
ANO il l 116 MAIO DE 1962 PRE<;O : 1$06 

Pro letario s d e lo dos os Paises, UN I-VOS! 

. ~. 0 L E :r I N. DOC 0 MIT E C E :,1 T R A L [) 0 P J.\ F( T ! [) 0 C 0 .Iii UN! S TAP 0 f~ TUG U i S 
Cl:.:±:~,\!:~~ ... ...y;;;.;;;';~.";",~1.:"=:===':'7..lY.i'lffi".p~~=-~,;:r.;:'l.?'~ir.:r;:'i'.!fl'="....:;:~.z;:('t=.::.::.:::=-=.!.:t.J t.l ~:::z:F.~'1>.:.t";;~=.'iiiS;:i!..='=:."i£'n:::l[;;,;;,zl .. ::OI.!=..:;. ;:lr.:::=_;.~:;~..;t::.;;;:~;t'~i!'~~'-":;:.'>I 

l EVANTAMEN TO 
Apesar de, apos a feitura deste art igo, se terem dado no nosso p8JS grandiosas 

aCC;OeS que ficarao grClvadas na historia da luta do nosso povo, os ensinamentos 
que se pro cu.-am divulgar, co lh; dos de lutas an teriorcs, nao percieram a sua 
actuali dede. 

1\ s manirc.stac;ocs que ~o i:1icio doyeriodo «eiei 
.... . l- tora!» CO ano P~lSSfi{;_O t~vera!11 il .. l ~ar nas russ 
de I i"bo" 0" C' T 1y;tp , · do. i l'V L'ntude com " polj.~i" 
o~ ~?t~~1~ej~1:1~!1t'; j (l~~'\)lac~~'f,d~ ~ d? «D16ri~L d8.~ r~.-,;·~ 
nna»~ corlsntuen1 0 CO;~·le~o de nnas dU 111 tIPO novo 
('ue depois se :l'an!,;ram a nl uitas outras terras. As 
Jti-tas de ld t11(lQ:':: dos eli as 11 e 14 de Novenl bro, ern 
que 111Ul"[OS teiIhnres de pessoas enfrentaranl ~lEl fOfr:. 

\,ES rep :-'cssivas fortenlcr:te nrrnadas, as lutas cl(~ 
}\lpiar(rt, onde 2,S rn ass8.S ctganiza ralTI a resisten ·:, 
cia as fo!"\'us f2pres sivas e inlpecliran1 que se slar·" 
f~G.ss~ 0 nurner o de pris() es, as lutss de Coi nlbi";3., 
Co\,ilhC) G r1ndola, Err:11 dns, COU·~O) Torres '\/ edras" 
eTC., todas elRs c·~)n1 as massai~ na 1"u,a ~\Tfrent2.udo 
~1 repressao , sso prova irrefuirt921 de que f! lutu 11() 

fiO SSO pais enlrou 111Hi-la novaJ2.se. !, 
l:"'laveria talvez qacm pHdess8 j pensar que todns 

estes lutas ti\ie r:lnl lu~~ 3. r pOI;que as condi<;fJes de 
sen1i-!.e ~_~ ~l!id 8.dG e entusinSlno exi ~tente no perio(.io 
«(cleitoraL> C!.3 pr~porc io n() u ), 1111:::'3 as 111tas do 51 de 
j aneiro e 8 de,iVl.a[ <; o no P<p rto e enl se~ulda a irn
portante ac\:J:J'dGs estudGntes, mostram se rn dtlvi da 

1 . t . " . , I' a_gurnp ql.;"2 0 po'.;';',) ponugU-:~3 C~tt1 c:?tnp~eenoendO 
q u e 5.,0 pBi3 lu:.:; cc r:·~a}:3S pede acabar oe vcz ce rn 
o fa·5 ci smo. . ,,". 

S~l() il1UitO rico.s 'G~:; ensina:ne~tos colh idos fiRS lu
taslmva::las 'ele Oubbro do ano passado a te 2p 8 de 
Nian.~o (s6. a esifts nos. referiremos neste arti ~ o). 
Se!por; U,~ll lado ficaE:os conhecendo melho r a dis
posi ~;ao etc luLu das !na.s3Es,ficarnos talnbenl a saber 
111His clara1nent2 que as ac·;6es se nao i l11p r C'"visam 
ne:11 podern cstr~ r sll jeirus a t"en onlenos espontaneos, 
e19.s te1:1 de ser o r~;a ni/: ed~i'3 desde 0 comeyo e exi
gem Ulna atu tada prepara<;:J.o que eill muitos caSGS 
necessita de de:;-:::e~- :·i ~)S O')f!ll,enOre s mais s~ n1 Dles . 
l~ao basta d L::.;cutir [:l(j ~d GU ali a necessidade de Se 
desen cade3.r2~n. lutss ·Oil rnenifestac;6es de rUG; l)ou ... 

co se conseguini se estas discussoes nao forem 
acompar:l1ac1g,s de medicias organicas, se nao forem 
destacndos quadros que se encarreguem da sua di-. 
!"cc:(~ il o e sobretudo se esses (juadros e todo 0 Par
ti do ,1180 ~: orC111 ganhos para urns. orienta~ao justa 
no que se re~ere 8.0 levantu1118!l t o nacional. 

~: necessa ria gadwr 0 Portico 
Fa r r] 0 ~€ v a n !i.} rneriro nacic;1c;d 

}\ l1ecessidade de gr.nhar todo 0 Parti do para a 
Enha do k:'J:1lltamen to nacional ficou bem demons
trada tanto naquilJ que se fez coniO no qnese nao fez 

t\Ias pi iale:rss reun ioes que se reulizaranl en1 
;\lrnHdu para discutir o.s at..~t;oes dos d-las 11 e 12 de 
i'Jogenlbro der,afou-se corn U111a seri a resist(~nc i f. 
drl Darte dos CG.i11t.. facIas mais reslJons8.\}eis que con·· 
sideravarn errad~ f Cl.zer rnanifes"tac;oes do tipo das 
que 5e pretendiam. A contimHlc;~io da d iscussao le
YOU PGrt~ rn os can1Gradas a compreenderem a juste .. 
za do. ori.entut;8.0, a entrcgarem-se com entusiasmo 
i! prep3.rac;~o clas ac(,:oes e a ganh arem para a ill eS
Ina ideia os c[l,inaradas s ob 0 sen controle. Esta, 
poele dizer-se, foi a chave do e:-iito cia into. de Alma
da. Aconteccu mesmo que, no dcconer cia luta, 1'0-
r am estes C,amfIl'Clelas que tiverum de encontrar [1 

oricntac;ao justa para os protestos contra 0 assas 
sinato do nQsso camarada Candido JlAartins, que 
foram desde os minutos de silencio nas empresas 
e nas ruas us para1izayoes de trabalho 110 dia 14 e 
a grandi osa man ifestac;ao deste dia. Tuclo isto s6 
foi possi'Jel porqne os cam.uraclas compreenderam 
a justeza dB. or-ientac;ao do Partido. 

No que se refe;'e a Lisbon podemos constataf 
dois e~!etnplos distintos. Enq uant@ a juventude pa r .. 
ticioou na luta CO r.1 tocto 0 entusiasmo e se enCOI1 -
troil senlpre nas prl1ne: ras H!ns, a participac;ao cia 
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c1asse operana fo i in al organi zada e a sua for'<;a, 
que e decisiva, nunca se fez sentir verdadei ramente. 
t\ r azao desta diferen<;a esta em que, enquanto a 
organiza<;8.o cla juventude foi ganha para a orien
ta<;ao do Partido e mobilizada para a ac<;ao, com a 
organiza<;i'io operaria de Lisboa tal nao aconteceu. 
Para alem dns suas debBidades, a sua li ga<;ao co m 
as massas fo.i debil e debil tinha po1'tanto de ser a 
sua partici pa<;ao nas acc;iSes desenvolvidas. 

ivluitos outros exem plos sao igualmente e"pres
sivos. Se nos orientassemos pelas ideias que pouco 
tempo antes os camaradas du m organismo regional 
expressavam acerca das manifesta<;oes de rua e 
out1'as acc:iSes de massas, nao teriamos a assinalar 
algumas impo1'tantes manifestac: oes e, a esta hora, 
talvez q u'e alguns camaradas desse sector conti 
nuassem a dizer que as massas das suas terras ja 
nao estao dispostas a faier mais manifestac:oes ciu 
a entrar em lutas, opiniao bem des mentida pela 
pratica. 

Em outras a1'ganizac:oes porem a rectirica<;i'io da 
falta de confianc:a nas massas nao foi fe ita. Numa 
importante localidade em bora os militantes tives
sem concordado com a orienta<;ao tra<;ada, na pra
t ica faltaram aos seus compromissos dernollstrall 
do desse modo, que a sua cornpreensao da lillha do 
Partido nao t inha raizes, nao distia. 

Tarnbem na prepara<;ao da manifestac:ao do 31 
de Janeiro no Porto apareceram camaradas com a 
ideia de que seria urn fracasso, que muito pouca 
~ente corresponderia aos nossos apel os. Mas pelas 
discussoes havidas posteriormerit~ e pbr aqu ilo 
que as massas Ihes iam mostni.ndo, estes camara
das rectificaram rapidamente as Silas posi<;oes. 0 
exito desta impo1'tante manifcsta<;ao deve-se em 
grande p,arte . ao facto de loda a, organizac:ao do 
Partido te r t rabalhado para elaem bloco e com 
entusiasn10. 

Onde as brganiza:;:6es e camaradas sao gani105 
para a orienta~§o do Partido s6bre 0 levantamento 
nacional, onde se coofie nas massas e se luta para 
as mobilizer, as lu te s desenvolvem-se e criam-se 
condi<;6es para aco;:6es cada vez rna is poderosas. 
On de tal nao se verifica tudo continua na mesma 
estagr\a~ao. 

As lutas tem de se r erganizadas 

Sao t;J.ftmerosos os exemplos que 1J.0s e~sinarn gue 
la onde se criaram organisrrhs e destacaram qiJa
dros, as.rpassas foram \1.lObili:?:adas e as sims ac~oes 
reforc:ara,th -se. La ondc"n ~o se organizoil a acc:ao; 
pou~o oU pada se con~e~t\il! ' , ,_ , 

lia exen;lPlos de "algumas, terras onde se chega
ram a faz er reurrioes e, chegou a criar-se algu!1} 
entusiasmo, mas como n8.0 se encontrartlm as for
mas organicas adeq uadas, tudo mor1'eu na casca. 
Nama localidade onde se fizeraPJ duas rellnii3es 
uma com 15 trqbalhadores, a que faltaramos ca
maradas que a tint.am convocado (I), e outra com 
c erca de 100 trabathadores convocaao's pelos pr j-

mt;itos, calta de direcc:ao local do P fi rtido e 0 
nao se: ter criado qualquer organismo que se 1'es
ponsabilizasse pelas decisoes tomadas levaram a 
urn com pleto ins ucesso. 

Em outros lad os, pelo contrario, 0 trabalho or
ganizac10 do Parrido e a cria<,;ao de org'anismos es
peciais para orientar e dirigir as manifestayoes 
provaram bem, nao tendo faliado a iniciativa ne
cessaria perante alguns acontecimentos·. 

Tambem 0 que se passou em AJpiar<;a nos mos: 
t roll a im portancia da organizac:ao e direc<;ao das 
lutas. Os piquetes criados para chamar as massas 
a luta contra a reDressao e a forma como eles ac: 
tuaram dao -nos u'ma experiencia valioslssima nao 
ap.enas em reJa<;ao as possibilidades que e"istem 
do !Jovo portugues enfrentar com exito as forc;as 
repressivas, mas tambem no que se refere U i111 -
porLlncia da organiza<;ao. 

Entretanto no que respeita a orga!1 izaC:do come
teram-se alguns enos que convem evitar. Com 
efeito para algumas das man ifesta<;oes Io ram os 
camarad~,s mais responsavei-s os indicados para as 
encabec;ar. U rna tal orient8.C:i'io traz consigo serios 
perigos pois po de conduzir a decapitar;ao de algu
mas organizac;oes 0 que traria a seguir maiores di 
ficuldades. Com i8tO nao se q uer dizer que os ca
maradas mais respons<iveis de cada 10caJidade OLl 

em presa devam ficar a margem cIa lutll, ou alhea
dos da sua direc<;ao, mas 0 que -se deve evitar e 
que eies apare<;am a fl'ente de tudo como aconte
ceu em alguns casos expondo -se demas ia rtamente 
a dire-:;(;i'io da organiza<;ao partidaria: 

A impcrta nc1a da;; 
reiJni6es de quaeres e de masses 

Podemos dizer que na sua totalid,lde a pr'ep~ra: 
<;3.0 das lutas come<;ou por ser disclltida nos 01'ga
nis mos responsaveis de cada sector. Depo is pas
snu-se as reunioes de quadros e, em mhitos casas, 
p,assou-se destas as reuni iSes de mRssas. A orclem 
nem s'empre foi a mesma e umas vezes nao se rea
l\zaram reuniOes de quadros e Qutra?, nao se fize 
rUm reuniOes de massas . Mas a experiencia colhic1.a 
indica-nos a grande irnportancia dessas reuniOes, 
p'artichlarmente das reunioes de massas: 

E v'erdade que houve casos em que nao se tendo 
conseguido chegar as reunioes de massas, a SHa 
falta foi, em parte, suprida, at raVes duma poderqsa 
agitac:ao, mas aonde se conseglliu reunir,Rs massas 
e com ela's discutir a ac<;ao a emp1'eenqer gElnhan 
do -as para a sua re alizac:ao, foi possivel chegar a 
urn mais alto nivel de mobilizacao e de accao. 

EVidentemente que q-uando 5e fala em, reul1ioes 
de massas nao se pensa que basta reunir dezenas 
ou mesrqo ,<:entenas de trabalhadores. Camp ja vi 
mos e necessario acompanha r tais rellniO?s com 
medidas organicas. Mas, alem disso, e necessa rio 
transformar cada trabalhador que nelas participa 
nUm activisJa; num esforc:ado organizador e orien
tador da ac~ao . Eexactamente as reuniOes sao um 
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qo~ p!'incipais TI1!'lios para conseguir obter tais 
rlOsu1 tados. 

Iv\obi!izemos a iuventude e GS mu:he!'es 

o Pare! clestacado que a juventude e as mulhe
res telTI vinda a desempenhar nas lutas clos llltimos 
tempos colaea perante 0 Partido a necessidade 
de se tomarem medidas imediatas que visem mo
bilizar e organizar mais e mais estes importantes 
sectores da popula<;ao. 

Foi na capital que come<;aram as tna11iiestayoes 
de rna e foi a juventude precisamente que as in i
ciou; po de mesmo dizer-se que sem a sua partid 
pa<;ao e abnegacao a luta nao teria chegado onde 
chegou. Foram eles que se destacaram no 5 de O u
tabro, fo ram eles que 110 funeral do Dr. Camara 
Reis mais valentemente enfrentaram a policia, fo 
ram eles que organizaram as principais manifesta
<;oes de rua durante a campanha « eieitoral >". 

Tambem em Almada os j6ve ns, t an to l'apazes 
como raparigas, tiveram participacao notavel nas 
manifesta<;oes dos dias 11 e 14, muitos andaram 
sempre a frente destas manifesta<;oes, entre os 
quais 0 camarada Candido M.artins. 

Nas lutas de Almada igualmente HS mulheres ti
veram papel destacado. No dia 11 hav.a muitas 
mulheres nas primeiras filas baten do-se ao lado 
dos homens contra as fon;:as repressivas. No dia 14 
esta participa<;: ilo foi vercladeirarn ente maci<;:a; os 
mil hares de ram os de flores que se destinavam a 
prestaI' ho:nenagem ao call1amda caida estavam 
segu)'os pelas sLlas maos. Foram ebs as principais 
\'ftimas da brutalidade das for<;as repressivas. 

De iguu' modo os j(jvens e as rnnlheres e~t,veram 
!las primeiras filas das manifestacoes ocorridas 
em Grando!a, Erl11 idas, Cou<;:o, Alpiar<;a, etc. Na 
luta do 31 de Janeiro e no 8 de Ivlart;o do Porto 0 
pape! de Llns e outros salienta-se de no vo. 

Os j6vens tiveram accao destacada nao apenas 
nas maniresta<;:oes mas tambem 11a sua prepara<;ao. 
A auclacia com que fizeram algumas accoes de 
agitat;ao em p~eno dia enos locais mais concorri
dos foi uma poderosa contribui<;ao para 0 exito das 
manifesta\-~i5es do Porto. Toma n-se notada de mui
ta gente a forma como os j6vens e as mulheres 
,:ormavam bar;-eira para rcsistir as for<;as repres
sivas e chamavam as massas a nao fugir, gritando : 
«aq ui n}o h{i medol' , «abaixo 0 medo », etc .. Todas 
estas ac<;oes constituem paginas gloriosas que a 
juventude e as mulheres tem estado a escrever ao 
iado da c!2.sse openiria, de que muitos deles fazem 
[Jade, na luta pela liberta<;ao da nossa Patria. 

Destes factos tem 0 Partido que colher a neces
sidade de ampliar a organiza<;ao e de alargar a 
mobilizat;ao dos j6vens e das mulheres. 

A importanci-a da t!igita~ao 

A importancia da agita<;ao para a mobiliza<;ao e 
esclarecirnento das massas ficon plenamente de-

"as manifesta<;oes do Porto, As malli~ 
festa<;oes da Perioqq « eleitoral» ainda beneficia, 
ram em certa medida do ambiente politico que 
entao se viveu. Mas no Porto, para alem das dis, 
cussoes nas reunioes e do esclarecimehto verbal 
sempre muito restrito, foi a agita<;ao, a agita<;:8.o 
em grande, que esclareceu as massas. 

l'V\u \tas dezenas de milhar de man ifestos e tar~e
tas espalhados pe1as empresas, \i)scritorios, escQ
las, locais de maior moYimento, etc., Ievararn as 
massas 0 conhecimento da a~yaO que se preparava. 
A audacia e engenho postos na agita<;ao -[o ram ja 
o come<;o do exito da manifesta<;ao. As distribni 
<;oes feitEH> de 111aO em mao em pl~na bail'a, como 
as que S0 fizeram as partas dus empresas a saida 
do pessoa! e noutros loeeds co ncorridos criaram 
entusiasmo entre as massas, a16111 de permitir um 
quase total aproveitamento da propaganda confec
cionada, ao contnirio do que acontecia no corne<;o 
quando se faziam distrib ui<; 6es em que a propa
ganda lan<;ada iaqt\ase tada parar as maos da 
policia, que tinha criado brigadas especiais para a 
recolher. 

Esta e),periencia da agitat;ao colhida pelos ca
maradas do Norte e preciosa e demonstra que para 
tal se conseguir e preciso nao som ente audacia e 
engen ho, mas sobretudo confian<;a nas massas que 
e a chave do ex ito de todas as Iutas, 

r~ o Ceminho do 
!eVi3ntarr, e ~: to naci :::ln a l 

A jU3teza aa orienta<;i'io do Partiao qua nto an 
levantamentn llacional e mals facilmen te compre
endida straves deslas <,;!randiosas ac<;:oes levadas a 
cabo pelo nosso pavo.-Tais ac<;5es demonstram a 
necessiclade de se ultrapassar rapidamente secta
rismos e derrotismos e de fazer um decidido esfor
<;0 no senticlo de fortalecer e ampliar a organiza<;ao 
do Partido e de multiplicar por todo 0 lado os 
or~anisrnos das massas anti-salazaristas. o 110SS0 ]Jovo esta dando gran des provas de 
valentia e decisao. Os j6vens de Lisboa nunea vol
taram a cars. a luta e, de manifesta<;ao para mani
festa<;ao apareciam cada vez mais dispostos. Da 
mesma maneira os rni!hares de pessoas que em 
Almada participaram na manifesta<;ao do dia 11, 
apesar do sangue que nela correu, voltarum no dia 
14 com coragem redobrada, ellfrentando urn apa
relh.o repressivo poucas vezes visto no nosso pais. 
No Porto, Alpiar<;a, etc., a brutalidade policial nao 
tem feito voltar a cara a luta, antes pelo contrario 
ela levanta 0 6dia do povo e 11l0stra as massas qae 
o inimigo pode e deve ser vencido atraves duma 
ampla ac<;:ao revoluciomlria. 

o n03SO Partido deve desempenhar um papel 
decisivo nessa ac<;ao e tudo fazel' para que as for
<;as anti-salazaristas se unam e caminhem em 
frente na cria<;ao das condi<;oes necessarias para 
o levantamento nacionaL 
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A Iinha do lcv,wtarncnto n Gc i o1~al nao fo i ainda 
inteiram ente aSS1 111ilada por toclo 0 Po.rfdo, cli

ficultando-se assim a SLla acei. ta<; £i.o pelas ITiHSS8.S. 

Um c),emplo vivo da fa.lta de com pl'CenCiaO, +')bi nde
sao a linha politi co. do Partido, e a subst.,;: :' \'.fJ.() do 
trabalho nas fon:;as arnHt4as q4e t Grn U 'tl l el de 
particular im po rHinci a no lcvantam cn to 

No documento «0 Desvio de Dindta . diz-s e: 

({ 0 clescontentamento nas furcas BY " I" clas. 0 

esclarecin1ento politico de sect"Oteri " iiljJOrtftrl-:
tes dessas ro ryas, a organizu\8.0 cl2 ';i OC~' alic£l 
e particLiria de ofi ciai s, sargen to8 e s d,dL:d.OS, a 
determinacao durna patte paia apoinr a com ~ 
part icipay8.o no lTIoviIn ento nacional contra a 
ditadum fas cista e a r esistencia de outra parte 
a servir para jugular t al nlovinl ento) SElO con cli 
<::oes pura LEn levantamento nacional vitorio30» 

Trata-se agora de levar a pniticQ tH113. ta l crien
t a<;ao . ]\lgU:"I S e$ fo n;os ten1 sido felte s) In aE-; es-r rl0 
lon~~e de sstisfa'zer. Irllporta proceder-se Ct U!T1a 
anal.ise c rl tica do qu e se tem feito para oper::',rmJS 
as cor recyoes neCeSS[lrius, de forn1a a dar-se urn 
vigoroso im pulso a to do 0 tmbalho para aprcssar
mos 0 derrubamento do sa!.azarisrno, que «atra
vessa a maior crise da sua hist6ria» . 

As ccn dic;6es o b iectivDS exi:tente:i 

1. As con dir;:ocs ob jectivas no Elomento presente 
sao em eldremo favoraveis para llm2l politica de 
massas nas forcas a r madas. 

A po!itica sahizarist a nao q Ller reconhecer a 1'ea
lldade historica da nos sa epoca - 0 desabar do 
colonial ismo imposto pela emancip::l<;:ao dos P090S 
c oloniais, tornado poss ive! pela influencia det er
minante que 0 campo socialista, encaber;:ado peJa 
U niao S09ietica, exerce na politi ca muncl ial dos 
nossos dias. 

E ;n virtude disso 0 s alazarismo lanc;:a naiogueira 
duma guerra in justa mi.!hares de j6gens fardados 
enviados para as colonias em exciusi90 provcito 
de Un1 punhado de 1'oceiros e do capital monopo
lista nacional e estrangeiro . 

As !utas travadas contra a guerra colonial em 
Cat;:adores 5, Caval aria 7, Beja, Queluz, T an cos, e 
l11uitos o!.ltros quarteis, provarn que os 110SS0S sol
dados, na sua maloria openl r ios e camponeses, es
tao ciispostos a dar a s ua colaborac;:ao para 0 der
rubamento do saJazar is mo. 

o pre irriso rio pago aos so ldados ; 0 rancho que 
n a maioria dos quarteis e bases continua pessi mo 

apesar de fi ~ urc, r l1a parte do oficiai de dia a for , 
tI1U; :1 Gon::;aQrad~l de «bonl) abpn dsnte e'b2iTI COi1 -
feccion ado ~;-; os cont inuos vexarnes e crt( HgressGes 
a que esti'io sujeltos 6S prat;:as por parte c:e ~'raduCl 
dos ra scis tas, p::lfU quenl un1 soldado 11 8.0 pc.ssa de 
l!in an inlal des'ig t!8do por ~nl rnl!nerc; os r.ollbos 
praticados por UriS t~lnt{)S cficiais e sRrgen!T1s por 
ocas18o do esp6.tio (entre~~8. des objectos de usn 
lniliiar, qlU:;l l1do 0 soldado rc(~ressn 8. vida civil );. u 
e~plorayf!o fe ita ~l vo lta das dispcllsas de forn:2til 
ra; a proibit;ao de conv lvcr corn chlts e de pcd~t ~)u·· 
If!ias~ etc.) etc., s~io t cr!n1)(~ !n Illotivos de CCSSO:TtcC '" 
tar;.1e:niQ cnpazes de Incbilizilf p[:ra G iutu fuilbares 
de s;~ ldadGs e n1 3rinheiro~'. 

Enlre·as fo rl,'as rcp~ ' e8.3ivf..s dn P.S.P. e cia G.I\J.R . 
e:ds~e:n i'1ualrne!lte feais nioth/os de descorrtent[l'· 
rnento. J~i2i nestas COirjO r8.\~oes ho rncns hOrlesros :.1 
qu_c ;n repu !._:' r!u 0 ·\; ~~r iJ,unhcs o papel de espancar e 
e5pi n8arde~:lr 0 p0VO f1c~s rnp..n ifestac;o es. Eger;~plos 
COtHO 0 de) pat<c tH Jor~1e A.1ves, so1dndo cIa G .I\i:R. 
que t01110H ,ytt rte acti'Jfl r:a fu~a do nasso SeCi'ctu 
r io -Geral i\l'1ato (:':U:l~i~~l e clos S 2t~S nove CEn-:t~ra -

~~~;t~~l \~~~n;~~ c~ ;;:': :f~l:\(~,!~l (lt~ g'~~~1'.iI~dF,~~1<;~~~ 
soubcr:-nos act1tax bern , podenl0s cstar cer tos etc 
que nunlcrosos EerDi.o os cnpazes de au~:i1i[t~ E .. 1.:t ~l 
de Ebertac;ao do nosso pais . 

/J.!. GeSUO de BI.::.j a enI que partici pou urn :;n_ipC) d2 
ofIciais, [1. fr ente des qUf~is se encontrava 0 CL1pi
tao Var ela (-iornes J 9alorosG COI11Dsten te an.1Li-sela ... 
zarista, enlDora tenha tjdo as carHcteristic2S duniH 
accao isolacla COIn 0 conseo uente resultado dc~ de
cap1taC; do de u nl,t organizac;~io elTI ernbriao, DC-tO 

deb~ou par ls~:) o de ser yri1B. ac<;ao a!1~~i -ra.sc!~ta qU,e 
prova bern que) t arnbe nl entre os Oil CHHS e POS:H
vel a realiza(~ao durn trabalho positivo. 

1\1.2.s as cond'i c;ues objectivas po r lnuito rn\iora\iei~ 
que se apresenten1 sao in~!uf ic:en t23 para lel)s.~· d(:~ 
vencida a r esi s ten cia o pas t Cll)elo i:ascIsnlo U ·'vanta ... 
de pOpU~Hr. 

A o rga ;; izeS~' o e rll'1 ::::!a:ne;: rc.l 

2. A o rQanizac;ao Co i nclispens3vei em todos os 
sectores de trabalho e as fo r (c~a s armC1.ds8 naG cons
tituern excepc;flo. Sbrnente aqui a or~~ardzQ(;[1.o aprc 
sent~! ca racteristicas particulares que t~'m de SIr 
consicler2.das corn cuidado e TIluitn (~_tencJo. 

o secretisrno tern de ser neste se c.tv!" uma pech a 
basl1ar de actua<;fro se nao quererncs ver rtiIr co 
mo urn castel o de cartas 0 t rabalho realizado. Na o 
se pode esquecer que se esta a agir nllm redllto 
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do inimi gQ oncie este "SUI muito atento, pronto a 
actuar ao pFimeiro sinal de alerta. 

o secretismo s6 se al can<;:a pOl' r egras de trava 
Ino infle:dvel. Nao s e deve misturar corpora<;:u es 
diferentes . A or§!anizasao num quartel, Dum barco 
ou numa base nao pode assenbr numa s6 ceiula. 
A hierarquia mi Etar t em que ser respeitada. 

Outra caracteristica particular do sector, em es
peeled no referente aos soldados, e e para estes que 
devemos vol tar em primeiro lugar a nossa a te n<;:ao 
e maior esfon;o de trabalho, (~ a sua mobiliclade. 
o s a ldado , quando assenta pra<;:a, e enviado pri
ni f; inl.!n ente pE,ra os Centro:', de lnstr u<,: ao B~isiea. 
C) pc-r lodo des ta. ins"i:rucao e de cerca de tneS e 
meio . I~ depois enviado ' para outra unidade petra 
tirar Uin a es pecialidade. Pode entao ficar aqui au 
se~- de n(Y,)r) tr2T1 sferIdo . Nestas condicoes, Dara se 
ll1G.nter tun a (jr~~ D nizH~ao eficiente) ~ necessario 
enca r~u" U 111d rnobiIidade quanta n certos qus.dros 
res ponsa geis para qne as credenciajg possanl cir
cular C (f!11 a r a pidez indispens {l VeJ~ I-ioje sao ain J.a 
nu rnerosos os solde.dos crecienciados que paSS~J nl 
pela t 1"OP3 sern nunca tereiTI sido 'agarr2}dos e ain·· 
da aqueles que U lna \,lCZ traDsfer idos fiC Et iTl deslly:3.
do s) de i~ando nas unidad.es donae partira rn 'Lrm tra,
bal ho Clue se a caba t a mJ c :n pOl' perdei'. 

O rje n l a ~a ~) b s!e pf:l'6 0 :; militanre:l 

e si nj po ri,zantes c { ede!1 c ~ a do s 

r) ~) a as r::J rt.;as armadas 

5 

tor 1iiitar um 11lilitants Clll sim patizante 
do Partko nao podera a(::tuar de forma correcia 
e eficaz se nao se inteirar cia nec?ssidade de agir 
nUi!1a base ampla de uni clflde. 0 melo desconheci 
do e a sua hete rogeneidade for<;: am, ;l0 a ta l. A suet 
defesa reside na Il gay3.q com a:3. maSSES . 

Uma vez na tropa devit adquirir prestigio junto 
dos seus camar~.(ias, iqnto dos seus s ubo rdinad os 
se as tiver e junto dos !:iflperiores honestos, atra ·
\l eS d uma conquta irrepreensivel. Deve dar in uita 
importancia a uma sa camar adagem, sempre pnm
ta a ajudar a veneer as dificu1dades etos eomjJa
nheiros. 

j\. tra'} (~s de c o- n \,~ ersas benl otientsdas (tendo 0 

cui dado de nao de nunciar Cl sua fili3.()lo paniid{iria) 
dC\?f; des n:&3Carar 0 canlcter :.ln t l-nncion al do salft
zEris1110, dc\,ie rn o~;tn!r as injustiya.s cIa c o
lonial 8, nproveitando-se dos e~ern p os ~~)llH -vo lta, 
det)e f azer vcr a c11seria e a e:~ plo "i' a \-",tl O d.~:: ~]n e sao 
\JitiTnas os tr t1bulhadores da cidade c do c:a :n p D. 

r:: ntrar.do eni con"tacto CO in ele r~li! r~ tu ~,,; an t; 
~ salazaristas CCH1scientes, firn1cs e acti'iios cleve 
com elcs constituir j un tas Pc.tri6tiCEtS on C( )1:1Hes de 
Soldados qne tern por missilo es:::l:::r ecer e mobili 
zar os sells call1aradas a vo lta dos descontenta
mentos (pe e>dstam na unidade, quer se t ;-[[te da · 
ida para as coi6nias, de ac<;:oes repressivas no pr6c 
priq pais, ela ma ali menta(;ao ou do pessimo paga
mento, do excesso de trabalho a u instru<;:i'to viol en
ta, das folgas insufi cientes ou das faltas de di spensa} 
de casti~~os injustos OLl tratarn ento incorrecto pO l' 

, patte dos superiores j da falta de assistencia medica 
5. 0 111ilitante ou sim,pa7izante credenc!s GQ pa ra ou fa lta de higiene, cia proibic,:ao de livre convl\ilo 

a t rcjJa cleve j:5. estar sel11101' de UnlEt orientac;:ao. E com os civ is 011 proibiy3.o de pedir bo!eias, cia faIta 
esta s () e poss! '.)el sel -Ihe dada se 0 trab21 ho nas de. ajuda [lS farnfli as necessito.dns, etc., etc .. 
fo r~Es a r nlac!.as for discutido cap~.tznl ente el11 tacIas j\.s Ju nh:s) que sao organisll1os ilegais selnpre 
os o~·gan isnlos a con1e <; ar pelo~) rnais responsave.is. corn U111 I1i:t !Tlel'O ITluito ,r eduziclo de elen1entos, 

/\. priIneira preocupnyao a. ter cleve Ser a de ini ,.. CCFnpete orientat e diri~~ir as lutes na unidade, dan
ciar 0 ssu t rnbalh o lo~~o que ches~ ue a o quartel ou do a de-vida iri1portf~ncia 111eSlllO v.s fJequenas ac ~ 
b:lfCO, sern estar a esp'2fa de se t" procura do . :LOi~O \~ oes pois elas s,10 a via para as lnais lurgas e 1T1 21-
que entre en1 C'ontacto C0111 0 Partido cleve e~/ztidar ci(:as. }\s J nntas clevenl encnrar as IT: cdi d8.~ ade
e ind icar a farIna de avisa r onde se en contra. eIl1 quadas para actuar ern caso de saida cia t ropa para 
caso de t m nsferencia. combater 0 povo. Em primeiro lpgar fomental" a 

1""2~~~7.:;r.~~"'lr:.;.':"",.::.!P.="'J:.<T~"7"";-r.r:"":;l'C!"~r.,~.f:'i.~~=s~'-ti~"'~'N'i"i!:'Z;l:.::=:l..-:.'·~",>z;:,...A!t., __ ....::2':'h~.;::.iii:':"~:.."'Zm1Z3i!.:.:mm <E~c~~~'!X!:~~Cf.'l!7:2 
~ ~ 

~ ~ 
~ Ii 
11 R'" "' i" ! 'r"R r: E CT iJ ' , -:-q" 'Q ~~ ~ . c.v , ~ u IM, ,\ ... ", ,, ,,1 ... " J._,.. . ~ 
~ ~ 

~ As grandes lutas travadas no ultimo periodo eleito ra l, no ?jl de Janeiro e 8 de Maryo 110! 
~ Por to, a grande man ifestu <;: ao nacional do 1.0 de Maio, a jornada do 8 de Maio, a importante acc;:i'io ~ 
~ do opera r iado agrico la na con quista da jornada dJ.s 8 bows e de melhores jornas e a hist6rica Intn ~ I dos estuclantes, todas estas grancles aec;:oes bem como outras lutas por melho res salarios, contra a i 
~ rep,-essilo e pela Amnistia, pela Paz, etc., mobilizara m centenas de mil ha res de portugueses, ancio- ~ 

~ so~ po r darem a SUH contri buiyao para 0 de rrubamenb do sa13zarismo. ~ 
~ E nestas massas cia vanguarda do n0380 p0\10 que devemos r ecrutar novos militan tes. 0 P artido n 
~ necess it.l de alargar muito a S11a organizayao , S6 co:n esse al argamento eo set! fortalecimento po-' 
~ deremos caminhar resolutamente para 0 levantarnento nacional. Que tcdcos 05 mili lll ntes 'intensifi- ~ 
~ quem 0 recruterne ni'o e !utem pel a estrutural;80 de tode a organiza9Go.i 
~~~.&r:.~~~~",~rMK·-<!:.1ZW"~~~~~~~tI 

Reprodução 
não autorizada. 

Documento 
com restrições 

de uso. 
SOLICITE 

AUTORIZAÇÃO 
DE 

UTILIZAÇÃO 



6,_w _ .,~.,...._ 0 MIlxrAN@ _.."" __ ",!,_~, If;i'!!'" """,,,,,,,,,,,,=-=",,,"',,,"," ,""""'-==1"1 
recusa maci<;<i 4e toda a unidaqe de cp mbater 0 deve acompanhar os sens companheiros, Lenin e 
pO~? que h\t~ pOl' Hma causa j\:!'1ta, n~o hesitando, ensina-nos 'que deve l~.os trao8.1har lel ande se en" 
se fOr <?aso dISSO, de tomar conta 40 (1I1artel, con- con tram as massas, l'V\!lhares de hom ens, fllhos do 
fratermzando com 0 povo .. S~ naq fo'r possivel 0 povo fardados, nilo pocl\3l1j ficar sem a ajuda orien
l~vantam entq d~ t oda a_ unlqf;lde, sabo tiH 0 mate- tadora do Partido, maT)ejados pOl' quadros fascis " 
rial e um a vez na rua tazer causa comum com 0 tas a procurar incutir no solelaelo um oelio feroz ao 
poyo. ~s Juntas devem fazer Hm amplo trabaiho de negro, urn despreso absoluto pelas normas maio; 
aglta<;ao ma!;1 tendo sempre 0 cHidado de q \H~ ne- elementares cia condl!ta humana. 
nhum clocumento cI \O agita<;ao s~ja conservado com Uma Vez nas colonia" 0 militante deve prosseguir 
o proprio ou nas caixas para se estar precavido 0 seu trabalho, eliscutindo e orieniando, deve tomar 
contra as bus cas, pf;lra se defend~r rQnveniente- iniciativas COllcretas de actua<;ao, desmascarar as 
mente a organiza<;ao e os quadros. airocidades cometidas, fomentar a resistencia ao 

cumprimento elas ordens, lutar pa r melhor alimen
ta<;ao e assistencia medica, procurar 0 levantamen. 
to de toda a uni dade em protest o contra a guerra 
e a descr<;ao para os paises vizinhos. Onele se en
contra u m militantc esia 0 Partido e esta e um!1 
consi~na que l1 ao pode ser esqueclda. 

Recrutamento 

4. So depois d~ conhecef mqito pem os seus 
companheiros, e este conhecimento deve ser feito 
atraves das lutas, da actuar;:ao pratica, do com por, 
tamento dis.rio, 0 militante deverS. recrutar para 0 
Partido os s~l\S companheiros mais con~cientes, 
com bativos, com acentuadq espiri to de dasse, D~
ve haver especjal aten<;ao com os elementos per
manentes do e)iercito pois sao est~s ql)e pr;rmitirao 
llma certa estabilidade no trClbalhQ. 

Deve ainda passar credenciais aps militantes 
e simpatizantes 'nKrutados nas fOI'<;as armada3 que 
regress am a vida civil ou que sao transferidos 
de un jdade. . 

Deser960 maci9Cl e nao individual 

As iiltimss gra ndiosas jornadas que mobili zaram 
centenas de milhares de pessoss em todo 0 pais e 
as l ~jhls da juventucle estudantii chamam a atenr;:iio 
para a importancla do t n,balho nas fon;.as armadas, 
Com pedras na mao nao e possivel b,ater as armas 
empqnhadas po r maos assassinas. E preciso que 
aqueias PilSSeil1 as maos do povo . 

A a cr;:ao popular po de conseguir muito a esse 
respeito. 1'>1.as 0 fortaieclmento do nosso trabalho 
junto das for<;as armadas, a organizar;:ao dos mili 
t ares anti -salazaristas tern uma importdn cia muito 
grande para 0 fim do salazarismo. 

E pr@ci>;o que miihares de soldados se mani fes 
tem contra 0 salazsrismo, que se recusem a embar
car p",ra as c016nias, que se reCl1sem a combarer as 
p090S co loniais ou 0 povo de que sao mhos. E pre
aiso ganhar um a parte elas for<;as arm adas para 0 
ieyEntamento nacional capaz de derrubar p3ra 
sem pre 0 r eg ime fas cista e m Portugal. 

5. Ao militante que vai prestar servi<;o militar, 
no tempo presente, im porta saber qual a atitqde a 
tomar em caso de embarque para as co16nias. 

Em primeiro lugar ' deve t r abalhar para qlle a 
maioria, Oil pelo menos urn e levado nt'imero re CUiii8 
embarcar, mas no caso do embarque se realizar 
?"""""_""" .... """""""."""""""""""''''a&"'''''''''''''''''''_~~~~c~~~~==zs:-..::h:~~r::~~..;...::a'''',i!!:......,.,...R~""'~~~OIi4':Ia~, 

PHA. DEFESA DO PAJHIDO 
~ ; 

· (das Resolu<;oes do Comite Central de Dezembi"o de 1960 «S6bre tarefas de Organiza<;ao)' ) I 
· « 0 governo fascista de Salazar procnra, com os gran des recursos do seu aparelho repressivo, ,. 

atingir .0 Part ido, iocaJizar e prender os sens mili tar.tes, destroc;:ar as suas organ iza<;oes. Se 0 

· Partido l1aO se defende da repressao fascista, esta destroi em poucos elias 0 trabalho difl cil, 0 
produto de esfo r<;o§ e sacrlflcios de n1uitos rneses on 8.nos. 0 des envolvimento da organizar;:ao do ' 
Partido ests. assim indissoiuvelmente iigado a urn bom t rabalho conspirativo, a capacidade do ~ 
Partido para se defender da repressao . Inversamente a defesa da repressao Eo t anto mais 
eficiente quan ta melhor e 0 trabalho de organiza<;ao e, em especial, quanta melhor estruturado 

i ests. 0 Partido. . I A situayao conspirativa qu e 0 Partido atravessa e particLlJarmente grave. Dadas as deficien-
cias de organiza<;ao e do trab::dho conspirat ivo, 0 Partido, inc1uindo a Direc<;ao, continua muito , 

'vI11neravel , a ac<;ao repressiva do fascismo. Todo 0 desenvolv imento da organ iza<;ao .do Pa~t~do 
(0 recrutam ento, a forma<;ao de orf~anism os, a escolha e promoc;ao de quadros, a vlda pohtIca 
e actividade das organizac;oes) exige 0 aum primento r igoroso das regras conspirativas eo . 
estabe!ecimento duma disciplina ferrea em mt,teria conspirativa. 0 t rabaiho de organiza<;ao ' 

"deve ser acom panhado pOI' u rn esfor<;o educativo e por uma politica de quadros no sentido aa· 
rectifica<;ao das deficiencias e do melhoramento radical do traba lho conspirativo. » 
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o MILITAN 7 

os QOMUNISTAS PERANTE OS 

boMb Dtc5~REU 0 JULGAM~Nf5 Db tAMARADA 
DOMINGOS ABRANTES NO TRIBUNAL MILITAR DE L1SBOA 

No dia 28 de Novembro de 1961 realizou- se no Tri
. bunal Militar de Lisboa 0 julgamento do joverp 

comunista Do min gos Abrantes, um qos camar~4.as 
que fu giu em 4 de Dezembro do Fqr'te de CaXlas. 
, Perseguido pela P IDE quando se encontrava fa 

zen do 0 serviyo milita r teve de de?erJar, para nao 
ser preso, e de recorrer a dandestipidade para 
cont inuar a sua activiclade politica em defesa dos 
interesses da juventude e do nosso povo. . 
, Foi preso pelq PIDE em 1960, quando era fun 
ciomlrio do Pfj.rtido. S6 passado mai'i qe um anp 
foi jtllgado e e tim relato do que se passou nesse 
juI~am ento que aqui publicam os. . 

Das perguntas do juiz se pode aq iiilatar do tipo 
de ju!gamentos nesse Tribunal Militar. 

Das respostas do camarada Domingos Abrantes 
se pode con cluir sobre como os co munistas se de
fendem an te as tri bunais fascistas, defendendo 0 
seu Partido, 0 seu povo e a sua pr6pria dignidade. 

.Este relato si111ples da a toclos os camaradas \.1m 
e;..:emp!6 de firm eza, de dedicayao e de honraclez. 

. Jlliz - sabe que e acusado de ser riH~mbro do 
Partido ,Comtinista Porttlgties? 

Domingos Abrantes-Sim, sod membra e fune'io 
nario do ;Partido ,Comunista Portugues, partido da 
classe operaria, \7anguarda .do povo de Pp rtugall1a 
h\ta pela conquista das liberdades democraticas, 
partido que abr;aya o. ideal mais pobre qtie os. ho
mers jam ais conheceram, a construyao da socie-
dade comunista. " .. 

juiz --;-O sr. nao vemamii para fazer cornicio, isso 
e lcl p,ara (l Plena rio , SI" corltim\ar com os mesmos 
proposit os 0 juigamento tera de continual' sem a 
sua presenya. , . 

D.A.-Virri .. aqui converici do de qtie 0 tr ibunal es
taria interessado em esclarecer . os .problemas e 
portanto interessado em ouvir,o reu. Porem sou 
obrigado a constatar qJ.e assim nao e; este tribunal 
epta disposto a negar-m e 0 direiio de me defender. 
o tribunal tomara inteira responsabilidade de tal 
posicao. Nao se trata de fa ze r comfcio. Pesam so
bre .fllim e 0 n}eu Partidq, ?cus,ac;oes gravissimas. 
S6 posso responder a essas actlsac;oes no terreno 
politico . ., , , 

Juiz - 0 Sr. riao te:n nada que defender 0 seu 
Partido. . ., 

D.A. - Nao, eu vim aqui para defender 0 meu 
?artido. • 

juiz-Entao o,Sr. reyonhece ser membro e fun 
cionario do Partido Comunista Portugues? 

, D;A.:-Reconhec;o qUe shU ,~embro e funci onario 
do Partido Comunista Portugues e tenho nisso 
ml.\i ta homa. .. . 

juiz - E verdade que part icipou em reunioes 
claJ:1destinas,na feitura e distribuiC;ao de manifestos? 
D.A.-Recuso-me a respolJder a essa pergunta pois 
hat'a-se de aspectos da vida interna do meu Partido, 
s.ol:;re os quais n~o presto esclarecimentos. Mas 
conio democrata e corTIQ comunista participei em 
numerosas act ividades em defesa dos interesses 
das classes trabalhad6ras vftimas da exp!orac;ao, 
actividades que visava m tambem dar ao povo as 
liberdades democraticas. (lnterrompido e ameac;a
do de ser ])9sto fora da sala).. 

juiz-Participou 110 V Congresso do Partido 
Comunista Portugues? 

D. A. - E~ta e das tais perguntas sobre as quais 
eu nao presto esclarecimentos. Mas posso explicar 
porque tomo essa atitude. Como nao disse a PIDE 
tamoE;ni nao digo a este tribunal. Portugal nao goza 
das .riiai ~. elementares liberdades democrMicas. A 
existencia de um aparelho repressivo, que visa ani
quilar 0 men Partido, inibe-me de esclarecer tais 
problemas. Fui preso pela P.I.D.E., que e 0 pio r 
inimigo do meu Partido. (Interrompido) ) 

,J\iiz - 0 Sf. nao prestou dec!arac;oes pOl' obe
decer as ordens do Partido? 

. D. A. - Esse problema ja foi abordado quando fu i 
ouvido pelas autor idades militares. Nao dei a casa 
onde 1TI00'ava, porque faze-lo era por em perig9 to 
dos os bens do meu Partido, nela existentes. E so
bejamente conhecido 0 que acontece aos bens das 
casas assaltadas pela P.I.D.E. Mas nao e 56 isso, 
fa ze-Io seria colaborar com os piores inimigos cio 
meu Partido e do Povo, e isso min ca. A acusac;ao 
di z que por obedecer as ordens do Partido Com u
nista Por tugues me recusei a di zer onde morava, a 
prestar deClarac;oes bem como a assinar os autos. 

Quem dizer, perante este triblina!, que tal acu
saC;ao e para mim um motivo de profundo o;-gulho, 
e a demonstrayao evidente de que nao co!abore i 
com os pio res inimig9s do meu Partido" e do Povo, 
e a demonstrac;ao evidente de que soube estar a 
altura da minha qualidade de comunista. Ser co
munista e prestar dec!ara<;6es a P.LD.E., srlO cluas 
coisas que jamais se poderao ligar, e eu sou e quem 
continuar a ser comunista. 

A P.LD.E, tal cpmo poe 0 problema, ao dizer que 
e uma questao dEi obediencia, procura desvi r.tuar a 
verdadeira natii reza das co.isas. Nao prestar de
c1ara¢oes a PIDE e uma questao de honni para 
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to dos os cOn1tinistas. Onterrompiclo e ameac;ado de 
s8.1r cia SHht). . 

H{: ainda clURS coisas que desejava esdaxecer. 
Diz a acusac;ao que sotlmembro do Co mite Cen'
tral do Partidd Com unista Po rtugues. Querode.
clarar que esta acilsac;ao nao tem qualque r fu nda
mento. Ela ja tem sido feita a mu itos outros des
t ac::ados mi!itantes comun istas. Ela visa simples
mente pro iongar ao max imo os anos de cadeia de 
valorosos patriotas. 

Ao negar esh, acusac;ao, llaO pretellclo fug ir a 
respo nsabilidades, nao e isso que me caracteriza. 
Eu tomo intei ra responsabilidade dos meU3 actos. 
Fac;o~o porque nao quero gozar de uma honra que 
111e nao e de\"ida. 

Juiz -Zvlas 0 Sr. parti cipou em reun ices do 
C om:te Central ? 

D.A. - Pelas !"azoes que ja disse, 110.0 res pondo 
a essa pergunta. Da mesma forma que me declarei 
membro e funciollGiri o do Partido Comunistu Por
j'ugUE:S, e que nisso tinha multo. ho nw , nao hesita
ria em me dec1arar diri<:!ente do Partido Comunista 
I)ortugues, se na rea1iclade 0 f OSS2. j\li6s, (:~ [13S1111 

que fazern os dirigentes cO!l1unistas, e n(10 ha ra 
;·:oes para que nao tenham tocta a honia e ,11 f:"ze-l0. 
Os dirigentes cO l11unisTas sao 0 que h3. de Inelhof 
n8. sociedacle portuguesa, hornens e n1u1heres que 
sao.o orgulho dum povo. (lnte:rompiao) 

Ha aL!ld um ponto que consiclero multo im por
tantc esclarecer. Diz a acusac;:ao que 0 Partido 
Comunisfa Por1:uQues e uma organizaciio iJerJal 
que visa der r ubal:" 0 Estac!.o pOl' ;'eios 'vi01e111:'03, 
etc .. Trata,se de Uilla cali~nia infame. 

Juiz - Esse problema h2i muito que eshi esciL1-
reddo, e nao tem nads. que ser visto aqui. 

D.A.-Este ponto e fundamental na minha defe
sa, pec; o a esre tribunal que me de a possibilidade 
de 0 esc1arecer. 

J uiz - Responda sim ou nao a esta peri~un ta. 0 
Partido COl11 unista Portuglles visa ou nao meios 
-violentos ? 

D.A. - A um pont6 t ao importante n3.o posso 
limitar-me a dizer sim ou nao . A vida i l ea ::;l do Par
tido Comunista Portugues nap deriva d~ ~ua pr6-
prla 'Yo ntade, mas sim, da exlc;t~ncia em Portugal 
de um governo corrupto e reaccionario ao serv ico 
dos monopolistas, que nega ao po")o as ms.is e10-
ncntares liberdades democraticas. ( ln teTro mpiclo). 

Herial e 0 salazarism o qt:e se mantem no poder 
conira a 'Yontade do Povo . ( Amea~ado de sel' 
posta fora da sala). 

.Juiz - Reconhece qu~ desertou? ' 
D.A. - Reconhec;o que dese~tei. Porem, HaO se 

trata duma deserc;:a'J qualquer. E lima clesen;ao que 
tem implicac;oes politicas. Eu em um pe1'seguido 
politico. Sabia que se me apresentasse na Uniclade 
!ieria preso. 0 eXf;rcito nao me d"va ':1aran tias ne-
nhUlTt3S que assi !'TI nao 'rosse. ~ 

Fui posta pen.nte 0 diiema, E liberclade ou pri
!'ao. Espolhi 0 c amin ho mais justo, 0 cia liberdade. 
So tern direito a ser livre quem conquista a libel'-

dade, e eu con quist~ i a liberdade ao desertar. A 
prisao significava a torhira, os 10ngos anos de ca
deia. Esti-ve 16 di:iS e 13 noHes SelTI dorm it, flit es 
pancaclo, nl as s'JbFc i sto , c!n.r,9 {) trH~;unf;J n::~~Ll d~;: . 

.l\h~ln disso, ao ,desertH t , 111nntivc- ;l1e r~ G !. Eldo cln 
queles que !utam par~; liJJt'rt~;r Portu~!,al da. neg ra 
tirania que ha 55 ap os ene::;rece a terra portll~:l;esR :' 
E iSlO para mi l1l e fundnmen[[1 1. Contribuir Oilra a 
soluc;:ao do proJ)lema politico portugues e um' deger 
de todos os cic;ladaos que queiram sel' dignos 
elesie nome. (lnterro'mpido). 

Seguiu-se 0 iFi~r'r'q gat6rio das t2stclTIUnhas cas 
alegac;:oes. Depois fo"i clada a pala Vi'a ao r eu. 

D.A. - Tenho.· ainda alQuma coisa a dizer em 
Ininha de i:esa: lYl Fl~,<antes disso~ gostnria de escla
recer 0 s r . promoto r cia justic;:a, s obre a soi.nc;ao 
pacifica e a solu cilo Violen ta. 

juiz -- Nao p61cic r eplicEL' ao S r. P r::JlTiOtor cia 
Justic;:a . 

D .A. - Antes po're m, nuo que~o oe:,,21' passar 
ern branco, UITI problenlG, pois hd ponco fUl aq ni 
-vil1Tlente calunin4Q r por urn agente dn PIDE, sc:!1 
que 0 trib un al th;csse i ornrrdo qU3.Iq uer pO:~1G.dO . 
I)isse 0 a gente cia -PID1~ q He os cornunistas 2:stn
vanl ao servico de j\losco\, .) . 

'; ulz - 188'0 ' flaO intc:reSSL1 para aqui. 
D.A. - Afinal 0 qt\e e qtie interessa a este lr:]:;u 

nal '( 0 tribu nal ne f~a-rne 0 dir~~ito [1 defean. 'Trui
dares a patriu, can~alhas sc:n -ver~onh3, -;:·e!ld~d.os 
aos irnperialis tEs1,sao. os fasci stas. (Nessa al~u ra 0 
juiz ordenou a e~~pulsao do cam s. t'o.da Clu e qritou:) 

Viva 0 Par-ti ¢lo C on1unista Po :~tu~;ues ! ,,'\1J 2.1X0 D 

Fascismo! G16riu a Lenlne} Ci16ria a L6ninc, 
Gl6ria a Lenlne! 

(No fina l. do j uigaTl1!"nto, quando 0 cama!"3.cis Do 
nTingos Abrantes saJa .gritundo para os ,i uizes: «Fas
cistas! FaSc1stf.S i :>, pessoas de sua fan1i1ia, ii11preS 
sionadas e i ndi gnartas corn 0 que tinham nssisticio, 
nao S8 contiver am se:n gritar que a PIDE em urn 
banclo de assassinos. lnvadindo a loca! once e<;to.": 
yam os jnizes y, ritararn-lhes que nao 0 entref::HSS2:!1 
a FIDE pois esta era capaz de. 0 matar. 0 ju12ar:len 
to te r minol! 2ssb, corn protestos gerais da essis
tenci a.l'llesf;lo ent .. e os soldadQs que faziam a gua r 
da ao tribun~.ll era 91s'lvel 0 seu descontentarnento) 
;:~.~,,!"~~,~",!;::,' ·..,:::JtJl- ·~lJ:>:'l.-'~G ~'":1'l~~'·.~'::~ :::-'"'''''''ti'"'~'!'_·:''''''~_-U;'''''=:!:No:~;;'~~';;';t.:tt::::::'U':;.~_1!~='.i:I 

~ RECTiFICA\=AO - Na ResoluC;ao do C . C. do 
~ Parti do Co r:~u'1ista P or tuQ,ues sobre 0 XXll COT< 

~ gresso do P.CU.S., pl.lDlicado no n.O 115 de .cd 
~ N~~iitante" fa.ita uma ~alavra lla 6.a Ii nha apc)') 0 
~ SUD-·tltulo « VIVemos a epoca da passagem dD Cl
~ pitalism o para 0 socialismo » . ODde esta "de"tnc:l 
~ do economista,Eenef B ouding» ,deveria estar "d;, . .i
~ tacado econ0111ista anlericano, f(enet Boudin~~;) . 
il Tambem nas prin~ei ras linhas da Resoiuc;ao (Jil 

I de se Ie «A ideia duma s ocieciade nova, em que os 
~ bens materis.is exico!entes em abundunci a ... » 
~ dever-se-a ler: "A ideia dum a sociedade nova, em 
~ que os bens !uateriais e;-;isti ssem elTI abundancia ... » 
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