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Pro!etarios ~e tccos os Paise5, UNI-VOS I -------"----------- --- -

D O P.c.p. W_"_.= 

XA IMP 0 R fA NCIA ODS MOVIMENTOS DE UNIDADE ' 

PARA o DERRunA~IENTO DO FASCISMO 
Pad em os dlzer, d<JnfB manelra ge ral , qu e os ' nOSS05 

cijmarades ainda \n30 tem urne compreensao r-l..lsta da 
irr:pc rta ncie fundamen~a! e decisiva dos moviiTiGntos 
de unidads do s democra t,,,. S6 esse facto pod er:' ""'
piicer a ra 70130 pOl" qUE:! muitos coma radas nao v lvem 
o problema da \;nid"de, dasenvolv .. ndo pouco. ou 
nenhuns esror~os no sentido de consoli dar e "IBr90' 
a un idade com todos os anti-fascistas , la u-n idade com 
lodos os portugueses e portuguesas que, de uma mo 
neira au de -outra, es tao dispostos ·ou tem condi 'rocs 

" para se !evantar cont, a a politica'do fascis m'!;). 
E, n o e ntanto , ' ia em JlInho de 1947, 0 nosse qLie~ 

ride d irigente, camar~d8 'Duar~e, dava a o !:cu i nrOJ'fi1-B 
<:0 Comite Central 0 t:lulo significa tivo de . Unidad .. , 

-' Garanna da VH6rie). Rec$i1 ~emen te, ern Dezo!! mbro 
de 1953, 0 c amarad3 P.ainiro deu 0 nome de ~A Un: ... 
dade conduz a Vitoria. a urn" brave analise da situ.-
9ao pol itica. 

Em que consist., a importanci<> da unidade, que .. 
1';' 0 grande que Ihe confere .. coi'egoria de ser a ga
ranHa da vH6r1a ;, de corld uzir a vit6ria? 

o nosso objective imediato, e preocupar.ao actu al 
do P.C,P. e 0 d'iarrubom<>nto do fasci smo - pr incipa l 
obsta culo no caminho da Paz i da Dcmccrada e da 
Independent.:ia Naciona!. Onl, cemo jllstame. nfe .sa~ 
lientou: 0 Comi~e Cential do p.e.p. , n o seu rn ti n ifes · 
to ,,0 'Pur Hd o Comui1is t'a Por i'ugu&s e BS Pr 6 x hn as 
<Elei:;:oes>" para De ;:H!!ados», de MBr~o de 1953, 0 

d errui.H:nnento do f<l scbmo neo pod~ ser apenas cbra 
do Parl ido. Essa tarcfd grandiose s6 se,ra passivel PEl 
los esfcn;.os conlu0f:dcs de todos os anti· fascistas , 
pela fc rmil'Yao da: ,uma. ampla frente democrtlt ica de 
Iib cr!'89ao nacion()!, Dai a im p orta ncia fundamental e 
d ecis iva do problema de unidade. 

Tod os s" bernos que a unida de se forjs e se temp e
ra na Juta . Por isso, e , unidad e que cor.duz irb a v ito 
ria sabre 0 fascismo s6 -pode ser uma unidod e de BC

~ao. Mas para actuar e indispensavel organiz~r . Co
mo verificamos, 0 aprcfundamento (:0 problema de 
como de rrubar 0 fa 5cismo ccnduz-nos a qu;'!s~a o deS 
org9f!iza~oes de unidade. 

E evidente que ntic pode haver uma (mica ' orga ni ~ 
zB9!io de unidade, ja que os molivos qu e '"vahtam os 
portugueses 0 po rtug uesas honrados contra. 0 {asc!s
ma sao d os mais diversos . 

o fascism o !evil a cabo umB pCIft:C8 desen freada de 
prep'3l'ati vos de ,£ uerra; por iss::> , hh portugue!.es e 
portugUE!3aS q ce Sf] !e'laniam na luta em defesa da Psz. 

o fascismo ver.dE'f' a t i'Oc.,o de d 61 a res , 0 terrHorio 
e as riqu2z85 do nosso Pais; por isso , ha porl"ugueses 
a portugueses ho nrados qua S8 levantam pa tr iotica
mente na lu ~a pela Independencia e Soberania nacio
nais. 

o fa scismo suprimiu tod". as liberdad e s; por isso, 
he po rtugueses e por'tuguesas que sa levantam n" lu
ta pel" cO nquista das liberdades democralicas . 

o fascismo "501agB os direitos das mulheres e da 
juventude; p or iss6 , ' h" mulhenh e jovens que se le-

por RUAS 

va'nt~lm Ina luta trel'a iconquista dos seus dire i ~cs. 
o ffJ scismo C'O !;dE·na as masses Irc. ba lharlons a rr.c icr 

exp!ora9ao e 'mise ria, e a s classes m e~ ios 0 umt"l ~i· 
!uevdo cade vez rnai s into!er av fJi ; pe r isso , ha portu
gues e.:; e porlugucsas d e todes cS dasses ex c!cradas 
e 'oprimidas que Sf: levantam er.l :t..! !a p~lc P~o , J=ela 
Terra, contra a cris~ . I 

o fa scismo desencadeia o ' ter rer e a maiol" rf)pres\. 
. sao ~obre todos os que se opoem B OS S(US crim:no -
5 0 S d esignios; p~r ;:;50, ha portugueses e portug uesa.s 
q ue se levantam indignados em defesa da v-i da e pe · 
la lib ertat;ao dos preso s poWicoz. 

Estes divers os motives de"'ui'a lev()ram, quando arna
dur:3cerarn, ao aparecimento d e di!Hn las organizae;oes 
de unidade: Mcv imenlo de Defesa da Paz, Movi
;nen to Nadon 31 D E: nlocraH<::o . Mov1mento de Unidcde 
DemocraHca Jt;ven il , Movimenl'o ds s Mul heres Pcrh . .i 

guesas, Mcvimen~o de Assi5H~n da tiOS Pre!os Po li ti
cos, Com:ssoas de Unio'Gde Sin dlcal, Roh:ind~cal i vc:s , 
etc .. 

Se, por um lad o, a luta pelo derrubamento do f65 -
cismo nao 'pode ser levada a cebo 56 pelo Par- lido 
C o munista, par ou!ro lado, na9 e menos e e l·to que 
aque la lli ta s6 ~era Gxito se . fo r eneebec;ada pe!a clcts 
se opcraria, pc-do seu d es!aca'mento de v(jngua rda -~ 
o Partido Comun is ra . 

1,51'0 quer dize r que os c~mu'n i s ta5 cevEm dese. rwo i~ 
" veT os ma io res esfor~os par:a auxilicre m fro: terntlmer.
te as o rg zm izar;o es de unida fl f); co nso!!d.s n dc -as e 
alargando-as. Na ~edida em -q ue Is50 se na o ve ri f! 
ca, os com unis tas !laO estab ,8 rea l1za t a zua r:'. iS5EO 
historica, nao esfao a Ser dig nes d o hCfiroso Wu':O 
de c omuiiistas. 

A que s e r~o devida s as deficic ncius 6pcn:adas ? 
Em primei io lugar, e SS8S defi ci0r. cia:- S~ Q cevic;(!s () 

um a inda baixo nivel ideo lt:' gko e r::ot ::icc: c( s ({ !-::C;~ 
ra das, Se ess cs ca milradas li\, E, s:;~m ",ma c~m ~. rt~r; ! i. 6 
justa de que 13 unidt.Jde (l a g aranlls c a v ;! cr i£'1 C€ c,:":'e 
a unidad e e s6 a un idEd e ccndvz 6 ,.'il 6rio/ n c!ti :-6 l'~ 
men!e moslra riam mais ini'€r es se e viveric IT:. r::uito 
ma i~ os moyimen tos d e un idade. 

Em s8gundo lugar, essas d aficiencias !ao devices 
ao sectaris mo d os cDmarad3s. Se e S!ies c:ama ra das 
nao foss em se ctarios, 5e comp reende .3s em bern a ir:1 -
po rlancia fundamentel e decis iva da unidade, n~ll! r~! 
mente nao sa deixariam iso la r, n50 se sen ti riam Ot·m 
56 en tre can:tarad es , mas p ro cu rariam por todas cs 
mane!ras con ~actar com o utros an ti- fa scist-es, ezc!are~ 
cendo~os e organizando-o.s em movirneni'os de \1ni~ 
dade. 

Em terc c iro lugar, essas deficiencies sao dev idas a 
urn baixo espirito de cla.sse. Se e~ses ca'maradas es ~ 
tivessem imbuSd-os de urn verdadeiro espfr:ito mi1Hal)
tel de um verdadeito esp frito com ur.i !! ~a, ' 5 e fos!cm 
l'3 ctivos e dina inicos, naturalmente nao adormeceriam 
no trebalh o de retina e se la n~ariam ;Juda.ciossmen-Ie 
na realiza ~ao' de tarefas tao fundamentais ' para a li-
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berta~ao do nosso povo ~as .garras do fascismo. verificarn neste aspecto do nosso fraba!ho. 
imp5e-se, por consequencla, q ue 0 prob lema da Se ra na me dida em que assim procedermcs que' 

unidade, que a importan cia fundamental e decisiva dos a.briremos 0 caminho para a e o nstitu i ~ao ce'.'!u·:na am~ 
movimentos de unidade para 0 der rL! bafh ef1.to do fas- pia frente nacional democ ratica de luta pE'ld Paz, pe · 
c ,i sm '~, seja dis<;utido em todos os org·anislJ1os do Par· 10 Pao , pel a Terra , pel a Democracia e pels Indepen
ii'do , re!acionando-o concretamen te com as 4if~ren tes de ncia Nacio nal, que conduzi ra ao derrubamento 'do 
organiz890es de unidade exis ten tes , no"santido de se'· fasc ismo e a instaura9ao de 'um Governo DemocraticQ 
~,e~_~~r!.~!.~1!h·ci~~~~e..,;!.~nidade_~!;ional n~~~~~ 

~ BIInE ANAUSE 
PCp .. S ULTIMAS LUTAS .DOS OPERARIOS: CORTICEIROS 

por AMI LeAR As lutas trevades nos meses de Setembro, Outubro e 
.Novbmbro de 19'53 pelos operarios eo operarias cor· 
n c~irQ's de lJlglJmas fabll'icas de Lisbon , AmOI'D, Sei ~ ums vez , . quanto e' iUSYd 3, Or ienfadio do Partido Co · " 
x ed a Iv\onti jo conl'ra os' despedimentos e a reduc;ao munista, /!I O i rt'cl ica r' "que" a tuta h'oz' sempre resul fodo~: 
d es dias de trabslho, represenJaram "uma nova elm· positivQs, nem que seia m obtidos urn pouco mai!:! tar· 
por(an ti5sirTI3 contribui<;ao para 0 alarga-monto da lu- del 0 esso da read.miss3::> de 55 operarj~5 da Mu ndet 
fa 03 dasse · operaiia por Pao au Trebatho 6 esc/ala da· Amora, - q:tle tinham sido despc didas e dos opei',eri
na c ional. os, de . sec9ao de" pre ncha do Mundel do Seixal que 

N;:, decorrar dessas lutas ficou demons trad:J , mais e sl'ava m a 4 dias e Que , urn moas depois da luta, pzs
tima vez, que 0 geverno fascista d.e Selazar e 0 gran- saram a trab ~'lhar 6 dias por semana, e disso mais 
d e patronato querem que sejam s6 os trabalhado·res um8 com prov8\-ao. . 
a s ;,frcf as consequencias dolorosas da crise em qu e Os patrofts, "os, .. delegados do LN.T. I! oS fort;as re
S ~ ctabate loda, a p rod uc;::ao de pilZ . Ora, como e sa ~ pressivas fizeram:'tud o pa ra impedjr a constitui«;ao des 
bido , os rasponsaveis pel a crise nao sao as trab'8lha· Comis'goes de Unidade, p,r imeiro, e para as separa r 
d ores , mas, s im, 0 governo salazarista e 0 gra nd e des massas , d epois, ora c om palavrinhas mansas, ora " 

t patrvn ato reaccionario qu,e e le represen ta, . pois ' se- co m amea9as de violenc ias. 
- gU i)m de hta muito uma criminosa po Wiea de guerra Ve-se, 8ssim, quanto e jus ta a oiie ntac;:a o do P8r ~~··~ 

e' de descriminayo o comel'cial, 0 que tem impedido do 30 indicar que as Comi,5soes d e Unldada devem l, 

.<3 impede a realiza~ao de um c,omercio proveHoso po'" se r eleitas ou escol hidas pe la , g rande maioria ou p~ ' 
I'd 0 noss!) pa fs com a Uniii o Sovietica, Re publ ica Po· Ie totalidade dos trabalhadores de urn" dada .ec~1io, 
p\J!or d9 China, Polonia, Checosl ovaquia, Romenia, fabrica au empresa, e nBO apenas par uns tantos tra· 
ii -ungria" Bul g3ria, etc .. 0 estabelecimento de rela· balhadores ma is combativos. As C omissoes de Uni· 
1; 5es comerciais normais co rn es,t~s paises daria tra · dade devem ser con hecidas e apoiadas pala grande 
b . lh o du rante 0 ano a muitos milhares de trabalha· maio ria dos operarios de delerminada em press ou fa. 
d O:'es portug u2ses .da cid 'l.de e do campo. b rica 'e 'nao openas per uma pequena pa rle del es . For· 
N eS~dS can::Hc;::'ees;-foie c ontinua a ser inteiramen- temente Jigadas as mass as e apoiadas por elas , as Co -

~ te iUSf.J e necessaria a lu ta dos : o perar ios e opararias missoes de Unidade nao E....e deixarao mgno brar pel os 
Os Sv-ciedllde NaC'ionai de Co r tic;::a de Usboa, ds-'" representantcs do gov er- no e do patronato. 
Mu ndal da Amo ra e do Saix.', das fabricas Inf. I, Du· No deeorfer d as lula , dos o penlrios e operArias 
.arte e dos fngles-es, do Montijo, e de outra s cqntra 0 corticeiros vel"ificou-se um insuficien te c pnh ecimento 
encerramento das' fabrie as, contra os despedi:hen~os do situa<;ao da classe corticeiro t em muiros dos .seus 
e a r .. du~ao dos di.s de trabalho, qu e os unico, res· a ~peclos, po r' pa rle dos mili tantes do".f'lillido. E ne· 
ponsdveis pela crise Ih es qu eriam e contin uam a~'que- ' c'essari9 tet is-to na devlda conts, d o "forma a que 'ca ;, 
re r imp6r . . da militanrt. ' e ' simpalizante do Partido ' passe a conhe· 

POT outro la do, a l u ~a d6~ operarios e operar i'as. c'ir 'bern a situat;ao d os seus co:npanhe lros de traba 
co:ticeir05 par relat;oes c:)m ~t~iais li.vres com os pa i- IFto, todas as: suas mag rDs regalias e direitos, para as
', ., ~trils citados, Ii urn" verdadei ra 1~la pela defe~a ' s im os poder esclarece r na lu ta pela 5ua defes a e ,para 
dos in~eresses nacionais . Islo po e mai(uma v.el!: a cia : ' se na o ser .'apanl'lado de surp resa com despedimentos 
1'0 q~e os interesses da classe operaria -'se': identiricam au outro!> atelitados contra as operarios. As Comhi' 
c&da vez mais com os interesses da Nac;::ao, ao- pas- sqes de lJ~idade devern , uma vez eleitas ou escoH1i
S:l que os in teresses da grande burgu.esia se mo~tram das; .... apr ender imedia tamente tudo quanto rasp aite a di
con l'rar ios aos in teresses nacionais . Ve-se, assi m; que' r,eilos e regalias dos operarios, pa ra melhor poderem 
a luta dos ope rarios corticeiros por Pao au Tr.abalho ; (jirigir a luta. Importa, pois, que eontra tos de tra
p or melhorcs cond i~o es de vida e de trabalhp, tem bal ho, despachos e porrarias sobre salarios e cond i· 
~-omado tambem urn aspeeto al tamente patriol ico. trees de trabalho, estatutos dos si nd ica tos, etc . , sejam 

No decorrer das ultirnas lu tas dos opprarios e ope- estudado3. S6 conhecendo bem ~ sHua~ao da classe 
ra rias corticeiros ficou ma is urna vez demons tra'do opsral'ia e a s intenc;5es do patronaJo e do g oxorn o, 
qu e patroes e g overno sa dao. as maos estreitamente se pode orien ta r co m justeza as suas lutcH pela ~efes~ 
na IUt9 CO:1tra a cJasse operaria. Os pa lroes, os de- dos seus j ntar~sses d~ classe . 0 exemplo d~do P'J~: 105 
degados do INT e as for ;; as repressivas (particulat· operario3 da In fa l, que s. apresenlara", nas concen· 
mente na Amo ra, Seixal e Montijo) aetua ram sem pre tra90es jun to do ~atrao e no sindicato' 'Com urn exem
em cemum para roubar e enganar os operc3rios. Quan- p'lar do contrato, de qus se so uberam serv ir quand o 
d o islo nao dava resulta do, como, por exemplo, es queria m ~s,~~Ii;l~f ...: d ai SUiJS mDgras -r eg alias , dev e 
na Mundet da Amora . e do Seixal, as fo,.~as ,·epres· ser seguido pOr toil o s. 
sivas, PIDE e GNR, passara m a intimidar aberj'amen-
te , com vista a quebl'a r a resisten cia dos ope rarios e 
levil· lo. a aban donarem a lut. pela defesa do seu pao 
e do pao dos seus filhos. • 

Nestas condi c;:5es, os opera rios e operarias corti 
(: eiros pude ra :n verificar, com os seU$ pr6prios olhos 
e a cus~a da, sua propria experiencia, que 56 a luta 
o rganizad a e a uniao de todos os _opert.rios em vol
I. da s su.s -C omissoe<,··de Unidade (e e m Comissoes 
d e g reve, se os opera"f ios fo rem obrigad os a recor
t .r iJ form. sup erior de luta qu e e' a Greve) lorna 
possive l a defese dos seus in teresses de dasse, con
qui star melho res c ondi~oes de vida" d e trabalho , fa. 
z er fr0n ta, com sucesso: a ac<;a o repress iva do go 
verno e do patronato reaccionarios. Os operarios ,~ 
o perarias co rliceiros puderam constatar tambem, mais 

a s opera nos e operarins cortice ii6s d6~Usboa, Sai
xal, Amora e tv\onlijo, deram, m3is Uma v~?, magni-.. 
ficos exe:nplos de lu la a lode 0 pro ref"r.jeilo port4:. 
gues. As vitorias parci 3is alcan~adas pe los operario'! 
e operarias da Sociedade Nacional de Corti~a , de 
lisboa, da Mundel da Amora e do Seixal, e a grande 
viloria a lcan9ade pe los operarios da Infal do Montiio , 
mostraram que e inteiramente possivel lutar vitoriosa
mente conlrll 0 desemprego tolal e parcial 6 . impedir, 
assim, que 'aumente a miseria nos la l·es d03 ~raba lha
dores. Mostrarom tambem que e poss ivel lu ta r vitori. 
osamenla por me!hores condi~o"s d. vi1J e de Ira· 
biilho. 
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, lodavie, a decorrer dos lulas revel au algumas de· 
fieiencias, tanto no aspedo o rg3nico., como no de 
o:rientac;vo, que importa analisa r. 

Assim, os operarias ', d esped idas da Sociedade Na · 
t.:ional de Corti<;a e-scolheram apenas tris mu lheres 
para a sua Co missao d e Unidad e , q uando deve ria m 
'Ier·lhe dad o urn :car.\ c t.er rna is lar!lo . Por o ul,ro lado, 
orientaram lJ sua luta e m demas ia para 0 Tr ibunal de 
Trabalho, nao sa dlIndo ·conte qu.e os ~ribuna i s , m esmo 
os de tre ba lho., sao instrumentas d ID capital co ntra as 
interesses dos traba lhadores, e m vez de a terem ori ~ 
en~ac'o mais acentlJadamente pa ra a e mpresa - p ara 
as reciamac;oes massivas junto dos p.atr.oes . 

Urna gravi.iirna deficiilncio d u ros 'va lente. o pe· 
re r.iaS,t essim como das :fjuas cgm pan heiras e comp~ 
nhairo. da Mondel da Amara .. ,do Se;"al , cons istiu 
em .nao terom sabido servir-se d os s~lldioatos na sua 
jus ta lute contra os despcdimento. e a r,edu91io dos 
d iet!:. de trab~lho . As concsntrcs90es nos sindicatos pa· 
ra os o pe rbrios discutirem os SBUS problemes., elege
re;m as suss Comis"sof!s de Un idade ou rsaflrmarem 
a sua elei960 ou escolha, para resolverem, em assam 
bleia, 3 direc~ao a s::og ulr e for<;erem s~ direc~5e5 dos 
siudicatos a apoiarem cs suas r~tvindica~5e5, s~o 
~m pr;:sci ndjveis para sa a!canc;ar a vitoria, parcia l ou 
total. 

N.turelmen te que 0 principal campo de batulha dos 
operarios pe las suas reivindicac;5es d eve ser a emp re 
s..,. Sabor alior sempro a a cc;ao na empress, po r maio 
de concentrac;5es, com a 6C9ao nos sindicatos, iglJal
mente por maio de concentrac;5es massives, eis a justa 
ori.sntac;ao . Islo nao con~rad iz, antes pressupoe , que 
se recorra, scampre que as condic;5es esi·e jam criados, ' 
a fo rmas supe riores de luta, como a reduc;ao da pro
dw;ao, pequenas pe ra lizrJ90es de traba lho e a greve 
ma is ou menes la rge e proIO,ngoda . 

As ac;ces jun to do TribuMI de Trab alho tem ape · 
n;ss per tim obter umil indemnizayao, conforms os 
oon~ns tos e os despachos ministeriais. Ora , a"os ope 
rarios 0 q~a interessa e trabalho garaotido 6 dies na 
.sO:T.sna . E certo que t em d8do momento l urn, dais au 
!r~s conlos podem re£o!v~r urn au ourro problema mais 
difid! d e det~rminados openirios ou operarias, mas pas
~Ddo pouco tempo , nada res ta: nam dinheiro.# nem craw 
balh~ n~m as magras rogalias conquisteJd6'S"' a- C'J!.ita 
de tanl'os esfor~os e sacrificio5 no decorrer de mui4 
tas lutas da classe. Por izso, ap a nas se deve ler pre~ 
'.Ilte a luta por traba!ho para todos 6 dieS "a seme· 
ne, contra 0 encerramento das fabricas . N is lo 05 
operhrios p~rao a prOV8, nBo apenas a sua disposi· 
c;ao de se nao deix,aram morrer peAa fome e aos seus, 

mas lambem 0 seu pal"'01~mo.. 
Fica lI.5sim demonstrooo que..es 8'cqoes iunlo do 

Tribu na l de Trabalho, '8 terem jugar" devem ser en· 
<:aradas apenas como urn ·aspect·o complementar da 
luta ljunto de empresa e do sindioofo . 

Ao contrario" ia nas fabricas D.uarte.e dos fngieses, 
no Monlijo , a luta des valentes .o,perades c orliceirc5 
foi o rientada quase exclusivamente pa,a 0 £in dicato e 
INT. Dest .. ferma, a iutn foi enf""q~ecida par falia 
de acc6es massi¥Bs a decididas 'iunto do pctrcnalo , 
e as operario s nEW puderam alca n<;ar todos as frulc; 
d a sua lu ta. 

Na Infal, a luts seguiu, no fundamental, urna orien· 
ta <;eo correcta desde 0 princ ip io 00 fim. Os ope rari . 
os sC'luberam aliar correctamente a It:ta iunto ca em ~ 
presa, do palrao, pOT meio de concentrac;6es rna:.: i 
vas, com a lu ta [u nto do sindic~to, (cnde !'iverom 'C:-J,.; .~ 
fon;:ar a entrada, oct!pando-o, poi~, <: a caso c:r..a !.;..:a 
e nao queriam fi ca r na run)) igua!mente per I ~~ e iu 
de co ncenl rac;oes Incssivas. A,ctuando sempre tcoo '£. 
unidos , r.utica -se separltndQ, quer iento do pn · 
trao, quer junto do !iiodicato, quer dnda ~unto d o 
I~H, ppr intermedio da sua Comissa o de Unidade , 
par tudo is to, fo i possivel aos operarios de Infal 8 1 
cancrar, 80 fim de 15 diss consecutivQS de luta, a re 
abertura da fabrice c 6 dies de trabal 9 0 por serna n o 
para todos. 

Um outro 8specto deficiente , dUic::n;e a s !ulas c.~:e 
'limos tratando, es l"a em nso se ter conse,gu;do u S''':d 

unifica~a6, ia n5:o dizemos a e!.cala regio nal , ma~j 
apenas a escals le ca!, c omo , por c){I!IT,plo , ,des o pe~ 
rarios das f6briccs Intal, Duarte e !ng lt::!; cs t f~O Mon
tijo, e de Mundet noS Amora e no ~erx al. Es~a defici~ 
en cia, que impossibilitou as operarios e openlrias 
corliceiros de a lcsn98rem majores vit6rias , ~em a sua 
CDUS6 fundame n tal na debilidade das organizB90es do 
Partido e nil insufi cientc orgt:'lnizar,ao dos operarics e 
operarias em Comissoes de Un idede ligadas •• mas· 
Sus e compostl'ls pelos oparar io.s e operhrias mais ho
nestos, combativos e val~ntes. A debilidede das cr · 
ganiza~oes do Partido l icou demonstrada no insufici· 
enl'e auxHio orientador que deram BO.s opef-eric'!' em 
luta e na falte de ra pid ez:z de dEcisao fa o lneoesz~,ri!J 
nest es mementos. Importa, poi :.;" tom a rem· S2 ?S rose 
lu~:5es necessa,hu -pa ra se ven-eerem rhpidam c.n :Q· e.s ~ 
tes defi.cienc ias . .urna la rga discussao cr:!ica a form a 
como de correram as lulas dos operarios co rHc eiros, 
eis 0 caminho indica d o para se e,ncontrarem a s jus · 
~as so l u~o~s pa ra vencermos as da ficiencis.s pr6 prias 
'e indicarmos a cl asse corticeira a melhor fo.rma de 
veneer as sua's. 

fOMENTEMOS AS INICI AT IVAS fcS\ 
~ E OS FUNOOS AUMENTARAO 

Com 0 agravamento da situa<;ao politica, 0 fas· 
cisi110 procura atingir cada vez mais duramente 
(l Partido, com vista a im ped ir a sua luta pela 
li0 2l't '1<;ao do povo portugl!eS, pelo Pao, pela 
Paz e pela Democracia, 

Tal situa<;ao impoe ao PartiJo uma maior de· 
fesa do seu aparelho de agitac;ao e propaganda 
(' de todos os seus quadros e organizac; oes, 
Mas, para q He 0 Partido 0 possa fazer com exi· 

, to e possa nlelhorar 0 seu trabalho politico, e~ 
preciso aumentar mais e mais os fundos do I-ar · 
tido , E porque Hssi m e, 0 nosso Partido conti · 
nua ,8 colocar a lodas as organiza<;oes a tare fa 
de nos seus sectores de act ividade criarem as 
mcis va ri adas iniciativas no sentido de 3Umel1 ' 
lai-em as receitas do Partido, 

,so bre a aquisic;ao de fUlldo s, ha organizac;ues 
que nao dao a sua contribui<;ao como podiam e 
deviam, devido a varios factores, Assim, numa 
orga!1lZ89aO havia graves incompreensoes de 81 · 
~~l1S camaradas respons3veis Que subestimav8m 
IH1~ suas re-uniOES a discussao desta im po:-taI11e 
tarda, do que resultava nlio se tomarem medi· 
dss praticas corn vista a angariar·se fundos e 
nao se realizarem a8 tarefas ,Oll iniciativas ems· 

por LUCA~ 

nadas dos organismos dirigentes do Partido. 
A dois camamdas cesponsBveis duma celula 

foram distribuidas rifas para passaro Pois es tes 
camaradas nao fizeram Hm esfon;o para ven der 
uma unica rifa, 0 que nos most ra quP, ncrn ao me· 
nos sent iram :1 necessidade ti e ficarem com um n 
rifa cada. A posic;ao destes c'ama'radas nao reve ~ 
la ar.enas uma incompreen~§o, mas tambem falta 
de dedica<;ao ao Partido. 

Numa outra celula de empresa forem entregues 
pelo c~marada controleiro 7S rifes paca pa ssa· 
rem . Os elementcs desta cel ula acharam IlJUita8 
e pretenderam fi ca r apenas com~5, porque ir iam 
ter dificuldades em passa·las; visto que os ope· 
nirios se ne\lavam 8 ' ficar COlli e las , No t'ntanto, 
n3 mesma empresa foram en t regues 25 nfas a 
uma operaria sem partido e, apenas numa volta 
que dell, passon todas as rifas aos openlrios e 
operarias, aqueles 'iue os nossos camaradns di
z iam que se nega"am a ficar com elas, Alinal, 
o q ue ]lOS revela isto senao t:::ect arismo e f altA 
de con fi an<;a nas mas8as? Estes camaradas nao 
v €:em que esta e outras inicia t ivas siio li ma for 
ma de ligar 0 Partido its ma'ssas sem partido, de 
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is 0 MlI.iTAN1·e :l 
as levar <'I dar a slla contribuic;ao e participa"ao PARTIDo". 
n luts pela Slia liber tlicao. DUBS rapafigas a 'pH,ni t\)tRI\l distribuidas ~(j 

Tambem numa orSlaniz3t;aO; por urn deficiente rifRS vendejsm-nas rapidnme-:rft'e, sem qua!quer 
centrale de el<ecuc;ao as iniC:iativas , tem'se veri- dificuldsde-. I 
Hcado demcms consideraveis na elltrega do di- U111 miHtnnte do Partido pediu a urn operario 
nlleiro. Isto sucedc, porque as camBrndas nao se que Ihe pass3sse 30 )"ifas. Passades dis>: este 
educaram nn liquidacao nipida dos f undos apes operarid apareceu iunto do nosEo camarada, com 
essas iniciativas terminarcm. Para que e"tas de- 0 di:':!leire das rHas , dizendo que as tinha ven
ficienc:ias se nao voltem a repetir, imp6e-se que dido todas mui to bem. 
levemos a cabo U!TI bom controle de el<ecuQao a Numa celula de empress, dois camaradas man-
ests importante tarefa. tem ha var ios meses uma in iciat iva que muito t em 
A~ora, vej amos alguns el<emplos positivos e contribuido para 0 aumento da receita dessa 01' 

iliteres~';ntes ~le algllmas organlzac;ocs sobre a ganizac;uo, e recentemente urn desses camaradas 
uquisicao d e funa,os e a compreensao da n ecess i- deu-nos n;sis um belo e1<emp\o de dedicsc;ao e 
dade de llm~ ampla liga¢ao do PMtido com as compreensao das dificuldades finance iras do nos
massns "em l)l1rtido. so Part ido, passando '75 rifBs, e outr~ camsrada 

03 canBradas de detehninada organizaCao IDO , de uma iniciativa el<traord imiri a da sua 01'
!lUnCH passavam nlais de "50 a 310 ribs das 1.000 ganiZ8yao. 
flue r<!eelHam', levantando sempre diiiculdades; Nu ma celula de emvresa , depois de nl:;luns ca
algllns catllaradas cilegaram a entre>!nr aos seus mara ctas andarem a vender uma rifA, Dutro cama
controleiros todas as ri fas, depois de terminar fada, indo atras ':: eles com outra rita, conseguiu 
o sell prnzo legs1 de t'enda, e nem sequel' com vender 40f, dal1do~nos rnais outro eNempi-o de co· 
urflft ficaVRnl P:U8 ; sL E~~ta situacao verificava-se mo e passive1 re,alizflr corn exito todas as inici 4 

pela segui nte razao: a maioria <ios nOS GOS cama- ativas do nosso Partido e que, depois duma boa 
radas t inharn n errada ideia de que os premios disc!1s~ao e elucidacao. as nlassas se:n part,l do nao 
das rifas nao existiam . POI' isso , os camaradas se recusam a contribuh·. Muitos eam!irads.s di 
na o as vendiam e alguns t1em com uma ficavam, zem que as massns es t1io fanas de ribs c se ne
com reeeio de que 0 pr¢mio saisse e nao 0 tlves - gam a com pre-las_ Os el<e11lplos citHdoi> desmen
sem pam dar. Ora esta ideia nao e iusta e vai con - tem tais afirmac;oes. Os eamaradas d escl~lpam-s e 
tra os principios de honestid a de e verdade se- com as massas, querendo atribuir-Ihes flS defiei
guidos pelo n08SO Partido. Estas eoncepcoes er- encias e penS8mentos qae e1es j'>reprios nprese!1'
radas sao bastante perigosas para a Iil,!HC;1iO e tam'. 
lt1obilizQcao das massas e para 0 e> res t,igio do Par- Devemos conttnunr a 'fomen"tar ell: todas &,S, 
tido iunto del a~" e por iSBO deveti~ ser r adical- n OSSRS organiza<;:5es 811l plas diseussoes sc!bre as 
men t e eli11lin aaas. dificuldades financeiras do nosso Pllrtido. Todas 

o Partido levou a ,jiscllssao estas ideias falsas . as celulas d'o nosso PartIdo dcvem ,:empre levar 
Depois da ajuda que li1es foi dada, OG nossos ca- a cabo ini ciat ivas como: rihs, fe stas, !'ubricas, 
maradas passaram a reeeber I.OOO r ifas e vende- grupos de amigos do Partido , etc . . T odos os 
ram'nas qU8se tod.es: Dnqlli ti ramos mais uma rnilitantes e simpa tizantes do Partido devem au
t?ez a seguinte experiencia: qaando fazemos urn mentar 0 seu nuxilio mensal e contribuir extra
born trnbalho de discussilo colectiva das nosses ordill:'lrinmenie para aiudar 0 P artido a ven eer 
tardas, as organizac;oes cumJ)rem e os res ulta- as snas enorrues d ifi culdades e a conduzi r 0 nos -
dos 'laO sempre pcsitivos- s o po va para 0 derrubamento do fascismo. 

NumH outra organizac;ao do Partido pensou-se A experiencia do nosso Partido mostra-n os 
em cOtlcretizar determinada inieiativa para con- que e possivel levarmos a c9bo todas estas i1fl
h.eguir fund os. Os camaracias convidaram vari6s ciativas, mas;para iS30, c0r1 tribuira:9~muito as-re
homens sem partido que desempenharam papel unio es eoleClil1as de tod>ls as organizacoes e um 
importante, sob a orientac;iio dos nossos camn- bom controle de el<ecllciio , do to po a base, a a e
rada,;, 11a realizac;ao dessa iniciativa, trabalhando tividac1e de todos os nossos camaradas. Se cum 
infati::!3gelmente. Mais tarde, os elementos dessa prirrnos ests importfillre tarera , a sseguraremos , 
organlzat;iio disseram que novos ensinamentos 0 prosseguimento de t odes as oUlras la r efas do 
cOlheram em contacto com esses homens sem Partido. E Rssim camini1aremos mais rapida mel1· 
part ido e hoje reconhecem, pDr sua propria ex- te para 0 der rubamento do fns<:islTIo e para a 
periencia, a justezo de palavnI de ordem do nos- instaura<;ao em PortllQa l de urn Gover!1o Demo
olO Partido: "L1GUEMO·NOS AS MASSAS SEM erAtico de Unidade Nacional. 

~ F. ACAMOS DA lIGACAO COM AS MASSAS 
pCP ~ BASE DA DEf'ESA DO NOSSO PARTIDO! 

Na ,IV." Reuni1io Ampi iada do Co mite Ceutral do 
nOS5Q Partido ~onstatou-se urn grande progres.so em 
'todo 6 Partido na luta contra a provocac;:ao e no au
rocilto da vigiUncia revolucionaria de cla'35e dentro 
do Partid, . 

Um tal progres3o foi ..::onseguid0 a custa dum gran
de esf()n;o da Direcc;:a0 do Partido no sentido da ele
va).ao do nivel politico c ideologic;) do Partido,. parti. 
cularmente do::> seus quadl~us mai3 respollsiveis, Ie. 
vanda-os a comprceuder 0S prob lemas re.sulta'htes da 
agudiza<,::.lo da l uta de classes. 

Mas cou tifiuam a suo's istir inco.npreens6es grave3 
nalguns c::t'11 aradas qy e p.)d~m pDr em rhco a segu. 
rant;a do trabalho do Partido, a seguranc;a de3ses ca 
mararlaq e das organizar;6cs <'. que perten~e\J?, caso 
nao seja m rapidamente elimiuadas tais iacompreen 
s3es. 

Hi cam:a.ra1as que, pelo sell baixo nivel p:Jlitic:l 
c i1 eolog i '~ o) pelu SU~\ falta de firmeza politica, pelu 3< 
RUJ.':> iu~om?rec:ls5es quanta a unica ati'tud'e digna 
que a-;; p e ; <:;.)J.s honrarla :; d evem to mar face 2.''0 5 trai
do re:, p rov0"a':iores e touos 0-; iuimigos db Partida 
(! du P')"':" mautem coot.\eto; pessoai s com el~rnelltOs. 
infl ueuci<l':l.05 p~r esse3 i:nimigo3, Quvlud{) pass h'u-

por FREITAS 

mente os ecos d·as c~lunia9 contra 0 Ilot;SO Partido, 
llaO se disponclo a tamar a atitude que em tais casos 
se impoe - esclnreccr tais pessoas, so se t~ata de 
gente honesta, subtraindo-as assim a illfluellcia do 
inim igo, ou cor tan do co::n elas e:n C~lSO contnirio. 
Pr-oc :!dendo como procedem, este3 camaradas facili
tam a ac~a .. h desagregadora dos inimigo:i do Partido 
e serve::n de ponte entre 0 campo do i.aimigo e 0 

Partido. 
H,i camaradas que nao levam ate fl base do Par

tido e ate junto das massas a d i 3cussl'b dos proble
mas da vigilaucia revolucioniria, na'J c;;tudam os 
probleClas que nos sellS se't!tore _-; podem p~r ern ris
co il scgurau((a da~ orgalliza<;5es e n5.·) flju1am os 
camaradas mais atra3ados pollticamente a vencer as 
suas incompreens5 es no asp~cto da vigilA:lcia revo · 
luciomiria. I-li cumaradas q ue aplicam duma forma 
mecnnica ·01 orientacao do Pa1rtido, fa ia!ldo da vigi
lancia rcvoluciona ria eUl ",bstracto, scm a compreeD.~ 
derem na pnitica, 0 qU\! c:J:lduz, quas e semprc, ao 
cor;ne time uto dos erros mai :r- grosse ir:os. 

Os carilaradas que aplicam duma forma meca.nica 
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a , orientar;:ao 'lib Part.ido n~ lu t.a contra a pro'l"oc .. .v,'a·.i , ti"",,,. CO~H:J 0 exe mnl0 :.1tt,.t'S fo ci}.:lo~ , s!1'o ve'rd.:l.dci.ro~ 
metem no m&smo shea da provoca.<;llo as pC"isoas qu~ crimes Gorrtra 0 Pc{i-tid.a e' tOU1Z!.rl1 . a s 'p~cto3 provoca~ 

~:~~i~~l~t~~oi~~~:~l~r\~~\SsO~~ ~~~::i~~c~~~~~i~~~i.t~fQ~ ~~d~)~;s~~\;:il~~~~~~;~r~rr~ {l~~~~~'\C~~~~i:~O~ 9c~.1~ crir:l iilO~Ja 
ChS0 dum can"r'arada duma empresa OU(le C:l!~gOU 0 eco C;")lTIO 0 Parti '_ lo tem afir:al.do in:imera<;; ve:e'. a 
das· calunia<; contra 0 Partid0 qUt~ ficou desC)rien~,Hio melhlJr d,efc1a Lib Par tido esta na sua ligCl.;il:J c3treita 
ao auvil' tais caluniu3 e tuarJ.i!estou vacilavoes. Os com a'S ma53as. 
camaradas responsit."'lcis da org:lnizrl9.:t.o agiram em SenJo 0 nos,.so Partido urn partiJo de mn.s5a-s, a 
rela<;ao a ele' C.JffiO se se tratas'se Gum pro-vocldor, sua def!;!sa tem de estar confiada fundameutalmente 
a.fastando~o. Porei:r., n Dirccrao do Partido un.) sau- as propdas massas, a vigiliucia revoludoniria tern 
danou esta ro"'t;:dida, mas, pelo contrario, decidiu qt.:~~ de assen tar na vigilancia da-s massas~ Por nao com ~ 
o refe:rido camarada fosse pa6ientemeute- e::c lare· preendc:r esta verdade ainda receute;:nente um ca. 
cido. Em resultado deste trabalho de e.~darecill.lento, mar.1da admitia a ideia de que, para 0 Partido saber 
o camarada foi cornpietamcnte subtraido a 'iuflnencia 0 que fazern e dizem os provocadores e inimigos do 
dos p:::ovocadorc:J, rest.:tbelecendo a coq.fiF:.!l9Ll no Pa:r· l;lartido e do povo, era um m~todo · ai~onselhavel que 
tido e na sua Direc'V.lo_ S~ fas:li! p:H dia nte a orionta- um' ou O1.1tro do::; n ossos e:l.maradas mantive.sse rela
<jao ini cislmento trarad3, este eams rads torill sido 13m · r;o es C'.J:U eles. ES3!:: camar<:i."cb confundia assim 
p:.Jrrado par,:, os brae:}!) da P10·/oca~ao. 0 nos:;o Partido com urna vulgar -orgardza~o de es-
Outr~ exemplo d:l r.pllL:a,'ao mec~llica d~ o :- ienta· piouag.3:tl e uao compreendia qL1~ ao Partido nao in

«;iio do Partido na luta contra a provocas;ao e d~ f.dta tereS3a trazer para 0 seu seio a VOl. do~ inimigo~ do 
de vigilAncia rcvolucioniria hi oude ela se impunha, Partid') . 
eo caso dum cll.mar.l.da contro.leiro duma importaute 
o!ganiza~Ilo do Partido que tac!:1ava de traiuores. e p:-o
vocadores dois elementos pol!ticamente- debet" qac 
haviam sid r ) afastad.o~; por nao terem tornado as me
didas que 0 Partido llles indieou para a sua defes?. . 
Euquanto este camart1da pl'oeedia assim .i>:~!' a C(}U1 

e ;emcutos cuja accao nada tiaha d e comum com 03 
provQcudores, mantinha~ por outro 1ado 1 cOlltacto3 
pa:rtidarios regular~s com outro camarada cuia 
mulher "trabalha,,\ra em cas a durn agcute da P 'lde, 
D'-~,O reladol.liludo este caso com U3 problemas d a vi· 
gil1:lncia re"f,olt!cion:irJia e n~o 0 r 'e-latando gl~ando no 
Qrganis tho a que 'pcrtencc se discutiu es te poato da 
ordem de trabalhos. 

Os pro·vocadoTcs e intmi g.")s do povo, sabendo que 
0" ll~SS'.J P~rt[do rnerG:llha as ~iUas rai.ze~ no seio das 
ma.!isa"" procllram c.')nfu!ldir~se com estas ~ para de ~ 
s e:J.vol verem a sua misenivei acc;~o provocatoria. De :; 
de que 0 Partido esteja e3treitameute ligado as mas
sa:; e as e3clare~al tanto basta para que a ac<;ao dos 
provocadores seja de~mascarada e para que es tes 
uao p05:iall1 pOl' pe em ramo verde. A vigi1anda 
~"voluciona:'id tem de aS52'ntdl', porfanto, I")u vigilanc! .9 
iJG. moss as .. l'I!ib , apena$ '" vlgWincia cleste ou da
q'J61e camara'cfa isola"d3m·ents. SaibalUos em cada sec· 
t~. lcvar .9. disCIl S3ao' ate junto das massas oS Jpr()bre"~ 
ill,as da vigiU.llcia revoludonaria e veremos que as 
ma3sas sabenlo d e fender 0 seu Partido. Des!llasca.· 
remo::> os bufos e ' 03 p ·royocadores junto da~ massas 
e veremo3 como as massas _)hc:; ia!-ao a vida negra, 
liquidando 0 trab:llho mise-r ivel de5S~S inimig-os do 
p~vo. Um ekern·pIo mostra a vcrdade desta afirma· 
yao: Dep0is de d'!sOlaSCar:1dQ junto cia c1n.sse opera ~ 
ria', 0 pi..-ovocador Gabriel Pedro G3nvidJu alguns m ... -
ritimos a hem a sna casu para o u I1"lrcm as suus caluul~:? 
con.tra 0 P...-lrtidQ, .D~5ne,-:e3:;;ario sera di.zer qU,e n'em 
urn.. deSSG3 t tabalh:t'.iol"(~ s a,;;,:'!itou tal cOllvite- e ~ll () 
:-j ;~\ :- ;~-"" aca ra'.1l C;>3a pr..)voca,o;.:i? com;) di.s~:u ti rEli?"',;:n.G.i5. · 
profundnm:!ntc 0:-> verdadeiros intetl tos de3te. prov o· 
eader, viud;J- ~1:! a apurar, com tal di":iC llS~a!) ~ q.ue des. 
d~ lrl. muL:) ludLbrlava 0-; trab.llh:l.d~rc-;, ser v i nd.o ~ 
· 3e d J nome do P.\rtiJo. 

Hi c.amaradas que substimam 0 verdadeiro can:lcter 
do fascismo, a ac~ao da Pide e de todo 0 aparelho 
rcp!"cssivo do salazar!smo n" sua act;ao c_rlminosa 
e d '.:'!sesperada contra 0 Partido c as fon;as da Paz 
no UOS30 pai.s. Tais camaradas cd'am ideias legalis· 
t as n a su~ actividade partida rIa, substimam as r e · 
g ras coaspirativas desde lui muito estabeleddas den
tr:o d o Partido, tornando· se presa facil para 0 iuimigo, 
facilitando a~s im a sua aC9a.o r epress iva contra 0 nos~ 
so Partido. E 0 caso dum camarada qu 6, s eu.do re'3-
ponsa\Tel -duma--o-rgauiza~a(} e desres-peHoooQ ':;$ in 
dic6~5es que Ihe hs',iu ;1l sido dada3 1 panidpou ac! i
vamente num t rabalho de agit2.c;ao no seu sec~o:i.- pe~ 
10 que charnou sobre si a aten<;ao d03 bufas c espi 
'fjes lo~ai3. Ao s~r criticndo pele seu cont roleiro, co· 
rno nan manifestassH illtciro reconhecimcnto da gravi · Como u -Partid~ no;; tem e,llsina.do e como l6i itn:: 
dade dest2.ja lta de, d isciplina e d:l concepyJo Iega· cado na lv.n Reuaiilo Ampliada do r.:.O$SO Co:nite ,Cen.~ 
iista que a tinha originado, foi decidid.Q cor tar te;n- tral, a mdhor forma de dMefender 0 Partido-~ ~~_ me ~ 
porAriamente os .contactos com ete. Pod€:! dizer-se l h or fcrma de de;pf;rtar a classe operaria para a, 
-que estOl med'ida. euergica tomada a tempo e\<tO!l ne~es3idade de estar . vig.ilante na defesa do seu 
maiores prejuizos ao Partido uma vez que este ca~ Partido, e 0 de3e l.lcudeamc-::tto de lutas de mas3as,' 
mar-ada passou a andar vigiado pelu policia, 6€n do~", pela P az, pete Pao e pela Demo::racia. Os Inimigns . 
preso pOlleD tempo depois. , do Partido sao os .inimlg o3 tios trabalhado;:es. Na 

Estes factos mostrarn-il0'3, em prim~iro lugar, o ' m e dida em que I) P,1.rtido 5e liguc estreitame,ntc ft~. 
ntraso politico e ideologico,em que alguns camaraclas ma,s.<::as e a~ oriente ua lutR, os i.nimigos dos traba!hJ-~ 
se enceutram relativamente abs problemas resultan~ ··dore-s au os SG:JS falsos amigos sao for~ado5- ~ des
t-es da 8gudizat;ao da l'.lta de class.es e quanta 1\ ne~ fn·~scarare!TI-sc · e a rno~trilrem a S'.itl verd(ldeira c6ra.~' 
cessidade de estarmos vigilantes do topo u base do . A<; rnassas sen ti rao tanto m.:lls neces sidad6 de det:ca .,. 
Part ido, coura<;audo~o contrll as infiltra<;oes de a :;,.dtJ-r 05 se~c~ dirigen tes d e: vaagu;.\rda qu,mfo maj!. 
.gentes do iniwigo oas SU2.S fileiras. ~.s'!.e3 sc dest:lc;:trem como 05 seus verdadeiros a~.n) . 

Estes faetos Qemonstram-llos Clue hi eam<11"ada ~; qn~ . g'Os . e orkutadore~. Reuega. ,10 '3 c inimigo; da clas3e 
nao e studam COD\7,en'iente;:nente os materia is pablica= ope~:,~\ria e do povo. taL» como Gilbe·:rto de Olivei ra, 
<do~{ pelo nosso Partido no sentido De ar.~ar to do-s Gao::iel Pedro~ Yiteira Santos, Antonino de Sousa , 

'<>2. seus milita~lY.s com :\ ·experi£~:1cia de V~clo y Par ~ .los:£! de Sons,l.. etc .. nuo consegue:n hoje ell.ganar as 
tido na lut,a cOIlt~'a a p::ovoca~ao, nao diseu~eD::' e5te ma SS<lS , porque a luta os fOl\~Ol1 a rev-dar a sua veT ~ 
problema y.:a~ ;;}.iRS organizacyoes, pen':llt in{~o a3sJ.m dadeira car a, . 
'-1uc, pelo seu l;ndo, se mantenha aberta uma po;:ta Como 0 Parti.do nos tem ensinado, como a expe
por oude a p:royocac;ao pode pe:n.etrar nas rtossas fi· rieuc-.ia nos diz a tod.o 0 mr.Hl1Cllto e como e reafir 
lei ras. mado no «1vflli t aQte~ 69 ~ <Toda a for~a e invancibifi-

Estes faetos deillonstram.nos tamb~m que 0 no';so d.3d.e do Padido resid~ m, essoncialment3, na sua liga 
Partido nao pode transiglr com faltas de d.iscipliua C;~o cada vez m3is estnS!Ha com cs-mass3s, ob tida ~,Hr" 
que se manifestem na actividade dos seus milit<l.llteS . ves dd deresB da Lnlos os Sei..l5 interes ses e aspira
Manifesta~bc3 de i ndi sciplina em materia conspi.ra~ ~5es, em dafes3 da Paz.> . 

« As celulas qe fa brica e de empresa sao a prineipe l b~se de ~oda i3 ol'ganiz(,~ao do Partido, sao a sua 
principal fort;a. E nas fbbr i,cas e empres8s q·.Je ·.se cncontrs 0 print:ipal l-:8mpo de r 'ac"u~a:-;'j en~o de novo:; 
rni!itants$ para' 0 Per Hd o_ E pa ra 0 traba!ho do Pdr~jdJ nas. fitbrk.Qs e G:n.') :~~ :;a$ in :j u,t;Yduis q:.Je os of95niza
dores do Pa rtido t€·m de vi rar todas as suas ote~95esJ pais 6 085 fabricns 19 emp i'&sas q 'J e s a e'lcontrfi 'con· 
-centrad o 0 prol etariado industrial , iJ p~rt0 !TIuis cO;·~balhta :a classe oP.,erada;». . , _ _ @ 

( ReStl)JUQOeSl 1l:a SW." Reaml3'll1 t:1m1[~~H'!da) CiES . . 
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6 o MILITAHT~ 

BIEL.HOR E IIA IS AllrLA 

o R :b A tHl A ~ .A 0 
das Comissijes de Unidade 

fGES'\ 
® Camponesa$ 

A Iv.a 'reunHio ampliada:do Co n1i te Central colocou.. 
como tarefa fundamental «para tudos os organismos 
do Partido que act uem em r~gi6es carnponesas 0 pro
blema da oTo-anizay3.o e mobIlizatyiio dos cam ponescs» 
(nesolu~6eshsobre Orgalliza~ao). SaUentou ainda que 
«as Comiss6es de Unidade camponesas sao a forUla 
natural de organizayao e mohiliza~ao das inassas eam
ponesas ua sua luta pelo Pac, pcla Terra, pera Paz.. 
e pela DemocraciaJ. . . 

As ex'periencia'5 de todas as lutas calr..ponesas 111-

dicam-nos que sbmente a organizayao per~itirit unir 
e mobilizar amplas massas campo~lesas. E essa for-· 
rna de organiza<;ao reside nas: Connss6es de Unidade,. 
nas Comis soes de Prac;a de Jornas , de rancho, aIdeia,. 
monte e..· herdade. 

~Sem a aCyao das Comiss6es. de Unidade formadas. 
e e leitas no decorrer das lut-as, uniljdo e mobilizan
do largas massas de' camponeses. assegurando a or-· 
ganizacao e . firmeza das mas sas nos embates com ()o 

fascismu e os agnhios, a maioria das lutas nao te-· 
dam side vitoriosas. Ao anaHstlr as lutas travadas. 
durante as ceifas, diz «,0 l\HHr.ante), D,u 69: <As Co
missces de Unidade ti'V'era.m urn papel dccisi vo. 
Onde elas existiram houve' lu:tas, houve vi tori as e
jornas elevadas. Onde as ' Comiss6es n1io existi~arn,. 
houye fracas lutas e nma d6bH organiza<;Ao das rnas~ 
sas e, portanto, jornas mais hal:x.as >' . . 

As experi~ncias mais r,ecentes das. l utas camponc-· 
sas confirmam, mais uma vez, a. justeza des ta c,pl'e 
cia~ao. ·Nas diversas concentra\!oes junto das Casas. 
do 1-' oYO e das autoridades fascistas, exigindo traba
lho para os camponeses d e sempregados., . on~e ~a() 
existiram Comis(.;oes Ihouve fraca moblhzar;ao dos 
campuneses dese'nl'pregados, fa l t.on firmez a e. direc
<;!ao na luta e, par isso" elas nao foram em mUltos ca
sos cornpletamente· vil.uriosas. Entretanto, na COllti

nua~ao destas. mesmas iutas , elas tornaram-s~ vito
riosas a partir do momeo.i'o em que foram iorma· 
dus Comiss6es de U llidade Ugadns as massas, 0 que 
garalltiu uma maior unidade e. firmeza na luta. 

Na maioria das vezes, as Comissoes de Un idade 
camponesas sao farmadas no dec-orrer das lutas e~ 
terminadas estas, as Comissoes clissolvem-se. ]sto 
representa uma grave defidencia que fliuda nao 
saubernos eHminar . Sabemos que nao e f:icil manter 

~durant ~ largo tempo uma Corn£ssao ,J?-um rancho, da
do que gerairuente e'ss~ rancho se ulssolve logo que 
Hrrmina fl.! 'a trabalho. Contudo, e possivel e e de vi~ 
ta l importancia mauter Com~ssoes q.e Unidade perm a
n(entemente organi;za<qias em t odas as Prayas de ,Tor
nas, aldeias, montes e herdades e, em cada rancho 
formad0. formar uma- Comissao. 

Scm Comissoes permanentes nac podeni haver Iu
ta5 perlllanentes e a falta de continuidade na lnta 
faz muitas vezes dimin uir as vitorias conquistadas. 
Os campolle-ses de Pias, Vale de Vargo e Aldeia 
Nova e outras regi6es cOllquistaram importantes vi~ 
tarins C'Jn1 as greves nas ceifas dos dais ultimos anos, 
pois as jornas subiram a mais do dobro. IVIas, por . 
que 2.fr,Ollxc;ram a sua l ~ta e dissolve.A.am as SU~~ <:;0-
miss5e's logo que termlIlaram as celias, os agranos 
pudetam novamente impor jornas de fome. Os ca~ 
poneses dOl regiao de Mon temar, no anD p<1.ssado, h~ 
zcram constantes COllcentrayoes, invadiram a Camara 
MU1!icioal e cbtiveram trabalha para todos os descrn
nrebados) 0 que foi uma importante vitoria . .l-'urem, 
iogo a seguir, dissolveram a Comissi'io de Unidade 
que cOllduz·ill todd a luta e, passadas uma ou duas 

'P<>T MHO 

~emana5, estavam de novo desempregados. 
Tornar permanentcs as Comiss6es de Unid.:tde e~ 

-pais, de importancia fundam,ental, pois somellte a 
.organizac;ao das massas permitira assegurar a conti
ul1idade das lutas e das vitorias. Mas , para que pos
samas tarnar permanelltcs as Comissoes de U nidade 
.camponesas,6 esseucial que elas sejam oIganismos 
'vivos em estreita e continua liga-<;ao com as massas 

on de quer que actuem, na Prac;a de ].ornas , 110 ran
-cho, na herdade, no monte ou aldeia . .E tarefa das Co
miss6es discutir regularmellte com as mass as as suas 
reivjndica~oes imediatas, assentar na jorua a exigir 
junto dos agrarios: como e oude crganizar uma COll

centra\'ao, ex igindo trabalho au pao, como oriental' 
.a luta par urn melhoramento locd , a luta contra a 
repressao e pela libcrtc\€;5.o dum companheiro que foi 
:pre so .. a solid.ariedade a prestar a utO camponcs do
ente. E t~ refa das Comissoes mobilizar as massas 
para irem para as Casas do Po vo e Pruyas de Tor,· 
aas e ai realizar amplas reuni6es de massas, discu 
tindo as r eivilldicay5es dos camp Ollcses, como 0 iu
dica a rica experi eucia da luta das ccifas, em que 
:se realizar arn reunioes c.;)m. centcnas de camponeses 
para asscntar na jorna ;). exigir aos agrarjos, reuni~ 
.Qes q ue foram urn fact(} 'r decisivo no d esenca~ 
.J.eamelltt> das ,gI eve..s e .!las vi tori as obti das . ----

Todas.as C'omissoe-s fornlad':-l-sJ \s e..s_c.ondidas .... <ias 
m:l.ssas .!'ilio organismos sem vida- e estfio condena~ 
<las a desaparecer, alem de que cOllstituem urn alva 
facil pal a a repressao fascista, precisamente porque 

. .actuam sem 0 apoio das massas. l\1as as Comiss6es 
·de Un id ade tornar -se · ao permanentes e estarao scm· 
pre dcfcndidas , ·se forem organismos vivos, sempre 
·e sempre estreitamente li gados as rnas sas, pais a 
ac~ao mass i va destas oLriga a rcpressao fascista a 
recuar. As Comissoes de Un idade so Doderao ser 
urn factor decisive na condu<;:ao das lutas, 56 pode . 
rao ell m prir a sua missao, se fore;n formadas com 0 
conhecimento e 0 apoio das massas. 

Na l.ocaiidade X, os camaradas do nosso Partido au
,aaram a conv idar is oladamente, varios camponeses pa· 
Ta formarem uma comissao. Entretanto, noutra loca
lidade, no decorrer duma concentracao de dezenas 
d~ camponeses, urn deles perguntou quem queria fa
zer parte duma Comissao . No primeiro excmplo, da
da a forma como as nOS$OS camaradas actuaram, isto 
e, as escondidas, quase todQS rejeitaram fazer parte 
da C?rni':,sao. Porem, no segundo exemplo , i s to 6, 
em h ga('uo com as ma5sa s , todos as cnmponeses res· 
pondenlm que q ueriam p!!rtencer i\ C0111issao . 

Este l~ltimo exemp16 indica·nos a forma justa e 
acertada de formar uma Corn issao, pois ela so sera 
v erdadeiramente uma Cornls:sao de Uuidade se ti
vcr 0 apoio das massas~ se tiver uma am pia cons
t itu l\,ao e nunca 3 au 4 camponeses apenas como Sl1 -

cede com f r equencia. As Comiss5es 56 serao verda
deiramente de Unidade se forem , constituidas par 
campones es combativos e Ennes, sem olhar as c ou
vicr;6es politicas ou religiosas de cada urn, c se ti~ 
verem a participac;ao das muiheres, pais a aq'ao das 
rnulheres tornani. mais ampla a iuta e mai s firme c:i 
unidade. 

A eIperiencia _tambem indica que, para ~ o desen
volvimento e condu\,ao firme de certas lutas. nome· 
a~am:llte q~~ndp a lut~ adquire formas superio'res, 
nao saG suhClentes as forma ~ vulgares de organ i za~ 
c;ao das massas. Quando hd form as superiores de 
luta, imp(iern-se iormas superiore,'!! de organiza'Yao. 

a 
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o MILITAHTE 

Em eertos . chSbs a Illta \~Ii1 exIgi do a cd~,,,o de Co
mities de -Greve c, ilontros casas, a criac;~o de Com is
sacs de Un idade que org-anizemJ mobili t!e "m e ' or i
cntem a luta, nao , uuma aldeia ou het-dade , mas sim 
em toda uma ,regia o . Cons idenurios urn exeroplo. 

Foi sob a ac<;ao das varias Comissoes de Unidade, 
C<l'i:ftdas em Pias, Vale de Vargo e Ald~ia .Nuva, que 
foi ,lpossivel tlesencadear a greve durante as ceifas. 
1\1a5, apesar disso, nao houve qualqu~r coordena<;3.o 
entre as C omissoes das tres localiciades. +,0 cntanto, 
a situac;ao e as perspectivas d a luta exigiam que ti
vesse sido criada uma comis~fto que coordenasse a 
luta nas tres localidades e q ue-' fizt!sse esforyos (que 
nao foram feitos), para atrair a greve os cam pone
neses doutras loca lidades pn)xi mas c, nOITlcadarnen
te, Serpa, Moura e Amar~lej2. .. Se tal tivesse aC0!l 

tecido , outros milhares de cahlp011eses terilam stdo 
atraidos a luta, 0 que tornaria a vrt6rth maiJs segu
ra e mais ampla. 

COils:deremos ,outro exemplo. A j{t citada IU,tn dos 
camponeses de Montemor, por Trabalho' ou Pa?, m g,
bilizou campnneses das h~rdades e fazendas. de I'1on .. 
temor, l\lo1nhos d.a Ana e Sao Hornit'o:, f 04,a 
a luta foi conduzida par um a un ica C1)Iilissao 
e nao fo ra:.n criadas quaisguer outras. Comissoes. 
Contudo, a luta e'ilgia a cria\=ao de comiSsoes em v~
rias aldeias, montes e:.' herdades da re.;iuo e a 0'1a
<;ao duma Comissao que"'" coordeoasse e conduzisse 
a luta de todas as Comiss6es formada~s Oil a formar 
em toda a regiao. 5e isso ti\,.cssc aconteeido, a luta 
teria s ido mais larga, t e ria m sido mobilizados ce).l
te't)as doutros camponeses doutras alde ias ~ localida, 
de'S que tambem se encontravam desemprcgados , 
rifas que n ao foratit atraidos a luta e; nomeada mente, 
d~~ Torre da Gadaiiha, Barrandi:o ~ ta l vez mesmo Es-

NO 

Para 'S n5s , c'6fu unislas, a morat nao e uma questao 
a' p.srte,· uma qdesla o partic ula r ou uma idei3 abjtrac
ta, fora do telllpo, d o maio e da vida. 

Nao hit moral acima das classes e cada conjunto 
de regras marais e' func;ao e arma da s classes e.n lu
ta o A nossa moral e ·a moral do proleta J'iado, a mo
ral dos o primi dos e explorados pela burgu c::s :a reac
cionaria e traidcra. C ontudo, pQfque a. nossa m:1ral 
e a moral duma classe asce ndcn'~·b, dU.11a classe c ·jjos 
interess es se identifi cam com os da meio r ia esmaga· 
dOTa d e na<;ao, bem co mo com a /uta peJa l i bzr~a9a:::> 
do homem no mu ndo inteiro, n63 , co;nunistas, te n:)S 
de ter a consciencia de que a nos-sa mo raJ e u:nd 
moral de tipo superior. E e-o, precisamente , po rque , 
ao aceitarmos com todu a coragem fls ica e moral} os 
sa crific ios que a lula pela vitoria do prolelariado im· 
poe, estamos com os olnos postos no mais \ b elo ft1tu
ro para toda~ a humanidade. 

Aqueles homens e mulheres comunistas q ue sa [ur
lam ao cumprimento da moral da c las se opera ria, es· 
lao servindo a bu rguesia e a sua CBusa : a gu erra; a 
ex plorac;ao 'e a opressao. Nao ha, po is, uma tereei,' 
ra aliernativa: o u se aceita e segue () morai proleta· 
ria, O'J sa seg ue e serve objectivamen te a b 'Jrguesia. 
Esta a razeD por qua, to mando a' alta burguesia d::> 
m:.lndo intei ro consciencia. desta realidade, esta, nes
fe r:1':)mento decisivo da luta, d e)encadadndo a m3 is 
mO;'1struosa e infame campsnha d esagregat:5r ia at~ he
ie levad" a cabo_ 0 .exemplo ma;s fr isa nte d e tal 
campanha e it intensa propaganda, atra ves dil r"Cli'o, 

co ural e S. Ct'igtovtfq. Se ii.5s1m foss~, a Iuta fer ia si.: 
do ainda mais firrne e unida e teria ~arantido mui
to mnis rapidamente a vitoria, pais n ao hi nada que' 
o fas d s mo e os agnirios ma is temam do que a ac
<;5.0 unida e massiva das massas. , 
~omente as llecessidades impostas pelo ,dese n vo! , 

virncnto e caracteristicas da luta nos deve oriental' 
na cria\!ao destas e outras form as de orgallizac;a·o. E,. 
quan do tal necessidade se imp5e, llao qevemos hesi
tar un cria.;ao de Ccmisso c 3 de Un idade que ccorde, 
nem c conduzam, s imul taneamentc, a luta das Co· 
rnissoes formadas au a formar, nas y,i rias Pra~as de 
Jornas, aldeias, montes , herdades e ranchos duma 
detenninada regiao. 0 nosso Partido deve esfon;ar
se por dar as comissoes de Unidade camponesas 
uma fUDyao orgAnica, procurnndo organizar as mas 
sas para as lutas em curse, para a& lutas a desen '" 
cadear, para as lutas imediatas e futuras. As Comis
soes de Unidade devem esfor\!ar-se por organizar a 
luta nas alde ias e localidades com rnenores ex peri
eucias e tradi\!oes de luta, fazendo deslocar ai grt!
p,e.; de camponeses com a preocupa<;ao de criar Co
mis55et;"~ de Unidadc e atrair a l uta os cam poneses 
dC5!:7,Q.S localidades e a l deias. 

Devemos compreellder que decretar ou improvi
s,\r lutas significa sujeitar as massas a todos os pe, 
rigas . Nao basta d esencadear lutas, e necessario or
gauiza -las. Para tor-nar vitoriosas, as lutas rle ma5~ 
sas, e essencial o r ganiza-Ias e eriar organisIDos 
que conduzam as massas des de 0 fnicio da luta ate 

I a s ua vitoria fipal. E esses orgaDi~mos sao a s C o-
missoes d e Unidade campol1csas ,quc constitueru uma. 
potente arma para, desellcadear e conduzir ac<;5es de 
Illassas, PJ}ra unir e mobilizar vastas massas de 
camponeses . 

' --
MORAIS 

PARTIDO 
por 

da imprens6, cinema e outros poderosos meios de CO ~ 
mUniC3 yaO, do <modo de vida americano), com os 
seus corolarios de depravac;ao sexual, de embruteci 
men to m ~nt(fl , de co!o mopolitism o, ou seia, de passi. 
vida de perante a d omina ya o imperia i'sta estrangeira , 
de odic ra~ialt d e servilismo perante as classes d()mi
nan :es, etc., etc. . Estes sao as pectos da moral da 
giande burguesia, onde fazem escola 0 cinismo, a 
dupljcidade, 8 mistificac;ao, a orgia, 0 adulterio e to
das as taras sexuais , 0 defroudamenlo dos bens pu
blicuS, a burla, 0 servilismo perante o s americanos, 
2}C. , e tc .. Tal moral serve-Ihe como ar ma, nao 56 
na medi du em que sa nciona os meios de luta mais co
bardes e canalhas q~e ela utiliza, como ai nda na me · 
dida em que consegue infiltrar teis ideias de corruR
~ao , abdieac;:ao e trai c;:a o a Pa tria no seio das massas 
popu la res, da classe operar ia e ate do nosso Par ti do·. 

A nos, comu nistas, cabe 0 honroso e patriotic:o pa'
pel de vanguarda n a luta c ontra to das as tentativas 
de co rrup9ao do caracter do nosso Pava. Per isso, 
a pesar da pureza mo ral que tern caracterizado a vJ~ 
da dos miiHa nte5 do nosso Partido, te:nos de ~edq
brar de vig ilancia , pois nem a titu lo excepciona l po· 
demos per mit;r que n~ seio do n::>S50 Parrid o se ve
rifiq ue a pi 8se'nca de pessoas de b3ixa mo ral , isro e, 
de moral anti -pr:o letaria, ou simp!esmente du bia. 

Ora, a verdade e que nem sempre ~emos side s u
ficieil temente vigilante s, prontos e e,1arg ic os no corn 
bate, a f?ltas de p oue:> elevad5 moral , ' 

Assim, tem havido hom ens e mulhere, que se von -
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8 , 0 MILIT ,AHUl 

dem 30 in i~ i9 0 de dasse, traiem 0 no!'iSO ParlidoJ 
q uer na pOll CIa, prestando d€'c!ara~ 5IEs, quer (5 [0:'8, 
~!:fors:a,r.'do. - $e per orglHlirar a pr.ovccac;50 e a dc-so
gn:rgac;eo orgfinicu do Partido . E evidcn te que lois 
homens (J rr:ulh,eres neo t€~m a no~~o do hanre ou oi
gnidade; !BO in',migc~ figUOBis c irreconci!i<3yt::is do 
nesso Particlo ti como ttl d eveln ser tratsoos. Hil , 
con !udo, memcr'os do nosso ParHdo que tao ~6 n~o 
odeiam tal gente' /co.mo 0 Eimor 00 Partldo irr.poe, c'o
rno Binda obicctiva,mente a desculpam, n~o fcrr.cnGo 
para eom ell) urn.:'! al'itude ~.nergica ,6 de lImplo d\1.s~ 
[{)aSCnr5IT!Snto iunlo des m8!sas. '(ai.:i camar udc: s d60, 
assim , rnostras de pou,co elevad(l moral f.:rolet5ria, 
pail que us amh.::;;:d8zinhas' p~ssocis s!o ir-compo l:veb 
CO~ 0 esplrito de Partido. 

Jd hgUV(i cesos de r Cl;bo de dinheirc do PerHco. 
S~ndo sagrado 0 din~:aj .. o do no~so ,Pa rildo, r.f;opo
d-:; haver GlIal~uej' razao para e pratica d~ t&o cdml~ 
n050~ 6ctO;;. E evidente que as p€·ssoas que 05 pr'a
tic6m ~sl"a.9 moraJrnonre corrompidas e tri)osfOrmerBm. 
-.s~, ass i ~Tb em agentos do inimigo , portanlo, _ em ini· 
migos do Partido. Ha, conl'udo, (Tll:,plbros du nos~o 
Partido que, dando-se ares de pessocs (compreensi
\'es~ , r.ao !'omam uma posi~[Jo firrne frente u tRis 9<'1-
lunes, rova1ando, 8!si-m, as 51.:.95 tnco~preen~(1eS pe
qnlno·burglH~~a~l alhe:i.::s il.9 pcrHdo da class~ ope q'3ria 
H~ homlln, e mulheres ql'E>, sondo mcmbrcs do 

nossa Partido, farnam peron~e zuas familias r e pnrlieu :" 
larmente iun~o de suas ~ornp8nhcjras e comp~nhekos, 
p05j~OtlS ifliust6S, qu~r nao se osfon;aodo por at,ri!ir 
'sis pessoes a nossa luta, ",quer , 0 que e IT:.uHc pi0r, 
submetendo-,!;e ~ .pass~¥idi:de que teis pesso 035 prehsn
dem imp6r-ihes. E. evidcn~e que os c.amarad as qut) se 
encontrorn nestas drcunstancias 0s taQ sendo ir.coisrcn; 
I, .. " tem de reclifies, 0 sau modo ,,~ preceder, E 
evidente q Uf.! tais ioeias 'de Clbclic~S;:50 sao incompQti ~ 
veis com a ~orsgemJ' abnegar;Bo e fidelidcd2 ao Par
tido, qualidades eslas indispansilvois a Gu~lquer mili. 
tants. 

Kii mulheres e homen, 'que, julgando. se Pfogressi· 
vos, fazem, contudo, uma vida sexual in.~pmp.6tivel 
com a in~ejre7.a morsl dum c omunlst~, Outro:. ' ;': ~\:-er 
sando membros do nosso Partido, cOl)letem n,"ste as · 
peeto graves fallas, inelignss dj'l pureze qol"heviqus 
qua tt'nine nos rec;omendo u. E. ev iden te qu';! Ul"'AS 
'f OUTRAS PESSOAS ~E DEIXARAM CORp,O,\A,PER 
PElOS vlclOS DA BURGUESIA. Os homens comu· 
ni .s tas 112:0 sao sUl=?er-homens, sao homens que tomo 
todos os outros tern necessidades G~e ho nradamente 
tern direito a -se Hsfazer. Mas l neste como em rodos cs 
aspectos, os comunistas ~50 homens que tem do dar 
o exe:nplo a lodos os homens. 

H6 camaradas qu~, mardi da sua pouca fcr~i3 do 
vontad e e qUlilse semprc dc ixlindo-se- arrasrar por fr~
gels il usoes de fellcida de _bui'gue~", CRIAM A 51 
PR6PRIOS 51TUACOES V "O DlflCEIS E MOSiRAM 

I TANT~ INC APAC!DA DE PARA RESOLVER TAIS 51· 
TUACOES, QUE, MAIS TARDE OU MAIS CEDO, 

~ A SUA COMBAl1YJ.Q.ACt;: Vf.M, <;., V IRTUDE DAS 
Ctim:l'l't;orS\1Ol, CIUARAM, A DIMINOIR. Ei'es 
deixam, assim, de comribulrparaafU a t6nTo~quan -

10 Cl Parlitlo esla n o dire ilo de Ihes exigir. Dificullan· 
do a ~ua pr6~ria vida, estao dificuUando 8 realiz8c;ao 
OBi sues hHl!'fas de ccmunis~C1:;. Tais camaredas preci 
~ er.; ser ·aiudado5 no sentido de compreenderem de 
tac!'o que, para um verdadeiro cornunista, tudo se fem ! 
de rosotver em (un;80 das nece·s~idad~s co no~!o 
Psr~ico e n~o para saliffa-;ao propria. 

Ha membios do nesso ParH do que suo presunc;csoJ, 
veidcscs e gostam d e (Iou nas vis~as. ~ ev:dc::nta que 
tais c:t'Jmartldas nao podem rti·alizo f na sea 8C(J80 quo
Hdi".:na a madestia proleMria l concii~ao estonclal dum 
ccft1 lInis!a. Tais camarad as ,precisam ser reeducadcs 
e tern de expulsar de si e,les el cfeilo. burgueses. A 
nao proced<S!ram assim .. podem paS!iir a sarv;r 'de mii~ 
leria prima a provocac;ao ou a impedi r a descoberta 
de p rov()cD dores . Tais can-:aradas, com a sua sufid· 
enciD , stio castraderes de luI", [ TRANSPORTAM 
PARA 0 PARTIDO C ONCEPCOES Ai'iTI- PROLE-
TARIAS. ' 

Ha hom ens , mulh6res e ~ovens que tern cometido 
faitas reveladoras de pouco elevada moral comunista 
e que lern qUElrido e ,abido reabilitar·se. Deve mo. 
animai tOd6 a re~u pel'a{:ao meral ; ma3 , a inda que nao 
df.v.amos prcnder O~ peSS09S 60S seus err os passadQs{ 
nao pod emos nem deVetn9S esquecer teis arras. E 
i U$to que tenhamos plena confion~a nos honlens e 
,fOulheres do nossa Partid o, mas ~nf;o e menos j'U!to 
que eX'9rvamos urna con Hn lJa vigilancia de un:; sabra 
..p5 (wlros fJ: sabre p. ~ ~. A confjar1ca n50 des· 
ca r li) e yjgi!an la, an ~m~ 
- Cm.hijtendo impieddGc:~nt€ e sisterr,Hicamente to· 

do 0 des'/io a mon)1 da c!aiise opera r io quo en~ro nos 
ou no seio da qualquci' movkn~nio progrcssivo sa va· ~ 
ritique J para 0 que e indispensavel u.fT. born' e co nH- Ii 
nu c usc de critica e auto.crinca, estamos danao urn 
pG!So fundamanlal na ele[llsa de inleg ridede mo ral do 
nosso 'Pavo, con fra todes as ideias d issolventes, C O f 
ru ptas Q de frait;ao nacionai que, por intermedio de 
ideologics co mo a do (modo de vi da ameri cano), 
pre-tend em infiltrar·se no nCSSQ pais. DasmascBrer 90S 
c1hos d e lod" a genl" si mples e honesta lais ideo.lq. 
§i.as infames, e outra terafa e qua t~mos de mC'ier 
omh:"i7'l COP.I redobrado Vigol. _ ~.~ 

Ssn!t na med ida en1 q ue os principios enunciodos 1 
I)es:es pontos servirem de basoe de orico,tst;:ao IS do I 
dis cu.s sao em todos os ol'gan'ismo'S do Partido, que S8 
elevara 0 seu nivel ideologico e s e eleva:-a 0 nivol 
ideol6gico e pqlltico dos seus mambros. ' 

Como disse Alvaro Cunhal, <0 nosso Partido nao 
e apcnas> uma escoia de formacao poliHca como tam
bern uma e:;cofa de rorma~ao de caracter). Assi m Cf 
tern side e e efec!ivam'E!n te>. E e (oriando-nos e edu
c;:ando lode 0 nossa Partido nos exemplos de "liIi~a n -
tl'!-S incc rrupHvei3 como Bento Gon;;:alves, A lvaro 
Cunha!, Militao Ribeiro e- tantos e "ant os ma_is, que n6s 
criaremo. urn Parlido onde s6 ha is AI3NEGAC;:AO 
nn defesa dos inreres~es do proldarfado G das clas · 
ses oprimidas em geral, na de;esa de Paz, na defe~a ~ 
dos i"t"r~sses do nosso pais, . FIDELIDADE ' .ilimitada 
80 n0550 Partido e 0 Grande , Pa triil do Socialismo, 
flRMEZA ~ , intransig0ncia frente ao inimigo ele 'das · 
se, MODESTIA! 

Ii: Em nenhumas conciiQ 5es um bom Auxflio,intlividllal pode substituir corn va,1tagem', para 0 pro
IIresso dOG quadros, '0 tmbalho num organ;smo colectiv0. 0 trabalho individ\'ial cria tlluitas ve' 
:zeR 1'105 mi1it::tntes uma ideia de suficienci a" radica no sen espirito Fl ideia de que s~o lustas con 
~!g nBs, formas errad3s de 8 ~;t ua 9a.o , conduz os militantes a lIma ac;:;ao des controlada , e (quantas 
,"'V" S, camarada'S) alime nta-lhes a ide ia de c hefin e de indisciplina, Q traBalho colectivo e urna 
'" __ ~idade em todo 0 110880 Partido .J)Qra 0 deseUllOlvirnento dqs (lua.dtQ.s» . -
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