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BOI.ETIM DE o R G A N;I Z A <: A o · DO P.C. f'. 

liAIS TItABALnO COLECTIV.O 

~IAIS AUXILIO AOS QUADROS! 
' por ItAM~ RO De h6 tempos a esta parte vem.se acenlua ndo den

tro do nosso Partido uma lendencia perig osa , q ue im
porta combatermos energicamente, para a fuga a o ira · 
balho colectivo em certas organizat;5es de base, cain
do.se assim nos contactos individuais e no ro ti nei r isillo 
.que fez escola hfJ 20 anos, situac;ao esta qu~ tem 
tra zido graves prejufzos it materializflc;: ao d a liniw. do 
Partido e lem fe:to emperrar 0 trabalho d e c rganl za
~&O, ao mesm-o tEmpo que atrasa 0 des t':nvol vimen:'o 
dos quadros e dificulta 0 seu born aprove itam enro , vi 
ciando desta forma as camaradas e m p rocessos con 
denaveis de trabalho e assoberbanclo-o. com a reali
za~ao ind ivid ua l das mais variadas Jarefas . 

, tenh" al'roveitado d"fl id am en te, e que , po r outro la,
do, nag tenha podid 6 escorra~ar h" mals tempo d es 
SUdS file i r.a s celtos elem 'an to5 suspeHos ou me.>mo pro· 
voaadores. 

A importanc ia do tra balho coledivo paril a el eval'ao 
dci nive,l ideol6gico "politico dos quadr os, pa ra 0 

seu melhor conhecimento e aproveitamen to 1 e h em 
evi,Jenl!l e est" qmplamenl'e comprovada pela ""pe r i
~.n'cja do Partido e dos partidos comur. ~s tas i rms o!:l. 
«As resoluc;:oes tomadas colectivament·e e leVDffi nos 
militantes a n01'80\ dos resp,?nsa b iliciades p<; la e xecu
I'iio das tarefa. ' e pe la actlvldade da o rg a" 'zil~ao do 
Partido no seu con;unto ) . (Iv. n Reur.iao Amp!iBda ) 

Nas du ras cond i,oas de ilege lldade e m que 0 Pa r ti· 
do vi ye, p riva do cc mo esta de um a escola de quadros 
e ,da possibilidade de edilar no quanlidade p rec ise 
materiais destinados a .robudecer ide c l6g icamen te e 
polUicamente a base d ~ Partido , tem de ser urn bom 
trabalho colectivo, 0 , s uxilio larg o e persisten te aC$ 

quadros, que tern de pre encher na mudida do possf ~ 
veJ essa falha . O s g'Jad ros com mais ex per i,mcia d e 
Irabelho partidiorio , mds c Qr.fia ntes nos resul tad os de 
lula e ,com maiores perspe ctivas po liticas te rn d e e n -

,,",o.ntrar forma de tra nsmitir i:l C S Qutr os camarad8~ a 
SU~ experiencia" a sua confi sn\=d na luta e no futuro , 
SOB PENA DE DEIXA RMOS ESTIO l AR TODO , 0 
TRABAlHO, DE NAO DARMOS A ESSES QUADROS 
A AJUDA ~UE ELES NECES~ITA,M , po is e pre ciso 
< FO RMAR COM SOLI CIlU DE OS QUADROS, AJU
DAR CADA MlliTANTE QUE PROGR IDE A ElEVAR
-SE, NAO TER MEDO DE cPERDER • TEMPO. COM 
OS CAMARADAS PARA A?RESSAR 0 SEU DESEi'; 
VOlVIMENTO., como nos ensinou Stali ne. Ora, nas 
condil'oes de ilegalidade presentes, 5sla torers tern de 
ser levada a cabo alraves de um born trabslho co lee
tivo, de reunioes largas com as quadros e de amp (a 
discusslio d'e lodos os p roblemas . Se 0 oao fi.zermcs . 
independentemente de assim travarmos 0 trabalho po
litico e crganizaHvo do ParHdo, neo estamos a s e gl..!ir 
uma justa politica de qua dros, nao c uida mos dos 
quadros ·com 0 me.smo arnor com que urn jard ir.e iro ." 
cuida das flores do seu jardim, na defini~ao do cama
rada Sta li ne . 

A aus e ncia d um trabalho colactivo serio e 0 co n
Irole deficienle que dele der ive faz8m, muitas "ezlts, 
que se nao conhe~am bem os quadros de c arl'as or-
9 6niza~oas de base, que ~s nassos milita ntes n5 0 
sei~m aprove.itados nem auxiliados . como podiam e 
deviam ser. E esta situa~ao g rave que explica a Pl· 
zao porque muitas vezes a Partido nao conhece as 
quadros de valor que, possui nas ~ves c~lulas, e ·<is nii 0 , 

A ausenciii de traba! ho co!activc n~ s orga l1izGr.oes 
de base, em cer i-a s empresas , faz c om que hoja ain· 
d~ no P~ i' ~i do c8m'3radas com 4 e 5 enos d e filia~a9 
QUE' NUNCA PA.RTIC IPAilAM NUMA REUNIAO 
C OlECTlV A, Q UE TEM 51DO C O NTROlADOS ATE 
HOJE IN DIV IDUA LM ENTE E EM EN CO NTROS R.API . 
DOS ' NA MAiO RIA DAS VUES 1 Es'a e " fortr.jl, nilo 
de se aux ili.a re m os q uadros e de !i'e abrir perspe.:eti . 
vas a o Irabalh o d o Pa r tido, m ES sim de sa an iq u i.l~ 
r e m as quadros e d o . fazer das orga,niz·s90e3 dQ 
Par tid o ol'g e n ism os paf5dos t SG.m vida e sem pers -_ 
pectivas poiHices ! . 

A inda re centemen lo, a !)ircc9a ~ de Partido s o ub a 
qu e detc rminado C. l. conrr o lava 0 sccre tariado de 
ceh.ila d~ uma importa nte empr!!S3 incuttrial, nBo em 
conjunto como e norm~ , M:\S CADA. UM DOS SEU::' 3 
C AM.t.RADAS SEPARADAMENTE E EM El'lCONTROS 
DE RUA I Q ue acm ira, ass!m, que este secrer~ r ia do 
de celula· nilo co nsigB al a rgar a ir.flue nc ia do Pa rti dQ 
dentro de sua f3m pr0'Sa, nem consiga cond tl zir lutas de 
rna ssa s e qu e o s sau:s quud ros sa es tio lem e afundern 
nu m I'raba lho individ uol? 

Para es ta s itua~ao grave contri b ui em gra nd e pa rte 
o €s!ilo de t ra ba!ho de certos -:amaradss contr o le iro s( 
qu e aparGcem sempre com o,Je'mpo co ni"ado e eS C3S~ 
so junto dels cam ara das o u o rganismos que con~ro!al'r. 
e nao ihes dedicam 0 tempo e a aten ~ao que ~ I es Ihas.; 
dev iam me rece r, li mitando~se muitas vezes ' a serem 
E. les, co ntroi eiro8 , a axportim as problemtts do ParHdo 
e na o pro curando ouv lr aten tamarHe os carria radil$: 
controlados, rlem os a judsndo paci~mte e persi s
te ntemenle a resolver e m os p rob lamos PQ.rtid a ,.;o~ 
locais: na o fazendo, numa palC1vra, con tro le de ex ec~ -: 
9ao. Isle e stilo de trabalho, ligeiro, SlI i'"rficia l, naq 
" de molde a a brlr pers pectivas eo traba !ho organ i
zflfi vo e potHico do Par ti do e Ii uma ccusa de estio ", 
laman ta poHtico para os quadros. 

Uma b Oe po litica d e qua d ros d ~\"3 levar -nos a tolAO 
EXIGI RM OS DE CADA QUAD RO MAtS DO QUI;-
AQUllO, Q UE ElE DE MOMENTO PO DE DAR AO 
PARTIDO e em nao afogarmos o s q uadros com ta ,.,,
(a s varias e muito aei rne das suas p05s!bilidacE:s ime· 
d ia tas . PassolJ ·se recentem e nte um fa cto que bem .-: .. 
mos tra ste onde podt: conduz ir a r! gidez e 0 esqua- 
mat ismo no freta com os quadros. C erto cumal'ada , 
me mb ro de d etenninado C. L, 00 se r abordado pa ra , 
cam parece r a r euniao ce rn 0 c on tro leiro do !>eu or· 
ga nismo , recusou-se terro"linan temente a comparecer, 
axclamando: - c:Nao y OU , porqu e iii sei q ue e le me vai 
p ro'(ar q ue ou posso fazer iuu o qua n to "Ie q ue, que 
e u fa ~a , e au >nao ien ho pa lavras pora r ebater as 
a fi rmac;:oe_s dele, e d e po is eu e que me arno lo a sou 
crHicado I> Situa~6es de desespero como es ta l mos· 
tram -nos qua algumil co isa he que corri g ir no .. osso 
tra to com os qll~dros , que as nao d evemos qUE-rer 
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d cntro do Pa rlido. Devemos esfimular 0 Irabalho d os ar. ~a d es quadros no ParJid6 0' na ·i u:;. t l!za da sua eC:
c a maradas, Inas ectuarmos desta forma equivaJe a tun t;ao. 
a ba la r a confie: nc;a dos camaradas em si proptios, nos Aux iliarmos as quadros equi '-tUl e il sabermos co lccar . 
seus con!roleiros e no Partido e leva·jpS":' iJ' ''' fcugirem cada q uadro ns tarefa onde ele sa sinta mais a .von - 
ao traba/ho, por pensarem ql~ e as taref~s~q~/b Par- tade para realiza-ta .e onde de ma ior rend i:;,.ento 80. ' 
lido Ihes da es tao muito acima da. s uas ' po~s i t;tJ1 idades Pa,';do, por pequ<lno. que seia esse rendimento . . 
" par se iulgarem incapazes de alg~m ' d~o,derem De cada urn, conformc a s suas [.>os.ib ilidades. StaliiTe 
v ir, a r~a!iza . l a s. Urna boa politic,a de q uadros~ ,0 au- ens ina -nos que ~em esco lher a s. quadros para a , ,re
X" ';) e [lcl ente aos q uadros, Co~s!s.'e exacla~enle . em ali z a~~ o das tarefes significs tCONHEGER OS ; ,QU.¢.: . 
sa be rmos ter e m conl~ a s posslbll;dades reals de ca· . DROS, ESTUD,AR MINUC IOSAMIlNTEi- ',l.S Q ltAlIDt(" 
da camarada E H,~ NAO EXIGIRMOS DE MOME~TO DES E DEfEITOS ' DE CADA.~M DOS Mll1TANTES ' 
DELE MAIS DO QUE AQUILO QUE AS SUAS ' POS- SA BER EM QUE'" LUGAR TA'I O U TAL ' M' ILl ' Tt' , 
SIBILIDADES LHE PERMtTEM DAR, DISTRiBUINDO. -.. . ,' . TA N .w . · 
LHE TARE' AS COMPATivEIS COM ESSAS POSSI61 ' PODE DESENVOlVER AO ,v A. XI N,D AS SUAS PO.)-r 

LIDAD f.<j,. (; qu e impol·ta e sabe,O-:os enconlra,: par~ Sll:lllIDADES» . 
. ~ cada}..-ccfrr\a l'aua a r·arefa ap ropriada, aquela em que DeS cons ta tac;:o:es . q ue a qui 'fie-am. cecorrem duas ta~" 

.etc podera d a:- mn is rendimento ao Partido. refas urgen tEs para 0 P,arti do : 
Alirar com as tar efas pa ra dma dos ombros dos ca . 1.0_ Termcs semp r p. c o mo preocupac;:ao fundamental ~ 

r,l M"ad as sem t~rmo s 0 cuidado de os ajudar prev,iarnen- fazer tr:a b" lno co ledivo , criar cendi~c3es para a for 
~ el a r e a" li li: ~ ! o5, sem Ih es, apontarmbs concretarnente,· m~t;50 de orga nh mos e des envolvEr e eslimular 0 tra· 
o eam inho a s ~g lJjr p a ra conseguirem material.,.iza . Jas, bu lho colettivo dentro d o Pa rtido em todos os esca · · 
" .SEM OS C O NVENCERMOS · DA IMPORTANCIA loes , e a p ri meira e fun d am e n ta l c"ndi~ ;; o para forla -
D/11 SUA IlEA lIZA<;:A O " neo e aiudar os quadro$ , le c e fm o s e . r~for~armoo todo 0 frab sl ho organizetivo ' 
6 rna p oiil ic a d e "! uadros . : Alirar com toca llma serie e polit ico do Parlido. 
G ~~ p':cblanlos cle difici! i ea,J,iza'Yb o . para a frenle dos 2 .°_ C o lo.car os quadros nas tOJrefas qL:e Ihes sao 
m, Jitan te s e ~ x i gi r a sua rca!iza~ao simultanea, quan· , mai~ apropriadas e nao exigir de les. mais do qu ... . 
d o eS<;~.lninta nl es a inda luram com rnuitas dificu lda ~ a~vJ! o, que eles de momenio podern dar ao Par.Jido, 
d es , nalj' '-& 'ti e mo lde a abrir p~r5ped ivas a Esses ea· siudar os quadros pacientemente a vencerem as' "su8s ' -#' 

ma ra d as nem 0 c rjar ~l hes entusiasl'!1o e cOIJ(:a nc;:a na , di:bilidades e dificuldades & fazer controle de ex~eclA ~v· 
rez li za;:ao d~ c. tarefa s do P<i1'lido. Procedendo .se co- ~iio das larefas que Ihes foram distribu ida " ~e ' a ·se· ' 
mo. s~ p:JJ~ede u no caso acim~ apqn.t.ado, fomenlarno.s gunda' condic;:ao fundamental para alargarmos e refor": • - - , 

~~~~J:~~!;:~~:i~~~i.~::~FE{PO ['IT'le O~·tiOE 0 L!r~~;d. 
c o e id e o 16gico . Por que e tao necessaria a elevac;:ao nlvel politico e ideol6gico . 
do n-:>ss o nivel politico e ideologico? Em primeiro lu. . HfJ can1 aradas honestos, filhos· da classe ·op'eraria ,. 
gar, por.qu e a teoria m()rx i s ta~leninisfQ e 0 nesso guiiJ .; dedicaclos. ao nosso ~arlid o , que, e mbora ~.o~p:ee,"! ~ 
para a acc;ao , a nossa bussala . No facto de nao nos d~ n do 0_ '1alor ,da .t~OYl. , pensam que 0 m a~rx !smd-le~l ~ 
:sabermos s e rvir da exa c!a bussol a que e 0 marx..is·. rust.no :n30 . esta ao seu .. alca nce, c;uc so camaradas, 
iI1 o~len l ni 5m 0 estA uma d as I·azoes de alguns camaradas mUlto lnteilgentes ·e (be·m .prepar~d~s) .0 podem c.om· 
,se d e ixo r e m fre q u entemente e scorrega :- orB PGra a di. p ree nder · Naturalmente que ta l IdelS e er rada. Estes 
reita , o ra rp ar a a esq u e rd a. EstB loi, tal como aponta cams ra.d9 ~, a ei rna .d e tudo , ~em fa lta ? e c ~nfianc;:a na I 

o Sec re tdricoo , uma das C8u!:as do rna is serio desvio sua prop Tia capac·Jdade, . fa Ita de con{la nc;a na c1asse 
o po r t;J ni sta su rg ido no se io do nossa Partido: (8 ~ po - operari~.e, e,m ultima "'anali-se, faUa de co rj fian~a no 
litica d e Ira ns i~iio > . papel educador do pr,oprio Partido. 

Ha ai nda mu itos camaradas que pensam nao Jer ne. Sem d tivi"cj~ que sen do 0 marxis:p. o· leninismo uma 
c~ssi d ad e d e assi milar a teoria . Tais camaradas ra .. cienci.a, os seus .principio~· freD pod€ m ser ·a .ssimilados "'I' 
ciocinam do se g uinl e modo: Desde a reorganizac;:ao sem urn real e pers everante esfor~o, scm um estudo 
d o 11 0 SS0 Partido em 1941 , sempre a Direcc;ao do nos· sistematico. Mas · isto "aO signjfica que os operarios 
so Partide tern sabido ori t ntar justamente 0 Partido e as nao pass,am assimilar "esta· como qualque=r outra cien: 
ma ssas, nas c ondi.c; 5es mais diversas; portanto, a pi. cia , 0 camarada Staline diz a este respeito que : (E 
rec9ao d .)! n osso Partido es lil bem enlreg ue e conse- . urn erro pensa r <-que 56 urn' numero lim itado de pes
q uen teme nte ·e u na o pre-;iso de me preocupar com ral soas pode dom inar a teoria . A reoria marxista ~ leni- "" 
assu~to. A isto se chama Iirar concluso.es faisas de nisla pade ser de minada por qualquer ... Para dominar 
prem issas ce das. Estes carnaradas esquec,ern que para a teoria do marxis·mo - Ieninismo "So ha que . desejar fa-
que a Unha p o liti ca d o nosso Partido seia· rapida e ze · lo e ql!e desen-votvei' persistencia e firmeza de 
firmernente levad a it p rilficf; e neeessar; io que os qua "l' vontade na consecuc;:ao desk! objeclivo.» . 
dros a co mp rce ndam e a saibam aplicar no seu sector Ha, c o ntudo, ' camar,adas que dese·jam ·sincera:mente 
d e trab alho. Mas is la depend e em grande medida da aprender as bases do m,crxismo-·leninismo" mas que, 
propria forma~a o politico e id e ologica dos ,quadros. ass ol;>erbados por longas horas de ,trabalho profissio. 

Por outro la d o, 6 precise nao esquecermos que, em nal dlitr·lo e pelas urgentes necessldades do trabalho 
perio d os de es treila ilegtllidade como es'e .em que pritHeo do Parfido, pensam: Nao serei eu mais utiJ 80 
vi'lemos, n em s e mp re D Direccao do nosso Partido es ~ Partido utilizando lodes os momentos de que posso 
ta . a mao pa ra .n os a jud ar e para sa pronunciar. com disp c- r n.o I·rabalho pralico? E ainda 0 camarada 5ta· 
suf~ ciente p ro nlidao. Senao esnve rem preparados, os line quem responde q ue, mesmo em lais c ircunsfan · ', ; 
q ua dros nl\ ') sao c i)p a zes de orientar por si 56 as cias,·. e ne~essario aliar a ecc;:ao pratica 0 e~tudo siste· 
t :'H~I$.5a ,), poe:l> se a h~sita r, ficam a espera . Como se matico: cE dificiJ, nac poce ne~ar-s e " Mas e absolu- ' 
s&be, as n e c ess j dad~s de orienlarmos a luta surgem tamente posslvel, qu ando compreendemos que ~ essen : I' , . 

CQ'll fr eqlJencia e nes te sentido pode dizer-se que ca· cial e quando compreendemos que sem ~st?' condi~ao 
rJa ' qua d ro do nosso Partido tern de ser urn dirigcnte e impossiv'3l criarr urn co r po de v'erdadeiros · leninis · 
e por isso mcsmo nao po d e deixar de saber mallejar tas . .. Nao devemos s er como as abel has que fogem 
o plarx ismo·len inis mo. d as dificulda des e p rQcurem 'uma larefa facil. As difi- ' 

E ain da por ba ixo n ive l p o litico e ideol6gico que al~ coldades Exis·tem p ~ ra.serem defrontadas e v~ncidas>. 
g uns c<1ma ra da s, nao sab e nd o a nalisar com correc- Que fazer para ,ass irr,ilar as principios do marxis~ 
r,ao 0 mome ntd q ue passa e subes tim a ndo' as anAlises mo.leninismo~ . I 

fcita :; a cada pass o em materiais do Partido Q sobre - HA camaradas ctue pi"e·cQ.n·iza m :0 metoda de todas 
tud.o. ~ o «Avante!" 5 6 d e:/,am influenciar peJa intensa as noites, Bntes de deitar, est-udar ... urn boca do. Mas, 
pU"opag anda d esenvo lvid ,) ,');:;;.<:- react;ao, caindo aberta se 50 s e pensa em esfudar quando ja !_e e!"i la demasia · 
au ve ladamen te n o d erro L .. :1iO . Para lais ca maradas damente cansado para fazer oulra. c.oi sa, entao . suce
!udo sao dificu lda d es inlran sponiveis, ludo e dificil de de q ue depressa se qu e bra a vo nlade de e,tlldar . Niio . 
reali zar . , ' devemos· seguir este processo . Devem 06 ,_ s im" fazer 

Esta s ra z5es sao ·sufici en tes p03ra demonstrar a justeza ,uma divisao ccn sc ie ncio sa d o te mpo , res ervando 
da orie n la~e o do Par lido a o colocar a cada um dos , uma ou du os hor~s , pelo me n os, ao es tudo. Ainda 
~(;U~ i 'l ill tvntes: o p r·cme f1 te ta re-fa da eleva~ao do n05S0, . rec ent~mt. nte J . um c Clmc ra da da Dire q:~o do nosso 
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o M l I. fT AN, IE 
fP.-arrido "dizia "muHc> "jJ:;ta-:I1':nha :q;Ja .fir'l:-~-d cilegado 0 
,marne.nto de todos os camar3das, da mcsmil fo rma 
-que marcam os encol1tros com os Qutros 4:amaradas 
::PiJ.r3 iJ hera -X, marcarem os tenc;ontros com as Jivros!>. 

Mas, e:¥identemente , na,o basta estabeJecer um plano 
<de utiliza9ao -d-.o tempo. E ainda necessaria, entre cu
~ras t'co:isas" USaf urna boa tacnica de estudo. 

Hi cama"radas ··que defendem que 0 melhor metoda 
..de estudar '8 teoria d!J marxismo·leninismo e a leHura 
"Coiectivia.. Ta'llideia "aO \e rus ta. Basta eitar 0 'que em 
1939 0 C"mite Central do P. C. da. Uniao, S~vietica 

· ~stabeleceu sabre 0 assunto: «A errada Ie falsa crens:a 
Ide que 0 marxismo-~erlirn'<smo s6 po"de aprender-.5e 
.em circuios de estudo deve ser dest'r.uida, pois que I 
'fie realidade, 0 primeiro e principal meto·do de estu~ 
-do do mar-xismo-'Ieninismo e a 'Ieitura independent~). 

c . ~E~i.ste tam-bern 8 ideia de qt!e, sem escolas do Partido, 
o est-udo do marxismo~len ini-s mo e quase lmpraticavel. 
Naturalmente que se 0 nosso Partido c"sltvesse na le
galidade, as escolas do .. Particlo -impunh:3m:'se e ' con-

~ t ribuiriarn poeeros'amen tc)' p a ra a eJev.ao;ao do nivel 
po!f:ico e ideol6gico iJrJe " rodo 0 Partido . Ivr.as p ensa r 
qu e 56 nas escolas do Partido sa pode estudar, e 

-desp-rezar os poderosos meios que mesmo na c~andes ~ 
tinidcJde no's res-tam, e de:'iconhecer em absc'luto 0 

metoda de est!Jdo usado nes escd!es dos P_ C. I.e
gois, onde nao se p(.afica a leHura colec;iva, rna'S qpe-

" oas UMA IlIiSCUSSAO COLECTIVA E ORIENTA li!A. 
Devendo, portanto, a primeira fase do estutlo do 

;r. mo rxisOlo-'lenin'ismo ser feita inclividualmente, a tecni
r- ca' a usar pOiC c3da \ c-ama:rada pode variar muito. En

Itretanto, parece- nos que, eJdste t1m processo que faci. 
lita a assimila<;ao. Ao pagar nurn livro., '0 G-ue devemos' 

, fM,er prime'iro ,f> fo 'lhe'il-'lo, 'I er 0 indice, os titulos dos 
cupitulos, passagens" erc, de modo a fica-ttmo~ . com 
um-fJ ideia, em'bo,ra nHrit.J vaga, do assuntd ~a: -,que 0 
'Iivro trata . Se 0 l'ivro ' c fundamental, dC·'Gmos faze, 
depois, pelo men os, d uas leituras. Na primciro ' ! 2r~mos 
J'apJdamente, tom-ando breves netas e (]ssinaland,J as 

pas sag ~ni t J .1 j~m ~ntcit;. N:)' fim ~d :i~.~{fejtura co,'v~;n 
conversar com outros camaradas sobr~ o' Iivr o C COhl · 

sulfar outro.; livros· s·obrc assuntos que nao compre~n ~ 
demes b~m. Feito isto, tames jel ' ideias ~eguras do 
que tra~a' \ o livr.:> e loes SUBS tese.i fUri damentais .; De· 
vemos pio .. s=--eder ·enHlo a segunda leitura, que de'fe ser 
o mais' atenta pos-sivef, nao passand o adiBnte se-n se 
perceb'er cada paJavra, cada frase. Duran~e esta leit:.J~ 
ra, e nec~ssario t-omar notas, subl!nha r 0 mais impor4 
mnte, etc .. ' Esta seg'unda leitura :~1'".)strdr a ao camar~d>a · 
que afinal 0 estudo noo e mu ito diffcil, pois 0 que 
antes lf1e parecia , nebuloso e a g or<3 '-claro. Acabada 
a leitura, devemos discuti r a obro e <;.dcld um ")(jos zeus ' 
capitulos com os outiOS camaradas, discuHr a ,Hplicaryao 
pratica do que aprendemos. 

"Quanto as obras a estudar, hll dais estu'dos que te· · 
mos de fazer: um e 0 ('stud e directo de S' dbras de ' 
Marx .. Engels, Lenine e Staline; este e 0 caminho rr~ais 
cu"to e segura para a assimifa~ao da teoria marr.ist() ~ 
~Jeninista. Entre eSMS obras dam~s espe.cicU 'relevo a 
(Historia do P. C. (b) d" URSS' . J.\ Dutra ca tegori a . 
de estudo que devemos faz'er e 0 ~$!~fdo :dos mate;j· · 
ais publicados pelo noss":> Partido . . - - < • : 

Pia ainda outro lipo de esludo que nao .s6 no-s aj'u"QG.:. 
ra a compreend~r mefhor 0 marxis:~a-Ieniilismo corno 
a aplfca · lo imeoiatamente e que elevB i B 0 nO->;50 r.fveJ 
poliHco e 0 de todo 0 Partido. Tj3t8~se do e3tudo da s 
condic;oes de iuta e da mob ilizac;ao das massas em ca
da fabrica, em cada localidade, em cada iho.ust ria, 
em cada regiao. - ~. " 

o esfor90 que lodo 0 nosso Pdflido fizer para a ele· 
vac;ao do nive! ideologico e polHico de todo~ os_~ ca:n-a ~ 
radas sera um 9igante~co passo para 'cumprir CfXf J 

ho~ra a tarefa que nos aponta 0 Comite C!,ntrB! , do 
no,sso Partido . So a el~.wa:;ao. do nossO d 1i.ve-1 poHHc o 
e ideologico 'permitira q~e,", fcdo 0 Rartido ' carrlif.he 
com firmeza fYdriJ a frent,S! , e realiz~ ~~s " _gra::d iosc5 
tarefas que Ihe co bem na luta pe!a Paz, p ela f)erom , 
c·ra'cis, pela ' Independenci!J Naci,,:p.af~ "clo ·SQ~i"'~;5"'0 . 

D ' R E C R U TA MEN TOO END V 0 S M E M B R 0 S . P AR A -G PAR II 0 0 
o Partido e uma org~nizaYfio . nacional que ,deve 

por GOM 

eS,tender-se a to'dos os p ontos do pais, ,part!cular- compFee.ndem .a importancia de3ta resoluyao, nao 
mente aos eentTos openirios e campones-es ~' Tam bem disctl tem nem se esfon;::am pOl' a levar a p;;,-atica_ ,Por 
eutre as classes m~d-ias enos meios intelectuais pro- outro lado, a Direc~ao do Partido nao tem ' ~;lb ido (0 
.gressistas 0 Partido ·deve fortaleeer as suas organ i- mentar' convenicntemente a discu s sao a ce rca d <\ 
za~5es,chamando is fileiras os mais activos e pres- CPrODl0((3.0 Alvaro Cunhal> nem excrcer t odD .p ..cOll .. 

1i.giados ·lutadores dessas camildas. trole necesskirio dC'ita tarcfa. Impi) e- s e l.iquidar c-sta 
Apesar da feroz repressao fascis ta, grande nume- situa~a.o, discutdndo,' e m todos o's organismos · d& 

TO de organizac;6es do Partido tem sabido fortalecer Partido a proh1ema do recrutalll e n to d e (·onna a 
" .a sua actividade, aumenta'ndo os sens efec tivos e obter lleste dominio os resultados e .n ca.ra 'i6 .. e p-=>s

alargando a sua iilfluencia de massas. n-las 0 muito siveis de alcanc;ar. 
(.luc ,' s'e tem fcito nestc terre no e insuficiente. Para IstQ deve-sc, en\-.seg.ulldo 11~gar, ao fac to de 'quo 
a rea liza~ao das llllHtiplas e co.mplexas tarefas que a frcntel:'_d e algumas organiza\,=oes ,. e-.tao carnaradas 

f'Se colocai"'\ ao 1 'artido, precisamos de aumeutal' o s sem conf.iaD;~a nos homens e por isso impedem a 
seus efe "tivos. eutrada .. de novos membros para 0 1 'ani do. H;r pou ~ 

N:h I v.n Re~niao Ampiiada do Com ite Central -,d G co, numa empresa Jabril, formou-se uma Cqmissflo 
nosso Partido, 0 camarada Ramiro, JIlO Informe so- de openirios sem partido que recolheu a,s sinatl,lra-. 
brc orgnniza~ao,; diz-nos que; « 0 Partido precisa de: para uma exposic;::ao reivilldieativa. A o tgall-iz'a~.J.o 
atrair as suas fileir-as todos os elementos que sc tern do Partido manteve se afastada dess~ mov,~01enfo e , 
destacado Has lut-as rei vindicati vas c na defesa da ,quando 0 camarada contIjoleiro cIiticQU o . carnarada 
Paz c da Democracia. S e rao cles a melhor garantia respoHs;-lvel da celula de empresa y Jhe coJoeou a 
pal;a a ligayuCl do P;lrtifio com as massas.» l'~ nas Re- tn'refa d e abordar 0 operiirio mais destacaao da co

' sol!1~-'ocs saldas dest,l Heuniao e~ tabeh~ceu-s e como missao, 0 ctl.marada negou·se, a pretexto de (file es
f:\refa inadiiivellevar a efeito Ulna carnpanha de ' re~ se openirio ina'J t he mereci~ confian~a nem sc' inte· 
cr~tamellto de novos l)liJitante s para 0 Pa!-tido de- ressa pelo Partido . Entretanto, lui opcrario~ dcss a 
lIominada <d.Jrorno~J.,? A!varo Cunha!>. Ao coloear es- "empresa que p rocLlram la fOLl 0 «Av~n te ! » pOTCJll C 

ta tarcfa, 0 Comite CI~ntral do Partido. ~pontotJ os nao encon tram llr.\ empresa quem Iho enl reg ue ! 
exemplo'$ da ·vida e dn luta do s arnarada Alvaro Cu~ Par outr o lado, h3. militantes que co..n 1~ntl a m agf\r~ 
nhal, para ljt;C ne.:.~es gran des cxemplos sc inspi- rados a v elha8 f ormas e conceitos de , orga flizp.~f.io 
ras sem todos os novos militantes ~ nosso Partido. c de orienta~ao. Eles s ao serios , fieis c t1ed"icado s-

Ernbont desde entao sc tenham e'fcctuado algumas no Fart ido, mas nao mc stram condi ('(leS de ~ e adap ' 
<pr omo<;:oe s ' AIYaro Cuuhab, 0 seu ntimero e s t'i~ lon- tare tn, it situa~~ao actual, pelo que se e s tfio tOl~na11 do 
g-e: de corresponder <.1.S necessidades do Partido Su- neste momento verdadeiros tra v6 es qtle in,:pedf'01 0 

ceder a isto, porque 0 Partido nao tem influencia de t desecvolvi~ento do Partido_ Estes camar~das, d e, 
n: ,1.s sas '; N ao; ' 0 Parrtido tem, 1.1 rna pod~rosa influen- vern. ~c r . esclarecidos e aj u ~ados ~ C~)lt'\l? :- eel~de.r ~ ~ 
CIa dc , massas de l\orte a SuI do PalS. _Mas il sua rectlfic .:: r () seu erro. De v em os at :rzbUll-·l nes l a r cLl s 
org-aniza~ao e 0 recrutamento de novos n~emb \os uao de acord o Gom as suas po.s sibilidade s e q u e fa c~ ! nem 
e s t:lo de ac o r...1o eorn e~ta i n fluf>ncia. Rei mtiita g en - 0 s,eu dese n,,-olvirr.ento co mo q uadr os d D P~rt1d d _ 
t (: que descja Yir ao Partido, mas que 0 nao p ode E necess <'~rio col cc,:-r n a o rdc m d o din das r e uuiQe s 
f.a:.er. porque a s organizaroes oCio ,enca raOl 0 pro- de todos os organi s mos d o P artido 0 prob lem a do 
bl~!Da do reCl"u t ameuto. recrutamento, A resolu~ao d a I v .a Reuniao f\.rnp!ia-

A que se de\--' c isto? Dev'c~se, em primeiro lugar" da sobre a <~romo~iio }\lv aro Cunh a! ) cevc sen'i.r 
a subestirnayfio da resolu~'ao da IV.:t Reuniao Am· de base de dlscu5sao no prob le m,a d o r CC 1" utam e nt o 
pliada s obre r e crutamcnlo . Htl org-aniza~o es que uao de n ovos c.amarada~ pan~ p P<\rt.ido. 

<' - - ,!' --' 
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4 o MIlITANTE 

Os moviIl1.entos de massas sao a melhar f,? rma qe 
descohrir e , forjar novas lutadores de vangUarda. E 
qa medida em que. as luta:; se intens ifiquem e ganhem 
"niplitude que ilum.ntarao as possibilidad"s de recru
lamento. Depois de cada luta~ 0 nosso Partido deve 
recrutar novas l!lilitantcs. A organizadio local do 
P artido deve fazer 0 balaulYo dos que se destacaram 
ua luto;t e, se se tratar de trabalhadores digno3 de 
e,utrarem nas nossas fileiras, a organizac;ao· deve 
procurar as formas praticas de as Cham3.T aD Parti ~ 
do. j N em sempre isto tern sido feito e por isso ha 
muita gente que devia e que deseja estar no PaTt i. 
do e DaO esta. 

Como 0 Partido ta~tas vezes tern indicado, 0 recru
t~mento deve ser feito fundamcntalmente llas em· 
presas, fibricas , oficinas, entre os trabalhadores 
agricolas e noutros lugarcs cnde se encontram ,as 
principais vitimas da e:t.plora9ao capitalista. Pe~a 
sua condityao de explorados e pel?~s s uas condi~6es 
sociais, e entre estes trabalha~ores que se encontram 
cs verdade~ros membros dum Partido de vanguarda. 
lYIas nao devemos afrouxar 0 r ecrutamento tambem 
nas Dutras camadas da popn la~~ao nem esquecc'r 0 
qp.e tern dado e continuam a dar aD Partido muitos 
dlgllOS representantes dcstas camadas . , I 

'."fJ da mai or importancia que as organizacoe's do 
Rartido inteusifiquem 0 recrutam1uto entre as mu· 
lher(js,-veneendo 0 nosso atraso ne'ste terreno. 

No recru t.:un c nto de nOV;)3 mC!11br~s do P .:l.l·ti ... h 
nu.rrca devemo3 esqu c,'cer, que a qualidadc se de':(~ 
~ ohrepor a quanti dade. E preciso recnlt.flrmOS p;o:a 
o Partido tn.l.b a l lla ~~or c5 c~mbaii vos, de r C ; 0:1Jlccid~~ 
honestidade e que gozem da simpatia dus massas. 

Nao slio as bern falantes, mas oS trabalhaddres dis
pastas a luta e dedicados ~ sua classe e ao Partido 
que interessa r eCl'utar para a Partido. At) Partido 
de pO lleo au naja servil'fio, por exemplot , IO mi!itan
tes vacilan tes, inactivos , sem espirito de classe, ao 
passo qne 3 Oll 4 camaradas seguros, activos c de 
dicados a sua classe, e starao em cOI!di~5es de reali 
zar urn born trabalho. Para nao crrarmos neste as· 
pecto tao importante do recrutamento , e preciso, 
como diz 0 camarada Duarte no I nforme de Organ i
zatyao do II Congresso (legal do Partido, conhecer as 
quadros, saber quem sao e don de vicram., conhecer 
a sua yida pes~?a.l, a sua couduta. famil iar,a sua 
conduta para co m as seus companhei ros de trabalho. 
hiSO sera uma forma de impedir que entrem nas 11· j 

leirC},s do Partido elerne'nto5' deson'estos e provoca-
dores. < 

Os noves camaradas que v~m Ao Partido devem 
p assar imediatam~nte a fazer parte dum org<:mis mo 
colecti vo e a participar nas tarefa!:! par~idarias, POI'· 

que esta e a unica forma de se forjarem militanteSl 
de vauguarda. Mas os novas o r ganismos e os no
v aS militantes nao devem ser sobreearreg-ados co m 
tarefas super iores As suas fortyas. As tarefas de ea
da rr..ilitante devem estar de acordo com as suas 
poss ibilidades. 

5e a'S organiza<;oes do Partido realiza rem ~m tra· 
b a lho justo no recru tame nto de _ ll O-Y0S camarada~, 
L' awL .. a b,.m ~ e :':lIO a ..: :- 'rvUl'o<;ao Ahraro Cunha!. 
l ~ r ~ad a pf' : fi Parti do, novo~ mi jitan tes virao as fi
l\ ~ ; ril " d n J-'~ ~·tldo, for till e ~endo it:::; organi7.a~oc s e::,ds~ 
~ C.J.tc ::; e pc r mi; indv alargar a, novos sectcrch 0 tta
balbo do Partido. 

~TL."Il:';~~If~:';'::S::-'::::~_~ _______ _ 

~ nRESCE A RESISTENGIA DAS MASSAS GONTRA A REPRESSAO 
rna importante tarefa que a nosso Partido tem ' par ALBERTO 

tido p or diante, desde a s u a cria~ao, consi'ste em fa 
zer com que todos as seus membros s eiam dotados 
de vontade e firmeza inquebrantaveis, sejam capa 
zes de aplicar a lillha do Partido perante a policia 
e de;nc:t.is inimigos do p OV Oe Esta tarefa, porem , tem 
SlC. O custo3a de realizal' em virtude de 0 Partido tel' 
vivido 27 dos 32 anos da sua existencia em plena 
roiuado fascista, sob 0 te:rrivel cortejo de odios, per-
segui<;(jcs, pdsoes1 torturas e nssas:c;inatos . . 

Dc vido a clandcstinidade ~m que 0 Partido tern' 
v ivido, as resultados obtidos sob a su~. odeuta~aa 
~rente a policia nCill sempre foram devidamcnte ana 
lisados dentro d as noss&s fileir a s e divulgados como 
era necessaria entre a classe oper.r~ria e 0 n05SO po
VO . Importa, pois, que 0 nosso Partido liquide e S 

t a deficiellcia, tornando conhecidos os exemplos mai s 
expressivos da aplica~!Si.o da sua justa linha p olitica 
frente a policia e Qutros esbirros fasci!;tas. 
~ao faetas altamente expressivos da oricntayao e 

do s e;;forQos realizados pelo Partido , a vida revolu
cionaria, os exemplos que nos deixaram os n ossos 
~~.ud o sos camaradas Bento GODyulves (Secretil rio 
geral do Partido) , IHiliuio Bessa Ribeiro (Secretirio 
do Partido), Alfredo Dinis, Alfredo Caldeira (mam. 
bros d o C. C. do Partido), Jose :M:oreira , F ranci sco 
Ferreira Marques, Germano Vidigal, .Patuleia, etc. , 
etc ., todos eles barbaramente assassinados pel a p o
licia de Salazat:. Sao faetas e xpressivos cia ori e:nta~ 
t;ao e dos esfor~os do Partido os exemplos que nos 
deram, fr9ute a poh~i.a e ao tribunal, as nos soS c:a ~ 
marad~l <;', Alvaro Cuupal (Secretario do Partido) ,1Vla
nuel Rodri gues da Silva, Francisco Miguel, Antoui o 
Dias Lourenyo e ]oaqutm Campillo (membros do 
Comite Central do nOS$O Partido) Jai me Serra, J 0-

s e Ivlari a do Rosario, J ose ~1agro, Guilhcrrne da 
Costa Carvalho, Al cino de Sousa, Jose Vitonano e 
R ogerio de Carv alho. Sao dignos d u s erem de novo 
de .:; tacados 0$ exemplos e os nomes de Manuel Guc
d es, George tc Ferre iru, Carlos Costa, Sofia Fer.r:.ei ~ 
:r« , ColCli:..":. Ferua:ades, Cipriano Falcao e Maria An~ 
g e la . 

D e a cordo com esta orientayao, nao p odem ser es ~ 
quec idos aqueles camarada!$, homens e mulheres, 
c:ue s e m a nte m no qL:adl'o de funciollarios, e.s quais, 
d e,;, i do a o s e u pas sado, de-v-ido a tereru -se entregue 
iutdrCi m en te ~ .. luta, d e vido as prova s ja dauas na 
r ea1i2:l~a(J das t arcfas que lhes tern s iClo confiadas, 
cOll se gulram d nr aa Partido a garan.,tia de que ao se 
rem prcsos s ab erUo c!)mportar~se c o mo ve rdadei ros 

CODll1uist'as. 
Um grande e xito do noSSo Particlo c a de ter con

seguido que a sua orjentatyao tenha sido aceite e pr:?: 
ticada p ar ceutenas e centenas de simples militan 
tcs cOlTIunistas, uns ja mortos, outros encerrados nos 
c~irceres salazaristas e outros espalhados , de norte 
a suI uo p a is, na actividade quotidiaua em d efesa 
dos interesses da classe openiria, em defes-a d() po
vo e da causa da Paz; reside no facto de ela ter si 
do acei te e aplicada por centenas e ceutenas de "ope 
rnrios, de camponcses, de horn ens, mulhere~ e jo
ven~, abncgados patriotas e ader entes do MN"D , do 
M U D] e do MNP. 

Em resuOlo, tarnbem neste a specto a ori e nta<;ao do 
P a rtido reveste ja um caraeter de massas . E isto foi 
posslvel devido ao papel educador do 110SS0 Parti
d o, guiad n pelo seu Com i te Central. 

.~: lit re tanto , n e m t odos as elementos do Partido cai~ 
d e s nas gar-ras do inimigo tern scgu ido esta justa 
c ri 't' ll ta<; ao. 

mDU porth .,a 

~; .~ s fileiras (10 Partido e s t i'l'cram elementos que, 
;1.0 cRirem HaS m<,.lhas da. policia, Cllt r aram pelo' ca
lil in ho de den uncia de organiza<;ces , de camal'adas 
e de outras ac tiv idrtdes do F'c;,rtido e d o movimento 
anti -fascista . Por isso foram expulsas do I'artido e 
mui tos deles cscorrayados do scio da familia de~ 
mocr:it ica. 

~I\tIa'..( hoje, para que se p03sam adoptar todas as me
Jidas capa:tes de edtar a repetir;;1o destes cas os, 0 
que mais importa e saber encoutrar e por bem a nu as 
ca u.s.as principais do mau comportament0 na policia. 

N a raiz do m2,u ·eomportamento na p olici a esta, em 
primeiro lugar, 0 medo, a cobard ia, a falta de espi 
rito de sacrificio, de arnor e dedicac;ao ao Partido, 
a class e operaria e ao nosso povo. Em segundo lu
gar, esta a fdta de eonfian<;a na vitoria eerta das 
fon;as da classe operitria , das for~as do progresso, 
sobre as negras foryas da reaq:ao e da gue rra. En} 
terce iro lugar, c s ta a deficiente recrutamento dos 
quadros para 0 Parti do, 113.0 se aplicando, al gumas 
\?ezes, com 0 devido cui ,Jil do e rigor, 0 principio es~ 
tabelecido de que a qualidade se d-eve sempre sQbr~
por it quan tidade . . Em guo:rto l ugar, e s ta a insun· 
ciellte di sc us ~~5.o aeerca aa po s it;ao qu e cada memhro 
do Partido deve tcma~ uJ.n,a v- c z caido na prisao . Em 
quinto l u gar, a razao do mau comportamen to de al. 
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o MILITANTE 
~ 
~ gUllS e lementos fr~iite a policia IiliA-se nn sua des.;. 

llga(,":ao e falta de confi ant;a nas massas. Por tim, 
d eve-sc s~dient<H que , ligad0 a tude quanta acabamos 
de d~z er! esta a baixo nivel politico e ideologico, a 
fraca cOll~c ienci8lizac;ao de cklsse, assim como uma 
deficie nte cducayilo do Partido. 

Considerar bem todos e s les as rectos, eis uma ta
r"efa 'imeuiata das organi2ac;5es e militantes do Par~ 
tido. 

frros de algl.l".!> c:ama,-ad;;:s 

Alguns camaradas, ao ~erem presos, so freram as 
mais brutais violencias e torturas. POT este proces ... 
so, a polif!ta pretendia fOTi(a-Ios a fazcr dcclarac;oes. 
.Mas os esbirros salazaristas fracassaram, porgue os 
nossos ca1p.aradas provaram estar na rl ispos ic;ao · de 
antes morrer do que entrar no camiuho da desonra . 
Ante isto, a polieia mudou de tactica, pa~sando a 
usar de « amabilidades~), com 0 que con~eguiu faz~
-los ca i r em posil)'oes nada justas. 

A ssi;:n , registal~am_se discussoes, [j CO::l1-nr de ane.. 
dotas, aceitaram-se · cigarros e cafes a palicia e ate 
urn camarada Che1=:"Oll a dar u policia exptic3.\!OCS que 
nao tinha dado ate entao, _ ape sar ons torturas a que 
foi submetido. 

Estes camaradas cometeram um eTro grave . Eles 
nao compreenderam que a policia , Oll tratando as 
presos com arnabilichde Oll torturando-o3 ) t ill sem
pre 0 objectivo de obter (onfiss oes. E quando i sto 
~.; lhe torna im possivel procura aniquilar pol~tica
l'I'l cr: .te oc; camarad;;s , le"V~ndo~os n to!l1it-:" ;n,; u;:?'e; 
fitlsas que as comprcDlctam per .. rtte 0 J ' ; ; n ;(4'~ ' n, 
outras Ior(,":as democrati cas e 0 Pova. D..:! t ;...;J u LtD 
se conclui que os ca maradas devem estar sempre em 
guarda, nao se deixando enganar pelos ardis e ma
nhas policiais. Urn !1< favor:9 ou (amabilidades lt da po .. 
licia tern sempre objectivos reservados e dcvem ser 
tomRdos como uma hurnilhac;ao e uma emboscada. 
Da policia nada ha que aceitar, com a policia nada 
ho. que COllversar. Na policia nao ·ha que fazer de
clarac;6es , nao hi que assinar dOCUm e!ltos , DaO hri. 
que fazer estatua. Entre as comunistas e a policia, 
~l1tre os vel'dadciros democratas e a gestapo salaza~ 
rista h<l urn abismo que e preciso aprof~nrlar e alaT
gar cada vcz mais. 

A historia do movimeuto operario in ter:lacional e 
a do IlOSSO Partido estao cheias de exemplos que nos 
apontam 0 caminho ante as habilidades e os ardis 
do inimigo. 0 eamaraaa Alvaro Cunhal ninda h;1 
POUC? 110S deu mais um e:,;.emplo, quando, . ante urn 
conVltc do sub-director da Penitenciarla U~ Lisboa 
para irem falar a 50S para 0 seu gabiuete, respoll 
deu: ~Nao, uao irei ao seu gabinete para falarmos; 
se qUlser, falaren::.os aqui>. Isto significav a que 0 

no~so camarada queria f,, ~ar a frente dos outros pre
sos e dos empregados da prisao, para desmascarar 
os fascistas e os crimes por eles comctidos. 

Nos devemos tamar ante a policia., ante todos cs 
ca:cere~ros fascista·s, atitudes Hrmes e elevadas que 
lhes demonstrem a nossa disposi.yao de nao nos dei
xarmos confundir com os p i ores inimigos da c1asse 
operAri.a e do povo. 

Sobre a posic;ao a tomar ao ser~~e preso, pergun~ 
tam alguns camaradas ~e sera acertado nao dizer 0 

nome a polfcia. Dum modo gcral, uma vex presos, 
nao ld. utilidadc em escondermos a l10ssa identida
de~ Todas as nossas ellerg~as c capacidade devem 
ser l?t!ard.~ldas.. para 0 que e f undam ental. . Porem , 0 

Parhdo nao vi! razao para rcprovar a posic;ao dos ca
J!}ar:ldas Carlos Costa, Coidia Fernandc~.; e 1Iaria 
Angela ao rbcusarcm dar a sua identidade :l po!icia. 

tribunal 
Quanto a posiyao a tomar no tribunal; 0 nosso Pat ... 

tido marceu a orienta(,":ao que podemos ver na pag!" 
na II do folhe to .Se fores p r ese, camarad~ ... ",pu
blicado no ano de 194.'J' : (~ Se fares ao tribunal , se nao
se provar que pertences ao Partido, mante m ess.~ 
posic;ao sem te sujeitares, entretanto, a vex·ames e ..a 
i nsultos, seja ,do tribunal, seja ate do proprio advo .. 
gada de defesa. Se provarem seres membra d o Par ... 
tida, a tua preocupa.yao deve ser d e fendere s 0 teu 
Partido, mostrar"es as r azoes por que lutas, indicar" 
os objectivos de luta do Partide, mostrar ao tribunal 
que os comunistas DaD sao as <desordeiros) e inimigos 
d a familia e da patria como eles dizem, mas as defen
sore~ das classes trabalhadoras, do povo e do pais.» 

Tendo em conta as experi~ncias recolhidas a pat .. 
tir de I947, e os brilhantes exemplos dados pel-os ne)"s:..; 
sos camaradas, e preciso cODcretizar alguns aspe·ctos' 
que haa-de proporcionar uma base mafs arripla: de de ... 
f esa aos cornuni3tas e a outros lu~adores nos trib u nais 
scllazaristas. 

Em primeiro lugar, devemos proc:u rar denunciar' 
a falsi dade slas acusa~oes que sao feitas nas notas de 
culpa, nas informac;oes fornecidas peia policia ao tri
bun.al au quaisquer outras que porventura sejam fei
tas no decorrer do julgamento. Em seg:lI~do lugar, 
dell~!lciar os crimes praticados pela policia, contra 
os p r e sos e contra 0 nosso povo, ilustrando as nos~ 
sas intervenc;oes com as tarturas que sofremos e v i .. 
nlOS sofrer ao s Ol~tr~ " Em te;-~: iJ·:) luear, ao d eIan ..
ce ...... 3e 0 nos..:o P:nddo, a s ua li !l~l a poli t i..:a , 0 direi~ 
t,1 C;'t e t ~ m de e~ ':' ·u~:::da leg al, t 1e ,1 0U'H,.-ar CO·HO e 
e l c e nuo sao as fascistas quem defende as iuteies
s t. s (! o P')VO e da navao, gue e ele e nao os fasd:stas 
q uam d efende a Paz, a Indepeildencia e a S.oberania 
de Portugal. Denut1ciar a p Ofitica do fascismo que 
ex. p lora e oprime 0 povo, que entrega as riquezas 
naci ~ llais aos imperialistas e s tran geiro5 , que arras
tam Portugal para a guerra e que~em. transformar a: 
Bossa juventude em carne de canhao. 

A melhor mane ira de fazer a nos.,a defesa nao e' 
in d i vidualiza-la, mas defendermos 0 nosso Partido, 
a ~; organiza¢Ges democra.ticas e a justeza da luta do· 
n CS30 povo. Esta orientayao foi praticada pqr nume
ros~s comunistas e Qutros democratas nos seus j ul 
ga:nentos. a frente dos quais devemos colocar os no ... 
mes de Bento GOll<;:t1 ves ua sua coutestavlio aD tribu-. 
nnI , do camarada Alvaro Cunhal com as suas inter
vew; ocs no tribunal e do camarada Ju.1'10 Fogac;a lla 
SU~ C::lntes tac;ao ao tribunal, no ano de I936. 

Para se conseguir levar a born termo esta orienta~ 
c;ao, torna .. se absolutamente neeessario prepararmo ... 
- 005 antes do julgame)lto. Alcm di5;to, e preciso, du 
rante 0 julgamento, reunirmos todas as nossas ener
gias, a fim de mantermos a serenidade, n:lo no1'; dei
xa ndo arrastar pel as provocac;oes do inimigo. HA que 
Rproveitar 0 tribunal como lima tribuna de onde de
fenderenios uma causa iusta, e atacar c desmaSC21raF 
o inimigo fascista·. 

A orienta(,":ao estabelccida pelo nosso Partido, em 
relayao it posi(,":ao a tomar no tribunal, DaD signific'a 
que se exija mai s do que aguilo que se pode dar .. 
Cada membro do Partido , sejam quai.;; forem ~"i suas 
capacidades e r esponsabilidades, pode - detitro da 
ori<:!ntat;ao geral estabelecida - e na base dos ma
gnificos exemplos recolhidos nos ul$imos tempos, fa
zer no tribunal a sua intervenc;ao. E preciso que DaO 

se repitam casos como 0 do camarada Santos, que, ao 
ser j ul gado e condenado pelo fasctsrno, n~o falou, nao 
~~plicou, como se impunha, a orienta:;ao do Partido. 

MELHOREMOS 0 lRA8ALHO OG rAWfiOO NAS FOR~AS ARMADAS · 
Ja por v{lrias VeZeS"O Militante» tern aponta

do 0 caminho a seguir para melhorar 0 trabalho 
do Partido nas Forc;as Armadas. Apesnr disso, 
porem, continua subsistindo em todo 0 Partido 
lima illcompreensao snbre a importancia desse 
trabnlho, 0 que nao permite 0 seu alargarnento 
e ref6ryamellto. Raramente tal problema e dis 
cutic;<:\ nb~ organismos do Part ido, !laO 3e abrin
do mis ordells de t<sbalho qualqucr ponto com 
este d'bjectivo. . 
, Se a causa fundamental daR deficiencias exis
temes no sector das For,as Armadas e a subes-

por CARLOS 

timacao que existe sobre a importancia desse 
trabalht', e necessario, antes de tudo, dir.cutir
-se e esclarece r-se este ponto. 
A IMPOP.T.ANCIA DO TRASALIiO PAlfrlOA!l:IO 

N1-S i'ORCAS MIMA DAS 

As Forcas Armadas sao para 0 fasci,:mo lilT! 
apoio fundamental. Como todo 0 regim e de ol)ces ' 
sao c explorar;1io; 0 salazarisrno instrui e utiliza 
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' or~:\ .s Arm:lnas ' P,1'1'" a 's ua ' sillvaguarda n a luta 
ntra a moVime!lt21,;~aO do n osso pava. 
Com uma discipl iJl a eega e e mh ruteeedora, e;)rn a 

preocupa~ao de separar as For~as Armadas da:> ca
m..:'\da!;ii popular.es (que vai ate a proihi<;ao de coutilC~ 
1:os em certo~ locais) , com constautes palestras de 
9ricntayao fasdista, com a cuidadosa escolha de todos 
'os graduados\lo sala:?arismo'pretende impedir que as 
'Foryas Armadas recebam qualquer influencia pro- ' 
.gressist~ e cri.a po s~u £~:io urn ambiente de medo 
e desconti anya ... ~ proc.uta pr oceder it sua fasciza~ao. 

Em particular a Gift<. I' a PSP, a fascismo confere 
:um gr,ande papel na repnessao e cada vez mais pro~ 
'cura q ut'! essas corpora~6e~ nao sejam mais q 'J.e u rna 
co'}-tinuayao ,da polf~ia politica - a PIDE. _ 

E eviciente, portanto, que dado 0 destacado papel que 
as For<;as Armadas representam na defesa do regime 
salazarista, a influencia que possamos exercer sabre e
"las ser.a de gran·l:le importa ncia para a luta do nosso Povo 

Muitos exemplos existem de como a resist~ncia 
dos elementos das For~as Armadas a servirem de 
doceis instTumentos de rep res sao auxiliou grande
tnent~ .. o prosseg,uimento ',da-s.., Itltas pop111are~. 

.. Entretanto, cerm 3 poliHca de prepara~ao gucrrei~ 
'ta seguida pclo fascismo, " as Foryas Armad~lS sao 

..1:ambem chamadas amaiOT actividarle e aumentam no 
s'eu llUmero. Nesta altura em "qtPe, portanto , asF'or
<\,as Armadas sao chamil-~as a desempenhar urn papel 
de maior rcalce e que ~ alargam, e em que ante 0 

crescente movimcnto popular 0 fascismo recorre ea
da vcz mais a elas como instrumento de repressao, 
mais import~ncia ganha 0 trabalho de esclaredmen· 
to e mobiliza<;ao das FOJ:<;as Armadas. 

A subestima~ao deste trabalho por parte do Partido 
someu te vem facilitar ao faseismo a sua ilC<;'110 re
pl'cssiva e a s ua prepara<;,ao para a guerra . 

AS POSSIBILIDADES DO TRABALHO 
PARTIDARIO NAS FOR<;AS ARMADAS 

(; 

do Par t ir)"o ria.;;; Forya.::; -Arm<lda;; e c :1n ~dClltc 3 da~ 
poss ibili dades que se abrcm nesse punpo i:lteressa . 
vcr e ·')(T1o poderemos melhoraf e.;se ~lspecto do . tra
balho ·do !'artido. Eis al!:."um~s rncdida::; a screm dis-
cuti·da ... e levadas a p'nit1ca: . 

"a) . Em t 'ldas as localidadcs ou bairros onde este
jam iustaladas For.-;as Armadas devcm as organiza
coes do rartido e,studar a sua situa~jo e partir dai 
para uma aproxima~ao com elas. 

o simples estabelecimento de boas rclac;oes pes
soais com as elementos das Foryas Armadas, 0 atrai
-los as CODversas e ao convivio corn as trabalhado
res, 0 facilitar-lhes a entrada em colectividadcs e 
grupo§ -despotf!ivQs , 0 interesse e ajuda 'as suas aspi
r~yoes de canicter,desportivo, cultural, etc., e tantas 
oUfras dnici~tivas "ter~o muita importancia paia a 
apr'b ~!~a)ii_d com a~ Fon;as Armadas e para a .s-ua 
De~tq'ahza\ao co~o InstrnIl,le:Jto da repressao fasc]sta 

N[esmo em r~layao aos elementos da P.S.P;' :,c 
G.N.R. (sem esquecer 0 pape1 que 0 fascismo Ihes 
~~sta dando e principalmente a aeyuo de alguns dos 
seus "elementos que coI1soientcmente sao lacaias ser
vis do fascismo) deve-m ," as organiza<;5es do Partido 
tomar medidas para a sua ueutraliza~'ao. Todas" .:~-.s' 
forma .. apresentadas para quebrar a separat;ao enfr;c 
os"trabalhadores c as FOlyaS Armadas serao de gran 
de a,illda p:lra os elemdlltos honestos que existem 
nessas c~rporayoes, que assirn podcrao ~entir-se me~ 
nos ' isolados, lllcnos f influeuaiados pelo fascismo ' e,' 
portanto, com mais possibili.dades d~ resistir as -or
dens de repressao que recebJ.~rerH. <, 

b) - A aproximayao com as ·Forc;as Armadas, pOl' 
si &0 de muito interesse para a sua "neutralizayao, 
possibilita-nas iguahhente 0 escla:recimeuto dos seus 
hornens serios., Dando-lhe~ a conhecer as aspirayoes 
e as lutas das massas trabalhadoras ~ 0,", aspectos 
uacionais e mundiais da luta democratica e da defesa 
da Paz e esclarecendo-os S"obre a ideutidade dos seas 
p roprios anseios ' e interesses com os das massas tra-

, 0 conhecimento das condiyoes concretas da vida da balhadoras e aD mesmo tempt? sobre 0 papel que as 
gra,Ilde maiOl'ia dos elementos das Forc;as Armadas F'1ryas Armadas tern na repressao, temos possibilida
:J'nostr~-nos as possibilidades largas que existe'm de de fnzer dos homens honestos das Fon;as Armadas 
para e::?,ercermos influellcia nelas. . an.~i-fascistas que pa3s;em por s ua vez a actuar 'entre 

Em primeiro lugar,...todp-s- os anos cerca ~ dt{ tsS.QOO 'os s~ u s eamaradas como elementos esclarecedores e 
.jovells corn 20 ct 2I aDOS ingressam !las F9rc;as Arma- urientadorcs . 
, .pas. _ Sao .·.openirio~,e camponeses, empregados e es- e) - Com as elementos honestQs e anti .. fascistas que 
rtu.da:gtes'It N;ps quarteis para onde sao enviados, e sejam atra,idos ao Partido, bem como com as camara.
onde vilo pa.ss.ar a vi~er em comum e com problerr.as das que ing~essen~ nas Forc;:as Armada~, deve, pTOCU. 
com,uns com milhares de outros jovens que perma'ne- rar-se,..tcado em conta em geral a hierarquia militar, 
cern nas fileiras. Alem, de senti rem a politica de fasci- consti tu ir cHuias do Partido e com elas levar urn tra
zaC;ao e de discipHna pe «caserna» que os pr~tende au,· balho regull.lr ~de ajuda ,e esclaredmento. Eulretanto, 
tbmatizal", os soldados recebem um pre misenivel, uma cleve ter~se ,e m conta, que este trabalho._ partidario 
.alimenta~ao pessima e' um tratamento desumano. ~ t~m um canicter pa':rticu la rmente conspir'ativo, pelo 

Quanto as For<;as Armadas profissionais, isto e, que devem s~r tOD?-adas todas as precaul;oes e reforl;a
grande parte da l'lIarinha e parte do Exerc-ito, a G.F., dos os cuidados', 0 sig-ilo e tudo , que defenda conve 
G.N,.R. e P.S.P., os baixos vencimentos 'que recebem ' nientemente os quadros ie' organizayoes exis tentes. 
(mesmo os proprios sargentos, como ainda lui poaco d) - Dcutro>'das For\,as Armadas, os comunistas, 
foi referido na cAssembleia Nacionab) 11ao permi- alem dum' esclarecimeuto constante mas euidad'oso, 
tern, .\ maioria, senao uma vida de privayoes seme- d~vem estudar as retvi-udica~oes . mais sc.ntidas pela 
lhante a da grande massa de P9rtu'gueses. massa dos seus companheiros ej bern onido's com 

Alem disso, os honirios de ser'v~<;o muito longos, a eles, procurar que todos lutem por essas i'eivfndica
pessima alimenta<;ao para os'i::lue comem nos quar-, <;oes, comeyalldo naturalinente pel as que sejam n'Iais 
teis, as dificuldades tremelldas na subida de -postos, simples. Para isso e necessario que. os camaradas Se 

as arbitrariedades constantemellte cometidas pclos destaquem como homens honcstos e bans camara
superiores fascistas, sao outros talltos motivos de das, defensores dos iuteresses dt todos. as no$so" 
descontentamento e revolta. camaradas soldados dcvem saber gaahar a simp'atia 

Por ' outro lado, a politica fascista de guerra e de dos seus companheiros, tratando-os correctament~, 
subord inayao aos americanos mostra, antes de llaO se isolando deles, escrevelldo-lhes as cartas, 
tudo, us propria£ Foryas Armadas 0 perigo de se~ ajudando·os a vence.l' as suas dificuldades, partid
rem utilizadas , como carne de caulIao, e levauta em pando com e les nas competi~6e ,s desportivas, ct'c .. 
todos os seu~~e4ementos honestos 0 espirito patri6- Urn solda.do comauista de-ve scmpre sel' estfmado pe ~ 
tieo contra a,"Rerda da Independencia Naciona1. los outros companheiros .. 

Por todas es"tas raz6es sao ja muitas as lutas dos Com os elementos comprovadamcnte serios que se 
scldados' cspecialmellte contra a rna alimentayk'ioj sol- disponham a actuar organizadamentc, podem e devem 
dados e marinheiros tent assillado 'e recolhido . assi- os nossos cam~radas, se elp.s nao se dispuserem pOl' 

naturas em defesa da Pa.z; guardas da P.S.P. tern qualqucr razao a iugressar no Partido, constituir co 
resistido a' reprimir as aetividades dos part:idarios mites a.nti-fascistas, trabaH;iludo com as mais rigoro
da Paz; 0 descontentamento lavra cm Illuitos secto- 50S f ui jZados: conspirativos. Serao as lutas concreta~ 
res das Fory3s Armadas. . pel os ~yeus i.nteresses, pelaslir.6es que delas Se tiram, 

Tudo isto nos indica que a situ3t;lio ecoTI0:nica e a que melhor poderao consciencializar os soldados. 
SitU3\'aO politica do nosso pais nao afasta, ante~ apro- e) - Ern todas as For~as Armadas, e em particular 
xima, a g1311de maioria clos elcmentos das FOl'~as no Exercito ,e n-a l\iarinha, rlevem 03 nossos camara
Armadas da luta geral do nosso povo. Estas possibi- das, bem como 0$ demais dernocratas e partidarius 
lidades que :exi.stem abrem perspectivas ao trabalho da Paz' , fazer um trabalho constante de esclarecim{.'1I -
do Partido entre as Fop;as Armadas . to sabre a politica .de guerra e de ~lIbservien (' i:t ""0 

MELHOREMOS 0 TRABALIIO PARTSD ARI O imperialismo americana, do governo fascista. 
'As palestras em que se exalta a guerra c todo,. LS 

ENTRE AS FOR<;AS ARMADAS prepa,.~tivos belieos devemencontmr da parte It"s 
Compr eendida a r r ande import<lnci'a do ' t ~a b a li1 o soldados e marlnheir6~ u rn e rescent~ protesto -I,' "e~ 
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pu.l sa, pois e a Paz C 1,5.0 a guqr,r.a q ue clcs ardcn- qero~o .rara 0 ,afargiJri1~nto . da orgtiri l'zac;eo do P<1r-" 
Icm ent~ desejam. 0 desmasc;;trarpento rio d ominic tid o r.35 forc;as -Armadi!s . 
atucricano deve ser tamBem .objecto dc' cc)nvcrsacG!!s - g) - 0 Partido pcn~a que as d ,ivcrsC\s or,~aniza'\=(e3 
taute e de m~b ilizq\~ao cc todos as patriotas . , dC11Iccniticas C' d e d cfcsa da Paz uao devcm des-

Como em todo 0 fado ) a luta pel a Paz e"a Indepen- ligar-Fc dos seus ader·~l1te.s que van ,.para a tro
dcncia Nacion,al de v'c ser dentro das Forc;a~ Arm;:\das pa. Kesse novo mcio 'devem ,conti uuar a ser se

.a prec,cupac;ao fundamental de- todos os patrio tas. rios deicnsore!s dos flltc :re.sses dos outros jovens 501-
.,. -'>f f)-Sempre que um · ~amarada ingre~se nas Fon;as dados, cdntinuando ligados ,as suas' ()Tgaojza~oes e 

Armadas au seja destacado p;'ITa outro 10ca1 (~d~ver de la's Tecebcndo a ajudn . 
da organizac;ao que-.o cont.rola assegun:r' rapidameu- Se ciscutirmos e'm todo 0 P artido a importancia e 
tc form as de liga<;ao para 6 'novo local. Al c m disto, as pc: ssib'ilidades do tra'b <;11ho partidario Ilas Fon;as 
todos as cam~r<ldas devem ,dar as indica ~6 es sebre- Armadas e ' em scguida fO I'& m levadas a pratica 33 ' 

elementos das For\'~s Armadas honestos ,c snscepti- resolul(oes de acordo com I~S medidas~enunciada.s{ 
veis de sercDl' atraidos a um trabalho progressista. atris, daremos um. fort e ,i Iifliulso a estc trabalho de :. 

forn~cii1'1ento de l ega~5~s ·sera um·j filctor muHo p'o - t ta~~a importan~ia . 
~3~~ __ ~ __ ~~~nE~ ____________ aD~~ ____ DRa.~ ______ __ 

GES. S'AiBAMOS MOBILIZAR AS MULHERES PARA, A LUrA 
pce por PAIVA 

. S pensarmos que metade da popula<;ao portu-
sa e constltuid'a por mulhl\r.es, concluiremos A IV.' 'Reun iiio Ampliada do C.C. ,analis!1ndo 

'Iue e ·. il1dispensavei a ~ua participa<;ao na luta as deficieficias e as causas que motivam a nao 
v.eJa Paz, pela Democracia · e pelo derrubamento rnobiliza<;iio das mulheres, salienta: «Torna-se · 
<10 -fasci&mo . . ' 8e iuntarmos:a isto os b~ix08 sala -' inlperioso lutar contra as concep<;oe's pequeno- f 
rios e outros processos de brutal explora<;a.o a -,..burguesas de rnuitos dOli nossos camaradas quan
Qlte estao suieitas as mulheres . trabalhadoras e ' to a, participa<;iio 'na luta das suas companheiras 
os inumeros problemas que as afligem (falth,de ·· e filh~s». (Resolu<;oes)." ._ 
protec<;ao ns maternidade, falta de protec~aO aos , . Veiarnos agora! algu!)!> exemplos quI:. ilustram 
seu" filhbs enql)anto trabalham, 'falta de respei - ' bem a justezg da ·analise feita pelo no'sso Parti
to por parte· dos patroes eencarregados, a a usen- do; Numa empreSa onde a maioria dos operarios 
cia de direitos pOJiticos, etc . . , etc .. ), encontrare- s.a d mulheres e \lilde as mulheres demonstraram ,.· 
mOs inumeros . factores capazes de 1<S mohilizar atraves de ae<;:oes de Paz e de outras· ac<;oes po
para as lutas' diarias ao lado·dos.seus compflnhei- liticas, a sua vOlltade de luta e ° seu espirito 
ros, c0mo' elas viti mas daexploro~ao capitalista. comhativo, existiam duas comissoes-uma de Pn7, 

Se ao mesmo tempo olharmos para os 'exem- e otitra reivindicativa. Em qualquer delas na tY ' 
plo" de combatividflde e'firmeia dados pelas estava nenhuma mulher.Diziam os camaradas ff 

mulheres do nossO povo·atrayes das varias· jor- que as mulheres naoqueriam. " que tinham medo, i 

nadas de luta, alllut1t8s. delas espontilnea.s, cont t a etc,. Porein; ' no decorrer 'duma luta reivindica ' : 
as arbitrllriedpdes. do patronato e'do fascismo, . tiva, e uma mulher _que· se destaca e se oferece . 
nosC'oncluiremos Que ha eoorm'es possihflidades para acothpanhar a comissao ao escrit6rio! 
de as atrair flO campo da lutu organizada pelas Que hoi; nivela este facto·? ·'Revela-·uos, · em 
suas reivindica<;oes particulares e por ,melhores ·primeiro· lugar, que os .nossos camaradRs nao ti -,' 
condi<;iies de vida, .. . ' ' tiham r[/ziio e que a atitude dessamulher foi bem .. 

A · heroica e firme . participa~ao das valcntes o· exempld ct.!! disposi<;ao e vontade de luta das 
mvlh·eres do 110S80 pov'o nas grevcs ,de Julh'o- ' -restantes cqmpanheira{l . . Revela-nos, E;m segtin - '~ 
- A~'osto, nas greves d.e 8 .e. 9 de M.aio, na . jorna-- do rugar, 0 isolainento dos nOS80S camaradas das , . 

'da d:l Vitoria,nas jornadas eleitorais, [l paftici- ' suss compahh~ir(ls de trabalho e '''jueesses ca- '. 
par;ao das her6icas cainponesas nas groves dos maradas enfe.rmam. da subestimayiio 'que nos " 
camponeses alentejattGs, as grel'~s dasoperal'i- aponta o· nosso 'partid.o em .r.elaQ'ao ao' papel da,:~ . 
as texteis da fabri'ca dos InllIeses ,das ·operarias · mulher ·na luts: ' .. . . ,.' 
corticeiras doLavradio, das .conserveiras de Se.1, . ' Numa outra , emPfesa, onde tRl11bem 'a maiaria : .. . 
tuoal, dcrs ·' tecedeira£ da' Senhora da Hors, .das ·'dos operari'os sij.p .mulh eres, foi , desencadeada; Ie· 
operarias das Varandas , as .greves das caml>one- lima Iunr reivin.di.cativa POl' aumento ' de salarlo~ . . 
sas ribatejanas Ifor melhdtes jornas,a participa- eFpor -'outros problemas de interessedos opera·' :.' : 
r;ao das mul"heres do nosso povo na luta peIa Paz riOS. A 'op'it)fao dum camamd-a de.ssa emI1resa era ' .. .. ' 
e contra a repressao, &8(j' eNemplos n ;ais da dis- , que as mltlh'er·es s<?:pensavam em passeiQs, 'nao: 
posic;ao e ' capilcidade das mulheres para 8 luta. ' levavam ,nada ·a serio, etc., nao s·e vodendo, por" 

No seu informe ao 1.0 Conllr.esso Ilegal do· Par- ,tanio, cotHar r;om .elas. Enrretanto', as· mulheres, \. 
tido, 0 ' camarada Duarte saiientava: «A nmlher 'quantin ·tiveram' conhecimepto -da rei.vintlicac;ao, f 
operaria ·e camponesa deixou decid idament e a c;leram:lhe 0 ,seu· ap<?i~,. recolheram200 assin'atn·; .· 
Vida de escrava' dos t>!chos e da vassoura para ·ras para uma exposu;ao e. elegeram duas cOlegas 
se lan<;ar srun , a Illta politica e sooi.al, . parR par- para a· comissao de Unidade. . 
t ioipar na 'luta Nadonal Anti-Fascista.» .. ' Que nos ·demonstra .este exemplo? Detndnstra 

Entretanto', apesar dos factos ·apontados, como qtfe 0 n·osso Partido tern razao·quando 'diz que a ; 
salienta a IV. a Reuni iiq A tit pllad a do, C.C. , "con- ddiciencia no ttabalho de mobllizac;iio·' das mu
tiriua a ser stil>estirr.ado pelo/Partido' 0 .trahalho Iheres tern orig·em ~as incompreertsoesrdos 11'OS- . 
de organiza<;ii'o . da " m~llher operaria, ,camponesa sos camaradils. . . . 
e de (Jutras tamadas sociais, e da mohiliza<i'iio ' Ainda outro exemplo que mostra bern a concep- ' 
para as lutas reiviildicativas, p,oHticas. sindicais, 'I;iio de superioridad.e que existe da parte dos nos 
culturais e pela Psz · e pela Democracia." A que sos camarada·s ein relar;:ao as suas companheiras 
se deve esta grave deficiencia ? . e filhas: Um~ camarada manifestava 0 desejo de 

o nosso 'camarada Duarte, no Informe de . Or'" ·participar. Itiais actrvamente na lula e queixava
ganiza~ao 80 ·11 :°. Congresso, (liz-nos: "A raz~(J se de 'que' o.leu. coinpanheiro. a nao d~ixava, di - · 
1 undamental deste 'atra~.o r eside, quanto. a nos, ';· zendo qu~ «aqUllo naQ' era para ela». Dlscuttndo
na concep~ao ainda dominante entre. os nossos -se 0 ca~o· 'cp:rn ' 0 camarada, ele dizia: «Nao Quero 
camaradas de qU,e as m1;tlheres sao serell inferio- . que ela s·e· meta· nesslls coisas, Porque ela e 11ma 
r es ao homem . ~= duro dizer-se que esta concep- · estupida,uma\ri1$.\ctiada e depois deixa-me mal» ..... ; 
cao existe na ' cab~~a de comunistas, nas fileiras · Estes ·exe.mVlbs che~am para demonstr ar as 
d()' nosso Partido, mas assim e, camarada~. E is- venladeiras raz iies do atraso 110 trabalho de or
to nao nos cleve surpreender nem chocar em de" ganiza,ao e rnQbHiza<;an das mulheres para a luts . 
masia. Pesa sobre 0 nosso povo uma tradir;ao e Para bem conr;:lf>eender 0 paPel da mulher e a , 
11111'1 educ8c;ao tendentes a afastar a mulher da . importancia da sua participac;ao na luta , temos'· ' 
v icro '\focial e politica e a 'condena'la aos lachos, de. 9lhar, em ,· primeh'o lugar, para as ·nossas ca
aos filh os e Ii Igreia; .,Toda a vida na socieaade . sas, parf! as no~sas coinpan heiras, as nossas fi- .•. 
presente esta' drganiz:.lda de forn;8 a fazer da mu- Ihas, 1101>;8S e va re ntes. Sem 0 fazertt1o~, nao·· 
Iher uma escra va· Dai, pe,sarem .sinda .€f.sa tra ' cne,gar etllos a c·o:n/"re,eu(lEit i11stameilte 0 pape l, 
di~ao e essa 'ed ucaci'i o nos ·nOS508 prOjEl'i.ol> ca· .da s nossas companhefras. de trabalho . ," ' ! ~': 
mayadas, nas !IOSSaS p,n5pri~tifileiras>:- . l)<;vjdQ <i. Polftic3,d.e gue.rra (" de ex.pJora~ aQ ·d,d i ; 
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8 o MILITJ.IIlTE 

salazarismo, a Juta agudiza:se. 0 aumento do importanteR tarefaR. 
custo de vida e 0 desemprego empurram as mas- A luta p ela Paz, contra as medidas de guer ra 
sas trabalhadoras p:'lra a luta, como 0 demons· do salazarismo, e um campo vas to para >l rnobili
tram as lutas desencadeadas ~ontra os despedi- za~ao e org8niza<;'io das rnulhere~. Impoe-s" que 
m·entos pelos openlrios da InfnJ, p elas operarias os nossos cnrnar?das, nas SURS orgf.lnizr-H~~r)eS e 
da CUF do Barreiro, pel os operarios conservei- na sua en ;) reS~I, discutam 8e ri :-t ; nel1~e cste pro
ros do Algarve, as openhias dos discos em Lis blema, e disc :l tam com as Tni.d!1t-'l"eS tfoonHHHln
boa, as operarias das Varandas t os operarios da ra s 0 ·significndo .. ;a p()litic~l dt' ~~llerrn do !-~?l a · 
Hauser & :Fernandes, etc, etc.. zar ismo que ~e hlZ s e r:tir s ab re os om bros dos 

Cabe ao nos so Partido e as nossas orgl1niza- frHbalhadores, e Ihes mcsfrem 8S fornns sim ples 
c;:oes fazer 11m esforc;:o serio para se despirern ' de se orgall;Z:l rem e llltarern em deiesa da causa 
completamente do preconceito hurgues tla inre- s agrada da Paz. Os nossos camarada s devem in
rioridade da mulher. Que os 1108S0S can,aradas t eressar e cO(lVidBr as suas companheiras de tra
se.comportem E'xemplarmente para com a s Sll3S balho a participarem nas comissoes de Paz j{t 
companheiras de trabalh o, tornando-se verdadei- existentes e a formarem-1l8S onde elas ainda nao 
ros carnaradas sellS, COllhecendo os seus proble- existem e a desenvolverern acr;oes concretas 
mas e aiudando-as a r esolve-los . . de Paz. 

Impoe-se qtie os nossos camaradas, nas SURS Saibamos , pois , corrigir as nossas incompreen-
organizE~oes e dentru da sua empresa, se esfol'- soes sobre a parricipar;ao da mulher na luta, or
cem por esclarecer e atrair a luta 'organizada as ganizando-a para a defesa dos seus interesses, 
Silas companheiras de trabalho. na luta por .salario igual para trabalho igual, in-

A participa<;ao da mulher na luta tem urn si - ten sHicando n sua actividade na luta contra 0 
gnificAdo mnito importante p'aTa a luta ' do prole- desemprego, nas lutas reivindicativas, pelos di
tariado e do nOSEO povo e coloca perante n6s r eitos -sindicais, contra a carestia e pel a Paz. 

A AC~AO DA PIDE 
resee, cada vez rnais, 0 numero de comunistos e 

democralas que, quando presos, . se negam inlTsnsi
gentemen fl!! a fazer ql1aisquer deciarac;5es, () que d-J
ficu!ta 0 desenvolvimento da £c~ao repressiva da PIDE 
contra 0 Partido e outras oj"ganiza~oes democraticas. 
Tais progressos sao urn re"u ltado da ac~ao po litica e 
'educativa realizada pelo Partido, 0 que' permiliu de
senvolver nas massas urn espirito de r esisfencia e um 
odic cn~scente ante todas as formas irepressivasd da 
PIDE. Por esta razao, 'a PIDE ve-se for~ada a recor
rer aos processos mais variados, de acordo com as 
.caracteristicas de cade preSQ e confo rme:oslresultados 
que pensa obter em cada lase da prisao. Para uns ra
corre II brutalidade mais desenfreada e, quando esta · 
n'ao resulta, '-usa da mais cinica <delicadaZB) I acom
pe"hada de habilidades e calunias tendentes a enf.ra
quecer 0 espirHo de luta dos presos e nomeadamente 
,, ·confians:a no Partido" na sua Direcs:ao. 

Precurando abelar a intransige·ncia dos presos, a 
PIDE esfon;:a-se por fazer d iminuir 0 carheter crimino
so de toda a sua acr;:ao, preocupando-se ate em fazer 
erer qua na~ espanca, nao tortura, naD usa de;proces-
50S crimino!os, e isla ape5ar de de-zenas de patri.:lle s 
terem sido assassina do5, nas SUClS prisoes. Porem, em 
bora al~erando as processos , 0 objectivQ e sempre e 
mesmo : abelar a firmeza e intransigencia dum preso. 
o recente exemplo pass.ado com dois camaradas 
luncionarios coJlfirma esta realidade. 

Nos interrogatorios , asses dois camaradas negaran~
-se a fazer declarac;5es sabre as suasr;activldades . 
Porem, decorrido mais dum ano de prisao, a PIDE 
conseguiu que essE'S camaradas assinas5ern urn au to , 
no qual desmen tiam 0 <Avante I) pOi' l':sr noticiaoo, 
quendo des SUus prisoes, que estavam a ser espanca
dos . f. isto , apesar clcm dos camaredas fer sido esbo~ 
fcteado e ameac;ado cas mais di\'e r~ilS formas ear:: · 
b'os terem sofri do mesas de incofntlnic13bi'!idade, in 
terrogatorios e t;oacc;oes variadas. 

lodependentement& do fac to dos espancamenlos e 
tortu ras serem processes usuais da PIDE, a prisao, a 
incomunicabilidade, os interrogatorios nos arHros da 
PI DE, cercados des seus agenres, sao ia em si mesmo 
uma forma de torfura ,quer flsica, quer moral. ES!C5 

dois nossos cemaradas ' foram ludibriados pela PIDE e 
a o assinarem ,essa decJara~ao, que se traduziu r:uF.lCi 
transigencia , negaram-se a si pr6prios. Mas esse!> ca· 
meradas nao se IimHaram a fazer uma declara~ao , 
de.mentiram 0 6r9ao central do Partido, 0 que si-

SEIIPRE cannNOSA 
por MHO 

gnifica que Es~ueceram , naquels m~meo}o, as suas 
tesponsabilidoJdes p'erante 0 Partido e a classe opera· 
ria. AlGin dis.so, contrariaram a orienta~ao do P~rtido ; 
brilhanremente defendida pelo camuada Alvaro 
Cu r-hal ao de clarar no tribunal que um membro do 
Partido (:1ao ~em quaisquer declarac;5es a fa zer a po
lfcia politica, instrumento d. represseo violenta exer
cida contra os trabalhadores e con Ira as portugueses 
democr-atas, p~trio~as e portidarios da Paz) . 

Por outro la de, esses dois nos.5OS camaradas, ao 
assinarem essa declaraveo, fleeram amarrados e com
prome te r8r:l a sua autoridade mor..'\1 par:a poderem 
dasma3carar, ante 0 tr ibunal e as masses, os proi;es
sos terrorislus usados pe.la PIDE, conforme 0 julga
m'en ~o 0 veio confi r msr. Dessa ferma, renunciaram a fa
zer a d&fesa do Partido, desprasHgiarflm.s e a si pro
prio!: e Dl'ejudicaram CIS interesses de iuta cor.Jra 0 

fascismo: Urn provocador, basea do nessa declorar;:ao 
que a PI DE Ihe mo!:trou; 'tem nao s6 ca luniad o 0 Par
tido como afirmado ser falso a policia es,>ancar os pre
sqs. Como i ustamen~e a firma 0 camarada freitas, 
-eMili/ante> n .O 73 - < a PIDE dEve ser considerada 
sempre como uma organizar;ao de crimir.osos e consi· 
derada como crimi nosa ' toda a sua ac~ao>. A PiDE 
tlao feri a conseguldo arrastar os nossos camaradas it 
de-clara~ao que flzeram, sa tivess.em bem ,preser:te este 
realidade. Compreendendo·se 0 verdadeiro caracler 
do fas cis mo " dos esbirros da PIDE, [Bcilmente 50 teria 
c.:ondu idc que neo P?d iam ester interessados no escla
recimento da verdade. Ao desmen ti rem 0 «Avante !), 
beneficiou-!:.e exciu3ivamente 0 inimigo IS auxiliou -se 
a act;ao criMinosa do PI DE. 

Este exemp~o indica, mais urna VeZ, q ue , sejam quais 
fc.'relO} as d rcunstancias, h6 que lutar permanentemente 
contra todos os p rocessos e ardis da policia, A fir
n1eza e in transigencia revolucior;aria ante 0 inimigo 
r::50 /de:ve ficar iimitada ao periodo dos interrogatorios, 
ela cleve scr extensiva ao tribunal e durante todo 0 

perfodo de prisao. lodas as incompreensoes sabre os· 
obiectivos e 0 carader da PIDE, e qualquer amoleci
menlo na futa contra ela, so ao fascismo poderao be
neficiar. A PIDE ser8 impotente e verificara crescentes 
d:-ficuldadcs, sa 0 espirito de firmeza e inlransigencia, 
so 0 6010 a sua aC930 repress iva e criminosa se tor
ner urne norm~ BeeHe e compreend ida pelas vastas 
rr.assas da popula~ao democr .. tica. 

AFASTADO DO PARTIDO 

o camarada Salvador Amalia, funcionario do Partido, ap6s a SliB prisao, tomon ante a policia 
urna posi~ao dig!:3. Posteriorrnente, perante a policia e ain<la noutros aspectos, assumiu posi<;oes 
que contradizem e Ge opoern il orientar;ao e 8:>S interesses do Partido. 

A Direc<;ao do Partido procurara apurar mais completamenre todos estes factos. Porem, desde 
ia, e dadas as responsabilidades que Salvador Amalia contraiuperante 0 Partido e a classe ope
niria, 0 Secretariado do Comite Central resolveu afasta-io do Partido, 'lite resoluc;:ao pOllterior. 
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