
1URAP ABR./JUN. 2016  nº 148    l

SÉRIE 4 -  N.º 148 
ABR./JUN.  2016 TRIMENSÁRIO - € 0,20

PROPRIEDADE DA UNIÃO DE RESISTENTES ANTIFASCISTAS PORTUGUESES WWW.URAP.PT

EDITORIAL

A URAP/União de Resistentes Antifascistas 
Portugueses comemorou o 40.º aniversário a 30 
de Abril. Quarenta anos de luta pelas liberdades 
e garantias do povo português, na defesa da 
democracia e da igualdade, na luta permanente 
por um amanhã melhor, sempre ao lado dos que 
afincadamente lutam por uma sociedade mais justa e 
mais solidária e nunca esquecendo os que antes de 
nós lutaram e deram até a própria vida.

Numa altura de grande retrocesso económico e 
democrático, a URAP, mais do que nunca, é uma 
união necessária, de grande utilidade, e que deve ser 
reforçada e apoiada na sua actividade em defesa dos 
valores de Abril. Mas o papel da União de Resistentes 
Antifascistas Portugueses não se limita ao combate 
às políticas de direita, às injustiças e desigualdades 
económicas e sociais, mas cabe-lhe também o dever 
de informar, esclarecer, alertar para os perigos que 
corre a democracia. Exemplo disso, são as centenas 
de sessões de divulgação e informação que ocorrem 
nas escolas, junto dos mais novos por altura do 25 
de Abril. Nenhuma outra estrutura chegou a tantos 
alunos e professores, a muitas crianças nunca lhes 
tinha sido explicado o que foi o 25 de Abril. Temos a 
firme convicção que muito trabalho temos ainda pela 
frente.

A nossa actividade não se resume às iniciativas 
relativas ao 25 de Abril, muitas outras levamos à 
prática durante todo o ano, quer a nível nacional 
quer em colaboração com as nossas congéneres 
internacionais, filiadas na FIR – Federação 
Internacional de Resistentes.  

Muitas vezes atribui-se como papel fundamental da 
URAP a preservação da memória da luta antifascista, 
quer na resistência aos quase cinquenta anos de 
ditadura fascista que se viveu em Portugal, quer ainda 
na resistência ao fascismo vivido em toda a Europa.

Mas a URAP é, e tem de ser, muito mais, do que a 
preservação da memória. A URAP tem também de 
estar presente na luta de todos os dias, tendo no 
contexto actual particular responsabilidade.

Apesar de todos os obstáculos com que nos 
confrontamos no nosso trabalho – e são de variada 
ordem – afirmamos que não nos intimidaremos, não 
baixaremos os braços, porque a luta é e será a única 
via para um mundo mais igualitário e fraterno. A URAP 
diz presente sempre que for necessário.

Consideramos, portanto, que será oportuno e 
necessário que se faça esforços para que ao longo 
deste ano a URAP e os seus núcleos, mesmo os 
menos activos, promovam iniciativas que assinalem 
esta data. Estamos certos de que todos os sócios 
e responsáveis de núcleo envidarão os esforços 
necessários a estas comemorações.

Parabéns e longa vida à URAP!   

geral@urap.pt

25 DE ABRIL SEmPRE! - págs. 4 e 5

OS QUARENTA ANOS DA URAP

40 ANOS DA URAP - pág. 2
No ano em que se assinala as quatro décadas de existência da 
URAP, importa multiplicar as acções de comemoração desta 
relevante data e afirmar a necessidade, no presente, da luta pela 
liberdade e contra o fascismo.

SIm à PAz! NÃO à NATO - pág. 7 Rosa Macedo
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Almoço de AniveRsáRio dA URAP
40 AnOS De lutA pelA DemOcrAciA 

O percurso da URAP ao longo dos 40 anos da sua 
existência foi lembrado, no dia 30 de Abril, num almoço 
de comemoração no restaurante «A Valenciana», em 
Lisboa, onde participaram 45 sócios e simpatizantes da 
organização, herdeira da Comissão Nacional de Socorro 
aos Presos Políticos.

«Lembramos vários nomes que não queremos que 
a História esqueça», afirmou na sua intervenção Marília 
Villaverde Cabral, exemplificando: Alcina Bastos, Armindo 
Guimarães, Augusto Velês, Cecília Areosa Feio, Eugénia 
Varela Gomes, Faria Borda, Francisco Miguel, Manuel 
Alpedrinha, Maria das Dores Cabrita, Piteira Santos, Ramon 
de la Féria, Sá Marques, Salvador Amália, Luísa Irene 
Dias Amado, o actual dirigente da URAP Mário Araújo e o 
presidente da Mesa da Assembleia-geral Levy Baptista. 

A coordenadora da URAP recordou momentos altos da 
actuação da organização, nomeadamente a adesão à FIR 
– Federação Internacional de Resistentes, em resultado dos 
contactos internacionais que manteve e a trasladação dos 
restos mortais dos antigos presos do Tarrafal para Lisboa. 
«Quem assistiu ao cortejo fúnebre em 12 de Fevereiro de 
1978 e acompanhou as suas urnas até ao cemitério do 
Alto de S. João, não poderá esquecer, nunca mais, aquele 
dia em que, debaixo de uma chuva intensa, mais de 200 
mil pessoas desfilaram comovidas: o povo, enfim livre, 
homenageava os seus heróis», disse.

Ao enumerar outras actividades levadas a cabo pela 
URAP nestes 40 anos, Marília Villaverde Cabral referiu a 
luta contra a abertura de um «pseudo Museu de Salazar», 
em Santa Comba Dão, e um Encontro Internacional, em 
Junho de 2008, sob o lema «A Democracia Face ao 
Branqueamento e Reabilitação do Fascismo», com a 
presença do então presidente da FIR, o grande resistente 
belga Michel Vanderborght.

«Foi também de grande importância, em 2009, a visita 
guiada de 40 antifascistas organizada pela URAP ao 
Tarrafal, onde homenagearam os 32 heroicos combatentes 
assassinados pelo fascismo, junto às suas lápides, naquele 
campo de concentração. Visita que coincidiu com o 
Simpósio Internacional, no qual a URAP também participou, 
a convite do primeiro-ministro de Cabo Verde», lembrou.

A URAP esteve presente nas comemorações dos 40 anos 
do 25 de Abril e dos 70 anos do fim da II Guerra Mundial, em 
que com a Tocha da FIR percorreu o país de Norte a Sul, 
ao mesmo tempo que integra anualmente «O Comboio dos 
1000», viagem organizada pela FIR em colaboração com 
a Organização dos Veteranos da Bélgica e a Fundação 
Auschwitz, na qual 1000 jovens de toda a Europa visitam o 
Campo de Concentração de Auschwitz.

Ponto central da actividade da URAP é o contacto com 
os jovens para lhes contar como os portugueses viviam e 
lutavam nos 48 anos de fascismo, como ocorreu a revolução 
do 25 de Abril de 1974 e estes 42 anos de conquistas e 
desaires e, principalmente, o que se espera deles como 
continuadores da democracia e da liberdade em Portugal.
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 A «primeira pedra», uma peça em madeira de tola, 
da autoria do arquitecto Mário Mesquita, do projecto 
museológico «Do Heroísmo à Firmeza – Percurso na 
Memória da Casa da PIDE, no Porto (1934-1974)», foi 
colocada no dia 30 de Abril, quando se assinalava o 
aniversário da URAP, no edifício onde a PIDE funcionou, 
hoje Museu Militar.

Na cerimónia foi descerrada a bandeira da URAP 
perante as cerca de 60 pessoas presentes, entre as quais 
se destacam o Coronel Carlos Andrade, da direcção do 
Museu Militar do Porto (com o qual o projecto vai dividir 
espaço), em representação do Exército Português; Silvestre 
Lacerda, director-geral da Torre do Tombo, parceiro da 
URAP no projecto; ex-presos políticos e familiares; dirigentes 
associativos; sindicalistas; deputados e estudantes.

Em nome da URAP falou Maria José Ribeiro, da Mesa 
da Assembleia-Geral e membro do Núcleo do Porto, que 
lembrou que nesse mesmo dia a URAP celebrava 40 anos 
de existência e sintetizou a longa actividade desenvolvida 
até à assinatura do Protocolo de Colaboração com o Exército 
Português, finalmente firmado em 1 de Setembro de 2015.

O guião de execução do projecto, em três fases, foi 
apresentado pelo seu autor, o arquitecto Mário Mesquita. 
Na primeira, ora iniciada e que se prolonga até 25 de Abril 
de 2017, serão promovidos debates, com periodicidade 
mensal, o primeiro dos quais a 4 de Junho, com vista ao 
enriquecimento da história oral e recolha de materiais, 
documentos, objectos, memória material e imaterial 
que fará parte do espólio desta unidade de informação 
e interpretação de um período negro da nossa história 
contemporânea.

DO HerOíSmO à FirmezA 

Na segunda, a médio prazo, decorrerá a caracterização e 
valorização arquitectónica do percurso e de preenchimento 
e adequação do espaço à informação recolhida, assim 
como o tratamento, selecção e exposição desta última. 
Na terceira, a longo prazo, numa acção que se deseja a 
mais participativa possível e que ocorrerá durante todo o 
procedimento de concretização do projecto, proceder-se-á 
à recolha dos vários testemunhos pessoais e dos objectos 
de uso quotidiano (muitos que, ao fazerem parte deste 
processo histórico, perderam a sua trivialidade e ganharam 
valor documental).

Visando a campanha de fundos necessários à execução 
do projecto, foi apresentado um elemento gráfico – um 
título que servirá de apresentação e funcionará como um 
compromisso pessoal que dará a esta «construção» da 
memória o carácter colectivo que se deseja.

HOmenAgem AOS tArrAFAliStAS

A URAP homenageou, no dia 2 de Abril, no Cemitério do 
Alto de S. João, em Lisboa, os «resistentes que há 80 anos, 
desterrados, inauguraram o Campo de sufocação e martírio 
do Tarrafal, na Ilha de Santiago, Cabo Verde, símbolo do terror 
e da opressão fascistas», como na ocasião afirmou José 
Pedro Soares. O membro do Conselho Directivo da URAP, 
que falava junto ao Mausoléu dos Tarrafalistas, lembrou 
perante largas dezenas de pessoas a importância de não 
deixar esquecer os presos no Campo de Concentração do 
Tarrafal, heróis da resistência ao fascismo, «sobretudo junto 
dos mais novos», 32 dos quais sepultados naquele local.

«O Tarrafal foi assim o local para onde foram enviados 
muitos dos que não se renderam ao fascismo. Inicialmente 
(desde 29 de Outubro de 1936) destinado a presos 
portugueses, mais tarde, a partir de 1964, passou a receber 
os africanos das ex-colónias, nossos irmãos de combate na 
luta comum contra o fascismo e o colonialismo, o regime 

opressor derrubado com o memorável levantamento militar 
dos jovens capitães em 25 de Abril de 1974», disse.

A cerimónia, que a URAP leva a cabo anualmente, foi 
apresentada por Olga Macedo, do Conselho Directivo da 
URAP, que agradeceu a presença de todos, incluindo as 
organizações ali representadas (Associação Intervenção 
Democrática, Associação Conquistas da Revolução e 
Juventude Comunista Portuguesa), e o apoio logístico da 
Voz do Operário e da União dos Sindicatos de Lisboa. 
Fernando Tavares Marques declamou alguns poemas 
sobre Liberdade e o Tarrafal, dois dos quais – «Já Ouviste 
Falar do Tarrafal?» e a «Máquina do Futuro» – da sua 
autoria. O momento musical esteve a cargo de Vanessa 
Borges (voz e guitarra), que cantou «Os Vampiros» e 
«Que Força é Essa?», de Zeca Afonso e Sérgio Godinho, 
respectivamente, terminando com o «Hino de Caxias», cuja 
letra e música são da autoria colectiva dos presos políticos 
em Caxias.
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A URAP comemorou o 42.º aniversário do 25 de Abril 
em todo o País, promovendo um grande número de 
iniciativas e estando presente nos desfiles unitários mais 
significativos, como os da Avenida da Liberdade, em 
Lisboa, e da Avenida dos Aliados, no Porto. Nos dois 
desfiles, membros e amigos da URAP levaram panos 
identificativos. Em Lisboa concentraram-se no Marquês 
de Pombal e no Porto saíram da Rua do Heroísmo, junto 
à antiga sede da Pide, hoje Museu Militar e  projecto 
museológico «Do Heroísmo à Firmeza – Percurso na 
Memória da Casa da PIDE, no Porto (1934-1974)».

O Núcleo do Porto da URAP estendeu as 
comemorações da Revolução dos Cravos de 23 de Abril 
a 5 de Maio. Deste modo, personalidades da URAP 
deslocaram-se a S. João da Madeira, à Faculdade de 
Letras do Porto, à Associação Cultural e Recreativa de 
Aldoar e à Escola Artística de Soares dos Reis, para falar 
sobre o tempo do fascismo, a conquista da liberdade e 
os problemas do presente.

As comemorações do 25 de Abril em Setúbal 
decorreram em Abril e Maio, tendo como momento 
simbólico a deposição de uma coroa de flores no 
Monumento aos Resistentes, na Avenida Luísa Todi, 
no próprio dia 25 de Abril. Esta iniciativa solene, a que 
aderiu um grande número de democratas, foi organizada 
pelo núcleo da URAP em parceria com o município.

Na ocasião, o representante da URAP, Pedro Soares, 
depois de falar de fragilidades da situação portuguesa, 
lembrou que os «inimigos da liberdade e da paz 
desencadeiam guerras de agressão, períodos de intensa 
actividade bombista, destruindo indiscriminadamente 
pessoas e bens, aquilo a que os militares chamam 
“accção psicológica” e pelo medo levar as gentes a 
aceitar a tirania».

Ao mesmo tempo, com o apoio da Câmara Municipal 
de Setúbal e da Junta de Freguesia de São Sebastião, 

25 de AbRil

a URAP promoveu o «Ciclo de Cinema de Abril», 
que decorreu entre os dias 18 e 22, com os seguintes 
filmes: «A Balada da Praia dos Cães», «O Cônsul de 
Bordéus», «O Grande Ditador», «Lacombe Lucien» e «O 
Conformista». No total 163 espectadores assistiram aos 
filmes. O núcleo da URAP de Setúbal fomentou ainda, 
nos dias 14 e 15 de Maio, uma conversa sobre os 40 
anos da Constituição da República, na CHESETÚBAL – 
Cooperativa de Habitação. 

Em Almada, a URAP, o movimento associativo e 
as autarquias locais organizaram, a 7 de Maio, um 
almoço no Ginásio Cine da SFUAP subordinado ao lema 
«Defender Abril, Cumprir a Constituição». Em nome da 
coordenadora da URAP, que não pôde estar presente 
por razões de saúde, falou Olga Macedo, do Conselho 
Directivo, e António Lima Coelho, da Associação Nacional 
de Sargentos. A sessão foi apresentada e comentada por 
Luísa Ramos e Mário Araújo.

«Ao comemorarmos Abril, não estamos só virados 
para o passado. Com os olhos postos no futuro, temos 
o dever de lembrar, para defender, o grande património 
das conquistas populares consagradas na Constituição 
da República Portuguesa», disse Olga Macedo, falando 
em representação de Marília Villaverde Cabral. Por seu 
lado, o Sargento-Mor António Lima Coelho destacou a 
iniciativa da Câmara Municipal de Almada de editar um 
exemplar da Constituição da República a distribuir por 
todos os estudantes do concelho e  lembrou o General 
Vasco Gonçalves como «um dos maiores obreiros 
de muitos dos direitos e condições sociais de que 
continuamos a usufruir».

Na cerimónia actuou também a banda da SFUAP, 
com canções como «Acordai» e «Jornada», de José 
Gomes Ferreira e Fernando Lopes Graça, terminando 
com «Grândola Vila Morena», de Zeca Afonso.
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Em Rio de Mouro, concelho de Sintra, a URAP 
promoveu um conjunto de iniciativas em parceria com a 
Junta de Freguesia, de que fazem parte a apresentação 
do livro «Prisão e Isolamento em Caxias», de Modesto 
Navarro, realizada no dia 23 de Abril, e a visita de 
dois grupos ao Museu do Aljube, um deles guiado por 
Domingos Abrantes, no dia 26 de Abril, tendo participado 
uma larga dezenas de pessoas.

INICIATIVAS COm ESCOLAS
Também este ano a realização de debates e sessões 

em escolas foi um dos eixos centrais da actividade da 
URAP no que às comemorações da Revolução de Abril 
diz respeito. 

Em Loures, no dia 26 de Abril, Feliciano David, dos 
órgãos sociais da URAP, esteve num debate na Escola 
Secundária José Cardoso Pires. No dia seguinte, mas em 
Lisboa, Mário Araújo e Alfredo Guaparrão falaram aos 
alunos e professores da Escola da Penha de França. No dia 
28, Américo Nunes (resistente antifascista e sindicalista), 
participou num debate na Escola Secundária Dr. António 
Carvalho Figueiredo, novamente no concelho de Loures. 

No dia 20 de Abril, na Castanheira do Ribatejo, o 
resistente antifascista e antigo preso político Álvaro Pato 
participou numa sessão com cerca de 100 crianças do 
primeiro ciclo, na qual estiveram igualmente presentes 
muitos docentes. No mesmo dia, José Pedro Soares, 
do Conselho Directivo da URAP, participou em duas 
sessões na escola EB 2,3, falando para um conjunto de 
cinco turmas e respectivos professores. Estas iniciativas 
resultaram da colaboração há muito existente entre a 
Junta de Freguesia e a URAP. 

No dia 27 de Abril, José Pedro Soares participou 
numa sessão na Escola Secundária Manuel Cargaleiro, 

no Seixal, tendo estado acompanhado na mesa pela 
directora da escola e pelo presidente da Junta de 
Freguesia. Realizada na biblioteca da escola, a sessão 
contou com a participação de alunos do secundário (10.º, 
11.º e 12.º anos), a directora da biblioteca e diversos 
outros professores. No mesmo concelho, mas na Escola 
Secundária Augusto Louro, teve lugar uma outra sessão, 
no dia 12 de Abril. Na mesa estavam a directora da 
escola, o professor responsável pelo departamento de 
história e os membros da URAP José Pedro Soares e 
Alexandre Martins, professor de História naquela mesma 
escola. No Seixal, a URAP, através de Marília Villaverde 
Cabral, foi júri do concurso «Mais de 32 mil palavras de 
liberdade», promovido pela Câmara Municipal e dirigida 
aos jovens do concelho. 

No dia 26 de Abril, Álvaro Pato e José Pedro Soares 
acompanharam a visita de alunos da Escola Secundária 
Alfredo dos Reis Silveira, também deste concelho, e 
alunos e professores da Galiza ao Forte de Peniche.

No vizinho concelho de Almada, realizou-se uma 
sessão na Escola Secundária Fernão Mendes Pinto, com 
a participação de Mário Araújo, dos órgãos sociais da 
URAP, e Alfredo Guaparrão.

Na Escola EB 2,3 de Alapraia, no Estoril, realizou-se 
uma dezena de encontros com os alunos na biblioteca da 
escola para se falar do 25 de Abril. Em oito participaram 
ex-presos políticos membros da URAP: Domingos 
Abrantes, Conceição Matos, Modesto Navarro e José 
Pedro Soares. Na Covilhã, Álvaro Pato participou, dia 27 
de Abril, numa sessão na escola EB 1,2 do Teixouso, com 
cerca de 100 alunos e vários professores. 

Em Setúbal realizaram-se sessões nas escolas 
básicas de São Gabriel, Viso, Casal das Figueiras e 
Bairro da Conceição, em que estiveram presentes 150 
alunos. Quanto às escolas secundárias, houve debates 
nas escolas de Aranguês e Sebastião da Gama, para um 
universo de cerca de 330 alunos e professores, com a 
presença dos ex-presos políticos Domingos Abrantes, 
Conceição Matos e José Pedro Soares.
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Ao nome de Catarina Eufémia (1924-1954) que se 
tornou um símbolo da resistência do proletariado rural à 
opressão e da luta por melhores condições de vida no 
Alentejo, devem acrescentar-se muitos outros nomes de 
mulheres alentejanas que prosseguiram a luta, como Ma-
riana Balbina Janeiro (1924-1993), costureira de Balei-
zão, presa pela PIDE em Abril de 1964 e sujeita à tortura 
do sono durante 18 dias, sem nunca revelar os nomes 
dos seus camaradas.

Desde o final dos anos 40 que se verificou um ascen-
so das lutas camponesas no Baixo Alentejo, assumindo 
diversas formas o protesto contra a exploração nos cam-
pos e a exigência de melhores salários e condições de 
trabalho. As mulheres assumiram um papel central. São 
os múltiplos exemplos de heroísmo das mulheres alente-
janas que são justamente homenageados no memorial. 
Tal como assinalou José Casanova na homenagem a 
Rogério Ribeiro, falecido dois dias após a inauguração, 
o Monumento à Mulher Alentejana, em Beja, é um verda-
deiro «hino à mulher e à luta».

 

URAP

A ideia de homenagear Catarina Eufémia e, simboli-
camente, a luta das mulheres alentejanas numa obra de 
arte pública, em Beja, surgiu em 2006, no contexto da 
campanha pelo «sim» sobre a despenalização do aborto. 
A iniciativa partiu da Cooperativa Cultural Alentejana, que 
promoveu uma subscrição pública na qual se recolheu 
centenas de donativos, quer de particulares quer de en-
tidades públicas, e contou com o apoio da Câmara Mu-
nicipal de Beja.

Rogério Ribeiro (1930-2008), o autor do monumento, 
artista alentejano e activo participante na luta pela liber-
dade e a democracia, escolheu o Parque da Cidade para 
a sua localização. A ideia inicial era um painel horizontal 
de 15x2,70m, com duas faces, uma com o motivo (ho-
menagem a Catarina Eufémia) e na parte de trás talvez 
poemas. Esta ideia viria a ser abandonada e optou-se 
pelo aproveitamento de uma estrutura de betão de cin-
co metros de altura, já existente no Parque da Cidade e 
que foi cedida pela Câmara de Beja. A estrutura de forma 
prismática foi revestida de painéis de azulejos, represen-
tando 375 rostos femininos. Os três painéis são delimita-
dos por arestas de um vermelho vivo.

Os rostos, todos diferentes e sobretudo de campone-
sas, estão legendados com nomes como Mariana, Rosá-
ria, Joaquina, Deolinda, Emília, Laurinda, Luzia, Josefa, 
Sofia, entre outros, representativos das mulheres do povo 
alentejano. No centro visual do obelisco, destaca-se o 
rosto de Catarina Eufémia realçado por um fundo ama-
relo (das searas).

O Memorial ou Monumento à Mulher Alentejana é uma 
obra de arte pública contemporânea cuja leitura e inter-
pretação comporta múltiplos significados, constituindo 
como que um desafio a quem a observa para que partici-
pe na construção do sentido, na perspectiva do conceito 
de «obra aberta», elaborado por Umberto Eco. Desde 
logo, a acentuada verticalidade da construção associada 
à verticalidade e firmeza da mulher alentejana. 

As três faces do bloco prismático podem ser inter-
pretadas como representando objectivos da luta: Pão, 
Trabalho e Liberdade. Os 375 azulejos, todos do mesmo 
tamanho, são as pequenas parcelas da unidade, orga-
nização e luta colectiva. Numa visão de conjunto, pode 
dizer-se que o azul claro que predomina nos azulejos e 
o vermelho vivo das arestas remete-nos de imediato para 
esse Alentejo da claridade e da luta que a URAP e todos 
os democratas e amantes da liberdade conhecem e res-
peitam.

ARte PúbliCA em bejA

HOmenAgem à lutA DAS mulHereS AlentejAnAS 
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A URAP e várias outras organizações vão levar a cabo 
acções comuns e convergentes visando a sensibilização 
para a necessidade da dissolução da Organização 
do Tratado do Atlântico Norte (NATO), por ocasião da 
cimeira de Varsóvia (Polónia), que se realiza nos dias 8 e 
9 de Julho, e dos seus objectivos agressivos e belicistas. 
Especial destaque merece o acto público marcado para 
o dia 8 de Julho às 18 horas na Rua do Carmo, em Lisboa. 

No texto, subscrito pelas organizações que promovem 
esta campanha, denuncia-se a NATO como a maior 
organização militar no mundo e um instrumento de 
intervenção dos Estados Unidos, que definiu a União 
Europeia como seu pilar europeu. Actualmente, são 28 
os países membros da NATO, incluindo os três estados 
bálticos e a Polónia, que têm fronteiras comuns com 
territórios da Federação Russa – assumida pela NATO 
como «adversário estratégico» e principal alvo da cimeira 
de Varsóvia. 

Segundo as organizações signatárias (de âmbito 
sindical, juvenil, político e social), a dissolução da 
NATO é imperiosa à luz do artigo 7.º da Constituição da 
República Portuguesa, que estipula o «desarmamento 
geral, simultâneo e controlado, a dissolução dos blocos 
político-militares e o estabelecimento de um sistema de 
segurança colectiva, com vista à criação de uma ordem 
internacional capaz de assegurar a paz e a justiça nas 
relações entre os povos».

Como é reconhecido, a NATO e os seus membros 
intervieram directamente ou apoiaram intervenções 
militares em países da Europa, do Médio Oriente, de África 
e da Ásia Central: a NATO bombardeou a Jugoslávia e é 
igualmente responsável pela desestabilização, violência 
e guerra que marcam hoje a realidade do Iraque, da 
Líbia, da Síria, do Afeganistão ou da Ucrânia.

Ao contrário do que foi anunciado, em nenhuma destas 
intervenções o objectivo ou o resultado foi a democracia 
ou a paz para os seus povos, mas a morte, a destruição, 
o drama de milhões de deslocados e refugiados, assim 
como o aumento do domínio sobre os seus recursos 
por parte de grandes empresas de países membros da 
NATO. A NATO possui uma vasta rede de bases militares 
estrangeiras, esquadras navais, sistemas anti-míssil e de 
vigilância global ao serviço dos EUA e os seus aliados, 
visando a sua estratégia de dominação mundial.

ACções PelA PAz e ContRA A nAto

cimeirA De vArSóviA tem ObjectivOS beliciStAS

EXIGÊNCIAS DE FUTURO
As organizações promotoras desta campanha, 

juntando a sua voz ao movimento da paz na Europa e ao 
Conselho Mundial da Paz, têm como exigências centrais: 

•	 a retirada de todas as forças da NATO envolvidas 
em agressões militares;

•	 o fim da chantagem, desestabilização e guerras 
de agressão contra Estados soberanos;

•	 o apoio aos refugiados, vitimas das guerras que a 
NATO promove e apoia;

•	 o encerramento das bases militares em território 
estrangeiro e do desmantelamento do sistema 
anti-míssil dos EUA/NATO;

•	 o desarmamento geral e da abolição das armas 
nucleares e de destruição massiva;

•	 a dissolução da NATO.

Das autoridades portuguesas reclamam o cumprimento 
dos princípios da Constituição da República Portuguesa e 
da Carta das Nações Unidas, no respeito pela soberania 
e igualdade de povos e estados.
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DEbATES NO AljUbE

A URAP e a Câmara Municipal de Peniche 
descerraram, no passado dia 25 de Abril, uma placa 
evocativa dos presos antifascistas penichenses e do 
papel da população no acolhimento das famílias dos 
presos políticos da Cadeia do Forte de Peniche. Pela 
URAP estiveram presentes a coordenadora, Marília 
Villaverde Cabral, José Pedro Soares, do Conselho 
Directivo, e José Manuel Vargas; pela Câmara Municipal 
esteve o presidente, António José Correia, vereadores, 
membros da Assembleia Municipal, outros eleitos e 
convidados.

Procedeu-se ainda à assinatura do novo protocolo de 
cooperação e colaboração entre a URAP e o Município 
de Peniche. Depois da sua leitura, usaram da palavra 
António José Correia e Marília Villaverde Cabral.

Ainda no âmbito das comemorações do 25 de 
Abril, a delegação da URAP participou na inauguração 
da exposição fotográfica «Fortaleza, 1935 – Cansado 
Gonçalves no Depósito de Presos Políticos de Peniche», 
que vai estar patente até 31 de Julho. Esta mostra 
fotográfica apresenta uma visão pouco conhecida do 
espaço da Fortaleza de Peniche, durante a fase inicial da 
instalação do Depósito de Presos de Peniche, primeira 
prisão de índole política que funcionou naquele espaço 
entre 1934 e 1953, data em que nasce formalmente 
a Cadeia do Forte de Peniche. A exposição resulta do 
registo fotográfico efectuado quando do encarceramento, 
naquele espaço, de Cansado Gonçalves, entre Maio e 
Junho de 1935.

URAP e mUniCíPio de PeniChe
evOcAçãO e cOlAbOrAçãO

A URAP promove três debates no Museu do Aljube, em Lisboa: 
Em DIAS A ANUNCIAR

«VIDAS CLANDESTINAS», com Cristina Nogueira

«OS ANOS DOURADOS DO COLONIALISMO – A INSURREIÇÃO», com Mário Moutinho de Pádua

«COMISSÃO NACIONAL DE SOCORRO AOS PRESOS POLÍTICOS»


