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BO'l UI M DO Si,0MITE CENTRAL DQ PARTIDO qQM~N!STA Pp'RTU~pE~ 

, 

E N T R. E V 1ST A DE A L V A ROC U N HAL - . . , , 
A RADIO PORTUGAL LIVRE 

O camarada Alvarq C/,Inhal deu uma entrevista a Radio Portugal livre que foi transmitida no dia 30 S8 
Maio passado. 

As sues declara99@s cpnstituem um eselerecimento objectivo da actual situas:So !3plitjca naeional. PYPIi -
ca-mo-la5 a segujr n~ integra. . 

- Diga-nos, calT)arada Alvaro Cunhal, como con
sidera os ultimos acontecimentos registados no nosso 
pais. Qual 0 seu significado no desenvolvimento de 
lula naeional contra a diladura laseista de Salazar? 

- Para 0 n05SO cora~ao de patriotas e com profundo 
jubilo que vemos 0 povo portugues levantar-se contra 
o odiado governo de Salazar e exigir a instaura~ao em 
portugal das liberdades democraticas. 

As manifesta~oes de Outubro-Novembro de 1961 
quando da burla eleitoral, a revolta de Beja, a manifes
t~<;ao do Porlo de 3 1 de Janeiro, a manlfesta~ao das 
mulheres do 8 de Mar<;o, as prolongadas greves e ac
r;oes dos esludanles, a luta de Aljustrel de 29 de Abril, 
a grandiosa jornada do 1.0 de Maio, as comemora<;oes 
do 8 de Maio, confirmam que se vive uma nova fase de 
luta contra 0 governo de Salaza r, que 0 espirito de 
combate e de sacrificio se amplia a milhares de porlu
gueses, que 0 povo portugues esta disposto a por termo 
a longa tirania fascisla e a conquistar final mente a 
liberdade. 

Honra e gloria eterna aqueles que tombaram na luta. 
Honra e gloria aos filhos e filhas do povo que com 0 
seu heroismo estao abrindo 0 caminho para a conquista 
dum Portugal democratico, pacifico e verdadeiramente 
'in de pendente. 

Salazar esta cada vez mais isola do. Contra Salazar 
esta a maioria esmagadora da Nar;ao. Nunca como hoje 
a povo portugues esteve unida na luta contra a ditadu
ra, nunca foi mais elevada a consciencia politica e a 
disposir;ao ao combate. 0 facto do governo apesar de 
ter mobilizado todo 0 ~eu aparelho repressiv o, apesar 
de ter usado da intimida<;ao e do terror em larga escala 
nao ter sido cap az de im pedir as grandes manifesta<;oes 
populares de r ua, mastra, por s i, que a corre lar;ao das Lor,,, polftieas 50 modm" dp;d,m"te a f"ordos 

democratas portugueses que estao cada dia mais.forte s 
e que 0 governo de Salazar se encontra cada dia mais 
fraco. Esta evolur;ao permite afirmar que estao proxi
mas novas grandes batalhas peLa lij:Jerdade e entramos 
num perfodo decisivo de Jutas que nos pl)de conduzil' 
a vitoria final. 

- Con forme diz, se Sal!lzar tern cgnlra si a maio
ria esmagadora da Na~ao, cpmo eonse~l.le manter-s~ 
no poder? 

- Essa pergunta tern sido feita \'ezes sem conta e a 
ela costllma dar-£e a seguinte resposta. Salazar conse
gue manter-se no poder por duas rllzoes fundamentais. 
A primeira e 0 auxilio poderoso que no terreno polm
co, militar e diplomatico the dao as grandes potencias 
imperialistas. A segunda e a ipe;(istencia de quaisquer 
liberdades em Portugal, a repre£sao constante e impla
cavel de quaisquer reclamsGoes e actividades daqueJes 
que se op5em ao regime. 

Esta resposta e sem duvida justa mas inco mpleta. Se 
estas duas razoes fossem bastantes para explicar a per
manencia de Salazar no poder, entao nenhumas pers
pectivas existiriam para 0 povo portugues se libertar 
do fascismo, uma vez que as potencias imperialistas 
continuam a ajudar Salazar e que a repressaoe 0 ter
ror se intensificam. 

Existe, de facto, uma terceira razao que junta ~s duas 
anteriores expJica a permanencia de Salazar no poder. 
Sao as debilidades ainda existentes no movimento de
mocratico. 0 dever dos democratas e olhar de frenle 
essas debiiidades, afim de vence-Ias com urgencia. A 
ausencia das liberdades, a repressao fascista, 0 auxil io 
dos imperialistas, sao constantes da ditadura d,eSalazar. 
o qu e decidira da mudanr;a da si,tuar;ao polfti ca em 
Portuga l e a for~ado movimento democnit ico, e a ca· 
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p acidacle da oposic;ao para mobilizar e dirigir as mais 
amp las camadas poplllarcs ate ao der rubamcnio da. di 
t adura e it i ns!a ura~ao d as liberdades democnHi cas. 

Sic 0 nlOvimento democrat ico dell irr. portantes passos 
em frEn~e, tern 3g-0ra novos e nao menos important es 
passo> a dar. A s itua~ao presente co loca perante as fo r
c;as democraticas algumas decisivas tarefas imediai as sem 
realizar as quais nao poded. en t rar na u ltima fa se de 
!LIta contra a ditadura fascista. 

- Ql'ais sao, no seu en tende r, essas la re fas? 

- A nosso ve ~ , sao fu ndamen tais tres qu e devem ser 
cumpridas simlllt§.neamente. Desenvo lver um enormis · 
simo tra balho de orga niza<;ao, ajustar a u nid a de de ac<;ao 
de (odos os democratas e irnpulsio n ar com mais decisao 
ainda as lutas popu lares d e massas. 

Quanto it pr illl eira tarefa, i lllpoe·se que cada e to d o s 
0 3 partidos e agrupamentos da oposic;ao r efo r cem por 
t odo 0 pais a sua propria organiza~ilo e a o rganizac;ao 
cl os mais variados organismos de un idade . A o rganiza
<;ao e 0 moto r da luta. 0 papel d e prime iro p lano cabe 
it s Juntas de Acc;ao Patr iotica, a lgumas das q u ais , par-
1icularmen ie de jovens e trabal ha dores, (em t ido u m 
r apel de rel e,!o na preparac;ao das gra n des man ife s ta
<; oes de r ua. E de desejar que esse pape l se assentue . 
l S30 exige que se orga nizem Juntas de Acc;ao Pat riol ica 
em to do 0 pais, nas cida de s. vi las, a lde ias , lo cais de 
rra balho , escolas, unid l d e3 mil itares . A organiza r,ao 
!las for~as d emocraticas niio esta ai n da it altu r a d o C5 -
p irito combativo das massas popular es e d o esforc;o d ~ 
rn o bi l iza~ao requerido pela p r ese n te crise do r egime. E 
ne cessario que 0 esteja . 

Q uanto it seg'unda tarefa, ou seja, 0 reforc;o d e u ni 
d ade de acc;ao de todo s os democratas. A u ni d ade d os 
d emocratas portugueses e urn exilo bri lhante da oposi 
d o e co ns titu e um dos mais valiosos fac to res do de
sen volvimento da luta popular. 0 se ntime n to da n e
c~isiclade da conjugaGao de esfon;os de todos contra 0 

; lt imigo com u m, e hoje um se n timen to g era l de toda a 
r; po.s ] ~ao. Mas a unidade de a;:c; ao e ainda ins u ficie nte . 
Co' indispen,,:ive l que os partidos e agrupamentos da 
o posi<;5o , todo s conjugados, fac;;a m es forc;os no sentido 
(la propagan l.la e d a o rg:ltlizac;ao para assegurar a cada 
Iu ta, a cad a re clama <;aa, a cada manife ·. tac;ao 0 rnais 
" mplo Sl1cesso . A lln id ade na ac<;ao dilir ia d e todas as 
i"o r c;as democraticas e uma exigencia da situac;ao actual 
e co n di c;ao inctis pen savel para :; ra p ido progresw do 
,novirne nto nacio nal. 

Q uanto it terceira tarefa, Oll seja , im pu lsionar com 
m ais decisao ai nda as lutas populares de m assas . As 
g randes batalhas que se t em travado rnostram a tre
m en d a for c;a do povo qlla ndo luta llnido e com decisao. 

0 3 1 de Janeiro, 0 8 de Man~o, ole 8 de Maio, as 
lu;a s dos estudanles , aumen tam a confi an~a do povo 
portugu€s na sua prop r ia forc;a e abriram os olhos a 
Illu itos W !t descriam da possibilidade de acc;oes polit i
cas p oderosas das massas populares nas condic;o es da 
bestial r epressao fascista. A acc;ao popu lar e a nossa 
m aior fa r~a, a aq;ao popular e uma unica esperan c;;a de 
conduzir 0 movimento democrai ico a um termo vito
r io$o. 0 gigantesco esforc;o da organizac;ao democrati
ca, 0 refon;o da sua unidade d e acc;ao, devem estar vol-

ccniD o bject iv~ 0 impu lso das 
lutas . populares de massas. t'sse e 0 Lmico caminho 
para a vifor i:l d as for c; as democratic3 s. 

- 0 camera da [ela da necess idad e de impulsio na r 
a lu!a popu la r de massa s. N os (!ltimo5 tempos lem-se 
slJcedido grandes man i[esta<;i5es de rua , nas quai s 0 

POYO exige a demissao de Salaza r, a inslaurac;:ao des 
li berdades democraticas, e IAmnis tia, a Paz em An
g ola. E essa a (mica forma de luta possive! no mo
men lo p rese n le? 

- As gran des l11 anifestac;oes politicas d e rua sao ac ~oe s 
poderosas contr a a ditadura fascista. Elas sao for m as su 
periores de lu ta que mos!r~m 0 poder mobilizador da 
oposic;ao, e d igal11os, p orque e justo dize·lo, do Parti do 
Comunista Por tugues. flas mostram a r adi cli liza<;ao 
po li ti ca das m3ssas, a sua combatividade, a sua d ispo
si<;ao de sacrifica r a liberdade e a vida para sal va r Por
t uga l do fasci smo . Mau seria, porem, que as fon;as de
l110craticas considerassem essa a unica forma de lu!a 
a segll ir. 

As grandes manifesta~6 e s de rlla e a corajosa r esis· 
ti"~ n ci a popular as fon;;as repressivas torn am· ~e possi
veis porque de ha muito 0 povo desenvolve outras for 
mas de luta con t ra a ditadura , porque a c la sse opera
r ia , cs campo neses, os inte!ectuais, os estudantes ha 
muito Jutarn das mais va r ia d as formas pelos sellS direi
tos fund amenta is. As lutas por m e lho r salario nas em
presas e nos ca mpos , a acc;ao nos slnclicatos n Cl c ionais, 
associat;oes estudantis e o rganiza~oes cu ltu rais , as ac
:;oes pro-Amnisti8 , as m ais variadlis r ecla mac;oes junto 
rJas autoridades, a r esistencia dos soldados e do povo 
co ntra a gl; e rra d e An g o la. os movim en tos leg-ais de 
unida de nos periodos das farsas ele itora is , foram e con 
tinuam a ser fo r mas de luta fundamentais, que d ecide m 
da amplia<;ao da luta p opular e da s ua eleva<;ao a u m 
nll' e l superior. 

Nao so, atraves d estas lu las, 0 n OS50 ]Jovo defendt 
os seus interesses e direito s e con segu e 111 11ita5 veze's 
o bter imporianks C0l1CeS50es, como e nelos que 0 nos
so povo se treina nos mais duros conflito s cont ra 0 Es 
tado fascista, se edu ca , se fortale ce e une e se convence 
pela propria experienc ia da necessidade d e re correr a 
form as sLlperiores de luta . 

A grandiosidade das manifestac;oes de rua, os aba los 
que esta o provocando ao regime fascis ta mostram que 
o caminho e justo e q ue nele se deve insistir , s e devem 
orga niza r, sempre que condi<;6es favoi{lveis se of ere
c;am , novas grandes manifesta<;oes . Mas islo exige que, 
ao mesmo tempo se in sista nas mai s variadas form as de 
lut a r eivindica tiva , nas Juta s por melhor salario, con
ira 0 d esemprego, pel a Amnistia, contra 0 envio de 
soldad os pa ra as co lon ia" pel a paz em Angoia, co ntr a 
as bases americanas em territorio portug;ues, etc ., E se 
insista no aproveitamento de [o das as pc ssibi li dade s 
de actuar;ao legJ I, apes ar das limitac;;6es crescc n tes Ie
van tadas prlo terror fascis!a; se insis ta nao so nas gran 
des como nas pequen as an ;lles; q ue se m ulti pJiq uem 
as recl amac;;oes e r,,.sembleias nas o rg~!;liza:;6es leg ais , 
a s suspe nsoes de trabalho, as greves. E ne cessario dar 
combate sem t regu?s em todas as frentes it polftica sa
lazaris ta. S6 as sim as forc; as demol;raticas pcderao em-
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preC iidcr CGI11 SLtCes:·o batalbas poli ticas 3!nda rnais 
p ocierosas do que aq ud as que Ll l timamente sc: tem tra
vado nas rnas. 

. - 0 mov/mento popular dewnvolve-se impe}u'o
same r-te. Mas (;om o podem as ter~as democ'rat icas 
6lcon~8r e v ilori a quando 0 [ascismo e~ Porruga'! 
res ponde com a mais b ru ta l violencia as asp ira<;6es 
popula res? Como pede urn povo desarmado derru
ba~ um governo que con ta para 0 defender com ca 
nhoes, ca rros de asseito, 8vii:5es e ormas de lode 6 
especie? 

-- Devo d izer em primeiro iug:u nao ser correto alir
mar que Salazar tem pelo seu ia do todas as forc; as ar
madas. Muito longe dlsso . A res is ten cia contra a guer 
ra de Angola e a participa <; 3.o crescente de soldados 
n~s 111.ani!esta<;6es p opulares mostra qlle os soid ados 
n.ao so nao apOlilm , C01110 estao contra 0 governo fas 
clsta. A revolta de Beja mostrou tamb em q ue \l 111il par
te cia ofic:alIdade conser va fortes sentimentosdemocni
tj eos e cieseja que as liberdades sejam restauradasem 
Po rtugal. . 

Mesl110 enlre as forc;as especia lme ntF acles!l:adas para 
a r epressii.o , com,o. e 0 casu da Guarc\a ~Naciol1<; 1 Repi.!
blicana e cia Policla Segura rJI; a Publica" numerosas pra
c;as estao , n o seu intimo, com a povo. Resistem em mui
to s casos, du ma f? rma au doutra, ,a ,.cnmprirem as or
dens p ara repn~TIlr com ferociclade 0 mo vimento popu
lar e'p~ra actU9repl co mo auxiliares cia PID E na per-
seglll<;ao ays patnotas . , < . d , . 

A vwa e uma g ran de esco la. Na medicla em 'o1!e se 
intensificam as l utas pcpulares, tllTI nttmero cada vez 
maior de so ldados, de marinheiros, de sarp"entf)S e efi
ci ais, passel a apoiar 0 rnov ime n to d~rnocd'tico . Cheaa
ni 0 eli:< em que as forc;as a r madas d l" ixarao d e .ser ~rn 
e f i cic~le . apoio de Salazar e se tornarao, em parte con
sl d erave l, uma arma cia r evo lu<;ao,.dJ;rnocra.tica nacio 
naL Canb6es , tanques, a vi 6es, metralhadoras e espin 
garcIas deixarao de voltar-€e contr,a , o povo e, ' ao lado 
do povo, voltar·se-ao, nesse dia, contra 0 proprio go
verno. Sera. entao 0 levantamento nacional , 0 coroa
mento de. toda ~ acC;ao popu lar, a acC;ao decisiva que 
derrubara 0 fascIsmo e res taurani a democracia no nos
so pais. Atenc;ao, porem. Isto nao sucedera d e forma 
espontanea . As for.;as democraticas te111 de fazer urn 
esfC!rc;o resoluto , pertinaz, constante, para ganhar 03 
m!l1tares para a sua causa . lsso ~x ige que se intensifi
qlle a propa.gand.a e agita~ao entre. 2,S forc;as a rmadas, que 
!ie d e; .envOlva al u m amp lo movimento de organizac;ao. 

A Gls clpl~na ml1!tar fascls ta e J;ll!! instrumento pode
roso nas maos do .g.overno. P ara quebrar ess a discip li
~Ia, P~r.a que ~s milnares se possam opor com Sllcesso 
a polltIca faSclsta e passar acUvamente para 0 lado do 
povo, e in~i s pensavel que os demo(:ratas das fOfl;as ar
madas estejam fort e m ente organizados. A consti t ll i ~ao 
d uma po;:Ierosa orga!llzac;ao revolucio nar ia nas fon;as 
a rmadas e, segundo 1105 parec(l. uma das tarefas mais irn
por ~antes dos democratas portugueses na hora p resente. 

-'Fale-se em diverg§l1cies ~~is'~~ n tes nos circulos 
9,over nc.men la is, no caso de home ns"que .. aL~".ho,le 
t m sp'') ledo Salazar e ih e retiram esse "polo. Diz·se 

qi.J ~ lsmb§.:m pe r lsso eT1~idtd e.s ale hoi€: ligil;das 80 
Hlglm e, Il fe !endem enccr.l rar um;) soid;] com 0 "das
tiil me.nlo de ~31 zor do governo. Q tl e pen,8 duma 
ta l sltua ~iio'; 

. :':':". ~ s contrad'it;;6 es em que se debate 0 re;imc sao 
l!I S0l UVei S para ele. A ditadura fascista cnc()ntr~'5(, nurn 
beco scm saida'. A sit ll a~ao cco nomi ca ag ril\!a- sc tEa a 
Qla e a sua evolu<;3.o amea~a con d uzir 0 'J)arS :I LIma c'ri 
s~ economica scm precedentes. 0 govem'o ·procura ev i
ta · la recorrendo aos ernpresiimos e xtcrio res ma s esl:e:'l 
agi'avarn 0 juga irnperia lis ta so bre Por ttiga l. A politica 
cololllalIs ta de Sa iazar conduz 0 pais a u ina caliistfo fe . 
o despres tfg io in ter naci onal fere a dig nidade de todos 
os porttlgt:eses. 0 d ominio crcsce n te sobre a vid a n a
cio nal de U111 pequeno grujJo de mo nopoli os portugue: 
s:s e estrangelros atll1ge. toelas ~ s camadas da popula
\; ~O e ,conduz a uma pOSH;a o de hostilictade ao r egime 
nao so a.pequena, COI11.o a media burguesia . 

Tudo Is la expllca olsclamenlo crescente de Salazar 
e da sua carnanlha e.o facto de q ue m uitos 'que 0 tern 
apo)ado, agora 0 quelram abandonar. H oje ha quem 
comece a e ncarar a substitui<;ao do go verno de Salazar 
por \ll).l oLilro governo ra scista. Ta is projectos, anima
dos par cedos. Clrculos, rea.:ciomirios estrangeiros, t e
flam com o obJec t!vo par um dique a revo lta pop ul ar 
e Inanter tudo como dan tes . 

A. ta is pseado-soluc;6es, nao damas, naturalmellte, 
qu~ lque r apo io, apesar de que ela, contrariariam ine 
vltavel1;nente nos seus efe itos os propositos em vista. 
Ha, p orem , outros civis e militares que afaslando·se de 
S~l.aza~ prete~ldem uma liberalizac;ao do regime e mo
chflcar,oes rn~l~ Ott !11e~os j)rofun~a s na act ual polftica . 
A nossa pos!c;ao fOI ha mUl to detiluda. 0 Part ido Co
munista PO:t t.lgues sempre tern declarado que apoiaria 
qualsquer Ifll CIatJvas que aca bassem com a ditadura 
fas ci sta e instaurassem as liberclades democraticas em 
Portl1gaL Mantemos essa posic;ao. 

E, pore111, bem de ver que a iniciativa de his acc;6es 
foge ao co ntrole das fon~as democr{,ticas e se estas e s ~ 
perassem ?e tais hipotcticas act;6es , a soluc;ao do pro
blema pc:l!tlCO portUgUe3, co ndenar· se·i am a passivida
de, a nada fazerem, a esperarem de brat;:os cruzados a 
qu eda da d itadura, a desistirem das ac r,;6es poplilares . 

Podemos esta r certos de qu e, se tal fl zessem nun ca 
mais a ditadura cairia. Se estas pesso as que ten; estado 
com Salazar pelHam hoje llurna sa ida sem Salazar , isso 
c!eve· se a lula dos democratas pOi tugmses, a luta do 
].lova portugues que 3meac;a de mo r te a r eac<;iIo. 

P,odemos p or isso dizer que tais in icia tivas poderao 
t er lugar corn tanta malor probabilidade q uanta me nos 
nelas acrellJtarem as forc;as d emocnitic2s, q uanto mais 
estas insis.tirem na sua luta intransi gcnte e corajosa pela 
d emocracl3, qllanto mais se intensiiicar a luta po pular 
de mass.as. Os hom ens Slllceros que, r:nsinados pel os 
aconteclmentos, hoje du vi da m cia p olitica saJazarista 
tem uma atitude a tamar: juntarem-se i1s forcas da OIJO~ 

.s !<;ao onde participam ja hoje pessoas de to~as as ten 
c!enci as, da .esquerda e da dire ita. Como taritos outros 
antes del es, decerto ,eriam acn!h idos frat prnalrnente. 

)I;omo novoscol11panheir(1s na Illt a sagrada";:e la nber~ 
d,d, d, """ Pdld,. @) 
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-- Deseia 0 camarada Alvaro C un ha! endereca r 

ainda, atraves de Radio Portugal livre, algumas pa
lavres eo povo portugues? , 

-.Sim . Em nome do Partido Comunista Por tugues 
descjo saudar 0 nosso heraico povo. Saudn a c1asse 
operaria portuguesa que, nos lon gos 36 anos de p(isa
delo fascista, se tern encontrado sempre na vanguarda 
da luta, dando a to do 0 momento exemplos de con3-
ciencia politica, de organizac;ao, de combatividade e ae 
esrfrito de sac riffcio . . Saudo·a pela heraica jornada ,do 
1.0 de Maio de 1962 que ficani, para sempre, como uma 
data glor iosa da classe openiria portugLiesa, com o Llma 
prova do seu papel determinante na luta pot um 
Portugal democra.tico. I 

. Salida a po[?ulac;ao lab.oriosa dos campos e em espe. 
clal os assalanad os rura ls pela sua corajosa e infa tiga-
vel I uta pela liberdade. . 

Salido a I10S5a juventude pela sua cora gem e esp frito 
ml!11anle de que sao testemunhos a p>a nici pac; ao nas 
mamfestac;6es de rua, a resistencia,dos soldades co ntra 
o embarque para as colanias e contra a guerra de An
gola e as grandes.lutas do.s estudantes, as mais pcde
rosas lutas pela Ilberdade ]uvenis travadas nas escolas 
porfL~RlIesas desde que a ditadura se instalo u no po'de r. 

Saudo as mL1lheres de Portugal pela sua combativi. 
dade e al:me~ac;ao. que as levam a ocupa'r com fre quen
CIa a~ prnne!ras. llnh as da luta contra 0 regime. 

Saudo os Inte)ectuals portugueses que, conservarido
·se fi:mes ~ clarividentes ao lado do p'ovo , dem onstram 
com mt,tepldez que a cultura esta contra 0 fa scis l110 e 
pela libe~dade . 

S~tldo os 'o~iciais, sargentos e ptac;as do '. Exercito', 
Mannha e AVla<;ao que, apesar das dep urat,;oes e da 
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o povo portugues tem razao para estar confiante. As 
forr; as da Democracia, da J'\IZ e d o Progress0 sao hoje 
no mundo mais poderosas que as for~as da reac<;ao e 
da guerra. 

o TRABALHO DE ORGANiZACA8 
j 

E A LINHA DO LEVANTAMENTO NAbld~AL 

A jusleza cia linha do levatl!amento nacional fe ~ebel1 
uma paten te confirma<;ao durante as grandt;s lutas 

po!iticas de massas de fins de 1951 e sobretudo destes 
primeiros 5 meses de 1962. 

Os membros do Partido e milhares de outros com
bate ntes populares puderam compenetrar-se duran:e 
as jornadas «eleitorals» de Olltubro-Novembro do ana 
passado e as poderosas manifE'stac;6es de rua de 31 de 
Janeiro, 8 de MarC;o, 1 e 8 de Maio, as historicas greves 
e lutas estudantis e ainda as grandes lutas vitoriosas 
pela conquista das 8 h oras de trabalho dos assal ar ia
dos agrfcolas do Alen tejo e Ribatejo,~n?io 56 da jus
teza, como pa viabilidade pratica do caminhoapoMado 
pelo nosso Comite Central para 0 detrubamcnto da 
ditadura fascisla. _ 

Estas grandes lutas fizera11l mais a favor aatompre
ensao da linha do levantamento nacion'al do q\le tudo 
o que poderfamos ter escrito na impre nsa dq Partido. 

E que a linha do levantamento nacio nal 56 pade ser 
verdadeiramente ass imilada atraves dum vigoroso rn o" 
vimento popular em . franco desenvolvimento, atraves 
da pratica viva da lu ra', cond is;6es que p ermitem .uma 

rapida~leva~ao cia coriscienda polltica da~ masst.s e 
meihot pos:s ibilihi:iJ1 oseu convencimehto da justeza 
da orienta\ao do Partido. ' 

Mas as grandes lutas que 0 n05SO povo acaba de 
travar, sem dLlvida_ prellidios doutras mais vas t as e 
poderosas, permitem ainda compreender, alem desta 
impo rta nte questao, uma outra de import£:.ncia dedsiva 
para 0 (riunto da luta nacion al anti-saiazarista: a estrei~ 
ta ligCl~ao entre a iinha po!itica e a organjza~ao. 

J;i em Dezem bro de 1960, 0 Comite C entra l chamoll 
a aten<;ao para a importancia decisiva do trabalho de 
o rganiza~ao para 0 ~ucesso da linha do levantamento 
l1acional. fioje podemos afirmar que muitos dos suces
sos e deb ilidades da ac~ao politica do Pa rtido e.stao 
directamen te ligados com os n ossos sucessos e de bili
dades no terreno da o rgalliza<;ao. 

Pan muitos camaradas este lac;o intimo entre a Of
ganiz8<;ao e a linl1 a poJitica nao aparece como absolll~ 
tamenie esse nciai. Isto e compreensivei qua ndo se ~abe 
que para muitos desse3 catilaradas 0 levantamento 'na · 
cional nao era 0 coroamento dum poderos-o e irresis tf
vel movimen to de massas mas 0 cam lnfi o' do gOlp e 
riiilitar e das ac~6es armadas, esporitaneas e isol;:;li'as . 
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Mas q~an qo a linha de massas cG me~ a a afirmar de A ma ior aJ.cn:;Jo deve ser dad3 it ()rga n iza~iQ do 

}l1aneira catego rica a sua supcriori d;;de sobre a lin in PJrtili o entr~ a CIasse uped ria. Os progrcssos obs (> l-va
'gol pista; e 0 movimento popular comec;a a pilr na or- d05 nos uit imos meses estao longe de correspo []der it 
clem do dia exigentes problem as organ ;z:divo~, enlao e ini'l!lenc :a e as possibiiidades do Partido: 
,.!lecessario compreender melhor a jrnp0rluncia do tra- rIa. ponios fracos da nos s-a organiz3<;ao nas grandes 
'balho de organiza«ao e a sua estreita liga(,;ao com a 1T1 3T1rhas industriais de Lisboa e Porto , da Margfm Su i 
iinha politica e adoptar toda uma outra ali tude face a do Tejo e do .'\1i nho, das Beiras e do Litoral alprvio , 
este problema. lpC e urgcnte e ind ls pensavel veneer. Em classes tao 

, nu merosas e importantes como os m etitl(lf'gi cos, os 
Dirigir e impu!sionsr 0 liabalho texteis, os ferro viarios, os cunserveiros, os portuarios , 

de organjz:s~ao 

E claro que 0 p roblema da organ i ~a<;ao ultrapassa 
os marcos estrictarnente partidarios e alarga-se ao co n
junto das classes trabalhadoras e ao ! [JOVO ,ern gera} . 
Mas 0 Partido de fronta problemas de orgalllza<;ao se
rios, sem cuja r esolu<;ao correta dificilrnente poded 
avan<;ar no terre no da organiza\;ao popular. 

Os nossos exito.s, e sobretudo as nossas debilidades, 
durante a prepara<;ao' e 0 desenvolvimcnlo das (titimas 
gra ndes ILitas po li tica s de massas e das acc;oes relVIIl
dicativ!ls de caracte r ecollorn ico assim como das lutas 
dos soldados CONtra a gue rra ,colonial, que de vem se r 
convenienternente estudados , chamam a aten \ao de to 
do 0 Partido para a necessidade du m vigoroso esfoJ"{;o 
'no trabalho de organizat;ao para 0 qual existern pre
se ntemen te cO~ldit;6es muito favoraveis . 

Partin do do eslado actual da "nossa organiz3l;ao, do 
conjunto das snas possibili dades e das exigencia~ que 
a linha do levantamento naclOnal compona, 1l11pOe - ~e 
e~calonar as tarefas de organiza~a. o e dar a cada mili
tante e a cada organismo do P«rtido uma orientac;ao 
precisa para 0 seu trabalh o, 
- bte traba lho que deve ser planificado [em, necessa
riarn entc deassentar em alguns pontos essenciais que 
a seg a ir desen vol VC 1l1 0 S. 

Dircq:50 principal do es to(90 

organizstlvo do Partido 
~:; \.~ 

leva.' "ofg8ni:tli!~ao para 0 50io dns maiores con
centra~oes populares eis a difeCl,:lio princ ipel do es
fo r~o orga nizativo do Par tido;" 

Isto significa radicar a organiz<l,;ao nos . gran des cen
tros industriais e agricolas do pais , nas zonas rm ll tares, 
nos cent~os universitarios e estud ant is em geral , no 
movimento associa tivo, etc . 

Em linguage m de organiza\; iio islo exprime se ~m 
fabr icas e oficinas, em do ca:s' e barcos, em vIlas , aldelas 
e herdades, em quartei s e navios ~e gue rra, e~ eSCf] 
t6rios e centr~s comerciais, em. ulllvers;dades, liCeUS e 

' escolis tt~cnicas , em sindicatos e casas do povo, em as
'socia<;oes culturais e r ecreat ivas, em bainos popul ares 
e outras aglomera<;oes populacion.ais. 

. 0 conhecimento destes pon tbs de con centra<;ao po
pular .'e da sua importancia relati~a nb conjnnto naci?
ilal, regional aU local , segundo 0 ambj' o da organ zar;ao 
\~spectiva, ~ imprestindlvel. 

os pescadores, a cOl1stru:;ao civil, os moloristas, etc, a 
n 05sa organiza\;ao acusa gravissimas lacunas . 

Se nos virarmos para 0 proletariado r ural do Ribateja, 
do Alen tejo e dos dist r itos de Lisb ,)a e Leiria, de Tras
· os-Mon tes e das Be iras , iambern 0 nosso trabalho e 
nitidamente re tardatario e in;,atisfdorio . , 

o jllsto combate pe lo fortalecimenta (rtan ico do 
Par tido nao e problema apenas do Comite Central mas 
si rn d e todo 0 Partido. Isto exige que se discuta em 
todo~ os sellS esca loes, em to dos os SeUS organ ism os, 
o problema da orga niza<;1io e as medidas pnl ticas t:: n
dentes a debelar as fr aquezas do DC,SS O trabalho orga
nizativo. 

Aos organismos de direcr;ao naciona1 incLi mbe, na
tLiralm ente, discutir e tom ar as medidas d,e quadros e 
de organiza<;ao para impulsionar 0 t rabalh o organi za
tivo no plano nacio11a1. Mas os organismoS de dire c~ao 
de sectores, os comi tes regionais . locais, ,de empre~a 
011 de classe devem igualmente discutir e adoptar tals 
medidas no amb ito da sua res ponsabilidade e da sua 
zona de :lc<:;ao, independentemente da colabora r;ao que 
toEl os podem e de vem prestar it organiza\;ao do Partido. 

Nao e. v,erdade, por ex t'm pIo, que entre os camaradas 
das (clubs da Carris, da CUf, dos pescadbres, au dos 
llniversilar ios, existem elementos natura is do Porlo, de 
Ollirna raes , de Selt'rbal. da Covilha e doutros imp or
tantes centros industri ais e agricolas do pais e ex-ope
rari os doutras grandes e pcquc n:ls empresas, onde co 
nhecem con terraneos e antigos companheir41s de tra ba
lbo, comunistas ja au sllsceptiveis de ingressar nas 
fi!eiras do Pdrtido, e dar-Ihe a slIa colaborat;ao? 

Todossabem03 que sim . 

Dizem os qlle onde e~ta um comunista ~eve es!ar ~lm 
organizador. Islo e asslm em todas as cl rcunslanClas , 
Pode.se ser um organizador no proprio 100cai de traba 
lho ou de residencia C0l110 se pode se-Io indire;::tamenie,. 
proporcion-:i ndo ao Part ido l iga<;oes e credencia is 
pa ra camaradas e_ t r abalh~dores honestos CJue conh ece 
mos doutras rrgIOes, localidades ou empresas. 

Uma justa cornpreensao em rela\;ao ~ es!e problema 
da parte de todos os membros do PartIdo; pode le var' 
num curto prazo, a ve ncer a lgumas importantes lacu
nas da o ro-a!1iza~a o partidaria e a dar 11m gran de pasSO' 
em frenttno se ll alargamento e fortalecime nto. 

o rec rutsmen to !orefa v ita l do ; PiH iido 

''0 problema do recrutamento e ~itr.\ para 0 Particle . 
lim Partido como 0 noss o, obngal1o a desenvolver 

tuda a sua actividade ern form as r igorosamente clan-
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destin3s, sofre de gran des limita\:oes nesta tar·efa vi ta t 
de recr uta r novos mem ros e de refres.car as suas 
fileiras com jovens q l!2d ros. 

Com um m'tmero for<;osamente li mitado dos militan
tes, sob a pressao terr i vel do Bparclho repressivo , Q 
nosso parti do tern, asslm mesmo, ne cessari amente, d~. 
alargar. a sua inf luencia a todo 0 p3is, tem de se torn al;. 
um forte Partido nacional capaz de ser 0 motor do fu 
turo e nao di stan te revantani ento em massa da na~ao 
co ntra a d itadllra fascista. Tal eo lema ' dum Pa r ti do 
r evo lucionar io de novo ti po como a nosso nas cOlldh 
~3es do fa~c ismo . . 

Islo sig,1ifica que a Parti 10 tem de Sllp.Erar as limi
ta<;6es do nllme ro pe l a boa qualidade do, s.eus membros. 
/, trair ao Pdr tido 05 melh or es filhos do povo !rabalha
do r, 03 melllores operirios ind llstr iais e' agrico la>, os 
campQneses rna is prestigi ados, os jovens trabalhadores 
e estuQa ntes rnais combativos, as mulh~res mais decidi
das, os int 'O lec cll ai, nnis c:;pazes , tal cl ev~ ser 0 objec
tii{O p11ill:ipal do recr utam ento. 

[stes lutado res de esc ,)la ja existe :l1. A luta os revelou 
ja em gran je ll ll m~r J - a ! uta e a vi da os revelani cada 
vez em m:ti or num ero. Para os alrair ao Partido sao 
apcnas necessarias auchicia e co nfiant;a. Aud:icia para 
os abordar e escl areccr; co nfian<;a nos seus sentimentos 
re vo lllr:iomlrios e an .i- fasc islas . 

Es tes lutado,e3 de vang uard a nao virao , porem, ao 
P clr tido de maneira e3P:wUhel. Pan que dC2m ess~ 
passo e necessaria que 0 Partido os ptocure e lhes 
abra as Sll as podas. 

Sem duvida que a vind a de centenas e mesmo mil hare. s 
des tes lutadores pop ulares ao Parti do perm itiria nao 
somente lim gTan.le saito quantit at ivo nos efectivos da 
orgalliza~ao C0 111 0 , sobretudo, lim gra nde sa ito qua lita 
tivo e;.;tremamente benefico pa ra 0 Parti do . 

o pro blema do re cru tamen to implica discllssao e 
meJ idiils prilicas em todos os organismos parti dar ios . 
A disCllSSjo abrira segu ras possibil idade3 de alargar a 
organ izaC;ao e de a refrescar com jovens qua dros 
safdos d a lu la . 

Joven; operjr ios e estlldantes lan c;a ram se as cen te
nas e aos milh1fes com herofsm o e valentia contra as 
fo rc;as repress ivas durante as gTeves e ma ni fes tac;6es de 
Maio, do 31 de Janeiro e 8 de Man~o. 

Ope ra ri os serios e combativos des tacaram-se nas 
lutas r.:ivind icativas da CHris, da Parry Son , dos Esta
leiros Nav ai s, da CUf do Barreiro, da CP, dos Texleis 
do Norte, dos pescadores, etc. 

Valen tes sol daclos e marinheiros que em condic;oes 
particu larmente dificeis conseguirarn levantar a' resis
Lo; ncia . dos seLl s companhei ros de unidadr. contra a 
guerra colonial, con tra () mall rancho e as pessimas 
condi~6es san ita r ia s das insta lac;6es l11ili tares, con tra as 
prepotencias e mallS tra tos da oficialidade fasc:sta ? 

Q ile medidas praticas foram vistas nos organis m03 
do Partido pa ra os al rair it ,; nossas filei ras? Que CJ.
mataclas e sirnpatizantes fo ram destacados para os 
abo rd.ar , esclarecer e rec rutar? Ji lhe.'; demos a impren 
sa do Partido e ja Ihes coniiamos peqllel1aS lardas que 

os apr,0;En'.:'~- 0 li'llrt ido e dos seus objectiv~s ? 
Sao interroga t;oes que devemos 'fazcr-lios a nos pnl

prios, e a que e indispensavel res pontl'er com iniciath 
vas pniti cas e 't,rabalho organizadb. ' '. 

EstrutU/6r e c o nso lidar e o rga nize 96 0 

d,o Parlidp 

A, estruturac;ao e uma exigenci.a do crescimento 01'
ganic'o do Partido ~ da sua defesa, uma condic;ao ne~ 
cessa ria para se pocier. progredir de novo no terreno 

• • _ . 1 .. 

aa orgarlIza~ao. 

A es.t::utt.1Ta ~ ao - is.t o e, a ~orma\ao e 0 escalonamcl1 ~ 
to dos organ:smos.- cleve acompanhar de perto a ~ 
l11udan <;as d~ 9rganizat;ao. Se 0 numero de militante s, 
G- sim pat izant~s cresce para alem de cer tos Iimites sem 
que se altere cl,\! maneir'a correspondente a estrulura 
da organizar:;ao, torna· se im possive l assegurar UlTW, 
activi dade norm'al dos organismos e um controle ef i ~ 
ciente. Nes te caso caid sobre urn reduzi do mimero de 
cama radas 11111 peso anormal de tarefas que os obriga, 
a um trabalho exte nu{! nte e desorgan izada que os ex
poe mais a ac~ao do ill ilnigo. 

Qu.ando assi l11 5.l1cede as organizac;oes caem na esla- ' 
2n acao e no re trocesso e CQrre -se 0 ri sco de ver desfa
~cr ·~ e num instante, pa r a c~ao do illimigo, todo urn 
trab;l!h,o pacic nteme l,1, te daborad o. 

Nesta s i tu'i,~ao torna-se, pois, necessario re agru par 
as nossas fon;;as , rees.trut Ll rar a organizac;ao, consolidar 
as posi r;ocs conquistadas e debs partir para Ll ;l1 no vo 
progress o org~nico . 

Dois inimigos da e5trutura~ao c~rreta sao 0 esqu~
mat ismo e 0 espiiito absor venJe. 

o oue e 0 esqllematism o? [ a cri ac;ao ar tificial de 
organ: smos desligada das condiGoc3 ~oncretas que ro
deiam as organiz~r;OfS, e a introdu~ao de metodos 
puramente aritm eti cos na so\u t;ao de problemas de 
e s tr utu ra ~ao orgil,ni ca. 

l-Li c3mHadas que partem desta id eia simplista: "Se 
temos organiQaraq em 3 l abricas chama-se um 
camaFada de cada iUlla e l orma ·se urn organisma 
responsavel >". 

Entretdnio, uma atenc;3:o mais cuidada as condi r;oes 
lo ca:s e um co nhe cimento rnais e;.;acto das organizat;6e" 
e dos quadros teria acons elhado ullla outra solut;ao. 

o espirito absotvenle ru<,nifesta-se quando certos 
camaradas, pOI' tenden ci as de man do , pOI' fa lta dc: 
co nf i an~ a nos ou tros quadros ou p OI' uma fal.a 
110<;;ao de defesa do Pa rtido resi stem a es truturar;ao 
das organizac;oes. 

o p roblema da esh'utura c; ao es ta lntimumente lig-a
do aD cia descentralizac;ao . Com efeita sem a form a · 
Ciao e esca lo l1 ame nto de organismos nao e poss ivel 
ct esce nlralizar as tarefas . 

A ciescentralizar;ao e neces5ariJ quando os me;nbros 
durn orga nisrno tern sabre si um peso exageralio de 
tarefas , qumdo os organis tnos dirigentes es'Jo dema· 
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