyiio de Abril. 



A FESTA DO A V ANTE tomou-se a maior 
realiza~o politica, cultural, artlstica e de 
massas em Portugal. 

0 VIII Congresso ressaltou a inquebrantavel 
unidade existente nas fileiras do Partido, 
a total dedica~o dos comunistas a causa da 
classe operana e do nosso Povo e a inabalavel 
confian~ no futuro do nosso Pais. 
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A campanha dos 50 000 contos 
saldou-se num grande exito. 

N a "Campanha Promo9ao das 
Conquistas de Abril" entraram 
27 000 novos militantes. 

Os Encontros do En sino, do 
Desporto e dos Quadros Tecnicos 
representaram urn importante 
contributo do PCP para a resolu9ao 
dos problemas destes sectores da 
vida nacional. 
24 



0 movimento popular em defesa de 
Abril alarga-se. 

0 Movimento Sindical Unitario em 
tomo da CGTP-IN refor~a-se 
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A ESCOLA E A VIDA 
NO CAMINHO DE ABRIL 



Os movimentos unitarios de pequenos 
e medios agricultores e rendeiros 
tornaram-se uma for~a poderosa e influente 
na defesa dos interesses das camadas 
laboriosas, do progresso da agricultura, na 
defesa da democracia. 

A CAP dos agrarios e desmascarada. Os 
partidos da direita, que estao por detras dela 
trafram OS interesses dos pequenos e medios 
agricultores ao aprovarem na Assembleia da 
Republica leis que revogaram a Lei dos 
Baldios e do Arrendamento Rural. 
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A organiza~ao unitaria dos reformados refor~a-se. 

As mulheres participam de forma crescente, contra o aumento do custo de vida, 
quer na I uta pelas suas reivindic~es especificas, pela melhoria das condi~es de vida, 
quer na luta geral do nosso povo, pela liberdade, pela Paz. 
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As empresas intervencionadas sao entregues 
ao patronato sabotador. 
Pratica-se uma politica de discrimina~ao 
a favor de empresas capitalistas. 
Criam-se dificuldades financeiras e de gestao 
as empresas nacionalizadas. 

0 congelamento da contrata~ao colectiva 
e dos sahirios, o aumento vertiginoso do custo 
de vida, os despedimentos, deixam na miseria 
milhares de familias. 

0 agravamento de impostos, a politica de 
recupera~ao capitalista, afecta tam bern os 
comerciantes, os quadros tecnicos, os 
pequenos e medios agricultores. 

0 rumo da economia portuguesa e decidido no 
Banco Mundial e e imposta ao governo 
portugues pelo FMI. 

A par das pres80es econ6micas intensificam-se 
as pres80es militares daNA TO. 
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Violam-se os direitos dos trabalhadores com 
a limita~ao dos direitos e liberdades civicas. 
Recorre-se a repressao dentro das empresas. 
Os 6rgaos de comunica~ao social tomaram-se 
o velculo de propaganda do govemo e do 
imperialismo, violam-se os princlpios do 
pluralismo e independencia. 

0 plano da reac~ao e restaurar de novo as 
formas brutais de explora~ao, agravar 
a dependencia diplomatica, econ6mica, 
financeira e militar de Portugal, impedir 
elei~oes democraticas e a expressao livre da 
vontade popular, destruir a Constitui~ao 
impor uma nova ditadura a medio prazo. 
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0 povo portugues, o movimento operario 
e popular tern for~a bastante para barrar 
o caminho a reac~ao, defender as Iiberdades, 
as conquistas da revolu~ao eo regime 
democratico. 

A repressao e a entrega de reservas no 
Alentejo tern os trabalhadores oposto a sua 
unidade, firmeza, serenidade e confian~a. 
A repressao os trabalhadores tern respondido 
com as campanhas patri6ticas das sementeiras. 

0 amplo movimento de opiniao publica em 
defesa da Reform a Agraria estende-se a todo 
opais. 



A unidade sindical reforya-se em tomo da 
CGTP-IN, apesar das acy()es do grande 
patronato e do imperialismo estrangeiro, que 
com OS partidOS da direita e 0 apoio da cupula 
do PS criam centrais sindicais fantoches. 
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NTRA A RE C.UPERACA0 CAPITALISTA 
\J -0 AOS ESP,EDIMEN 0 
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~--~~~· .. ,~ 
AO ENDIREITA 

DE DIREITA 

36 



37 



Durante 5 anos a rea~o procurou por todos os meios 
acabar com o 25 de Abril. Apesar dos esfor~os, do 
dinheiro, dos apoios nacionais e intemacionais que 
possuia, nao teve exito. 

0 povo portugues sabe o que foi 
ofascismo. 
0 povo portugues quer o Portugal de 
Abril. 
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0 Alentejo riu, cantou, trabalhou, descobriu a 
liberdade, cresceu, aprendeu a ler, a fazercontas, 
encheu-se de cooperativas como de flores 

vermelhas se enche o campo na aresta da 
Primavera, na mudan~a . E tambem sofreu. E foi 
calcado pelos cavalos do apocalipse. Mas resiste. 
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Levan ta-te meu povo. Niio e tarde. 
Agora e que o mar canta, e que o sol arde. 
Pois quando o povo acorda e sempre cedo. 
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Bom dia minha amiga digo em Maio 
es uma Rosa a beira de um tractor 
neste campo de Abril onde nao caio 
a nossa sementeira ja deu !lor. 





Todas as manhiis resistes mais um pouco 
magra reforma, tabaco de mortalha 
e reves os anos ja distjfntes 
em que outros eram tiio jovens como tu 
correndo sem parar atras da vida. 
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Cultura e arte sao elemento e factor 
de desenvolvimento so~ial. Integram a prepara9a0 
para o trabalho e para a vida. 
Constituem parte essencial da forma9ao 
harmoniosa da personalidade. Os artistas sao 
criadores de beleza e a beleza faz parte integrante 
da felicidade do Homem. 
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ABRIL, ABRIL, 
NINGVEM NOS TIRA ESTA FOR(:'A DE ESTARMOS VNIDOS 
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