Arquivo Mário Soares

PASTA Nº 2590.000
ACTIVIDADES DE M.S./PRODUÇÃO INTELECTUAL/Diversos de
OUT.1966 a FEV.1974
Im.

Assunto

2

“Textos meus anteriores ao 25 de Abril de 1974 / Conferência s/ a Autogestão /
Arquivar”, capa, manusc.

4

“Portugal, Salazar e o Futuro”, texto de MS (aparece o nome Dr. Alberto Lopes riscado
a lápis), sobre o surgimento do regime salazarista, o seu cunho clerical, o seu carácter
retrógrado e colonialista, o atraso económico agravado pela guerra colonial, a crise
política que se vive e os sinais de mudança (inquietação no exército, crescente oposição
na Igreja, mal-estar nas administrações das grandes unidades económicas, divergências
na classe dirigente e a renovação na oposição), 30.OUT.1966, manusc.

48

Comunicação, assinada por MS, dirigida ao III Congresso da Oposição Democrática,
realizado em Aveiro, com algumas considerações sobre a situação de progressivo
isolamento internacional de Portugal, a crise profunda que o País atravessa, a crescente
oposição, o significado da autorização dada pelo governo a este Congresso, a
impossibilidade demonstrada pelo governo de Marcelo Caetano de operar uma transição
pacífica e a necessidade de unidade na oposição na luta pela liberdade e pela paz, para
além das divergências que separam as várias facções, Paris, 28.MAR.1973, dactil com
emendas manusc.
Obs: No canto superior direito a manusc.: “Original. Não perder!”

53

“Resposta ao Inquérito do Expresso”, texto, sem autor expresso (de MS), dirigido a
Pinto Balsemão, com considerações sobre o facto de Portugal viver um regime de
excepção, a inexistência de liberdade eleitoral para as eleições de 1973 e apelando à
abstenção, o afastamento progressivo da Igreja em relação à ditadura e o isolamento
internacional de Portugal e esclarecendo os objectivos principais da oposição
democrática (as liberdades democráticas, o fim da guerra colonial e as negociações para
a independência das colónias, o fim do corporativismo e uma política de
desenvolvimento), 17.SET.1973, dactil. com emendas manusc.

65

“Nota final para a edição portuguesa” do "Depoimento Inacabado" (de MS), Paris,
SET.1973, dactil. com emendas manusc.

71

“Notas bio-bibliográficas sobre Mário Soares”, s/d (posterior a JUL.1973), dactil

73

“Nota sobre as «Eleições» Portuguesas”, acerca das eleições legislativas de 1969, do
fim das perspectivas de liberalização pelo governo de Marcelo Caetano, do
agravamento da situação económica, do domínio desta por grandes grupos empresariais
e pelo capital estrangeiro, do que ficou decidido pela Oposição Democrática no
Congresso de Aveiro e da forma como decorreram as eleições de 1973, 27.OUT.1973,
dactil.

77

“A la veille des «élections» portugaises. «Le Portugal colonial est colonise (sic) par les
societes (sic) multinationales»” (Na véspera das “eleições” portuguesas. “O Portugal
colonial está colonizado pelas sociedades multinacionais), recorte do jornal ‘Combat’,
com entrevista feita a MS (Secretário - Geral do Partido Socialista Português) por Jean

- Pierre Cornet, sobre o governo de Marcelo Caetano, a atitude da Igreja em relação ao
regime, a guerra colonial e os seus efeitos desastrosos para a economia portuguesa e o
problema da emigração; “L’ Opposition Democratique s’ est retiree des «elections»
portugaises” (A Oposição Democrática retirou-se das “eleições” portuguesas), recorte
do mesmo jornal sobre as eleições de 1973, o significado dos seus resultados e a
continuação da repressão com o governo de Marcelo Caetano, 27 e 28.OUT.1973, impr.
78

"Un Gouvernement aux Abois", texto de artigo, da autoria de MS, sobre a importância
política do livro “Portugal e o Futuro” do General Spínola, a guerra colonial e o
resultante agravamento da situação económica em Portugal, a crescente força dos
movimentos nacionalistas e o isolamento internacional português, o afastamento da
Igreja em relação ao regime e o descontentamento no exército, 16.MAR.1974, dactil.
Obs: A manusc. no cabeçalho: “Artigo enviado a ‘Weltwochi’? jornal suíço de Zurique
(R. Talackar, 41) a pedido de Gysling”

81

“Schéma” Esquema, de comunicação de MS, (a proferir no colóquio da C.F.D.T.
(Confederação Francesa Democrática do Trabalho) sobre Autogestão), s/d (FEV.74),
dactil.

82

“Esquema”, de comunicação de MS (a proferir no colóquio da C.F.D.T. (Confederação
Francesa Democrática do Trabalho) sobre Autogestão), s/d (FEV.1974), manusc.

84

Comunicação de MS (a apresentar no Colóquio da Confederação Francesa Democrática
do Trabalho sobre Autogestão), acerca da dificuldade do assunto, da definição do
conceito, das razões para o tardio aparecimento do termo, da possibilidade da sua
concretização, das condições exigidas para a sua realização, da experiência Jugoslava,
da critica dos comunistas e dos defensores da autogestão em França, 18.FEV.1974,
manusc.

123

“Le colloque de la C.F.D.T. sur l’ autogestion. M. Edmond Maire: l’ union suppose le
respect des différences et des particularités” (O colóquio da C.F.D.T. sobre a autogestão.
M. Edmond Maire (Secretário-Geral da Confederação Francesa Democrática do
Trabalho): a união pressupõe o respeito pelas diferenças e particularidades), artigo do
jornal ‘Le Monde’, sem autor expresso, acerca do discurso de apresentação ao primeiro
dos quatro colóquios organizados pela C.F.D.T., subordinado ao tema “Autogestão e
trabalho”, proferido por Edmond Maire, 17 - 18.FEV.74, impr.

124

“Le colloque de la C.F.D.T. sur l’ autogestion. Tout en affirmant son adhésion à un
socialisme autogestionnaire de P.S. donne la primauté au programme commun” (O
colóquio da Confederação Francesa Democrática do Trabalho sobre a autogestão.
Embora dando a sua adesão a um socialismo autogestionário o P.S. dá a prioridade ao
programa comum), artigo (do jornal ‘Le Monde’), da autoria de Michel Schifres, com
critica aos trabalhos do colóquio, sobre a posição prudente dos socialistas franceses para
não comprometer o seu acordo com os comunistas e comentário a algumas intervenções
(de Gilles Martinet, Jacques Julliard, Daniel Motmé, Mauroy, Michel Rollant, Le Beller,
Jean Rey, Michel Rocard, Durieu, Edmond Maire, Gérard Jacquet, Georges Sarre,
Martinet e Didier Motchane), 19.FEV.1974, impr.

126

Apontamento de MS, acerca de várias intervenções (no Colóquio da Confederação
Francesa Democrática do Trabalho de FEV.74, sobre autogestão), 18.FEV.1974,
manusc.

131

“Bibliografia sobre autogestão”, apontamento de MS, com listagem de bibliografia
acerca do assunto, s/d (FEV.74 ?), manusc.

135

“Autogestão ou Gestão Democratique (sic)?”, apontamento de MS, com ficha de leitura
do artigo “Questions Ouvertes”, s/d (FEV.1974 ?), manusc.

146

“Ver”, apontamento de MS, indicando leituras a fazer sobre o tema da autogestão, s/d
(FEV.74 ?), manusc.

147

“L’ U.R.S.S., société socialiste développée ?. I. - Du sommet à la base” (A U.R.S.S.,
sociedade socialista desenvolvida ?. I. - Do topo à base), artigo do jornal ‘Le Monde’,
da autoria de Alain Jacob, sobre o governo da União Soviética, a evolução nesse país a
nível político e os reflexos na vida da população, 12.FEV.1974, impr.

149

“L’ U.R.S.S., société socialiste développée ?. II. - La vie des Soviétiques” (A U.R.S.S.,
sociedade socialista desenvolvida ? II. - A vida dos soviéticos), artigo (do jornal ‘Le
Monde’), da autoria de Alain Jacob, sobre o nível de vida material e cultural dos
cidadãos soviéticos, s/d (13.FEV.1974), impr.

150

“L’ U.R.S.S., société socialiste développée ?. III. - Les bénéfices de la coexistence” (A
U.R.S.S., sociedade socialista desenvolvida ?. III. - Os benefícios da coexistência),
artigo do jornal ‘Le Monde’, da autoria de Alain Jacob, sobre a orientação da política
externa da União Soviética, 14.FEV.1974, impr.

151

“L’ U.R.S.S., société socialiste développée ?. IV. - A la recherche de l’ efficacité” (A
U.R.S.S., sociedade socialista desenvolvida ?. IV. - À procura da eficácia), artigo do
jornal ‘Le Monde’, da autoria de Alain Jacob, sobre a evolução da economia e os
métodos de gestão na União Soviética e a introdução de progressos científicos e
tecnológicos, 15.FEV.1974, impr.

152

“L’ U.R.S.S., société socialiste développée ?. V. - Nécéssaire et difficile démocratie” (A
U.R.S.S., sociedade socialista desenvolvida ?. V. - Necessária e difícil democracia),
artigo (do jornal ‘Le Monde’), da autoria de Alain Jacob, com análise das tentativas do
regime para introduzir no sistema formas “democráticas”, s/d (16.FEV.1974), impr.

153

“Yougoslavie: la fin du Printemps titiste” (Jugoslávia: o fim da Primavera titista), artigo
do jornal ‘Le Figaro’, da autoria de Gérard Nirascou, sobre a situação política,
económica, social e cultural após 21 anos do governo de Tito e a desagregação do
próprio sistema; “L’ armée, seule force unitaire avec le P.C.” (O exército, única força
unitária com o Partido Comunista), artigo do mesmo jornal e do mesmo autor,
18.FEV.1974, impr.

154

“Changer la vie, changer la loi” (Mudar a vida, mudar a lei), artigo do jornal ‘Le
Monde’, da autoria de Gaston Defferre, sobre a crise em que vive a sociedade francesa
e as novas possibilidades de superação com a adopção do programa comum das forças
de esquerda, 15.FEV.1974, impr.

156

“A autogestão entre Marx e Marcuse (CERES)”, apontamento de MS, com ficha de
leitura deste artigo, s/d (FEV.1974), manusc.

158

“A. Detraz - F. Krumnow - E. Maire. La C.F.D.T. et l’ Autogestion” (A Confederação
Francesa e Democrática do Trabalho e a autogestão), apontamento de MS, com ficha de
leitura deste livro, s/d (FEV.1974), manusc.

