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FICARA PARA SEMPRE NA HISTORIA 
o P'ROGRAMA DO PARTIDO COMUNISTA DA UNIPiO SOVIETICA 

E 6 MANIFESTO COMUNISTA DA EPOOA ACTUAL 
RESOLUC;Ad DO eeDO PARTIDO COMUN ISTA PORTUC;UES saBRE 6 XXII COt~GRESSO DO p.e.u.s. 

O Conii t~ Central do Partido Comunista ~od(tgued, . ~;laliS3fl .. AO, 0 111fep~ion:al si'.1nificado h.ist.orieo 
do X Xl I Congresso do PartIdo COlTIunista da Umao SOVIE;flFa (l1.C.U.S.), reali zado em -M,oscovo 

':", ria s~gunda quinzena de Outubro de 1961, e em qU,e estev.elvresente uma delega~ao! cl,q nosso 
Partido en'cabecada pela sell secreta rio gen;II, call1arada Alvaro Cunha!, manifesta 0 seu inteirb apoio 
~s t eses' e reso!ucoes desse Congresso e chama a aten<;:ao de tOdo 0 Partido, de todos os trabalhado" 
res e democratas po rtugueses para a valo'r ~ projeccao que tal Congresso tern em relacao ao nosso 
pr6prio pais, em relacao a toda a humanidadc: 

A ideia duma sociedade nova, em , que as bens anO's' d6 gr'andes esfor~os parD. erial' e desenvolver 
materiais exisien tes em abundi'incia, e,m. que os ho- a socialismo, tendo de enfrentar inv[}soes e guer
mens se sentissem irmaos de t.odos' o ~' homens, em 1as" proyoc,a~as pelos capital\stas, a Un iilo Sovie
que uma alta cu!tura, a pureza: ,mol:~t1 e a vigor fl.- ticd lan,<;:a-se aUdaciosam entc l1a construcao da 
SleO ;,i'e tornassern caracteris~ica:s de toda a humti- sociedade com unista. 
lJi ~ade, foi urna aspira~ao f). calentada , de ha muito En] ,Outubro passadp, peI;to de cinro mil COl1-
pelo's espiritos l'ryais avan~~"dos e gen &.rosos. " ; gressi~,tas, apoiadospeJos represen tan les de mais 

Foram MaI~/ e Eil g~!'S' qrte desco~riran1 a~ , l eis de oitenta partidos f;;oi11 tfPistas e operarios, apro 
da ev6)uyao social e, pondo e rn evid~DcJa q papel va'ran, \iipr,antemente Q,ll.D'{O Prograrna do P.c.U.S. 
histOl'ico mundial do proletariado, desvendaram 0 - .0., Pr,ograma do. Constn'i<;:ao do Comunismo. Os 
cam inh o g'lfe conduziria a essa nova sociedade - a p,resentes (u esse C(~ongresso sabiam que estavam 
sodedade J 'olTlunis'ta. A sua obra <Jvlanifesto Co- 'h~endo fu m ,1110lmento hi s16rico , de excepcionaJ 
munis~a», publicada em 1848, !ornou-se d~~de,entao, imppr,t~nciapara toda a humanidade. . 
um gUla fundamental para Toews os,operanos cons- ,p noVo Programs: do P.C.U.S. aponta 0 que e 0 
dentes, para fo'dos Cis h0111 ens esc1arecidos . • ' ,. . s:o rnuni s'mo G como 0 projectam construir, e cons-

Foi na Unia(?, Sovietica que a teoria mad'istl], t ruirilo,' 6's comuriistas sovieticos, todo 0 povo so
desenvolv;da Rqr.Le'nine, en col1trou pe l a primeira vietiso . Esse documento, de grande valor politico 
vez a s ua expres§ao vratica. Pela primeira vez en}, ~ te6rf,co, caracteriza cientlficamente a sociedade 
todo 0 mundo, so §::9'11'struiu m!la sqciedade em qlle Gm que v'ivemos e, aplicando a teoria marxista
foi suprirn ida a ex:~ lhr~cao do. hop1em pelo h0111 enl, -lenil1ista a nos~a epoca, enuntia novas teses. que 
- a socledade soqal1::;;ta; pnmelra fase da nova 4ef1l1ern e exphcam as fenomenos economlcos, 
fo1'111a<,:8. 0 social e e(Ollqrni ~if. " ' '1 f sociais e politicos da actualidade. 
, A construc;:ao do sQ<,:iaJ l!;lm,o ~ )1ecesQ?rta para Tal Program a e a mais importante documento 

se poder passa r a consiruyao da sociedaa.e comu- politico dos nossos dias, e a .Manifesto Comu-
11ista, da sociedade cujo principia e:, «de cada um nista » da epoca actual. Ele devera ,ser lido e estJ:£~, 
segundo a SLla capacidade, a cada urn segundo as dado atentamenie pOl' todos os militantes comu" 
suas necessidades ». nistas, pelos operarios, trabalhadores e homenSi 

Passados 44 an os da Revolu<;ao prolehiria, 44 progressivos. 

Reprodução 
não autorizada. 

Documento 
com restrições 

de uso. 
SOLICITE 

AUTORIZAÇÃO 
DE 

UTILIZAÇÃO 



2 0MjLlTA~ -

o si stem~ "~~al conv:"te-se tad:t:a ;:;;;=~eg,ime fa;:::=;;:: 
no fac to r de te rmi nan te d a evolu ~ao d i.t~du ra ,te rlro rista cJ..Of ekemen,tos rr.,ai s rea ccio-

d . <> d d h narlos ,da a lt a ;b,.\l rgu,es\a. 
a .-SOC k; a e umana . i(Q:s ~1WlJi!Opolios capitalistas sao 0 pdncipal 

o XX II Congresso do P .C .U.S . r~afi rmou que llJl m,lgocia cJaso,e openiria» . Assim afirma 0 pro 
« a lei fundamental da no~a epo ca e 0 desenvol - grama,do P .c.U.S., que acres centa: < Eles sao 
!Ji men to e conso li da~ao das fon; as vitais do siste- tambem 0 principal inimigo do campes inato, dos 
rila socialista mun dial». artes20S e outros pequen.os proprietari os da cid2- -

A Uniao Sovietica, de pais atrasado quer na de, da maioria dos empregado~ e dos intelect uais, 
industria quer na agricul tura, t ornou-se a segunda e mesmo duma pa rte dO!5 capi talista3 me dios ». 
po te ncia industrial do mu ndo, com um a agricultu- Por isso e possivel criar uma poten t e un idade 
ra alta mente des envo lvida e mecan izada. Os seus a nti -monopolista com todas essas caJr aclas vital 
dtmos de desenvolviment o aproximam-na rapida- mente interessadas na liquida~ao dos mono p6li os. 
mente clos Estaclos Unidos. A sua p rodu~ao indus- Entre nos, ante 0 regime f.ascista, embora a re
trial era ha dez anos de me nos de 30 po r cen to da pressB. o ten-c r ista crie difieuldades especiLc2s a 
deste pais e em 1961 era ja superior p, 60 pOl' cen to. ac<;:B.o de mocnHica, e possive l cri a r la<;: os mais 

Descle a Revolu~ao Soci a lista de 1917 0 salario fortes de unidade entre as cliversas ca madas que 
real dos operar ios foi mult iplicaclo pO l' 5,8 eo ren- sao es pezinh l1clas e reprimidas pela fon;a todo
climento real dos camponeses por 6. Nos ti! t imos -poderosR dos monopolie s. 
cinco anos as vendas a retalho s ubiram mais de Vi vemos na epoca da p2ssa$1e m do ca pihll is mo 
50 pOl' cento. De8cle 1960 a jornacla de trabaiho ao soci a lisino .. As eendi<;:oes inten :8cionais e in· 
nao ultra pass a f}S 7 horas reduzinde-se a 6 homs tern as de cada pais sao hoje mais favoraY'eis para 
para ce rtas profissoes. essa pas:mgem. Se m esquecer a s difi culclades que 

A Uniao Sovietica esta hoje a fre nte de todos as fo r<;:as revoluciunar ias tern q ll e ven ce r, eia po
os paises no que respeita a cie ncia e a tecnica e de, e m (:etermim,~las circ::ul1stan ci ::" s, seOttiI' uma 
e 0 pais militarrne nte mais poderoso do mundo. A via pacifi c C' . '" 
sociedade sovieti ca e a soci edade ma is instruida . Em Portugal, e:11 que domina 0 regime mais 
Durante 0 poder s oviei ico a clurayao media da r eaccionario, te~rorista, do capital firlP,ncciro, 0 
Vida aumentou para mais do dobro sendo hoje 0 cami nho pa ra 0 soci a lismo teni de pass:1l' pel a 
pais cle mai s fraca mortalido.de. la b di i'icil e cluro. cia con quis ta da li berc acle poli-

As gra ncles vit6rias que, sob a direc<;: ao do pen- ticL Essa Ill i G, em Clue a a c<;:i'o da c12sse oDerariE 
samento genia l de Lenine, foram conseguidas na de-vera ter 11 ;!1 p3!)cl cletermi nante, "era lev9.da a 
Uniao So-vieti ca peia ditadu ra clo proletariado, cabo pelf! un i(! a d0 dres mais amplas camad!:s da 
juntamente com a cria<;20 e os sucessos do campo popl:!a <;: ao e eorre ntes 2nti -h!.scis tas. E"sa luta 
,Socia lista modificaram clecisivarnente a correlaca o pa ra de r t ubRl' urn regi i'1c que 9.ssc:nta 0 sei ' poder 
cle for.<;as ' mundial. 0 sistema soc ielista mttnd lol na l1Hlis d nra r epressao devera, pO l' isso mes In o, 
torna-se 0 facto r dete.minan te da evoluc;:ao da ass umi r , 0 muis pro vavel me nte, n fo rm a vio12n',a 
sociedade !l umani'!. dum levanta men t o e m massa cla Nacao. 

ViVeITlO S a epoca da passagem do 
capitaiismo para 0 soc i::!l ismo 

Enquanto na Uniao Sovieti c a se processa a 
passos largos 0 seu desenvolv i men to~ 0 mundo 
ca pitalista ve-se a bra<;:os com contra diyoes pi'o 
fundas e agudas que 0 minam e dest roiem . 

Confo rme foi dtado no XXII Congresso, e um 
desta cado economista, Eennet Bouding, que afiima: 

«0 mundo encontra-se perante tl m dilerna 
mo nstruoso que ele pr6prio eriol! : alargar 0 eon
sumo pOl' meio da guerra au enta~ diminuir a 
produ<;:ao pa r meio das c r ises e do desempr ego» 

Este e o panorama q ue 0 munclo capi ta!ista ofe
r ece a os homens, na a lt ura em que e ntra numa nova 
fase da s ua crise geral. C om 0 objectivo cle pro
curar ultrapassa-ia e de fazer face ao movimento 
r e,;olucio nrlriO; eIe teri] j'ecorriclo ao capitajismo 
r;lOl1 op.:;lista de Es taclo que pro cede a fusao da 
for<;a dos monop61ios e da 1'o rya do Est:o.do. Nics 
nos marcos do caj:Ji tali s mo, minCa pOQerao ser 

'resolvidas as suas contradi y6es a ntago ni cas . 
E m Portugal 0 capita lis mo mo nopolista de Es-

Com o se diz no P r ogra mfl do P.t.U.S. «a Iuta 
d emocratica geml contra as monop61ios lon ge de 
afasta r, aproxi ma a r evo luyao so cial ista. A I11ta 
pela cle mocracia e pa rte integran te da luta pelo 
sociaiis mo ». 

Ass is limos aos ui li mos di as 
do :;istema co!o r:ie l 

A r ealiza<;:ao e a consoiida<;8o do s ocialismo 
po:, sibilita ram 0 desenvo lvimen to e as vito ri as clo 
mO :J;mcnto de libe rta<;: ao nacio!1al. « Quarenta e 
clois estados soberanos nascera m scbre os ru inas 
clos il11pe ri os co loniais», afirmou 0 cfHna rada 
Kruchtchov no XXIl Cons;!resso. A v()s tal afirma
t;B.O conquistoll Tanganika- a indepe·ndencia. A re
ce nte vit6ria cla Arl-ielia e, posteriormente, tim novo 
e poderoso testemtlnho da epoca em que vivemos. 

o movimento de libertacao naci c nal tem asses
tado e continuara u assestar golpes profundos no 
sistema im periali sta m unclia!. 

Apesar dos recurs os empregrdos e ua reprcslo 
c ri m'n ')sa prati cada pOl' Salc:za r, do sacr ificio 
inti t il e c rue l de muitos jovens solda dos, da ajuda 
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poderosa dos seus com parsl). ~· cla NATO, a inevi
tavel evoluyao hisi6riea e os' acontecimentos dos 
nossos elias afirma,m que Angola sera em breve 
tambem uma na<;a6 independente. Todos os povos 
que vivem nas c616'nias ganharao a sua auto -de
terminayao Eo independe ncia, pois 0 coJonia!ismo 
e~a chegando ao fim do seu imperi o de escravi
da~ , de espolia<;ao e de crime. 

,Para todos esses povos coloca-se 0 problema 
da via que deveill ' escolher para 0 seu desen vo lvic 

mento. ActuaJmente e-lhes possivel comparar a via 
capitalista, de sofri mento e de opressao, e a via 
socialista realizada pOl' um teryo de toda a hum a
nidade, via de liberdade e de fdicidade . 

Essa escolha, que e um assunto in terno de cad a 
povo, dependera da reJayao das foryas de classe. 
A ac<;ao resoluta da classe operaria, a sua alianya 
com 0 campesinato, a lu ta das massas populares, 
assegurarilo a \'i a do desenvolvimento n8.o capita 
lista, a q ual corresponde aos interesses 1a maioria 
absoluta da Na<;ao. 

A)ue,ro neo e j& fa/sf 

De novo 0 XXII Congresso do P . C. U.S. voHou 
a afirmar qlle 0 problema capital dos nossos dias 
e 0 da guerra e da paz. 

As caracterfsticas dos dois gran des sistemas em 
presen<;:a poem a n;1 a quem pode interessa r a 
gLlerra e a quem pode interessar a Paz. Ainda mui: 
to recen tem ente 0 presiclente Kenedy ousou afir
mar que encara a possibiIidacle clos Estados UnidG ~ 
terem a in iciativa do usa das a rm as termo-nuc!ea
res. Esta afirma<;:ao monstruosa mostra que, :ipe: 
sal' de todas as aCyoes pela Paz, os imperiaiistas, 
encabeyados peJa burguesia monopolista c\O's Es
tados U nidos, se tornam cada vez mais arrogan tes. 

Mas actuaJmente a reJa<;:ao das for<;as politicas, 
econ6micas e militares mudou a favor do campo 
da Paz. Em vil'tuae aa politica firme CIa Uniao 
Sovietica fol possivel impedir 0 estal3.r de conflitos 
em varios pontos do globo. A politiea e m defes a da 
Paz da U:l !SO Soviefiea assenta na sua superiori
dade teeniea, cientlfica e mi litar e tern 0 apoio 
nao s6 de tod o 0 campo socialista, como de mui
tos jovens estados naeion~is e clas massas popu
lares dos paises capitalis'tas. Esta politica tern 
conse<:!uiclo salVaI' a humanidade dos hon-ores 
duma ~r!ova guerra: 
, POl' isso a afirma~ao, feita ja no XX Congres~o 
do P.C.U.S" de que e possive! conjurar a guerra 
nao represenfa lima substima<;ao do imperialismo. 
Nas resoluyoes do XX II Congresso flguram me
didas pura n';fon;:ar ainda a capacidade de defesa 
da URSS e foi claramente afirmado que qualquer 
t entat ivade agniossao imperialista ser la pronta e 
inexora\'elm ente esmagada. 
. ,A cO!1c:ns'2io de que, na epoca actuai, as guerras 
er:tre os Estados nao sao fatais tern em conta as 
m'udanyas surgidas na arena internacional e t em 
tido um a confirma~ao praiica nos acontecimentos 
dos tiltimos an os. 

Tambe s mudanyas que se deram na relac;:aCi 
de forcas mundial confere a Dolitica de coexi ste n~ 
cia pacifiea entre os Estados' mai10res possibilidac 

des de se firmaI'. A Uniao Sovietica defende con" 
sequentemente esse principio leninista assente em 
que «a coexistencia pacifi'ca e uma necessldade ob c 

jectiva do desenvolvi'm ento da sociedade humana». 
A consolidayao da Paz pode se r assegurada, 

antes de mais, com 0 desarm amento geral e com 
pleto sob urn estrito co nt rale internacional. A abo
licao difini tiva do jugo ~olonial sob todas as fqr~ 
m'as, a liquida<;ao elas cOl\sequencias da II Guerra 
MundiaJ ( nom eadamente a conclusao dum tratado 
de Paz com as duas Alemanhas e a resolu<;ao pa
cifica do problema cle Berli m Ocidental), a resolu
cao dos conflifos internacionais pOl' via pacifica, 
it melhoria clo mecani smo da ONU, etc., terao 
iguaJmente grande importancia para 0 estabeleci 
mento duma Paz auradoura. 

A luta pela Paz, contra a preparayao duma nova 
guerra, e a tarefa, principal de todos os comunis
tas, c!e todes os particlarios da Paz. Para n6s, por
tu gueses, a consolida<;ao da P az, a realiz~y!o do 
desarmamento <;!era! e completo, a aboh<;:ao do 
coionialismo, etc:, seriam bens in comensuraveis. A 
accao da c!asse operaria e de todos os partici.arios 
da' Paz de Portugal pela Jiquida<;ao das bases mi
litares estrangeiras no !'Josso te rrit6rio, pela Pr.z 
em Anooia e pela auto -deiterminayao e incl2pen
den cia "'dos povos c o l onil}i~ . re1a utili za<;flO das 
v ~rb~s actual mente desviadas para as despesf!-s de 
oueri'a no desenvo lvirnento e con6mieG, SOCIal e 
~ulturaJ do pais, sera urna importante contribui<;ao 
para a luta que todos os povos travam para COI1-

qUlstar a Paz. 

Em viril e anos Sera construida n6 URSS,nas 
suas li nhas gera is, a socie dade comun ista 

o Prodrama do P.C.U.S. nao e somente um do
cumento "'de extraordinario interesse para a Un iilo 
Sovietiea. E urn docu!1lento de interesse mu nclial; 
nele encontramcs as trayos gerais do caminho que 
todos os povos iraQ perconer. , 

A construyao do comunisrno e 0 maior desafi o 
pacifico ao mun do capitalista, e a, obm mais mara: 
vilhosa dum povo. « Acabar com as guerras e esta
belecer uma paz eterna sobre a terra - afirma 0 
Programa - e a missao hist6rica do comUniS1110». 

Vinte anos sao previstos para realizar, l1a URSS, 
as bases funda men tais da nova socieclade. , . 

No aspecto econ6mico sera criada a base mate
rial e tecnica do comunismo. Ate 1980 a produyao 
industrial multiplicapse-a pOl' mais de 6 vezes. En" 
tao, ela tera um valor ioua! ao dobro da actual pro
dUyao indulOtrial de todo 0 mundo nao ,socialista. 
o apetrechamento tecnico e amplo desetlvolvimen
to da agricultu'ra cOl1duiirao a unla produyao abun
dante, produyao que ~era l11ultipllcada pOl' 3,5 nes
tes vinte anos. Os Estados Unidos serao ultrapas
sados na,s suas produy6es « per capita» e, depois, 
deixados Illuito para tras. 0 tempo de trabalho se-
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c em a lguns trabal hos para 30 110 ras e depois sera de pessoas a resoluyao dos problemas postos pela 
:'li nda r eduzido. 0 povo sovietico tera 0 nivel de s ociedade, os organismo£ dirigentes dos «sovietes> 
vida mais elevado do mundo e gosara da abunda n- e das organizayoes sociais sao obrigatori amente 
cia dos meios materiais e cuiturais. renovados e lirnitayoes ,, ~ o impostas il e1eiyao re-

No aspecto social dar-se-{t a transformayRo das petida das mesmas pessoas. 
r elayoes "ociais socialistas em relacoes comunistas. Estes mesmos principio$ passaram a estar ins
As diferenyas essenciais entr~ a cidade e 0 campo critos nos novos Estatutos do P.C.U.S., que, de 
e entre 0 trabal110 nHlfmal e il1teleotual serao eli- Partido da classe operat'ia, se to r nou 0 Partido d e 
minadas. Criar-se~a uma f>ociedade $em classes dos todo 0 povo sovietico. A aprovw,:ao de novos Esta 
trabalhadores do comunismo, 0 homem sera edu- tutos era necessaria para qu @ as form as de orga
cado no amor ao tnabalho, Sel'a guiado pelos mais nizacao e as normas de Vida interna do Partido se 
nobres ideais e ilti ngira uma granc!e cu :. tura, a harmonizasse m com as 110Vastarefas impostas pelo 
pureza moral e a perfeiyao ffsica. Progra ma. A constru<,:ao do cO!"riunismo e um a obra 

No aspecto politico todos o~ ci dadaO$ participa- gi ~iantesca que mobil iza to da fi act :vidade e ini ci a
rao na direccao dos ass untos publi co ;;; e a socie- tiva criadore das mass% trab~1 1hadoras, que otriga 
dade preparar-se-a para realizar completamenteos ao I1Hlxim o desenvGlvimento da democracia , que 
principlos au auto.dete1'rninac;:a o com1.lnjgta. e :>dge, como e afirmado no P rograma, «0 acresci-

A UI1 1aO Soy ietlc3 e c>c tua lmente 
u 'n ESil:!do de I·o do 0 Povo 

S6 c om a. di taclura do prolctar iario, qu e e incom
I· l.ravelmente uma forma de go verno ma is demo
,· atica do que 0 mai s democnlti co re?~ilTle burg ues, 

3tO ser a ditadura das massas proietarias contra 
l\ a pun hado de exploradores e opressores capita
l. ;tas, so com a di tadura do proletari ado, diziamos, 
( possive! construir a sociedade socialista. 

Mas actua!111 ente na Uniil.o Sovietica esta reali 
, do 0 socialismo, as co ndicoes que ob rigava m ao 

lprego o.a ditadura do proletariado nao subsi s
n. Assim, rela primeira vez na his toria, surge 

i, 1 Estado que nao e a expressao do poder duma 
'. ' lsse s obre outra, mas sim 0 instrumento do con
i ' ' ltO de todo 0 povo. « A classe open'tria e a tiniea 
c i'lsse que 11a hist6ria" nao se pro poe perpectuar 
h sua domin ac,:ao» disse 0 camarada Kruchtchov 
:u n dos seus informes a o XXII Congresso. 

o Estado de to do 0 povo, li ltima forma de Esta
do, desaparecera um dia tambem, mas devera sub
si~, tir enquanto 11 ao forem cumpridas t odas as ta 
,'eras que s6 com ele podem ser levadas ate ao fim. 

A sociedade co mun ista, diferentemente da socie
,1:, :~ e so cialista, des8nvo!ve-se sobre a sua pr6pria 
j):l:;8. Isto e, enquanto a passagem da sociedade ca
pit1lista a sociedade sodalista se reali za nas con
(l:;;:fies de luta de classes, a passage m a sociedade 
c.·o', lUnista da-se quando janao ha classes explora
:loras, quando todos os membros da s ociedade estao 
~ ),teressados na construyao do comunismo, quando 
~ nao e llecessaria a dita.dura do proletariado e 

);~ e criar-se um Estado de to do 0 povo. 
i' lr isso metodos muito mais democraticos sao 
·" .:ad08. As mais Jargas massas sao chamadas it 

. : :<;30 e ao controle clos orga nisrnos de Estado. 
\ luaimente mu ltas das quesWes actualmente da 
petencia dos orgaos executivos, passarao a ser 
19idas pelos «sovietes:> . 0 papeJ das organiza
, soc iais: sindicais, juvenis, cooperativistas e 
::ia<;:6es culturais e educativas, tornar-se-a 
:0 ampio. 

1110 do papel e eta importuncia do Partido co r.mr:!s
t a, forc,:a que diri ge a socieclade sovietica". 

Este eo panoi':una que nos dO. a Uniao S09iet ica 
eo mun clo socialista. Q Uell 0 que nos d j 0 ITlnnao 
capitalista? . 

Em Portui"al, que faz pa rte do chamac1 0 (!nu nclo 
liv re» , conhecenl os be rn 0 que represc~n tnnl ou 
prindpios « democrMicos» do s istema capitalista. 
Sao os tais principios « demouaticos» que 0 '1'ra
tad a do Atlsntico Norte, subscrito par Sa lazar, 
afirma deFende r e que, no nosso pais, se caracte
rizam pela supressRo total das mais peq uenas libci'
dades e p Ol' uma repressao t errori sta que prende, 
tortura e assassina os que luta m pelo Pao, rt Libe r
dade e a Paz. 

o desenvolvimento politico do mundo capitalista 
concl uz ao continuo cerceamellto dos seus lim ita 
dos metodos democr8.ticos, enquanto 0 desenvol
vimento po:itico do l11undo sociajista condn:: 2.0 
alarg8.!11ento p:-o gressivo da dem ocracia. 

o XX Congrcsw i ni ciou uma nova fo se em 
lodo 0 mov im e nto comun ista i nle rn BCtOIlB ! 

As conclusCies do XX II Con gresso provaram a 
justeza das crlticas feitas e das resolucoes toma
das pe10 X X Congresso ilcerca do culto da perso 
nalidade e das suas consequencias. 

Sem a eliminacao das faJtas cometidas contra as 
normas leninis tas da vida do Parti do e os princi
pios de direcyao colectiva nao t eriam sido possi 
veis os gran des sucessos que nos ultimos an os t0m 
caracterizado 0 desenvolvimento econ6mico, t(~c 
nico e cientifico da URSS, nao 5e teriam renova.do 
as condiyoes para 0 desenvolvimento teo rico do 
rnarxismo-leninisl11o, nao se teriam cri ado as pos
sibilidades teoricas e praticas para a passagem a 
lima nova sociedade . 

Foram as t eses e a linha politica ieninistas apro 
vadas no XX Congresso que perl1li tiram agora a 
apresentacao cla radiosa perspect iva da constnU;:8o 
do comunismo. As t eses e a lin ha politica do XX 
Congresso representaram, para todo 0 1110vimento 
cOl11unista internacional,o comer,:o duma nova etapa 
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A derrota completa lIlfhglda pelo XXII Congres- de que esse PartIdo rechhque a pengosa onenta

so ao drupo anti-partido que procurou impedir a <,:ao dos seus dirigentes ». 
denu.ncia am pia dos profundos males causados du- 0 Partido Comunista Portugues mantem-se in
rante 0 periodo do culto da personalidade de Stali- teiramente fiel aos princfpios do internacionalis
ne, que contrariou a realiza<,:ao das decisoes do XX mo proletario. Def@ndendo os principios do mar
Congresso, que procurou assenhorear-se do poder xismo-leninismo, 0 Partido Comunista Portugues 
para fazer voltar a Uniao Sovietica ao tempo do llJtani quer contra 0 revisionismo quer contra 0 
culto da personalidade, essa derrota completa fol dogmatismo, os quais conduzem ao abandono 
:ainda uma vit6ria da linha do XX Congresso e urn daqlJeles princfpios. 
novo merito do Co mite Centralleninista do P.C. U.S. 

o cuIto da personalidade e alheio ao mandsmo
.Ieninismo, esta em contradi<;aQ com ele. Como 
afirmou 0 camarada Kruchtchov no seu re1 at6rio 
sobre a actividade do Comite Central: ,,0 Marxis 
mo nilo nega 0 importante pape! GOS dirigelltes e 
dos guias de. classe operada". l\1as levanta-se reso
luta;nente contra a glorifica<;ilo e ainda ma1s contra 
a deiiica<,:ao de tal ou tal personalidade. A ~~lorifi
c ayao duma personaddade relega inevitavelmente 
para segundo plano 0 povo e 0 Partido, mi nimiza 
o seLl papel e a sua irnportancia ». 

o combate travado contra 0 culio da person ali
dade pe10 P .C.U.S. e a sua elimina<;ao, bem como 
as i)it6rias que iluminam 0 caminho andado poste
riormen(e pelo P.e. U.S. sao auten t icas pro vas de 
que 0 cuIto cia personalidade 6 estranho a nature
za socialists. do regi me. Pelo contra rio, ele Eo uma 
c Ollsequencia do individualismo bur-gues, um mal 
da so ciedade capitalista. 

t>. for~a do movimento . comu nista 
in !ert1<.l z:ioncl a~senta na sua unidade 

o XX! i Congresso tornou publicos actos aven
tn reiros e contrarios a unidade do campo socialista 
do ::; dirigentes do Partido do Trabalho Albanes. 
Apesar dos dirigentes c1esse Partido terem assina
do as Dedara<;oes comuns de 1957 e de 1960 que 
aprovaram a orienta.;:ao do XX congresso, que con
denaram 0 culto da personalidade, que salientaram 
como dever in ternacional supremo de cada Parti
do marxista-leninista 0 de refor<;ar constantemente 
a un tdacie do movimento comunista internacional, 
apesar dessa assinatura, os dirigentes albaneses, 
logo ap6s a declara<;ao de 1960, colocando-se nas 
posi.;: 6es do nacionalis mo burgues,passaram a op6r
-so as teses criadoras do XX Congresso, a defen
der 0 cuito da personalidade com a pratica das 
suas piores conseqllencias e a cometer actos inarnis
tosos e caluniosos para com. outros partidos co
l11unistas, em particular 0 P.C.U.S .. De todo 0 cam
po socialista s6 na Albania 0 programa do P.C.U.S. 
foi publicado ml0 inteiramente e com deforma<;oes. 

S6 ap6s l1umerosas tentativas para normalizar 
as re!acoes com 0 Partido do Trabaiho Albanes e 
tendo esgotado tal meio, foi levantada esta grave 
questao no XXI I Congresso. . 

C omo foi dito pelo camarada Alvaro Cunhal na 
tribuna deste Congressso: « N6s consideramos 
que a POSi<;[io do Partido do Trabalho Albanes nao 
serve os interesses do movimento comunista inter
nacional e manifestamos 0 nosso profundo desejo 

o ccmunis'11o e 6 futuro radioso 
de lode a numanidade 

o Partido Comunista da Uniao Sovietica, van
gua rda universulmente reconhecida do movimento 
comunista internacionai, proc!a mou que«a gerettao 
actual dos sovietes viveril no comuni$rl1o». 

Essa procIama<,:ao, a aprova<,:ao do Program a 
para a constru<;ao do cOl11nnismo, constitui a ca
racterfstica fundamental do XXII ConQresso. 

Como e cIito nesse Program a {( a edlfica<;ao do 
cO!TIunismo na Uf(SS sera a maior vit6ria da huma
nidade no decufso da sua 10nga hist6ria» . 

A leitura desse docllmento, que se caracteriza 
por um profundo humanismo comunista e por lima 
fidelidade criadora ao Densamento de Lenine, ani
ma os homens, levan t'a-Ihes poderosas energias 
para contribuir tam bem com a parcela da sua ac
tividade para urn futuro belo para todos os povos. 

A construcao na URSS da sociedade comunista 
e a mais inlportante ajuda dada pelo P.e.U.S. c 
pe'o povo sovietico £10 movimento operario inter
nacional, a todos os trabalhadores e a todos os 
homen;;. A via esta aberta para muito em breve os 
outros paises socialistas a percorrerem. A via 
ficara aberta para todos os outros povos. 

Essa constru.;:ilo esta impregnada das belas as
pira<;oes que tem povoado os espiritos mais bem 
tormados: a Paz, 0 Trabalho, a Liberdade, a Igllal. 
dade, a Fraternidade e a Felicidade. Nela se rea· 
liza a maxima: «Tudo pelo hom em, para 0 bern 
do homem ». 

Cumprindo-se 0 que previram, pOI' meio duma 
analise profunda e cientffica, os gran des classicos 
do marxismo, Marx e Engels e, mais tarde, Lenine, 
e a classe operaria a fon;a de vanguarda que en
caminha a humanidade para a sua verdadeira liber
ta~ao. Junto a ela, seguin do a sua direc<;ao, cami
nha cada vez um maiol° numero de hOl11ens escla
recidos de outras camadas, povos inteiros. 

Todos os passos realizados para a constrn<;ao do 
comunismo sao passos tal11bem para a conquista 
de milhoes de 110111ens para 0 ideal comunista. 

A classe operaria portuguesa, 0 nosso povo, que 
ha perto de 36 an as vive sob 0 regime l11ais reac
cionario da sociedade capitalista, sente, e sentir:i 
cada vez mais, como as realiza<;oes sovieticas sao 
uma sj uda muito poderosa a sua luta pel a Paz, 
pela .Democracia, pelo Socialisl11o. 

Abril de 1962 o Co mite Central do 
Partido Comunista Portugues 
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APROVEITEMos A EXPERI OiA DA LUT A 

NAS ULTIMAS (ELE}~OES » 

As lutas populares de OutubrocNovembro de 
1961 em to m o das «eleic;oes» fascistas de de

putados foram urn exito do ndsso Partido e do 
conjunto das fo rc;as democrMicas no caminho para 
o levantamento nacional. Neste momen ta, em que 
a luta popular n.o, nosso Pais esta atravessando tIm 
novo ascenso tevolucioriario, e de grande impor
tdncia para 0 Partido saber estudar as licoes 
da ultima campariha « e;~ifo ral» e apetrech<N~se 
para conduzi r com exitu n6'vas' Irltas de grande 
envergadura. 

1.0 A li nha do Partido Ir iu n'(o u sa bre 
o opo riunismo 

Na qilestao de saber qual i pos1c;il.o a to mar pelas' 
fo rcas democraticas em face da manobra eleitb ral 
fascista defi niram-se com clareza d'uas Ii nhas de 
actuacao oposfas. 

Uma importante corrente de dem ocratas Iiperais, 
combatia a intervenc;ao nas « e1eic;oes », argumen
tando que isso seria levar 0 povo a colaborar nUll1U 
farsa e pOl·tanto contri buir para 1he criar ilusoes 
acerca da natureza do fascismo . 

o Partido defi niu a sua posic;ao de outro modo: 
e verdade que as « eleic;oes» de Salazar sao uma 
farsa, que de eleic;oes so tem 0 nome, mas isso nao 
nos cleve levar ,a voHar-Illes as costas, devemos s im 
aproveitar todas as possibilidades de actuac;ao que 
elas nos abrem (possibilidades que nao sao of ere
cidas pela ditadura mas que foram conq uistadas 
pela luta do povo). 0 Part ido defencleu a intergen
C;ao nas {( eleic;oes i), como forma de alar~ar rapida
mente as lutas de massas pelas suas reivindicac;6es 
mais sentidas, como fo rma de elevar a luta pelo 
det: rubamento do fas cismo a um nivel superior. 
, E certo que outros ag rupamentosalem do nosso 

Parti do defenderam a intervenc;ap nas «eleic;oes i) ; 

mas s6 0 Partido, com a sua critica f,irme de prin
cipios ao abstencionismo, mostrou com o po r detn'is 
do aparente extremis ;no das concepc;oes absten,cio 
nistas se ocultavam as ilusues nos'golpes 'milltares 
ou 0 temor da luta fro ntal com 0 fascismo numa 
campanha quese anunciava excepcio nal l11 ente ,d Unl. 

o t rabalho de esclarecimento do nos~o , Po.rti4o 
teve larga influencia e most rou que a linhE\leVolu
cionaria para derrubar 0 fascismo passa pelQ a~ - , 
plo aproveitamento das possibilidades legais,. pelO 
alargamento pro~ress ivo das lutas parciais e nf;l;dl:) 
t em a Ver cow D aventu reirismo dos golpes a rm ados. 
Apesar das dificuldades e in com preensoes no pro 
prio seio do Partido, a linha da in tervenc;:ao nas 
«eleic;:oes» acabou por t riunfa r no movim ento 
democratico em distritos fu ndamentais, o. que re
presentou tim exito da li nha do Pa rti do sobre as 

concepc;:oes op'ortunistas. Se com parar'mos este re': 
sultado co m 0 que se passou nas « eleic;oes » de de
putados de 1957 (onde a tendencb 8.Dstencionis ta 
levou dum modo gera! a melho1' ) gemos como e da 
mai o r im portanc ia 0 Pa r tido d0 fin ir llmo liilha de 
e c tu6~ii o b<lsGada nes p r i ncip io 3 e lu tar iirmemente 
pOl' ela . 

2 ." As mcn ifesta<;oes 

Qual e 0 aspecto mais posit ivo da cam pal1ha: 
eleito ral de 1961 ? 

A q u i lo q ue def ine es ta cam pan ha como u ma im
portante co ntribuiviio a l u ta para 0 levantcmenro 
nac iona l ant i -fasci sla, sao as ma ni !e5t6~o0S de rUB, 
a s SeSS0 0$; a s greves, as reun i6es a mp las e o utras 
a cc;:6es de massas levadas a cabo em varios po n los 
do Pa is, Como o J)artido t inha previsto , a int~rven 
c;ao nas « eleic;ocs» permitiu t razfr para a nia mui
tos milhares de po r tugueses que se manifestaral1l 
contra a ditadura mlln a unanimidade impressionan 
te, rec1ama ndo a Liberdade, a Am nistia, a Paz em 
Angola. Em Lisboa, em Almada, Alpiarc;a, Coimbra, 
Covilhil., Couc; o e noutras localidades, milhares de 
t rabalhado res, de jovens, de mulheres, luta ram tl 2 S 

ruas contra a policia fas cista ao gri to de « Abaixo 
o meda l». A manifestac;ao do povo de Almada fico u, 
pela sua combatividade e nt re as maiores acc;oes 
anti-fascistas ate 110je reali zadas no !laSS O Pais. , 

Todos os que clesejam s inceramente a coaqu:stu. 
cla democracia em P ortugai nao podem negar a im
po rtancia destas manifes tac;: oes; em cada uma delas 
[o ram ganh os pa ra a luta acti va contra 0 fascismo , 
novos milhares de trabalhaclores, cle jovens e pes" 
soas simples que sentiram 0 im pulso clas massas en~ 
movimen to, que fize ram a experi en cia cla [o rc;a do' 
povo em choq1,.l e com apoJicia fascista. Como .o 
Padido tem repeti do, as acc;6es de massas sao a 
escola oncie se pre para 0 levantamento nacional, 
elas, chamam 0 povo a to mar nas s uas maos a cau,sa 
do der rubamento do fascis mo, em vez de espemr 
que a liberdade Ihe seja con cedida poY qualquer 
golpe miii tar « salva dor » ou pela " dQsagregac,:ao » 
db fascismo. «So a luta educa a ciasse explorada», 
~~cr.eveu Lenine; « s6 a !uta Ihe revela a gral/dew 
da s ua propri a fo rc; a, alarga 0 seu horizo nte, desen 
vb1ve as suas forc;as, esclarece a pua cO ll sciencia, 
for ja a suf;! von tade» . As gran des man ifesjac;oes 
ant i-fascis'tas clos ult imos mese~ , dcsde 0 111 2moni
vcl31 de J anei ro no Porto ate tJ. g.reve dos estudan
tes cle Lisboa, no desenvolvime!)to das lutas de 
O utu bro-Novembro, mostram- l1os que as massas 
popula res estao a tomar rapidam ente consciencia 
da s ua forc;a im ensa e se ci is poe a marcllar ilvan te 
no caminho do derrubamento do fascis lllo . 
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As ac<;oes de massas de Outubro-Novembro nao lar~s . se indicava no manifesto do C C do 
surgiram espontaneamen te. Foi preciso um esfo r- nosso Partido, a hlta «eieitora\J> devia aparecer vin
<;<>3 tenaz e constante do P . para ve ncer a tendencia cui ada a luta pelo fim da guerra de Angola, contra' 
de muitos demo cratas para red uzir 0 movimento os impostos de guerra, pela Amnistia, pelo aumen. 
«eleitoral» as diligencias e recIamayoes burocnl. - to de salarios, contra a censura, contra as bases 
ticas qu e amarram a~ massas a espectativa. Apren- militares estrangeiras. Essa seria a condic;ilo para 
den do com os erros legalistas de 1958, 0 CC fez a luta c eleitoral» hazer para a rua centenas de mi
urn esforc;o serio para arran car as massas a quais- lhares de trabalhiJ.dores, de jovens, de mulheres. 
quer ilusoes SODre a < eleiC;ao» e a boicotar a farsa 0 exe rnpl o do correcto trabalho de mobiliza<;ao 
da «votayao », 11nica linha que nas condiyoes exis- do Partido entre a juventude de Lisboa, que ocupou 
tentes permitia alargar a amplitude da luta,. Sob a a vanguarc!a das manifesta<;oes, mostra bem as 
palav ra de ordem do Partido: «Nao votar J Abaiy,o possibilidades que se abriam nesse senti do. 
a burla i» as massas manifestaram-se combativa-
mente no dia 11 e fizeram uma boicotagem total a 4 ." ' E preciso o rga nizer em profundidade 
votayao no dia 12, encerr9.ndo a cam panha com urna 
firm e disposi<;ao de luta. GrE~as ao combate ao 
legalismo, a farsa da vota~ao deixou de sef 0 en
cerramen10 duma [«se de luta polit ica para se tor
[J ar no ponto d e passagem Cl llma lase nova. 

3.° Co mo realizar.'lOS 0 pepel de 
va ng 'Jarda da classe ope:-a ria? 

A ditadura, que encarava com temor a perspec
tiva de a fa rsa das « eleiyoes» sei transfo rmada 
numa grande jornada de luta, fez ijlTl esforyo ainda 
maior que no passado para enceriar a campanha 
num cfrculo estreito e manter as candidaturas de
mocniticas isoladas da massa do povo, reco rrendo 
a todas as arbitrariedades. 

Na luta para levar 0 movimento a romper com a 
Co nttdo, apesar dos exitos c ons:eguidos, 0 tra- asfixiante repressao fasci:;;ta, 0 nosso Partido de

balho do Partido para as grandes manifestac;oes frontou em primeiro lugar as suas pr6prias haque
m'\o pode £el" considerado satisfat6rio. 0 aspecto zas, a debHidade de l11uitas das suas organizayoes 
mais grave elas nossas deficiencias neste campo e a sua falta de ligac;ao com as massas; faltavam 
esta na fraca participacilo da ciasse openiria em em muito Indo os organismos s6lidos do Partido, 
quase todo 0 pa:s e sobretudo em Ushoa. as Juntas Patri6ticas, as Co missoes Eleito rais e Ci-

Algu mas organ izayoes do Partido, quer pela sua vicas, que organizassem para a luta muitos milha
fraqueza organica e isolamento, quer pOl' fa :ta de res de portugueses. Como consequencia disto, em 
audacia, quer aind3. por uma preocupac;ao mal en- fins de Outubro, passada ja mais de metade da 
tendida de defender 0 Partido, nao consegui ram campanha, aind3. 0 movimento nao saira para a rna 
chdma r os nOSS03 militantes operarios a desempe- e se debatia nas c1iligencias burocnlticas, sob a 
nhar 0 seu papel de direcy8.o junto das massas, fa- ameac;a de ser estrangulado pela repressao. 
zendo assirn com que os trabalhadores apareces- So quando comec;:aram a dar os seus frulos as 
sem dispersos e desorganizados nas manifestat;oes. reunioes amplas d e democralas, de trabalhadores, 

o Partido tern que apreCi llf seriamente 65 sues de ioven:;, quando 05 crganismos do Part ido e Co
d ificlJld!>cies de mo bi lizac;:ao da cia,se operaria co- missoes Elei tora is e Juntas Patriolicss comecaram 
mo uma situac;:l!io intcleravel 1:1 que sa deve par I'er- a actuar entre as masses, 56 entao a csmpanha co
mo rapi darnente, tomsl1do em cada o rgan iz1l :;:ao as mec;:ou a ganhar en',(ergadura e a impor-se com o 
medidas poiiti cas e organica s q ue forem necessar ias. urn grande mov imenlo popular. As lutas e manifes-

Al e111 das graves deficiendas organicas e de qua- tac;oes de Usboa, de Almada, de Alpiarc;a, do Porto, 
dros, um eno contribuiu para a nossa limitada ca- de Grandola, etc. apareceram nltidam ente Jigadas 
pacidade de mobilizayilo operaria durante esta a ac~ao dos organism os do Partido, das Comissoes 
campanha: as organizacoes do Partido nilo conse- le<;!ais ou das Juntas al existentes. 
guiram ligar capazmente a luta e m ro rno das can- 'Podemos dizer que se 0 nosso Partido tivesse 
didaturas democnlticas as reivi ndi et;c;oes 111ais sen- sabido impulsionar mats largamente e desde mais 
tidas dos trabalhadores, das gran des massas popu- cedo a cria<;ao de organismos unitarios pela base, 

"_.l:iIiIl!i!I!"-=;;-;r"'===-~~~."'"""""",r ~-~~""""'.:Q>:~A!/<~~~r. 

' P.6.RA MELHORAR 0 TRABAlHO DO PARTIDO NAS FORCAS ARMADAS e absolutam ente necessario Ii 
que em toias as organiza<;oes se procure saber quem val ser incorporado e se tomem medidas nao I 
s6 para esclarecer os milita ntes e simpatizantes do Partido sobre a necessidade de ' desenvolver I 
tambem actividade partid{iria nas foryas armadas, como para que sejam feitas rapida e oportuna-I' 
me,'1 te as respectivas credenciais. I E tambem necessario que todos os camaradas que conhec;am simpatizantes ou democratas que pres- . 
tar'.' ser91<;0 nas forc;as armadas procurem organiza-Ios no Partido ou em organism os anti-fascistas . . 

. E tambe m indispensaveI que haja iniciativa para a aproximayao com os militares que vivem OL1 ~ 
• fazem servico nos diversos sectores. f I Se isto fo r realizado, se as organizac;oes tomarem consciencia da importancia desta tarefa" I pocierern03 vencer as graves deficie:lcias existentes neste sector de tmbalho do Partido. ~ 
9~":;'1~~icaz destas tarefas part;~~~,~~~samen~: ~!. a sua reaiiza~.J 
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as perspectivas da iUta se tei'iam ampliac10 mUito possiveis iistas de amp!a unidade trabalhar por W,'= 
mais. A falta de organiza<;ao unitaria to l'nou-se tas de esq uerda », Sem estas palavras de ordem nao 
evidente, por exemp!o, em Lisboa du rante a mani - teria sido possiv~1 fazer vencer a Iinha da luta de 
fes ta<;ao do 11 de Novembfd ~ t1 e poderia tel' toma · mass8.s ,contra o~' elementos hesitantes ou franca.: 
do maiores propor<;oes, mente absteHeionistas que procuravam atrasar pOl' 

Mas para estruturar lima ampla re~le de organise todos ., ds illeios a a presenta<;ilo de candidatura~, 
mos un itarios e indispenssvel a existencia em todas reedri'endo nalQuns casos a descriminll<;ao e a 
as regioes do pais de s61idas organizac;:oes do Pa r- paralillai,;ao das-comissoes. . " 
tid o . A estreiteza e 0 fun,cionamento deficien te de A apfese nta<;ab de candidaturas em nove dlstn-
1,11Uitas organizayoes do Par tido, a falta de um bom t os da ii ma irriagem da corree<;ao parci al do tr~ba~ 
humero de quadros legais capacitados, t iveram gra- Iho de Uni dade do Partido. Se em todas as reg10es 
ves consequencias nao 86 sobre a amplitude ds. ae- do pai§ as noss8.s organiza<;oes tivessem desen?ol
<;ao de massas mas tambem sobre a defesa do apa: vido Umprof4ndo trabalho de massas, as cand1da
relho clandestino do Partido que foi levado a abrir tura~ democratkas ter-se-i am generalizado a todo 
a sua movimenta<;ao e i:i expo r -se perigosament t~ 0 paiS e a Wta feria tom ado outras propor<;oes. 
aos golpes do inimigo. 0 e)iito da of ens iva policial A poderosa unidade das for<;as oposicionistas 
de Dezembro, t orn ou-se em grande medida possi- no decorrer da campanha fo i conquis tada atraves 
vel pela actividade intensissima da direc<;:ao do da firmeza com que as massas democniticas fize
Partido, no esfor,;o para sup rir as fal11as de orga- ram sen,tir, a sUa vontade no desenrolar do movi
hiza<;ao . Assim, estl'uiura r 0 Paft jdo e ligs-Io as mento. 0 Padido teve 0 merito de se ter guiado 
msssas per meio de organ ismos u nitiH io:; e uma sempre pelos jnteresses profundos das massas, 
q ueslii o vital que se co lcca a Iodos os militan tes aditar esses interesses e apoi{t-los clecldidamenfe 
para 0 alargamenlo da lula e pa ra a defesa do e;l t odos os mom entos; fazendo disso a base 
Pa rtido. dum entendimento com as reStar1tes agrllpamentos 

oposicionistas. 
5.° li~oe5 ,??' I rra baino de unidade Assim, quando um nHmer'dso ~rupo de elementos 

, liberais, uma vez ptibl iCaclO, 0 s eu «Programa de 
Tal como nas anteriores Iilfas «eleifurais ", colo- Democratiza<;ao ,da Republica/;, . telltaram levar a 

cou-se mais uma vez com clareza ao Partido a desisten cia imediErta das candl~~turas, 0 Partido, 
grande imporUlllcia de saber apliear acertadamen- embora tendo 0 cui dado de evitar t o do 0 motivo " 
ie a sua linha de uni clade. para ehoques e recrimina<;Qes no carrwo oposicio-

Apesar da correc<;ao do desvio de clireita, verifi- nista, lutou firmemente contra dsa desistencia. A 
cou-se que 0 traba!ho do 11(08S0 Partido est ava in i- desiste,nci a imecliata, como pre'tendiam e5ses de
cialmente caindo 11 a repeti<;:ao de erros oportunistas mocraias, a pretexto da inbme r'eprdsao fascista, 
ja critieados no passado. Na sua reuniilo de Setem- fe ria sido voltar as costas as massas populm-es que, 
bro, 0 Comite Central COllstatou que se estava a apoiadas na@ candidaturas, vinhHm exprimi:t c!o com 
verifiear u ma tendencia generalizada p'ara 0 apelo crescente v·1Qo r as suas rei9indieacoes. 
aos dirifientes dos agrupamentos libera is, aguar- 0 desenvoivirnento da campanha mostrofi que 0 
dando uma unidacle de vistas por cima e esquecen- Partido tinha razao. Ese tivesse side felto um tra" 
do mais uma vez que era impericso que ac<;oes e balho de mobilizp<;i'io p()pular mais pf,9ftlndo que 
organiza<;:i'io de lllassas pela base abr issem 0 cam i- levasse os candiaatos a 80nservarem-se .na ]uta at~ 
nho a luta « eleitoral» e impnsessem a li nha justa ao uitimo dif.l_ da Ctimpali'rl,~l, as ac<;:oes ,de r)]:? testv 
ao 1ll0V~ll1el1to; muHas das nossas organiza<;oe5 de 11-12 de Novembro fCrl8.m sem d uvlcfa a tt ngldo 
aguardaram ate muito tarde que surgissem di ree~ Hiaiar envergadura. '" ,\. 
tivas da j unta Patri6tiea, perdendo a iniciat iva po- Ve rifico\J-se pois mais UiTla vez que um fruil.los o 
Utica que Illes cabia. 0 Comite Central tornou me- tra bal'h9 8e unidade ten, qae a'ssenta r <3 SUB base 
clidas para restituir a in iciativa a todo 0 Parti do na acc;:ao de , van9_uar8a d9 ~ar!jdo sem a q',la\ 
danclo as palavras de ordem : «Tuclo para a forma- na o e possivel levar segu rame nte para <3 {rente Ii 
<;i'id de li stas de candidatos» e «Onde nao forem lu ta popular pela liberdade. 
1 "~--~~~~UrURAcA()i)OPART"tDO~~~"~W~~7-~1 

I, ( das Resolu<;oes do tomite Central de Dezembro de 1960 «Sobre ,far'efEte;;: ae ,Ordaniza<;ao») ~ ' 
. A falta d~ estrutura<;ao orga ll ica t em conseq uencias altamente nocivas p'ara Q Padldo, designa(ta ~: 
, men~e : p reiL~dica 0 desenvolv~ mento dn. organiza<;:ao; prejudica a real!z~<;i'lo dai ta,.r~fa~ pplitiea, s <:ca. , ~ 
,movlm ent a<;:ao de massas; poe em pengo a seguran <;a dos func1On anos do Part1do, e do apareli;lO i". central; clificulta 0 conhecimen to, a revela<;ao, 0 desenvolvimento, a selec<;ao, a edNca<;ao e a .pro'~ 
mo<;ao dos quadros;. afecta 0 traba!hq politi co do C.C. e 0 progresso politico e a segLlran <;a dqp~ I 

~,seus me.~b.r0s; ocaS1Ona grc:ves difi eulda;cles quando da llludan<;a dos controleiro_s. Sem uma e8tm- ' 
~ tum orgamca a escala nae1O nal, sem 0 ' t rabalho colect1vo em todos os escaloes, podem dar- se 

I'~. ':,an-anques» ou {(Pu. X,oes. » a custa do esfo r<;o d. os funcion,a,r.io", s .dO .p., a,.f .. t., i. dO. (.rn uitas vezes. pagos co 111 1 \ p'ercIas' irreparavei5'), mas l1unca conduzir uma ampla, met6dica e bem sucedida ac<;ao politica. .. , 
A estrutura<;ao do Partido exige, tanto a const'itni<;ao de organismos, como a s ua vida politica 

regular e 0 seu t rabalho' colectivo. , ""'_~ .,. , _,,,' _ ~ ,, __ ~ ', ,', .. ," , .... _ 
l1't<.l~ ,-. f< e:n 
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