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pub liea ~iio !eo riea e de informa:;iio dos Partidos Comu nistas e Operarios) 

Os recentes acontecimentos politicos em Portugal 
chamaram no vamente a ate11<;8.0 para este pais 

ollde l'e in a 0 fascis mo. Ha 35 anos ja qu e 0 povo 
portug lH';s vive ptivado de todas as liberdades, com 
o mais baixo nivel de vida da Europa, COilstante
ment e snjeito ~tS pe rsegui<;oes e ao terror das 111 a 
tilhas pol iciais, fortemente armadas e a<; uladas 
pOl' Salazrrr ; 35 anos em que 0 terror fascis ta se 
este:1den as w.sbs col6nias portuguesas, agra'ian
do a jll tragica situa<;ao dos povos submetidos a 
escravidao colonial. Os recentes acontecimentos 
confi rmam qu e «alguma coisa de no vo se passa 
em Portugal» ~ que, conforme proelama 0 mani
fest ,) do Conde Central do Partido Cornun ista 
Portugues, « 0 regime de Salazar atravessa a mais 
grave crise da sua hist6ria >. 

A l iberfa~ao d e Goa, comec;:o do 
pm do c o!onialismo salazarista 

Co m a liberta<;:ao de Goa, Damao e Diu, come<;ou 
o desabar do <imperio Colonial Portugues» . Uma 
tal evo lu<;ao afecta profundamente a estab ilidade 
eco n()[nica e pCllitica do regime fasci sta de Salazar 
e cr ia-lhe clesde ja graves dificuldades. A ditadllra 
ffl,sc'.sta. e a ditaclll ra duma duzia de grnpos mono· 
poii stas portugueses que, associados a o imperia
Esm o est rangeiro, exploram, ao mesmo tempo, 0 
pYIO portu gu2s e 03 povos das co16nias portu gue
sets. Nn, c Cl ndi r; 023 presentes, para os monopoiis tas 
que do min Hm 0 povo portugu2s, a percia clos s u
pe riu cros co:olliais represen t ~1ria unl se r io golpe. 
Sc <,.nrc; dis 3~) nao Fosse derli.lba da, a ditaclure. 
faSc l;; ta nil ) poderia sobrevi\'cr a Eberta(:ao das 
co16nias porluguesas que criar{l novas condi<;oes 
para !ntas de massas populares. A Jiquida<;ao do 

«Imperio Colonial Portugues> , como r esultado des 
sas lutas de massas arrastaria na sua queda 0 apo
d recido regim e de Salazar. 

Cnmpreende-se por isso que, rerante a derrota 
na india, Salazar se 1130 mostre dis posta a rever a 
sua polftjca colonia l. LOl1ge disso, Salazar e as 
s aiazaristas dize111 que 0 seu fracasso em Goa se 
deve ao facto de os Estados Unidos e a 111 g1aterra, 
par « il11previ(li~ncia» ou «ingratidao », tlao t eren! 
querido ajuda-los. A verdade e que os Estados 
Unidos e a In:;l1aterra fize ra m tudo para que os 
coionia li stas saJazaristas se 111 3ntivessel11 em Goa. 
Se mais nao fizeram nao e porq ue nao tenhmn 
queri do, mas apenas pOl-que, com a achwl correi2,
y8.0 de for <;as no mundo de hoje, l11ais nao puder:mL 

Salaza r continua a contar co rn as promessas de 
ajuda dos Estadcs Unidos e da lng!aterra e tucl.o 
quanta disse no seu discurso de 3 de Janei ro sobre 
a eventual saida ela NATO e a reconsiderayao da 
« a lian <;:a in glesa» sao simples fanfarronadas. S ala, 
zar sabe bem que, sem 0 apoio dos S'2llS patroes 
anglo-americanos, ha multo t eria s ido expulso do 
poder, sabe que esse apyio e para ele uma questao 
de vida ou de 1110rte. E apenas CO I11 fun darnento 
nurn aroio milita r directo clos Estados Uniclos no 
Oriente que a1'ir111a nao r~conheoer que 0 dom inio 
coloniajista portu gues ne. India t erminou para se111-
pre. Os orado res saJ.azGristas vociferam: «Voltare
mos a Goa !, . Para anim ar tais pIanos Salazar aca
ba de elabol'ar um projecto de lei que eria em Lis
boa tllll cioverno « 110 exilio» do « Estado P ortu-
gues da f~dia" . . . -.. 

Salazar ins iste e.iTI Ci tt erer abafar COin 0 terror e 
a guerra 0 1110vi li1enlo' e rn uncipador das ontra::; cc -
16rlias portuguesas. COnIO to do ::; os clem agogos de
pois de uma derrota, ve. ng!oria- se de uma forc;:a que 
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hao tent "Pol' t enla ii parte na Africa (dec1arott ao tria» e perseguic;oes a todos' os qtie se oporiharn ii. 
«Figat"o», ern fiI1s de Dezel1l bro) possuimos meios stia pdlitica fOl'am porem bastarites para con.seguF 
poderosos de l u~a . Quem quer que nos ataqlle re~ "10. ,Ao contrMio; No seio da prClpfia ca rria rilha 
cebeni dols . POl' cada . gaJre que nos vibrar» , 0 .governante acentlla-se as contradic;oes e divefgen : 
mesmo afl1:nlEl.fH e rn r l:! lat;.E!o a Goa e entretanto, cias evidencie.das na «revolta » do ministro da De~ 
apesar de tim e§fdrC;d .rdilitar de longos arios, la fesa e do!; altos comundos em p~inCipios de 1961. 
ficaram prisioneiros alguns milhares de soldados 0 desertvolvirn ento da luta libertado ra nas colCl~ 
depois de um a clerrota sofrida qllase sem combate. nia i':, a politica de terror e de guerra cle Salazar e 

Aroda da hist6ria nao para. A derrota de Sala- agora a estrondosa derrota de Goa, tornam aincla 
zar em Goa implllsiona por um laclo 0 movimento maior d isolamento de Salazar e estreitam aincla 
libertador nas outras colClnias portuguesas, da por mais as suas bases de apdio; Em vez da «uniclade 
outro lado nova forc;a a luta clo povo portugues nacional» em lorno de Salazar (como Salazar pre
co ntra a ditadura fascis ta. tenclia) assistimos ao a: largamen to e reforc;o da 

o ])0'10 porttigues, que se tem oposto com energia unidade naciOnal contra a ditadura fascista. 
a politi ca colonia!ista de Saiazar, acusa Salazar e A uniclacle das forcas cIa Oposic;ao e hoje um clos 
os seus patroes 8' nglo "americano~ da NATO pelas factores rnais positivos para 0 desen volvimento do 
perdas de vidas de soldadas em Goa e em Angola, mov'im ento dem ocr:!itico. Todas as fo rc;as se en
pelas priva(;oes e mis'erias impo :S'fas ao povo por- Conham unidas em torno cla Junta Patri6tica, on
tugues para custear os gastos mili 'fafes. 0 povo de estao representados os prin cipais sectores da 
portllr,(ues, que luts. pcla verdadeira in aependencia Oposic;ao. 0 objectivo comum fundamental 6 0 der
de Portugal contra 0 dominio hoje existente do ru bamento da ditadura fascista, a instaura<; So clas 

. imperialismo anglo-americano, tem razao para fes- liberdctdes democnlt icas e a realiz,wao (1(~ e!cieoes 
t ejar a libertac;ao do povo irmao de Goa, Damao iivres para uma Assembleia CO l1s tituin'le. 
e Diu. Os patriotas portugueses sao [iqueles que A acc;ao politica desenvo ,ve-se em lutas pa, ciais, 
reconhecem aos povos das colonias portuguesas 0 entre as quais a luta contra a polJtica coionirJista 
direito El riberdade e a independe ncia. E negando de Salazar ganha dia a dia maio r 1'21evo. Se 6 certo 
esse direito, levanclo a cabo uma explorac;ao es- existirem diferenc;as de opin iao entre as vari8.s 
c1a\lagista e 0 exte rminio cruel dos povos coloni - correntes democraticas quanta ao problema co lo
Ei3, Salazar est6, 1130 SCl sacrifical1clo muitas vidas nial, se e certo que nem todos os s ectores da Opo
numa gue rra criminosa, como esta agravanclo ao sieao te rn a posi<;ao do Partido Comunista, que 
extre mo a situa.;:ao das classes trabal11adoras e de defende insistentemente 0 di reito dos povos clas 
todas as cCl111adas nao monopolistas da popula~Jao, colClnias portuguesas it completa e imediata inde
esta reforc;ando Cl dependencia de Portugal ao irn- pendencia, nao emenDs certo que todos os secto
p"rblismo, esta arn~stan do Portugal (C0I110 0 Par- res da Oposic;ao se opoem it politica de terror e 
tielO Comunista Portugues vezes 8em conta tem cle guerra nas colClnias e q t'ic"aideia da auto -deter 
insistido) para um verdadeiro desastre nacional. minac;ao ganha dia a di a novos adeptos. Cada dia 
S::,'azar revela-se, mais claramente que nunca, co- se reduz 0 numero ja restrito de portugueses que 
ma um verdadeiro traidor a patria portuguesa. apoia a politica de Salazar. 

Dc,! 0 ula rgamento da frente ant j·salazarista a A resistencia contra a politica colonial de Sala-
';ccro res cada vez mais amplos da pOPU'Heao e a zar tem vindo a intensificar-se de ano para ano. 
i(, nti l'icueilo do movimento contra a ditadura fas - Em atitudes corajosas, que na maior parte dos ca
ci',ifl como um vercladeiro movimento de tocla a sos 111es tem custado a liberdacle, numerosos diri-
11, .. ,1,., .. , 0 pela liberdacle e indepenclencia cle Portu~iaL ge ntes da oposi<;:ao tern man ifestado publicalTiente 
E,n nenhulll aspecfo mai~~ clar'am'ente que em rel:I- 0 seu desacordo. Defrontando uma repress,3o feroz, 
~uo (10 p;-obien-{a das co16;nias portuguesas, as fo r- as nlassas populares) enl numerosas Inanifest8.<;oes, 
('H~-j c: erTlocnlticas' portuigLresas e, na·sua vangnarda, protesturn con tra a gl..lerra de i'\n'g()la, contra 0 
o ni dido Comunista, regelam a natureza patr iCltica embarqlle dos soldados e pel0 regree'so dos expe
(hi e:;a actmu;:ao. dicionarios. POI' todo 0 pais, dia a dia; sao clistri -

c.~ progressos do mO'vimento !ibertaclor das buiclas muitas elezenas de milhares'de manifestos e 
c ' )[(!l:i as po rtugllesas marcha a par' com os do tarjetas. As palavras laneadas 1'elo Partido Comu
fliO :, ,:l ento democratico portugltes, Os do is em nista « Nem mais um solda clo ,para as colonias 1 », 

C()1,:l1nto fazern antever 0 dia da~ qut;"da final da « Que 0 povo se recuse a pagar os gastos da guer
,[it,Hlura fascista. ra!» encontram proful1\io eco nas vastas camaias 

o peve e os so!dados 
contra a guerra de Ango la 

C unt3va Salazar qlHt a s ituac;ao nas colClnias 111e 
pcrrmti ria consiiiuir a sua volta uma a mpla «frente 
1lflCl,or:al») com 0 objectivo da defesa da «integri 
"LiCk ,ea patria ". Nem uma histerica propaganda 
clwuvi nista, nem a acusac;ao de ({ traidores a pa-

da populac;ao. , . 
A politica de guc-h<i'de Salazar, para a qual sao 

confessadamente destin ados no orc;qn1ento .do Es
taclo para 1962 mais· cle 40 por centb das receitas 
publicas, constitui um farela inco mpo rflivel para a 
econornia dum pais subdesenvolvido como Portu 
gal. Salazar procura obrigar os trabalhadores e as 
classes medias a pagar os gastos de tal politica, 
atraves de novos e pesados impostos, de novos des-
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contos nos salari 03, de elias e horas de trabalho 
gratLlito, do aumcnto dos prec;os dos produtos ali 
rnen ticios, das bebidas e dos transportes , da desci
da clos s2,ldrios reais, de subscri<;: ees obtidas sob 
coacc;ao e ameac; as. 

o dia 10 de Junho, fesb nacional que 0 governo 
procurou transfonnar numa jornada de contribui 
<;:ao para a guerra de Angola, ficou assinalado co '· 
mo Ulna g rande jornada de luta contra a politic" 
coloi1:al de Salazar. A resistencia foi gera!. Nas 
gran des co mo nas pequenas empresas, os operarios 
recusaram -se a tmbalhar. Os 5.000 pescadores de 
N\ato0inhos negara rl1 -s'2 a sai r para 0 l1lar. CO!TIO 
Salazar tivesse decretado Clue as receitas dos cinc
mus, tcatros e recontros ' de futebol reverteriam 
nesse dia, corno depols ern 27 de Ai~osto, para as 
des pcsas de guerra, por to do 0 pais as casas ele cs
pect{lculos e as canlpos de jo?~os fiCar a!11 vazios . .. 

Pelas fo rmas rnms diversas, 0 povo pcrtugues 
recusa-se a pagar os ~lasto s miiita res. Em num ero 
sas fabricas c: elnpresas, os operarios, apesar das 
am eat;as, dos despedim en tos e des pr isees, recu
sam-5e a traba!har «voluntaria e gratuitamente » ou 
a subscreve r os peclit6ri os fasc!stas . A resistencia 

' con tra 0 pagamento do impasto de guerra sobre as 
bebidas eo t abaco mani festoa-se numa t ao radical 
baix!:'. tie co nS11mo, que 0 impost o sobre as gasosas 
(bebida popular) fOl I"eti rado. Estabe!ecim entos 
110uve que deixaram de ve nder tabaco e honve co
merciantes que pedimm para vende r as bebidas ao 
antigo prec;o e pagarem eles pr6prios 0 im posto, 
da do que estavarn agora a sahel' g randes preju!zos . 

T i'io significativas como as acc;oes de resisWnda 
das massas trabaihadoras, sao as aCyees de res is
ten cia dos soidados contra a guerra de Angola e 
as embarques para as outras col6l1ias. 0 ba!anc;o 
das Jutas de so!dados no ana d:3 1961 mostra que 
lim a situa<;:ao nova se crioLl nas for c;as armadas e 
qu e e a! arman t e para Salazar. 

A r esistencia dos solclados mobili zaclas torn a as
pe::;tos 111 uito di versos. N Llns cas os, pro testarn rui 
dosamente contra a guerra de Angola e realizam 
« Jev antamen tos de rancho ", como no Regimento 
de Artilharia Anti -Aerea cle Queluz e muitas outras 
Lln iclades. Noutros cas os os s::Jld&dos p rotestam 
rn:;u;ic;arnente contra a mo biliza~ao, r ecusarn-se a 
abandolli:lf os quarteis, negam-se a tomar os C0111 -
boios que os devem conduzir a capital. Noutros, 
como e111 quarteis do Porto, Tomar e Lisboa, re cu
sam-se 0 entrar e m formatura OU protesiam em 
lTIassa na propria formatura, por vezes com tal 
uni dacle e -vigor que 0 sell embarq ue para as col6-
nias e adiado, como sllcedell em ca<;:ado res 5 de 
Lisboa, cujos soldadcs deviam seguir para MOyam
biqu e . ~'ollttos casos t omalTl atitudes colectivas de 
in disciplinu, como s Ll cedeu l1uma revista de tropas 
em que 0 ministro do Exercito foi apupado, como 
em ln fantaria 3 de Deja onde 5e recusaram a com 
parece r a instruy8.o, se sentaram na parada e nao 
obedeceram a quaisquer ordens dos comandos. 
Noutros casos am otinam-se em peqLlenas ac<;: ces 

, vioJentas. Em Mafra 13 soldados fizeram estragos 

na mess oficiais, U111€ac;aram 0 comanclante e 
desaparecerarn do quartel, Em Cavalaria 7 de Lis
boa, algu ns soldado8 foram abatidos a tiro quando 
tentavam apoderar-se de a rmas. 

As deseryoes s ucedem -se por to do 0 ludo, em 
maior ou meno r escala, abrangendo, por vezes, uma 
parte considenl 'Jel dos mobilizados, como em lnfan
taria 1 da Amadora em que faltaram 80 soldados 
duma companhia, como em Beja onde falta ram 
100 soldados, co mo em Tancos onele faltaram a 
tlma cOllvocac;ao 450 so ldaclos. Nos pr6 prios mo
men tos da partida se verificam clescrc;5es, co\"!~ o 
de 26 soldados qu e fllgiram do aeroporto de Lisboa, 
ou daqueles 1lluitos que tem conseguido escapar
-se nos cais de embarqLle de Lisboa. Por vezes 
ve rificarn -se corajosR:'; atitudes individuais servin
do de exenmlo e de estfmulo a os ouiros soldados, 
C0l110 0 so!claclo Gil de Infantaria '1 de Leiria e 0 
aspirante Guerra de Lanceiros 2 de Lisbo a que 
clecla raram em plena parada aos comandantes 
qLle 5e recusavam a ir massacrar 0 povo angoiano 
nLli11a guerra contraria aos inte resses naclOn ais. 
Porque, sobre esses lutadores de vanguarda cai 0 
6elio dos oficiais fasci stas, com agress iS es, espan
camentos e prisees, muitas vez-es os soidados tell! 
conseguido de Fender os seus companheiros impe. 
di;ldo a sua prisao, f~ uardando-os nas s uas casernas 
sob a sua protecc;ao. As acc;ues dos soldados li
gam-se por vezes directamente com a acc;ao popu
far em vigorosas mani festac;ees contra a partlda de 
troras C01110 sLl cedeu nas esta<;:()es de camin)lO de 
fe.rro de S . Be:Jto e Devezas no Porto, em Evom, 
em SetubaJ, nas rUEls da c idade de Cbaves ; 

Nem as a mea<;:as, nem as agress0es, ne m os es 
pancamentos , 11 em os assassin atos tem consec;aido 
t ravar a luta dos soldados portugueses con'tra a 
gue rra de Angola e a politica coloni al de Salaza;-. 
A disciplina e 0 terro r fascistas nao conseguem 
mais silencia r a indi gnayao e a revolta dos li lhos 
do povo fardados. 

Esta nova situa<;:ao nas forc;as armadas, pr o'luto 
e aspecto do gra nde 1110vimento poplllar de mm5c:as, 
indica que, no ana de 1961, a opos i(; ao a ditr,ciuf[l 
fascista en trou numa nova rase e que am adurecem 
as condi<;:ees para lutas revolucions!'ias aguclas. 

As lutas de massas do mes de i'>~ovembro 

Desde que, a partir de 1945, as forc;as dem ocr{t
ticas portuguesas, baseando-se na for<;:a dus mas,· 
sas popuJares, fo r<;:ara m Salazar a aceHar com bute 
no t e rreno das <elei<;:oes )) fascistas, nunca, como 
e m Novembro passado, Salazar fe z mais desespe
rados esforyos para irnpedir q ue se apresentassem 
candidatos da Oposiyao. 

Por muitas razees S alazar tinha meao. Tinha me
do pelo desenvolvimento irresistivel do 11!0vimento 
anti-co lonia li sta que, nas col6nias portuguesas, pu
nha em cheque a sua po litica de t e rro r e de guer
ra. Tinha meda peJa oposic;ao geral e vigorosa 
contra a guerra de An go la e pelo descontentarnen
to dos trabalhadores e das camadas medias, ouja 
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situaq:ao se ag rttvb. cort1 tl peso dO$ gastos iliilita- Oposic;:ao, el11 listas representativas 
res. Tinha medd porque, desde princlpios de 1961, de lii:1. ri as correntes da opiniao democrcltica. P{~ 
0.s farc;:as da Opdsit;.ao se encontram unidas e por" torq:as dernocniticas fortaleceram a sua unidade e 
que 0 Partido Com ul1 ista, em franco desenvoivi - a sua organizaq:ao. No momenta devido, os ("RtJdi
mento da sua a cc;:ao polftica e da sua organizaq:ao, datos desmascararam a politlca ele t error ele Sala
aparecia como a principal fot'q:a motont elo movi - zar e ~ burJa eleitontl que se preparavu, retil'ararn 
mento dernoc rMico. Tinha medo pela in fl ueircia as candielaturas e aconselhararn 0 boicote as «elei 
so bre as massas populares dos eltitos prodigiosos q:oe5»: Entretanto desenvolveu-se urn poderoso 
do cam po socialista, numa altura em que se aca- movirnertto de 111tl.ssas que se p rolofl goLl pa ra alem 
bara de realizar 0 XXII Congresso del PC US, onde do periodd < eleitoral ». 
fo i aprovado 0 Programa da constrnq:ao do cornu- Em Lisboa; em elias s uces9ivos, gran des r11anifes: 
nismo, sonho e perspectiva radiosa da iute. de todos tay oes, nas quais a jLiventude teve papel preponde
os povos do mundo. rante desfilaram peio centro da cidade apesar das 

Realizanclo {( eleiq:oes» sen1 opositores, Salazar cargas brutais das fon;:as repressivas. Em Coi mbra 
pretenriia tam bern poder afirmar uma unanimidade reali zaram-se, tambem no centro da cidad e, suces -
2bsoluta dos portugueses em torno da sua politi - 'sivas mamfestaq:oes de mi1h a1'es de pessoas, igLlfd
ca . Muito antes do periodo {( eleitoral ", 0 governo mente reprimidas com v101iSncia. Em AlpiQn;:a, os 
lanq:oLt uma violenta campanlla de intimidayoes, openirios indiistriai s e os assalariados rurms fize
arbitrariedades e \)i oiencias. Dezenas dos mais des- ram greves de protesto contra as prisoes de demo ~ 
lacaclos dirigentes da Oposiq:ao, comunistas, repu- cratas, organizancio manitestayoes de rua com 
bli canos, c onservaclores, cat61icos, forum presos. miihares de manitestantes, concentrando-se iunto 
No elia 5 de Outubro, aniversario da proclamaq:ao das autoridades, exigindo a li beduyElo dos p/esos: 
da ReplibJica e feriaclo nacional, 0 governo proi- Or~lanizando piquetes nocturnos de vioiiuncIa para 
biu todas as manifestayoes publicas, fez ocupar as impedi r novas prisoes, demm alanne com foguetes 
fUas das cidades por poderosas forc;:as militares e e mortei ros quando a meio da noite chegaram con 
fez can-egar brutal mente contra as demonstrar,:oes tingentes da policia. E a popu!aq::lo, vindo em massa 
democrclticas que, apesar de tudo, fo ram feitas. para as ruas, obrigoLl as for;;:as repressivC1s a reco 
Todas as dificLlldades foram postas a mais ligeira Iher ao quartel. Foi porem ern Almada, delade que 
actuacuo clos democratas e a apresentacao de !is- fica e rn frente de Lisboa do outro lado do Tejo, que 
tas da' oposiq:ao. as caclernos eleitorais, j~ falsi fica- as manifestaq:oes popuiares ganharsrn mai or a m
dos anterionnente, foram sujeitos a nova « revisao» plitude. Apesar do pode roso dispcsi tivo militar e 
pela qual foram cortaclos as nomes de milhares de das cargas brutais da cavalaria e da iniantar;a dos 
eleitores suspeitos de nao serem afectos ao 1"egi- corpos repressivos, mais de 30.000 PCSSOclS, em 
me. Fo i proibida a publicayao de quaisq ne r docu- manifestaq:oes sucessivas, ocuparam du ra nte mui 
mentos nao visados pela Comissao de C ensura etas horas as ruas da cidade. 
forarn enviadas ameaq:aclClras circulares policiais Uma das caracteristicas d.:;.s manifc;;tayoes de 
2.S tipo grafias intimando-as a nao imprirn irem Outubro-Novembro foi a Unani111ldade da;:; r eda
quaisquer documentds da Oposiq:ao. Sessoes de mayoes poli'licas. Por toda a parte se c:<igiu a de
democratas fora m proibidas e dificultacla a orga- missao de Salazar, as liberciades ciemocrclticas, a 
nizac;:ao de co_missoes eleitorais. amnistia,o fim da guerra de Angola, 0 re ,jresso dos 

Conhececlores da unidacle das fo,eas democr3.ti - sQldados expeclicionarios.E com frequ encla, deiron 
cas, os fascis tas fizcra111 tudo para ail dividir e para tando a repressao, os mHnifestantes empUnhaVfi.111 a 
isolar 0 Partido eo 111 l!nista. Pro cfln!t-n 111 atemorizar bandeira nacional e cantavam 0 hino nacional. 
os del110cratas nao comunistas cel n1 a afirrnaq:ao Um outro trac;:o caracte ristico das grandes ma
de qu e « os cOl11unistas preparaval11 HC yO eS insur- nifestaq:oes populares foi a resisterlCla activa do 
reccio nai s» e que a coltJ:boniq'lo corti os comunistas povo a repressao fasci sta e111 sucessivos recontros 
os sujeitaria a Llniavib!enta re!5ressao. 0 chefe ela que, em muitos cas os, se prolongaram durante ho-
19reja, Cardeal Cerejeira, velho colaborador fascis - ras. Em Lisboa, Coimbra, Covilha, os irabalhado
ta de Salazar, enviou llma Cih:ular aos padres avi- res e os estudantes, em alg uns casos com 0 apoio 
sanclo -os de que nao seriam tonfirmaclos nos sellS dos soltlados do exercito, fizeram !'rente a policia 
cargos se t0111asse111 qualqUer ~os i q:ao contra d porldo fora de combate a peelrada on com a utros 
governo. meios rltdimentares ele lura muitos agentes. Em 

Apenas a lguns sectores anti-salazaristas, intimi- Almada as forq:as repressivas foram diversas vezes 
daelos uns pel a repressao, esperanq:ados outros ... postas em debandada relo povo que gritava : «Abai
como semprc num golpe militar, se pronunciararn XO 0 medol Ja nao tis. medol» As forq:as repressi 
pela abstenq:ao completa. 0 Partido Comunista, vas fizerarn ca1"g~s violentas, causando nUl1l erosos 
defende ndo a apresenta!;ao de candidatos da Qpo- ferielos e matando a raj ada de metraihadora hm 
s iq:ao e 0 aproveitamento das mais ligeiras pos- ' jovem openirio c6111tnista. talvez nunca, em 35 anOl:; 
sibi!iclades de actuaq:ao legal, lanq:ou a consigna: de ditadura fasci s ta, opovo tentia aparecido mais 
«far;arnos da campanha eleitoral uma granele )or- organizado e decidido, nao ceclendo as car gas po -

,.nElda de massas i»~ Tal orientac;:ao foi seguida. Em Jiciais, continuando a ocupar as rnas, ripostando 
metade dos circulos eleitorais foram apresentados com energiaas agressoes,reo rganizando sempre,du-
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rante longas 'horas,pode.to'sas llJan ifesta voes de rua; 
As concentravoes, ~rre\les e rnanifestavoes que 

tigeram lugal' pOl' todo 0 paiS fot-am lima afirmavao 
do deSe:1901Vlmento il11petuoso do l110vimento de
Illocnitico; do. un idade na luta contra a ditadura 
fascista, cia crescente c0l11bati9idade e espi rito de 
'sacrificio das massas populares. Estas lutas fora m 
illlpo:-tante contribuivao para 0 fo rta lecimento da 
uliidade das forvas democraticas; para Q revigo ra= 
menta da [,CvaO po pular, para tt htenttlavao das 
dificu!dades do regi me. Elas 111o i5 tram 0 crescente 
'solamento da carnarilha de Sa 'azar e a vo ntadl3 
indo;mlvel do povo portugues de se liberta r da t i: 
ralli a fasc ista e de conquistar a democracia. Como 
diz um lTInnifesto do Partido Comunista, «elas fo= 
tam um a i mpci rtan te vitoria do nosso povo, das 
for;;: as demo cniti cas e do Part:do Comunista, prin
cipal obreiro das gran diosas rnanifestac;oes» . 

A revo!ta de Sci i'l , exp ressao 
d'a co mbai ividcde do povo 

A revoltCl de Beja, que teve lugar na llOite da 
passagem do alit" nao foi um putch vul gar. Nao 
se t ratou de u,m com plo t elaborado em circulos de 
ofici ais a rnnrgenl cia [uta de Inassas, rnas nUlna 
acv8.o na continuidade dum nrnpio movimento po
pular. A revolta de Beja e seq uencia directa das 
Qrancles manifestaco es de rnassas do mes de No 
\1e 01 ];ro e das lutas de sold£'.dos cDntra a guerra 
colonial durante todo 0 an o de 196L 

Nao e fUho do acaso 0 facto & que; ri\;\ qllartel 
~-e lnf_antaritt :p)., ~ :~Hn n~do ~e . f1~sa1to . prl\,gr u.po~ ar
mades de bporatlos e OflCi:1iS, bs stoltia'clo~ se te
n llam repet idas v'ezes amot inado nos ultimos meses. 
T amb6fi1 ni'fd e filh o do aeaso 0 facto de entre os 
civ is que parhci\jhHllTI 11 0 ass alto se ~ncontrarem 
numerosos opcrarids de Almada, qUe ai haviam 
particip ado nas manifestay oes e recontros ge No: 
vembro . 0 capitao Varela Gbm~s; dirigellte da. 
revolta, n59 e tao pou\::o 0 tipo do conspir1:1dor 
putch ista. E um democrata; tiefensor da tinidade 
das forvas a riti-sala·zaristas. Caildidato da oposi 
vao quando da ult ima bur!a « t:mitoral» veit) nessa 
altura co r ajosamente para a rua iLltar junto eo m 
o pova. . , 

A revolta de Beja aparcce 11un1a a!HIi-'a que se 
revela-va claramente 0 espirito .de 1ttt)1 tias massas; 
em que a indignavao dos soldatios tontra a poJit ica 
colonial de Salazar c contra a gtterra de Angola 
enconUava novos motivos em vlt-tude dos aconte
cirnentos de .Goa; ertlejUe a vontade de acvoes mais 
decisiVas fora estimulada pOl' uma her6ica fu ga da 
fortaleza de Caxias 'ret11izada por um grupo de 
destacados c()m!1ni~ tas e encontrava mot ivo de im
pulso e vciritade de desforvo na& prisoes e no as
sassinato de diri gen tes democratas; em que as Jun
tas de Acc;ao Patri otic , espalhando-se pelo pais 
~ Ol11 elementos de todas as tendencias, exigiam 
acr:oes de novo ti ro contra a ditadura fascista. 

f esta serie de acontecil1lentos que esta na raiz 
cia revolta de Beja e de recontros violentos verifi-

s terras do pais. 'rais acvoes sao tim 
indicio da agudizHtao da situayao politica, da 
crescente combativitiade do povo, do aparecimento 
de not'os lutado res; ainda inexperientes po!.i tica
mente, mas decididos a sacr ificar a vida pa ra Fo r 
termo a ditadu ra fascista. Por isso, a revo ita de 
Beja d§~e ser acolhida como 0 anuncio duma 110\)[[ 

fase da luta contra a ditadura fascista e a co rageul 
dos seus participantes inscreve-se na ja longa his 
t6ria de heroismo do povo po rtugues. 

Entretanto, a revolta de Beja poe em roco con
cepvoes diversas existentes no movimento demo
cratioo un ificado. Num ponto estao de acordo rodas 
as forvas democrEtticas : que nas actuais condic;0es 
politicas nao e a via pacifica que se oferece ao 
]Jovo por tugues para conquistar a democracia. 
Quem hoje aparecesse perante 0 povo portugues 
afirmando a possibiliclade de derrubar Salazar pOl' 
meios pacificos, nao s6 nao teria nin guem que 0 

acreditasse, C011:0 s e sujeitaria a que dele se ris
sem. Quando 0 Partido Comunista afirrn a que Sa
lazar «fecha sistematicamente as portas a uma so!u
vao pacifica do problema po li tico portugues » e Ci ne 
o levantamento nacional e 0 caminho para por ter
mo a opressao fasDista, e'e exprime um sentim ento 
do povo e111 gera! e uma concep;;:ao comum a ge
neralidade dos clemocratas. Mas, se todos aceitam 
a necessidade duma luta revolucionaria aguda, nem 
todos entendem da mesrna forma como chegar a 
essa luta . . Dizem alguns que os sen timentos de re
volta sao tao profundos que bastaria « uma chispa)' , 
lima primei ra aCyao decidida numa llnidacle rni E
tar, ou b « desembarque» de alguns « comandos » 
de em i~rados ar.ti -salazaristas, para logo se de
sencadear eXDon taneamente um movimento ins ur
reccibnal gera.!. Dai acredi tarem alguns diri ~entes 
democraticos que, por s1 s6s, contando a pen as com 
'as suas proprias foryas , podem levar a cabo uma 
ac'vao revolucionaria que derrube Salazar. T a is 
cO Tl cep<;oes nao s6 entravam a acvao unitaria, como 
sao susceptlveis, se levadas a pnl.tica, de c riar difi 
culdades ao movimento democrMico. Tam bem a es
te respeito a revolta de Beja e rica de ens in alllentos. 

« 0 levantamen to naciont'J (di z 0 Co mite Cent ral 
do Partido Comunista Portugues ) nile e um a ac
vao que se possa decretar quando se deseje. Ele 
tera de ser a conclusao da am pli avil o e intensifi
cavao do movimento popular e do robustecimento 
da orgallizavao legal e c!andestina das forvas cle
mocnHicas». Um choque arm ado vitorioso contra 
a ditadura fascista ten). de ser 0 resultado, a forma 
superior, a saida natural e exigida pelo povo, de 
amplas lutas de massas. Par iSSD e indispensa9el 
que se continue a aproveitar todas e quaisq uer 
poss ibilidades legais e sem i~leg'ais de 1l10bili z:l~8 o 
e de luta, que se continue\'!. associar _a actividade 
legal com a actividade clandestina. E necessMio 
ganhar todas as forvas democr3ticas para a ideia 
de que devem continuar refon;ando a sua unidade, 
de que necessitam de fazer um gigantesco rrabnl ho 
de organizayao, de que devem im pulsionar nom 
decisao e energia a luta popUiar de massas. E e 
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necessano que folios se conven<;a m de que a ac
(;50 isolada deste ou daq uele ag rupam ento, co n
tando ser a «chispa» que decide de um levanta
mento geral pelo choque emocional que provoque, 
nao s6 conduzira esse agrupamento a dolorosos 
fracassos ante 0 bem arm ado aparelho represslvo 
fascista, como, objectivamente, dificultara e atraza
ra 0 desenvolv imento vitorioso do movimento na
cional contra a ditadura fascista. 

Nunca como hoje foi possivel e necessaria a 
1Jnidade de todos os al1ti-salazari!~tas. No inte rior 
a unidade democrMica e, no fl1nda;nentall1l11a rea
lidade. Mas, entre os dirigentes del11oc~Micos exi 
lados subsistem incompatibilidades graves. 0 Par
tido Com un ista ests. nl1ma siba<;ao particu!ar
mente favorave! para contribuir para a unidade 
de todos; existem hoje rnai s motivos de desuniao 
entre alguns agrupamentos e dirigentes da Oposi 
<;ao do que entre qualqu2r de!es enos, C'ornunistas. 
Nao temos em rela<;ao a quaisquer democratas 
motivos de ressentimento e de animadversoes otle 
il1lpe<;al1l a noss::! unidade e a nossa aCeao corntun 
e lutamos incansavelmente para consegui -lEs. 

As condi<;oes amadurecem para novas grandes 
batalhas pela lib erda de. Se as for<;as democraticas 
tiverem em conia as li<;oes dos acontecimelltos, 
se estreitarel1l cada vez ma! 'ii a sua unidade, Se 

. basearem toda a sua ac<;ao na forea das massas 
populares, novas e gran des dificuldades ellcolltra
ra a curto prazo 0 governo fascista de Salazar. 

o te rro r nec sal vara Sa laza r 

Objecto do 6elio de to do 0 povo, isolado e amal
di<;oado, sell ti ndo a ten'eno fugir-Ihe velozl1lente 
debaixo dos pes, Salazar procura fo rtp.!ecer ainda 
mais 0 seu aparelho repress ivo. A polida politica 
(PiDE), a gendarmaria ( GNR), a policia de segu
ranp (PSP), a milicia fascista (Legiao) e un idades 
especiais de « Ordem Publica» do exercito, sao hoj e 
as grandes piJares do poder fascis t s. espec;aJizados 
na repressao politica e dispondo de pode roso ar
mamento. Sao estas fon;:as que em toda a parte 
aparecem lan<;ando co ntra 0 povo e os democratas 
portugueses uma nova onda de terror. 

Salazar principiou 0 ana decretando 0 «estado 
de e l1l e rge ll cia» e Portugal encontra-se na s itua 
<;ao dum pais ocupado l1lilitarmente. Nas cidades, 
nos centros industriais, nas aldeias, sucedem -se as 
prisoes em massa de operarios, de call1poneses, de 
intelectuais, de estudantes, de 1I1ilit8.res. Dirigentes 
destacados da Oposi<;ao como 0 candidato 8.S elei
<;oes presidenciais de 1958, Arlindo Vicente, ciel1-
t istas ilustr es como 0 professor da Universiclade 
de Coi l1l bra Mario Silva, poetas como J . Namo rado, 
escritores, oficia:s do exercito, sacerdotes liberais , 
est udantes, sao atirados Dara as enxov ias de SI':Ja
zar, onde tambem se enC'on t ram nUl1lerosos nacio 
nalistas das coloni·as portllguesas como 0 destaca
do patriota angolano, 0 medico e poeta Agostillho 
Neto. 

A of ens iva di rige-se com pa rticular violencia 

contra ldo Co munis ta Poitugues que conta 
40 a n os de exist encia e 35 a nos de ac<;ao clan des
t ina, vang ua rda do movirnentp democratico, princi~ 
pa l obreiro da unidade dos aclve rsarios do regi me. 
o assassinate a rajaclas de metralhaclora nas ruas 
de Almada do jovem op~hiri o CAndido Martins, 0 

assassi nato a tiro nas rLlilS de Usbaa do talentoso 
escultor Dias CoelllO, ' que h21 ,a!lQS lutava na clan 
destinidade, acrescehtamn1 recentemente a longa 
lista dos martires e ileio is.coll1 ulJ istas. No dia 15 de 
Dezembro, quatro destac,tdos dirl0entes do Pilrtido 
tombaram tamb<sm nas ~l~rra" da FIDE: P ires .jorge, 
que vivia na clan desti llidad,; hd 18 anos, dcsde a 
sua fuga, em 19'15, das fll·c~s :l1o, ras de SaiEza r, on ele 
sofrera longos allOS de priSEIO; Octavio ? t!to, que 
vivia na clanclestinidade hi l'i (\nos, Carlos Costa, 
que se evadira el11 19CO depuis de sotre l' mais de S 
anos de prisao e All1(~rico d'2 So usa. A vida destes 
combatentes que prOCUfuQOS -feroz:nente pelns r!18.
tilhas de Salazar, 5e nn .. il1 ii ve ,'ar:! corajosamenk no 
interior do pais Llnr3nte !OTli:?03 anos encabe~ando 
as lutas do povo contra 0 fasci smo e ago ra se en
contram sofrenclo as tor'arcls policiais, corre seri o 
perigo . 

Nas prisoes, os L,seistQS redobram os requintes 
de maus tratos fisicos e morais, atinginclo por ignal 
horn ens e mulheres . .lsoiados do exterior, num re
gime cruel de pri v[l<;:Ges, vio:enc:as e hUl11iih2.{~ oes, 
softendo COll stantes agressoes e castigos J os pre- . 
sos poli ticos est<io condenados a um len to assassi
nato. A assistencia medica e recusada mesmo em 
casos graves, C01110 no caso do grande lutador o];e
rario M.anueJ Rodriques, membro do Comiti;) Cen
tral do Partido CO!11unista Portuguf:s que, tendo 
pEssado ja mats de 21 anos nas prbues de Salazar 
sofreu lA ecentelTi ent2 Ulll3. conQest}o cerebral, e 
paralitico e erl1 ped~~() de 'vida) viu recusado 
qualquer tratamento. 

Apesar de verelll prolon 9ado perpetua:nerte 0 
tempo de prisGo pelas chamadas {( medida:5 de se
guran<;a», os presos continuam I"a lentem ente a !U:3 . 
t ies nao estao aballclonados peio povo portu;;ues 
e pe:os sellS ctlmaradas. Ja nll111erOS~ts vezes, 0 

Partido COl1lunista Portw;ues, dando nma medida 
da Sll a capaciclade organizadora, da sua influencia 
e do valor dos sellS quadros, organizou import 21ntes 
evasoes co!ectivas das prio;ues salazaristas. Ha dois 
meses, da fortaleza de Caxias, mais 8 valentes co
m un istas (entre os (j uais 0 heroi popular Francisco 
Miguel, l!,e:Tlbro do COl11i te Cen tral do P,utido 
COl11unista, Cjue ja sohera mais de 20 anos de pri 
sao) consegu iram evadir-se debaixo do fogo de 
metra!hadoras, uti! izundo um velho carro blin dado. 

A juta con tra 0 terror fascis ta e pela amn i~i tia <5 
um movirnento COrl1Ulli a todas as foreas clernocr2.
t icas portuguesas; sucedem -se as peti <;:iSes assina
das pelos me,tlOres vaiores da intelectualidade e 
por milhares de trabalhadores e a reclarna<;' ,lo de 
« Amnistia!)) aparece sempre ~ri tacl a em toclas as 
ma!1iresta\~ oes del11ocrMicas. Essa luca precisa po 
rem da ajuda da op;niao publica dos Qutros paises, 
da solida riedade cl os trabalhadores e .pessoas pro-
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gressivas de fodo' 0' mtincto; 0 fortalecimento dd jli. A lidva bnda de terror desencaMadit por Sitiilzar 
amplo movimeritd internacional contra 0 terror nao e lim sinal de forc;:a, mas de fraqu eza, de medo 
fascista e pela amnistia en1 PortU :,;lal sera uma con- e desespero. 0 rribvimento democrati co portugues 
tribuic;:ao poderos'a para refrear a senha cruel dos J 0 movirn e nto libertador nas col6n ias portuguesas 
fo rtlJraciores salazaris tas , para defender as vidas U~senvolve:n -se impetuosamente. A ho ra aproxim3-
ameac;:adas e para alca nc;:ar a liberta c;: ao dos patrio- -se em que a ditadura fascista de Salazar sera 
tas presos e fortalecer com novas forc;: as a luta derrubada e 0 Sol da liberdade raian'i final mente 
'popular contra a clitad ura fascista. para 0 martiri zado povo portugues. 

E NECESsARIO DEFENDER 0 PARTIDO 
ENI TODAS AS CIRCUNST ANCIAS 

Durante os ultimos mes ;~ s, durante as ultimas 
J grandes manifestac;:iies e movimentos populares 
contra 0 regime de Sal2.zar, tem sido pI'esos muitos 
trabalhadores) illUitos ar~ti~fascistas. Entre eles en 
contra-VD..!11 -se eVidentomente !nefnbros e siiu1Jati-
zantes do nOS30 Partido. . 

A.s informa<;oes que ternos l~ ecebido sobre estas 
prisoes incEcam-nos que os nossos camaradas ( e 
como eles, lTluitos OULrOS a nti-saiazclristas) soube
ram digname:lte porta,-so na pris'ao a nte a policia 
poiitica de Salazar. 

Tais &titudes de firmeza e dignidac1e devem ser 
salienTadas pOi"que sao egemplos para todos os 
oombatentes anti -salnz'lrist2s, porque destroiem 
os arS;U111entos cIa PI l)E, e das traidores, de que 
11a policia toda a gente faro, de que nao e possivel 
sup.ortar HS torturas sen1 fular, etc. 

E verde.de aue os diri'.!entes do Partido e outros 
funciol1Clrios j)resos em -Dezembro uitimo, em vir
t~lde d,! sua firn1eza an t2 as torturas que Ih'es forall1 
a'plicadas, 111ostr2..ra'lil, rnais urna \iez) que nada po
de faze r -vergar que;n te;n uma llo<;ao correcta da 
cii~n idacle . 

Mas esses egemplos, CJue tern tao grande impor
tan cia, sao refon;aclos pe:o exemplo de muitos ou
tros militantes, nao dirigentes, na.o funcionariosdo 
Partido, com uma responsabilidade men or. A srfa 
responsabiliclade pode sel" bern peq uena mas sao 
suficientemente dignos para saberem defender a 
sua honra e saberem defender 0 seu Parti do an te 
todas as situacoes. Dess,2 modo ficam des'mentidos 
todos os que, p;)r que sao indignos, afirm(l'm qlXe s6 
os « diri::;entes '\ ' que s6 « pessoas exc epcionais)} 
c.o nse~~uem port~~r·,se bem, continuando a ssi m a 
sua p,'opaganda cla traic;:ao. " . 

A luta anti-salazarista ira cada vez infensi'fi can
do-se mais. Ate ao seu derrubamento, ate a der
rota da PIDE, esta ainda prendera !TIuitos portu
gueses. Embora ~e deva intensifica r a acc;:ao con
tra a r epressao, co nt ra as torturas, por uma ampla 
amnistia, nenhum c om unista, nenhum militante 
anti -salazarista d2ve pensar que nao sera preso, 
que nao sera torturaclo. 
. Ora 0 (jue se passou, nos llltimos tempos, com 
algumas organlzac;:oes do Partido mais fortemente 

r ep rimidas pelS. PIDE, como as db A:lgarl}e e Co{t
c;:o, nbs fins de 1060; e as de Nlarinha Grande, Gui
maraes e Torres Novas, no ana de 1961, e m que 
ITIu itos dos elementos, e alguns delcs com reS]Jon 
sabilidade l1as' drgani zac;:oes locais do Partido, se 
podaram iridig I13.mente, 1110stra a necessidacle de 
continLlamente esclarecer 11 organiza<;ao partiMlria 
sabre 0 que Si ~!,li i fica a traic;:iio, sabre Pc necessi 
dade de defender 0 Partido, a luta do !lOSSO povo, 
em todas as cirCLlnstancias. 

Nas condi<;oes clo dominio fascista em que vive
mos actLlaJ.mente no nosso pais, ser c0111u nista, 
l11esmo ser s implesmente um mi litante anti-fascista, 
implica um a grande responsabilidaele e risco, pois 
o fascismo reprime por meios vio'entos tod~s as 
icleias e acc;:oes politicas que se lhe opoern . E ne
cessario tel' consciencia desta realielacle para, no 
interesse do Partido e da luta do 110SS0 povo, e no 
irlteresse pro prio , lomarmos as adequadas medi 
das de defesa e cumprinnos com rig or as regras 
conspi riti(Jas c;ue a pratica cla luta clandestina 
te:n acon selhaclo. 

Mas se, po r qualquer razao, e eras sao tant8.s, 
po is a seguranc;:a de quaJquer trabalhado r cons
cient'e ou pessoa progressiva e tao precaria no 
nosso pais, se, por qualquer razao, di ziamo1O, a 
PID];: nos prende, temos de enirentar com di gnicla
de c cor recc;:ao moral e politica 0 t ratamento 
que nos fo r imposto, por mais desumano que seja. 

Para isso basta ser-se digno, honraclo, coerente. 
Um homem di gno e hon rado nunca haira os seus 
ami gos ne m a justa e nobre causa que defende, 
nunca fara cleclarac;:oes que sirvam os objectivos 
da policia e , causem prejuizos directos ou inqirec
tos it sua CRllsa Oll, que e 0 meS1110, as pessoas que 
em si clepositaram confianya. Um 110mem coerente 
nao fara declarac;:oes ou confirma<; oes porque fa
zendo·'as se prejudicara a si proprio e aos setts 
amigoS'o Nao e coerente anelar na luta para quando 
preso servir os objectivos da policia. 

Mas a policia fascista tem uma experie ncia de 
mais de trinta a nos e serve-se dessa longa expe
riencia para ten tar levar os c0111un istas a cometer 
erros de conduta. Uma el as suas preocupac;:oes e 
a de que os comunistas nao saiam das suas maos 
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com 0 moral elevado e pollti camente triunfadores. 
Po r isso recorre a vioH~ncia e as tort4rElS e, outras 
\'ezes, aos « bans modos ", as promeSS'IS. 

A policia procura descobrir em cada pessoa 0 
seu ponto fraco , 0 selt caicanhar de Aq uiles, para, 
atacando nesse ponto, levar a pessoa a ceder. l--Ia 
casos de situa<;:i5es famili ares dificeis, casos de 
saude abalada, casas de curso que importa muito 
acabar. Apercebendo-se do problema que mais 
preocupa 0 preso, a policia procura a forma de 
p,balar a sua firmeza, E nao olna a meios, escru
pul os nao sao com ela. 1Ylesmo n01q casos mais 
simples a policia te rn sempre a preocupa<;:ao de 
vergRr 0 preso, de 0 leva r a sail' cia prisao cles
prestigiado, des,m oralizado, 

A experi encia t ern no entanto demonstrado que 
quaisquer que sejam os melodos empregados pela 
PIDE eles nunca dao resultado qtnndo 0 preso e 
Erme, e digno. 

Para 0 comunista, que em nada transigi u com 0 
inimigo, a prisao sera incomparavelrnente menos 

pesada. Ele tern confianQa em si pr6p,rio, cie t om 
a conscienci a de t er ctlmprido 0 seu deger. Para 
o que foi frRco , pelo contrado, a co nsciencia de 
ter traido rnaFkiri za-o, acabrunna-o r e b vergonta 
de te r sido cobarde, de ter no fi m de c~ntes, pre
judi cado [\ luia ern qu e se empenhava. A pr.opr ia 
policia ach incalha os que, sendo fr acos, em vez de 
coerentel!1ente servire m a sua causa, servem a po ~ 
licia. Aos c01l1unistas dignos, a policia odeia-os 
mas nao se pede rir deles. 

Na actua l si tull<;,ao politica em que vi\1emos, ser 
militante anti-s'~lazarista e a maior homa que pode 
ter urn pOl'tuq ues. Para nos, com unistas, 0 va le r dos .. 
ho n1 en5 mede-se peIa contribu i<;:ao que cieram ou 
duo par,! a cpnstrtl(;:ao do sociali s mo, do com unismo 

Ahonm de ser militante anti-saJazarists, a ho n" 
1'a de ser co mnnista, nin guem a cleve querer perder. 
Para isso e necessario sermos firm es a,nte a policia, 
sennos di<;'l1os, sermos coerentes. E necessario 
defenderm os a luta do 110SS0 povo, d efendenllo~ 0 
Partido em toclas as circunstancias. 

A ORGANIZAQAO - ARMA FUNDAMENTAL DO PROLETARIADO 
A for<;:a do proletariado assenta na sua o r ganiza

<;:ao . Organizado, 0 proletaria c1. o portngues di s
Doe da sua arma fund amental. Essa arrna e dum 
tal poder que 0 tomara invencivel. Ao contrario, 
desorganizado, 0 proletariado portugues p O\1CO 
r epresentara apesar de ser a maior for<~ a numerica 
da sociedacle portuguesa. Sera tim exercito nurn e
r oso sim, mas incapaz de travar batalhas contra 
o inirnigo de c1asse com possibilidades de sucesso 
duradouro, e muito menos capaz de desernpenhal' 
o papel deterl11inante no 1110vi111ento democrat ico 
nacional. Desorganizaclo, 0 proletariado portn~ues 
nao podera ser a base potente e ingencivel da 
uniao de todas as for<;,as democnHicas e patriotic'lS 
necess2.rias para derrubar 0 fascismo salazarisla . 

o proletariado «so po de tomar-se e tornar-se-a 
inevitavel rn ente invencivel, sempre que a sua uniao 
ideo16gica na base dos principlos do marxismo se 
afi ance mediante a unidade material cia organi za
cao que funde milh oes de trabalhadores no exercito 
cia classe operaria». ( Lenine), , 

A organiza<;,ao e a unicla de pratica. E necessaria 
esciarecer que nao lla unidade possivel cla classe 
openhia se esta nao estiver or)1,an izada-se ela nao 
di spuser do seu proprio partido , politico de class? 
independente, forte pelo mlmero e pela qualidade. 

S'2 a ciasse operaria nao dis poe do s eu proprio 
Pc,rtido de classe - 0 Particlo Comun ista - com 
Itm a fo rte rede de organis lll os profund9mente en 
ra"fzados particulannente nos p ri nci p ::d3 centl' ,)S 
industriais e cOl1'2e ;}tray oes r..grfcolas e COin : n~ 
f1uf~ilcia entre os ernpregados, 0 C3.lTlpesi nnto, os 
intelectuais, os TI1i1itnres, os j6vens,nS lTIulherEs, 
etc.; se nao clis poe paraielamente de organizat;0es 
e organism os clesti'1ados a mobilizar os t rabalha-

dores e a o!';:!anizar e orientai' as Iutas por objec
tiv os im ediatos de cara cter ecoll (lm ico, so cial e 
politi co; entdo a classe operar: H e 0 seu Partido 
nao estara o ern conrliyoes de desen1penhgr UlH pa,: 
pel em conformidade com 0 sell. ;:>e30 nU il'e1'i CO e 
a sua 111issao historica. Sem tiTI1R (. n)':ln}Za('~Jo fo rte 
peio numero e qu aIidade 0 Par tido Comur·dsta nao 
poder{t mobi lizar, o r ganizar e orient::;r correcta
men te a ciasse o'Deraria e restantes trabalhado res. 
E s em iSBO a cl~sse openl.ria e 0 sen partido nao 
poderao efectivamente ter acc;ao detenninflnte nos 
acontecim entos, pode r ao sim ir a r eboque deles, 
da ac<;, a o de bur$~uesia liberal e daq ueles que se 
desligam do fas c ismo. 

Por is ~ o i mpo rta que tod os os rt,iiilantes do Par
tido redob relTI de vontade 0 de eSiOf(;OS pO'lra re
c ru tar e organizar n135 suas [ilel!'<ls mi lha res de 
honH~ns, mu!heres e jcv ens honrados e cc-rnba tivos, 
e criaf novas organiza~;oes do P"n ic o (,m empre-
585, herdades, esco las, qu art ei s, locilli d a de5 e re
gices on de nao exists organ izl.l,;ao ell onde ala 
e~ta de b ilitada. 

Ao mesmo tempo lmr or ta que 0 llOSSO Parti do 
e a c1asse ope raria, qtH~ tGm uma co mpreensao 
mals elevada cla necessidac1.e de organizat; ao, to
lHenl a iniciativR da fonna\~8. o de o~g G. nis ni os de 
unidacle com as outras correntfs e camaclss da 
p :) pn1a<;8.o \ quer organism os ieRais l p3rn. diri gir as 
lut:3s 111?tis sinlp:es, quer il e~8. i s , r a ra diri gir a 
t1c~ao PJ ~itit=n :?~;1tl .. salazari~ t J . 

Se:n Of ga;11za<,::Ro naG Sen~u is r.s j"liil e uma 
1Jf~talbas que con duzirao as :rL~ S 3JS pop ulu-res at 2 
[1 .. 0 assai to do poc1er. Sen1 or~1nnlzG.cao 111uito n1 en os 
sera possive! esse assalto, 0 i.e'hl1Jtamento nacional 
que levan1 ao esmagam ento definitivo do fascis mo. 
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