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-E M fevereiro de 1943, 0 < Avant;!~' .(~.~
qui nzena, 11.° 27), ao colocar a pa~
lavr:a de- ordem de fo(ma~ao de Comi tes de Unidade Naciorial t indica-v a ' "as
..caractisticas que estes devjaQ1 ter. 0
Partido via entao nos Comites ,de Unidade Nacional organismos de cdirecr;ao
de movimentos p(lpulares)o, cuja existl!ncia podia SCI' legal, ~e:ni-ll!gi.l ou
ilegal.
l\e3te me~mo sentido', 0 i:!\.iiliraah'>
de abril de 1943 frisaV":t a necessidade
duma cest r eita liga~ao d~lltes comUes
com a s massas da populac;ao por_tugn e~
sa> e fnsiStia em que essa ligac;ao .· so
seria ~ossfvel desde que <estes organi-smoS:J'Utassem decidida e iranca'qH!nte pel-a.s suas reivindjca~Qes>. Recha:c;ava-se a c ri a~ao de 'comit es cuja presen~a ' (DaO f69se as'SIIfalada por um a:,~~actividade cla·ra e concreta .~m be.n.eficio
das massas> .
-:......
Como' se ve:, nao' se tratava de c'.)(D.ites de nat.ure'Za acentuadamente polVica·, coni' rept:csenfac;ao das varias cor.r eu tes" a-nti.l-fa-seistas. l"rata va-se de~mites do tipo da-s Comissoes de Uuialide que nas fabricas dirigiam os m·ovimentos reivi"ndicativos da classe opelaria.
Porque eucarava assim 0 Partidc os
Comites de Unidi1qe Nacicna! ?...P o r9-.ue
naQ encarava a constitui~ao d~ ~comi-rus
com representa~ao das vaN~ls corref.tcs
anti-f.a!.cistas?
Em primeiro lugar. As fon;as antifascistas conduziam elltia uma limitadis5ima~ .a ctividad,e e do apelo do CC
do· Partido de dezembr o de 1942 pC:lra
a unidade -de todo~ os anti-fascistas e
dos e-sfon;os e, dilqg~ nci'as no me smo
senticio' nao resultara a \iniao dos agru'PamentoS" e ind ividualidades anti .. fa~cistal. 0 Pa·rtido estava pr.i.ttcamente
's6 na direc¢&.-u da&_lutas an.ti-fa~s·cistas.
Nestas condilY0-e9' 1111'O su.::pQ.d1a co l oca r

.
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forma~ao de organismos de enlace-

as anti-fascistas
ainda 0 animo e

di~persos

nao sentiam .
impulso que os lede se unlre.m aos
comunist:ls. A falta de outras o:i:ganizar;oes nacionais anti -fascistas, os
anti-fascistas di~persos temiam fiear
numa dependencia absoluta d o Partido
Comulli~ta·. Ainda u30 ex is tia .a unidade dos agrupamentos e individ-ualid4ldl!s an,tj·fa'''cist<:1,s nt:m .Com ite JJirigente do m{)Vin.letl t~ c.e U'fl;d"lde !\'tCiO l~Al ..
~:ao se podia ' a-indOl encarar uma organizac;ao d-~ unidade que nao. f6sse com
fins muit:o ~ ncret'os de lu ta.
E$h segundo l ugar .. , Vma q _u estao de
vida ou de morte se culocaVA perante
a movimeuto anti-fascista nacional: a
necessidade da mobiliza~fw para a luta
do povo portugues, a llecel!sidade de,
part.indo de lutas 1 eivindicativas , leTaI0 po~o ao comb:ttc ao governo fascista
de Salazar. 0 P a r t ido acrcditav . .t - e .
os factos postcriores mostraram com
que razao- que s6 as luta ! populares
sedam capazes de dar ao movimento
auti-fascista 0 impulso necessiirio para
levar as f6r~as auti-fascis tas it uni4a.de!
Estas as ra z6e::; pOl' que 0 Partido
encarava entao os Comite::i de Ullidade
Nacional como organismos de direcc;ao
de lu :as populares, com fins muito
concretos de luta J e excluia a forma\!3.o
de pretcns.Js organismos de en lace com
I
outras organila~oes aati-fascis tas.
:" !
Na altura do I Congresso Ilegal ,d o.
Partido, apesar dos passos que se ti- ---"".
lIham dado para a unidade anti-fastis.:::
tat a q uestao era ainda eDcarada da
meSffia. forma. Na <.Saudac;ao e Ape1oJ>
do I Congresso Ilegal falava~se em.
Comites de LTnidade l)ara dirigirem,
movimentos populares e dizia .. se clarame... ~te que se nlio tratava de «comi tes
de, enla<::c, com J"cpresent.a ntc;s .das organi!ac:oes;., a.nt(.. fascfstas, 1 i gad 0 S a
.~,..
,.'
vaSse

a

I':)

neces~idade

I
f

qualquer organir;a~ao ilegal de Ullid.de Nacional>.
.
Na altura do 1 c'ongresso Ile gal ainda sc RaO farmata 0 Conselho N acional
de Un ida de Anti·-Fascista e a~ organiza90es anti-fascistas continuavam ,a' dll.r
rajjas e fraquissimas mostras de ' a'Ctividad e .
De ' !>di l do para ca, a ,itt;a9il.o mudou
radicalmente. Por u.m lad9: Em dezembra de 1943 foi constituido :o Conselho
N.cional e as f6 n;as anti-fa scistas Ian~aram·se a · urn trabalho de agita~ao e
de organizac;ao. Os anti-fascista.s naocomunistas comec;aram a restabelecer
liga.y?Jes a muito perdidas, a reorganizar-se. Surgiu a imediata necessidade
de, it ba!lc do Conselho Nacional, come-;ar a constituir em todo 0 pais orga.nismos de Unidade de urn novo tipo ;
ORGANISMO~ COll:' A N TI-FASCIS'r',j,\.S D}: V 1II.R I AS TENDENCIAS,
NAO .COM A FIXALIDADE DE DlRIGIR ESTE OU AQUELE MOVIMENTO POPULAR, MAS PARA DES.i:NVOLVER REGULARMENTE A ORGANIZAyAO E AGITAY.lO DO CONSELHO N ACION AL.
Como devem ser constituidos e~tes
Comites <t.e Unidade Nacional de urn
novo tipo .'"
Ne~te momento, trata- s e apena~ da
c0-':l:~ ,itui~ao destcs Comit€.~ nas cidades e .. ila.. Ai .e devem unir num
Co.rt,iie de Unidade Nacional os antifasci'!as de maior seriedade e prestigio. Nesses comites de~c ,,"star re'presentado 0 Partido.
Em rela~ilo a form"9ao de.,d Co rnit e s, as organiza~1\e. do Pa,rtido devem
atender as seguintes ing.ica~oes:
];.0 Ca so FORMAyAO DE COMITES DE UK"IDADE N A CIONA L POI{
INICIATIV A DA S ORGAN IZAyOES
DO PARTIDO . f .. s organ i za~5es do
Partid o nas cidades c ~i1as p odcrn e
devem tamar a iniciativa- d a< formayao
de tai s co mi tc3. Para i :;;so deve ser
escolhido urn camarada (dC"' ~re~erenci a
urn camaJ ada que nao tenha:·1 u rii" intellso trabalho de organiza('ao) pata abordar os anti-fascistas de pr estigio lo cal
e colocar-lhcs a neces"Sidade de constituir urn Com i t'; de Uni dade Kaeiona!.
Deve rnostrar a esses anti-fascistas, se
eles ainda nao conhecem, 0 <Comunicado ao Povo Portugu es> e o .. Prograrna » do Conselho NacJonal. Logo que
uma organiza~fio do Pa rtido pense n a
constitui<;Uo dum tal ('om ite , deve partici par imcdiatamcIllc n Direc ~ao do

Partido,
me
suc~delldo .om t Odas
as dilig&nclas que realize. 15to c irn.- p re scindivel parIt qt:e 0 Par tido possa
coordenar a sua ac~ao com os outr05
ad erentes ao Conselho Nacional.
~.o Caso - FOR.\lAyAO DE COMITES DE UKIDADE NACIONAL POR
INICIA TIVA DE OU TRAS FJS>RyA S
A~;TI ·FA SCIST AS LOC A 1& · Quando
qual.quer organiza¢ao do Partido fOr
pr oc urad;t pr r anti-fa~cistas da sua 10ca lida de •. i ! l de cOl1stituh urn Com lte
~ Unidad..; Sacional p·o dera (desd c que
se frate d t? anti-fascistas bem cOl1hecidos pel a sua seriedade) de s ignar urn
camarada para esse comite. Mas imcdiata.rtrente de ve informal"' a Direc~11 0
do Partido com todos 08 det a lhe s afim
de se verificar se es-;a ac~iio e.ta lipda ao Conselho Nac i onal.
3.° Caso - .4;PAREC IMEN T :> N AS
CIDADES]I; VILAS DR ~ELEGADOS
DO CONSELHO N AC IOKAL. As ar ganiZ3\'ilel" do Partido nao d e v em aceita l' contact« com esse, delegados, nem
de s ig<l"r . represcntilHtes para urn Comite <I ~ Unidade Kaci()llai f o rmado p ar
iniei;>1'iva e com co.,hee; mento d u 111'
desses delegacos" !!=e r;a terem sido an-,
teriorme n t e informada .. , por via c1a
o r g a.ni z&l.~ao, "Qa ida durn d e lega(1o dO.
Conselho N acrnnal.
l\lais u ina vez se insi·s te: NAO S.E
TRA TA DE EM CADA LO C -'.LlDADE
FORMAR MUITOS COM IT~: S DESTE
TIPO. TRATA-SE SIM DE FORMAIt.
EM CApA CIDADE OU VILA, U M
CO M ITE DE UN IDADE N ACIONAL
COMPOSTO PELOS ANTI-F AS CISTAS DE MATOR PRESTi G IO. Tratase, pa:ra as orga n iza~6es partidarias,
de designar UM CAMAR ADA (ou, emcasos especiais, rnais d\lrn carn ara da)
para pertence r ao Comite Ge Unidade
Nac iona l nessa cidade ou vila c r.ada
m~is. Os outros camaradas da o~gan i
za ~[10 local, · aU~rn daquele que for es colhido para esse trabalho, nao devem
participar' em nenhum Comite d e sse '"
t ipo, ~al v o c; rcu Gstaucia',; particulares
muito especraiit que de ve m ser estudadas em colabora<;ao com os organisluolS
su.periores do Partid<2.
,
Quant o its CO~'lISSOES E CPMITES
DE' UN IDADE P ;\HA DIRIGIHEM
LUTAS E MOVIM1'.:KTOS C0KCRETOS, 0 crHcrio deve continuar a sel'
0 mesmo:
a sua, existencia e necessaria pa, ra desencadear e diril:dr urn mov im ent o ou iuta interessando as maSsas, e os seus compGnentes devcm ser

Reprodução
não autorizada.
Documento
com restrições
de uso.
SOLICITE
AUTORIZAÇÃO
DE
UTILIZAÇÃO

~...

...

".

o

P.Jg.3

Militante

..escothidos, nao segundo as suas con.. viq:ill's poiiticas, mas SEGUNDO A
CONFIAN<;A QUE AS MASSAS NE-

Reprodução
não autorizada.
Documento
com restrições
de uso.
SOLICITE
AUTORIZAÇÃO
DE
UTILIZAÇÃO
---~o~o~--·

A

Caminho ·da

A. sftuacao riacional e internacional
ama-durece taa..·rapidamente q}le nao
tardara 0 dia...em"qpe.:o ' povo port:ug;les
se lalu;ani -ao "assalto finat contra.Q -es'"
tado "-fascista de Salazar. Apr<oxima-se
o momento em qJle 0 gov~rno fascista
d 'e "Salazar tera que ser derrubado pel.a
forca, pela"revolw:;ao nacional .. de1llocr.atlea; Esta revolu~i1o sera abra do ' pavo
portugues, da a-t.--yao conjugada das vastas massas da popula<;ao a frente das
quais camlnha a -classe openiria e 0
sell mais forte aliado (0 campcsinato),
e da parte anti-Iaschta e patriotica da~
f6rcas armada5.
Entretanto, errado e supor que basta
que, em qualquer rnomenlo, as fortrag
anti-fascistas coligadas n 0 Conselho
Nacional d e Unidade Anti-F;\s.cista
d'eem a voz para que a revolw;ao n'at:ioDal~democratic4 se prod uza. Nac. 0
llOSSQ Partido nao euearn a revol LlyaO
anti-fascista · COIlIO U D1 golpe militar
eomhiuado par urn' estreito eirculo de

tJ f.O~ 'O lis : [!du enc!lra a revoiucau nAcion.l-demQcr;Uca como 0 Eevantamento
em ma.sa Ii;: populac;lio porwgues{l contra 0 godirr:·o de
Salazar, levantamento esse gU!
ter;\ de ser secundlido pdas forconspiradore:;.

I.

Greve Ge~at

mo. Fci gruc;as·a essas.Iutas 'de ma-s·sa"s;
que hoje se pode encantr com coruiasp a possibilidado d'~, -llUlll proxi:.qao
f-ut";ro, descncadeer 0 levantamento nacional auti··fasuLita.
" \-.

Na reY0'!u«;lO· nacionel-de;mocrMlca sera chamada a (kserilpenhar U HI ran~lde<'i'Sivo u.ma:
grande grcvc 'pdlitica de ma$'sa5.
S'egufl"do 0 - Partido, uma greve 'get;ar
polinca podenl ser 0 moto f' ·da
revo!u~iio anti fascista triunfanteo Segundo 0 Partido;.uma greve
geral far Ii parte IndispensAvel
dum plano insurreccional ,esuibeleciio fm col;,boracao com ·· os
anti-fascislilS·e patriotas do E~er.
cilO, dn I\larinh.a, e das outras
fOrcas f.lrmadas.
.,
It 'esra pe-l:specti1Jfi

diaUh!

de

q .u c

de,,1~?I ~':teT

~i t.JJJ;S vs mJ!tla:l.lc.9

euLUU-

nista~,

t6das a< organiza~oes do .P~rd
do. E e.:i:ta perspectlva que as org.anizayoes do Partido dev3m apresentar As.
maS52tS. Em todo 0 nosso pais, nas mais
vastai massas <1a. populayao, 5 i~ deve
ellraizar a Idcia de que sera. necessario
urn lcvantamento gecal da popula~o,.
uma grande greve geral polit·ica, para,.
em colabora~ao com, as ~On;as ·..ttmadas
fi~is ,\ causa do nosso povo e 00 00S90
pais, derrubar 0 g-ov~rno fascista ae
Salazar e instaurar a liberdado e '- a.
dcmocrac.ia em Portugal. .
111 as 0 \cvantamento nadona)

CdS arm Hlas.
• COD~preende-se ass-ht'l' [) d·ecisivo papel que 0 nosso' Pa:t"tkio atribue aos
movimentos de massas para 0 dcr.rubc'lmento do gov~rno fascista de Salazar.
Compreend-em.ge ass-im os formida:veis
passos em frente que represcntaram
as grandcs greves operarias e campo- anti-f,l!;cista. uma grc\'e -geral
nesas, os movimcntos populares de iitica, niio rodera ser bern I!uce·,-esistencia .nestes liltimos dais anos t dida, SC, ror tltna inlensissima
impul~ionad os, dirigidos, orien tad 0 S
pelo Partido. Foi grac;as .1. e':Has lutas actividaJe. a d<l~envolver dcsde ji,
de m-assas que 0 povo portugues se nao sa conseguir que as mais
uniu Iluma vasta e illdestru tivel fre nte vast as m8~'sas da popula~iio sinunica, se treinou 110 cornba:e, adquiriu
h:ibitoi de $ac-rificio. Foi grac;?.s a es- tam a necessidade dSsse levantamento, desla gteve £;era I. Nil..
3as lutas de lftaSSaS qe.c oS dirigcntell
populares adquiriram a cxperi~ncia podpri ser hem Bllcedido se lllio f()r
aeces.3i.ria para .levar por diante ~ lu~a levado a cabo, .~om t~da a rapidez e
f!.aciona~ at"e -3"0 derrubamento .do <Utscis- e n ergia,. um· iatensiv~ ~ trabalho de or-
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ganiz~~lo em
pula~ao e, em

t6das a.S camadas da pOw
especial, entre as openi
rios, os camponeses e as f6r~as armaw

das. Nao poJ(:I'3 ser bem st;C;111dO
se, por urn nl0mento sequl:r, fo..em cfrouxadas a5 lutas parcl31S
~1e rnassas, as lulas ,-eivlndicativas,

as reclama¢oes, . as acc;Ocs junto dos
Sindicatos N~ionais e autoridades, os
protestos, a forma¢il<> de Comi;,s6es

.de Unidad", c mais Comissoes e

ainda m ,is Comissoes, Comisslles
em -eada fabriea, em cada empresa f em
<:ada herdade, em eada local de tr.abalho. Comis$Q.es mais vastas abrangendo
.,ada industria., ",adA regiao. A in-

tensifica~ao das lutas par~i~is e
imprescindivel r ,ra descnvolyer
a organjzn~iio II e~c .tl1i nacio ,1al
e para conVf-ncer ~s J1'1a~SHS, por
t-ua rroPP::l t: xpt:r ~ e::ci(l., d I l : e~
cessldade ,'0 kv~nrame(lro nacio. nnl e )1I1.ra () governo fasci,~a d~
Sah,zar.

Mas, ern cada luta parcial, os 1105503
camarlldas e os trabalhadores m a i s
c::oDscientes dcvcm csclarecer as mt.ssa~
que a 50'u.;ao l:O .~ g,-1I5 pr 'obkrnas

51 roden\

a ·~·r

rlkan~Hja '

dern:harnenro do

1'0\

com 0
e.r,o de S .-

!,:lZ~1' e que, se tOd03 oS bons portusc lc\'"nntarem co mo urn· ~6 hocoutra 0 gov~rno de Salazar ~!ite
nAo podeln resistir. Em cad a luta palo.
gt,e .'3 C 'i
DltDl

cial, de~~
19ar-se pelas masssa!? ar
ideia de que, dentro em breve, havera ,.
que travar mais iortes combatcs, hav~ra que re'a lizar a levalltamcnto nacional anti-fascist~, havela. que realizar ..a '~. OC
re~olu\,ao libertadora .
As organizacoes do Partido coloc~m
se, na presente ~situac;!o, importanti ssimas tarefas. Eyte e 0 momento em
q'ue cad a orgallizacao eto PartidQ e cada
·membro de Part"ido deve dar 0 maximo
do! seus esforcos, da sua capacidade ,
dfl sua dedicac;ao. Os m_e ses que se
apro.ximam sao decisivos para a so~e~·
do nOSSo pais e do nosso pavo.
..o nosso Partido teni que continuar a.
ser 0 impuhionador do movimento nacional auti-fascis.t.a . Da forc;a do nosso Partido depeudcra a sorte d_;>. revolu- ,<fl1o. Fortalecer 0 P~rtidot alargar a sua
organizac;llo ·a todos as cantos d.e Portu- _
gal, tor~a:I' ainda mais estreitaa as suas
ligat;oes com as mais vastas -massas
populares) sao tarefas qu~ femos de
eun'lprir,. sob penn. de sermd5 ultrapa:i.
sado!i pelos acontecimentos.
Cada orgnniza~a.Q do Partido e cada
membro do Partido dc.ve trahalhar ill't eo.samente pal·a que e:;tas tareras se~
jam cumpri das. Nenhuma possi b ilidade
de liga~ao COOl novas sectares aiuda
nao orgaui2Z1.dos (trate-se duma fabrica
au ampr~!$a, duma vila au aldciE!.) du~
quartel ou dcm bar co) cleve sel· perdlda. Nenhuma situa~a.o de descoutentamento popular deve ser desaproveitada
para deseucadear urn movimento de
massas. Isto sao pass os imprescindiveis
para a prepara.~ao do levantamento . nacional allti-fascista, pl\ra a revolu~A o
anti-fascista triunfante.

-----~o~o~----

OR-GANIZACz'O

itA

ainda muitas organizac;oes de pro~
vincia que nao compreenderam a
necessidade imperiosa que 0 nosso Partido tern de fortalecer, cada vez mais, a
sua organiza.yao entre oS camponeses_
Se e certo que 0 nosso Partido, depois da realiza~ao do I Congresso Hegal, dell ded s iv o s passos ilCS SC ~·eIl tiw
do, C .cca-if:o tambem que estc desenvol~
vimento nao ,cor responde ainda a importAncia que as olasses camponesas
<~e~empenham na politica nacional.
~("..' . 1~ a:hsolutamente nece ssado qu e as
'\i:ossas organizaC;6es das cidades .e ,vilas
s~ uao preQcupem simplesmente com 0
tf'"abalho entre os operario!! .e emprega-

OE

CAM!,OIHS,is-"

dos co mercia is, mas que dispensem uma
ateny8.o espe cial ao tr abalho nos seus
arredo res. D e vcm proeu.rar estabelecer
COllta.ctos com os ca l!lpon e s e s per mai s
debe is que ~l e s s ejam de inicio . Deve m '
procurar alargar a o rgalliza~ fi o do Par~ ·
tido a t6das as a ldeias e l uga res . D e .... e m h .t e r es!:ar- se pelns ~ e us prcLl e
mas, .est u d a ~los) dando-lhes a soltlC;110
por v,ia revolucionaria. Devem au x ilia·
los na soluC;!o dos seus problemas,
etc.
S empre .'ju,e snrjam diIiculdade s lln
.resolu~ao d e ~ al g uns des ses pToblemas
devem ·pedir informa.-;oes aOi orgallismos centrais.
w
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trabalho

J?crseverante,

resolver satisfatbriamcnte este proble
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f6r~Qs armad il S sao chamadu3 a desempcllhar um -,~ p.apel de fundamental
import(\ncia. E, .n30 tenhamos d1.lvidas,

riP. inicif) e.. se' contnc:.oS"
sejam de crtracter pessoal. !\:.t realiza~ao desta tar~fa deyem os n05"05 camaradas e organizac;oes dCiOpjr-sc de

ou as forc;as anfi-fascistas conseguem
atrair para 0 seu lado as fon;as armadas, all estas ~ serao utilizadas poLos
. fascistas na rei;ressao do movimento
'llr'lr'ional anti-fllscista.
~-=, por i'3so, impresci.ndivel encarar
CORl uma aten~ao especial 0 trabalho
nas fon;as armadas, estudando e 'uplicando as farmas pniticas dO
e arganizas::aa capazes de mobilizar, unir e coordenar todns as esfor<;as d o s anti-fas cistas e patriotas, de todas os portuguese6
hQnestos das fon;as armadas que estejam dispostos a com bater '0 fasc.:ismo.
'I Mais, e preciso trabalhar com energin
-, e persever:1ncia no sentido de ampliar
os nossos contactos ·e arrastar ao movimento, cada vez mais, os elementos
de.scont~ntesi e preciso ampliar
mov-.imento de descontelltamento existente
f ~as f6r;~s. armadas Cl iando assim as
condiroes. lndispensaveis a uma particip<O!-~ao m·8 .spiva destns for~as no moviment-.o nacional a.nti-fasciSita.
A nos, comunis-tas, cabe urn papel
fundamental na organizac;tlo e mobili~aCao destas foreas. TODOS OS CAilIAR!l-DAS. TODAS AS _ORGAl\IZACOES DO PARTIDO SAO CHAMADAS A DAR.. A SUA _ COTA PARTE
PARA A REALIZACAO DEST A T AREF A.
.
'
Quais
fa,refas imediatas que todos
cts militante'-g e' organizac;6es do Partido
devem por em pratica irilediatam ente?
I. o Devem participar aos organismos centrais a entrada de membros do
Partido nas fon;as armadas estabelecendo senhas e proces sos de contacto
quando do seu dcslocamento para outra
localidade.
~ 2.° - Ern t6das as localidades em que
lIa}a quarteis as l10ssas org aniza<;5es
devem pOT como palavra d e o rdem a
}. constitui\,ao de orga!dza~ao nesses
quarteis.
3. 0 - As llossas orgallizac;5es devem
.{lrocurar estabelecer contactos com os
'- militares em se-rvi<;o ua sil.a localidade,

todo 0 sectarismo. Devem procurar interelJsar os militCbres pelos problemas
que mais directamente Ihes di zc m respei~o. Devem: procurar agudizar e aprofundar a seu descontentamento e esela ..
rcce-l~ em que meaida 0 gov~ r no fascista e 0 re.;pens8.vcJ, fazendo-Ihes sentir a necessidade do self derrubamento,
etc., etc. Entre as militares poUticamente mais esclarecidos, devem iniciar
forma~ -"impk:; oe a ~f; arli7-8('i"io como a
formay-ao de pequenos grupos, que terilo, de inicio, urn aspccto mais ou me"nos legal. A forma\~ao d~sse grupos
pode ser feita a base, por exemplo, de
peq uenos pa.~seios "ou outros' cQnvite.s
feitos pelos nossos camaJ"ad~s, em que
se procure reulli-Ios duma fo'l""ma abs,~~
lutamcnt e legato Atraves da convcfsa
inevi-tlivel que sempre surge, as nossos
camaradas procurarlio esclnrece-Ios politicamente desenvolvendo urn trabalho
de recrutamento entre os mais esclarecido~.
' ,.
'
Aos "C'Hmaradas do P ·a .rtido em scrvi<;o
nas for<;as armadas 'compete intensificar a sua actividade:
1 . 0 _ Pracurando estabclecer contactos >com os elementos anti-fascistas e
progressi,tas da sua unidade pondo de
lado to do 0 sectarismo e com,>atendo 0
espir'ito ;ie grupo que po s8a exi~tir.
::!.o - A base dos elementos anti-fascistas e pregrc9Sistas mais sedos e
combativos, procurar organizar Comites de Unidade.
•
3. 0 - Desenvolver e am.pliar a sua
actividade no sentido dl.1nl amplo esclarecimento do canicter fascista e anti-patri6tico do governo fascista eTe Salaz ar~
4. 0 Procural' agudizar 0 descontentamento na unidade apl'oveitando para
isso t6cl-a"s as oportunidades, como: 0
mau rancho e insuficieRte alimentayRo,
eastigos injustas e muitas outras pequenas caisas que aparecem dh'triament e , cdando assim 0 ambiente indispensavel ao levalltamento m.assivo d.a
u!1idade.

r~ -oluc;ao nacional anti-fascista a !';

°

-as

me3mo que

I

I ~a!!

tGES\

(;

()'

i\ltiilatlle~

Reprodução
não autorizada.
Documento
com restrições
de uso.
SOLICITE
AUTORIZAÇÃO
DE
UTILIZAÇÃO

- 5.,0)- Al~ on'ti"e -'haJ~ Comites de Uni" novas' militantes e a constituil;ao de
{
dad-e ' fotmados, procurar q.ue sejam· e1's': novas dtgaui'~mos partidarios;;
..
"
tes a tf>mar ~direcc;ao e a' l-iiicfativa <le
Sao e~f.as as prin'Cipais tareIa's no ·
todos as movimentos, pOl' pequenos que tnbalho miHtar que 'cpmpete a t'Odos as
sejam, fugi.:1do-~e as.sim ao <grilpinho~ membros do Partido reaiizar e., se assectario, iec~lado em S'i proprio, que sim nau se "fizeq nao tenhamos duvida.,
ne.uhuma influencia tcm no deseurolar o ~" nQsso PartithJ naa estara cabalmcnte
dos acontecimentos 'da sua ullidkO~. -··
preparado para as momentqs hi.it6ricos.
o.u -lntensHicar 0 recrutameuto ' de que 5e estao aproximando. "
-=-=--- ~O~d~--
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Fa c e

Q UANDO, apO.'o ·· VII-Congresso da IC
(1935), 0 llOSSO Partido reviu a :sua
{>osi.yAo illicia l em relacao aos Sindicat os Nacionais, a aplicac;ao pratica duma
lillha leninista csbarrou com 0 ce!:iquerdismo> dt:: muitos dos seus militant es
mais destacados.
rodos nos conhecemos as conseqtH:ncias dt!ste <esquerd i~ mo> no movimento openirio do HOSSO pais e 0 obstaculo
que ele Ctitlda hoje representtt. para 0
lu.!:Jor

~iudic~tl (l~ 's 1.O." ;.,."S llrili·~ldte:::.

l\ia3 Dutru d\:!~\"i .......... parcl.:c ~",".. d . H!Ul uo
trabalho ~illdical. Alguns militantes
cairam no extrema contnirro;~ iSt6'. e~
Dum dcgalismo> sindical que nao menares prejuizos pode causal' ao movim~nto openirio nad-onal.
Esses camaradas naa compreenderarrti"

que as comunistas devem cOllqubtar as
Sindictttos N acionais, nao ~bmente para
orgmlizclr e dil"igir act;6es legais dos
trubalhadorcs rara a ubtellt;ao do maximo de regalia s da parte do salazaris-"
rna, mas tambem para a sua utilizat;ao
n!volucionaria llas lutas da classe operaria.
E um exemplo tipico ae::.te desvio
c.legalista. da n'ossa posi.;:ao em relacao
aos Sindi~a.tos Nacionais, a orienta~o
segJlida petos camaradas do Silldicato X.
E~tes carr.ar:.tdas te rn Tealizado urn
born trabalho de mobilizat;ao d~ls massas sindic:tdas e de captacao Fara a acti\>id.ide si. tc!ical de muitos openirios
qce del:l aH~la \'am arreda~l~s, mas 11aO
tern sa~)ldo hg<ll' a eS~'a actlVld~lde legal,
t6das C:l.S act;ces cxtra-sindicais rossiveis que eanalizem a actual disposi<;ao
lte iuta das massas sindicadas para
atem da propria legalidilde fascista.
POT exemple: em determinada fase
d e a-=C~ao clos nossos eamaradas, _surgiram cdnl;li~oes para a eonstitui<;ao de
eortl'iss~es ex~ra-sindicais que pressiona'fiam 0 pat ronat'o e 0 fascisJD,o no
decorrer da propl ia ac~ao smdical j,unt,o
des tas entidades . Mas, segu~o a ex-

da

~o en ~a
c-a maradas, essa ihicia..;;
tiva ~ nao seria, c:legah e portamo nao
devia levar-se± aoa-{:lotbo·...
Evidentementl:f que tal , c.omissao nao
teria forma juridiL"'a-~ dant-(.a-<la '.legisla-=
yao do fascismo, Dl_a s e'ti,t seria sem dtivitta uma illi'ciaHva revoluci ollii:r-ia das
massas·-que ida rom·per-'"i:i. propria legalidade fas C'i. SUI. , se'fu que, entr.efanto, 0fascismo tiv e'Sse fundamento legal para
re-p rimir R' a-cti·trida-de de t ahcnmissao ..·
A tal.-fa d o,:->' c'\'.J ml;ltlstas urlO C clll:iy.:u-em um le~j,j:iismo comodo -(lu:! em _ t
eertos easoS" e' um tra·vao a ac\,ao das.- .,.
massas- para'" a obten4Yao do maximo
de regaHils,- sem sairem-"'dfi. legalidade
fa s eista, mas sim serem OS"Teais defensores dos interesses das massa s,·...· desperta.r nelas 0 espirHo de' luta, naG
perderem nUllea de vista a sua ~ constante revolucio L ariza~ao e, logo que as
eondi<;6es paI"a tal aDladure~am, romper
as proprias peias legais do fa se ismo e
passar a uma fase superiol" de luta.
Os n03SoS camaradas militantes nos
Sindicatos N acionais nnnea devem es- queeer que uma vito,ria ecbn6miea puramente obtida dentro da le'gaUdade
fascista deve sel' acompanhada do convencim"ento das massas, peia propria
exper-iencia das rnassas, que tal vitoriafoi obtida pela sua Iuta e nao por uma
dadiva d o fascismo, ou pela cae<;ao generosa. dxs diree~oes sindieais. Dentrodos Sindieatos !\acicnais, nOS:; comunis ..
tas, devemos ser revoluciomir ios e naOo
reformistasj devemos saher utilizar as
possibilidades legais que se " ofereeem
dentro das cOlldilYoes do fascismo sem'
ea~rmo3 uo dT ade-Unionismo::. castradOF
da a c<;ao e da i.niclativa das massas.
preS~3'O d~ss~ '
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c Eu sou Incapaz de conceber que um
membro responsavel dum partido que '
luta contra tudo 0 que e velho e iniquo,
possa cumpplr a sua missao sem desen ...
vol·ver. ba!:lotante. actl,v ldade.)
B ...o.tb Gon~alve"

