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lUTfMOS I'NTRANSIGENTEMENTE COf~TRA A TR~IGAD 
OS p~ejuizos que tern side tausados ao n05SO .Parti~o 

e a: luta do nosso povo pelos que tralem sao 
incalculaveis. 

o trabalho de escIareciniento, de organizac;ao e de 
mobilizac;ao feito pelo nosso Partido e extremamente 
dificultado pelas condi<;oes repressivas impostas pelo 
regime de Salazar. Por isso 0 estrliturar-se uma 
organizac;ao comunista numa empresa, l1uma terra, 
numa escola, etc., € normalmente 0 resultado durn 
trabalh.o de morado, dum conjunto de esforc;os que 
atcan<;amos seus objectiv~s pOl' virtude da sua per
sistencia e convic<;ao e porque ,correspondem ao es
pfrito de classe do nosso proletariado e it a nsia de 
liberdade que caracteriza a grande massa do n0 5SO 
povo. 

Mas esse trabalho paciente e· demorado pode ser 
destrufdo durn golpe pela abJecta trai<;ao de algum 
ou alguns elementos da organiza<;ao. 

Onde traidore5 denunciam a organiza<;ao e outros 
aspectos da actividade do Parti do, da-sefon~o~amenle 
urn recno na acc;ao partidari:.t que leva por vezes 
muito tempo a ser recomposto. lia terras onde se 
deram tr2ic;oes ha dez, quinze e mais anos e onde 
ainda hoje 0 nosso Partido nao cOl1seguiu vol tar a 
estruturar uma orgal1iza\;ao capaz. Em geral as con
sequel)cias das traiGoes pes<im demoradamente pois 
actuam nao so directamente entre os que sao presos 
e denunciados como indire ctamente pelo que repre
sentarn de indign idade ~ de perigos. 

De ha dois al105 para ca, as traic;oes que tiveram 
lugar da parte de militantes do Partido (entre ele,; 
muitos membros dos C omites Locais)de Ouimar}les, 
Porto, Marinha O ra nde, Torres Novas, Alpiar~a, 
Couc;o, Silves. Lagos e Portimao, causaram profu n
dos estragos na organizac;ao partidaria, prejudicaram 
granclemente 0 desenvol vin.1ento organico que e ne 
cessario ao nosso PartiJo. ~~~es traidores que como 
I1rlilitantes do Partido deveriam s'er elementos .de van
guarda da c1asse operaria e exemplos para as massas 
populares, tornaram-se verdadeiros inimigos da causa 
por q ue 111tavam, verdadeiros inimigos do povo. 

Pa ra luter il1transigentemente contra a tra ic;; a o 
urn dos factores fundamenjs is e u,ms reacc;; i:i o 55 e 
geral contra os traidores. E necess~\rio que os trai
dares sin tarn profundamentr. 0 d es p re so e 0 od io do 

nosso p ovo; e necessario que todos saibam que esse 
e 0 prem io que tem a trai~ao. 

Para isso tem muita importancia que seja divulgado 
amplamente no Partido e nas massas 0 que repre
senta tal atitllde de indigqidade, de cobardia e de 
prejuizo para 0 Partido e a luta do povo. 

Ha ainda organiza~5.es do Par tido onde nao existe 
I1ma posi~ao correcta ante est a questao, onde se des
culpam as trai<;6es e on de se chega ate, por motivos 
bem fUteis, a ameacar trair! Por outro lade aparecem 
par vezes camaradas que, geralmente porque uma 
amizade os ligava mais estreitamente a certos traid o
re s, dificliitam 0 seu desmascaramento chega ndo 
ate a voltar-se contra 0 Partido. Tais posic;oes sao 
absolutamente incorreclas e e evidente que com tais 
camaradas e com tais concepc;i5es nao e possive\ for
talecer a organizac;ao numa base sa e estavel. 

Nao podemos desclilpar, nao pode mos tel' pen a, 
nao podemos prestaI' solidar iedade aos qut'! Iraiem, 
porque e inconcebivel que ajudemos os que nos pre
judicam. 0 nosso auxilio na.o deve ir para o~ que 
auxiliam as nossos inimigos mas para as hom ens e 
mulheres que em todas as circunstancias defendem 
as .intercsses do Parti do e do pOVO. 

E certo que ha trai~oes mais abjectas e menos ab
jectas, que ha iraidores mais respon saveis e menos 
respollsaveis, mas qualquer traiC;ao e sempre urn gol
pe nos interesses do Partido. r. em bora devamos as
slnalar principalmente aquele5 que, pel a sua respon
sabiiidade e pela baixeza cla sua atitude, provocam 
maiores p rejuizos ao Partidel'lnao dev emos descul par 
os Iraidores menos responsav.eis, antes as d evem os 
colocar l:l. onde a sila fal ta -de ho nesti dade e cobardiii 
nos nao possa fazer mal. • 

Entre as trai <;-oes recentes mais responsaveis e ab
jectas hi que cilar as de um funcioml.rio do Partido 
com trabalho de organizar,;ao , Eduardo Viana, e du
ma funcional'ia qne tinha como iarefa a defesa duma 
instala<;ao, EveJ ina Diogo. 

Eduardo Vi ana e 0 responsavel di recio pela prisao 
de de7.enasd e pessoas na regiao de Coim bra e pel a 
demincia de outras. Esse Iraid or causou grandes 
males. it orga n iza~ao do Par tido e ao movimento 
a nti-salazarisla. 

Evelina Diogo nao pade fazer 0 mesmo porque nao 
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o MILITANTE 

corihecia ~ tlalq~'~r ' organiza~ao, mas nem por isso 
deixou de causar grande. males pela denimcia de 
instala~oes que conheceu e dos camaradas que as 
frequentavam. 

Ambos, para Ili das den<mci~s de que sao respon
saveis, causaram graves prejuf~os politicos ao nosso 
Partido. Por isso e natural que se sintam eSl>orra~a
dos do seio do povo, e natural que.o 6dio e desprezo 
deste se tornem pesados para e\es. 

Mas ha outros fac!ores que devemos ter em conta 
p ara que a nossa luta contra as Irai~oes seja coroada 
de exilo. 

E necessario que em todo 0 Partido se torne 
constante 0 esclarecimento politico sobre 0 papel 
do Partido, a sua importancia na luta do nosso 
povo, e 0 que representa 0 regime fasciste com 0 
seu aperelho de terror para manter a exploras:ao 
e ~ opressao des massas trebalhadores. ' 

E n~cessario que em todo 0 Partid\? ~e torne 
constante 0 esclarecime~to sp~~~ ~ ~ece~$id!H~f! 
~9s comunistas cumprirel'\1 0 seu' geverem todes 
;lS frentes, especialmente Quando presos e tortu
fjildospelo inimigo. 

E necessario que para to¢os os militaotes esteia 
cl!lro 0 procedimento 9u~ pevem, que tern de to
mel, no caso de serem p~IiSOS. 

E necessario que efO todo 0 Partido seia divul
gado 0 comportam~nto exemplar de muitos came
radas, desde os maii simples aos mais respons;'. 
veis, que tern mostFado claramenle que na policia 
s6 lala quem quisef. Tal foi 0 comportamento de 
Joaquim Pires Jopge, Octavio Pato, Anlonio Dias 
Louren c;o, Carlos Co'sla, Americo de Sousa, Jose Ma. 
gro, Julio Martins, Augusto U ndolfo, Joao Honrado, 
Jose Bernardino, Colelia Fernandes, Albina Fernan
des, Natalia David, Slilva Marques, Jorge Arailjo, so 
para falar dos militantes que foram presos desde De. 
zembro e de que I\ao hi inconveniente em os citar 
como comunistas. 

Por outro lado e necessario que os organismos 
rna is responsaveis dp Partido se debrucem contl
nuamente sobre Q conhecimento dos quadros, so
bre a educa~io dos quadros e sobre a sua selecs:iio 
e proll'l""iio. 

A aprecia~ao dos quadros, 0 conhecimento dos 
homens, nao e problem~ simples e precisa de ser 
baseada num conhecimento seguro. Contudo, ha ca
maradas que tern uma ideia primitiva a este respeito 
e que propoem a promo~ao dos ipilitantes na base de 
«impressoes» ou porque as acham «com boa pinta». 
Sao os factos concretos que podem caracterizar os 
quadros, e 05 factos cOHcretos analisam-se dando ta
refas aos quadros, controlando Ilssas tarefas, acom
panhando-os na sua relOoll1~ao e observando objec
tivalillen Ie a honestidade, a dedica<;ao e 0 espfrito de 
c\,asse dos quadros. 

E nao basta 0 conhecimento dos quadros nllma 
determinada altura, e necessaria que esse clmhcci
mento acompanhe a sua evolu~ao. Se um "bom tra-

~ '. , 

balho do P.~· no que respeita a educa r;aoGt6s 
quadros deve ler uma infl uencia positiva nessa evo
lu~ao, nao devqJ:lOs esquecer q¥e ~a oUi!:"oS ~:acto:es 
que podem , ~m certos casas, exercer malOr mfl uen-
~i, a, e em se'nlido oposto. " : 

Particular\TIente no quadro de futJcionari os do Par. 
tido ha que prestat: urn especial cuidado 'aos quadros 
e a sua evolur;ao. j:': necessario intensificar as discus
soes politicas com todos os fun,cionarios do Partido 
e nas casas do Partido, ha que trabalhar para que 
todos os quadros, mcsmo os mais simples, se desen:.. 
volvam ideologicamente, ha que fortalecer a dedica
<;ao ao Partido, ha que 'v!!llcer enos e defeitos de 
modo a elevar os sentimentos de lealdade, de since
ridade, de modestia, de condula sa e solidaria dos 
militantes do Partido, ha que utilizar cada vez CORl 

mais senti do de firmeza e de objectividade uma ct:j~ 
tica cons(rutiva e uma auto-critica sincera. ' 

o ~ortalecimei1to do Partidp e a luta pelo derru. 
bamento do fascismo exigem que elevemos 0 nive\ 
ideologico dos nossos militantes e lutemos intransj, 
gentemente contra ~ irai~ao. ' 

...... . .. 

APELO 

DA FEDERACAO SINDICAl MUNDIAL 
(aprovado pelo V Congresso Sindical 

Murzdia1, realizado ~n' MOf,f9fO, 

e~ 4~IS · de p{?ifmbro de 1961) 

«Tra\:lalhadores de to~os os pafses, militantes de 
todas as organiza~oes sindicais: 

Vas' representais uma forc;a imensa e irresistivel s ~ 
estiveFdes soiidamente unidos, se formardes uma 
frenle comum de luta pelos vossos interesses vitais, 
pel a democracia e 0 progrejiSO social, pela causa da 
Paz mundial. 

A liberta~ao .dascacjeias da ~xplora<;ao, a conqui~ · 
ta das vossas r i;l ivin'dicac;oes vitais exigem com insis
tencia a uniao dos ~sfor~oil da c\asse operaria, 0 res
tabelecimento e a maior pon~olida~ao possivel da 
sua unidade' de ac~ao. . 

TrabalhadDres! Lutai firmemente pela unidade, 
. desmascarai as manobras dos monop.olios capita/is
tas e dos seus agenles que semeiam a divisao nas 
vossas fileiras. Pondo em comum todas as vossas 
for~as para conquistar 0 bem-estar, a liberdade e a 
Paz so bre a Terra, para abri r a humanidade lim 
futuro de prosperi dade. 

Proletarios de todos os paises ·lJni-vos!, 
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SO B HE 'A lUTA DOS ESTU O:ANTf 
'A' luta travada pelos estudantes universitarios no 

{llUmo perfodq< do ana lectivo finno foi semduyi-
. da a luta das massas estudantis wais im portante 

sob 0 regime de S alazar. , 
, Para um regim-e fascista que conta mais de tre~ 
. dezenas e meiade anos , que hi perto de 30 - amos 
acabou com a(jrganiza~ao sindicallivre dos openirios 
industriais ,.e agri.::olas, com as associat;6es escalares 
do ensino secund:l.rio, com a liberdade de associa<;ao 
dum modo geral, que criou uma organiza<;;ao fascista 
-para «educar ~ ' a juventude - a «Mocidade Portug-ue
sa » .~ a exislencia de Associa<;6es de Estudantes e co

'mo uIU '.espin'hO cravado na carne que elas defendem 
corajosah1 en'te o!:l interesses dos estudantes e marcam, 
rium ambl'Chte'rtie- pesado controle fascista, uma po-
5i<;;ao delcerta independencia e democracia. 

E veriiade qlle h:l. varias escolas superiores (prin
'cipaimente no Porto mas tambem em Lisboa) em que 
a luta ainda nao conseguiu impor associa<;6es, e verda
de qu e a's ·direc<;6es eleitas para as Associa t; 6es exis
tentes tern, para se oficializar,de ser sancionadas oelo 
ministro, e verdade que a persegui<;ao aos estuda'ntes 
Tll ids combativos e as associa<;6es dum modo aeral, 
e;grande e constante, chegando as am ea<; as e m'esmo 
as pris6es e ao encerramento arbitrario de algumas 
associa<;6es. 

Mas apesar de tudo iS50 0 mo vi men to associativo 
'dos estudantes universitarios portugueses foge muito 
ao controle do fascismo e desen volve um conjunto 
de actividades progressivas que preocupa seriamente 
o regime fascista de Salazar. 

Tal situac;ao e, antes de mais, 0 produlo da aec;:ao 
unida dos estudantes, do seu vivo espirito de re
beldia contra a arbilrariedade e a iniusti«;:a, da sua 
generosidade em defesa das mais elevadas aspi ra
c;:oes do homem. . . 

Os estudantes ulli vers itari os tem dado gril.l1des 
provas de combatividade e de abnegac;ao na luta geral 

\d@ todo 0 1l0SSO povo con tra 0 regime salazarista. 
Os e~ludantes universitarios , que comportam ja cerca 
-de VInte mil joven s, constituem uma ' fort;:a a.etiva 
do nosso povo de grande importa ncie, for c;a com 
qile devemoscontar e que devemos acompanhar e 
aj udar para 111ai5 e melhor conduzir as suas acc;6es 
em defesa dos sellS interesses pr6prios e em defesa 
dos interesses ge rais do nOS50 povo e da Na~ao. 

A acc;ao dos estlldantes em 1962 representa a agu
,dizac;ao duma luta que se vem processando especial
me nte a partir de 1956, qua ndo 0 governo salazarista 
publicou 0 decreto-Iei n.o 40.900, que constituia um 
verdadeiro . ass alto aos direi tos das A~sociac; 6es de 
Es!udantes: ' ' . - ~ . , , f '~. ' 

A reecc;:ao energtiea e ma~jc;:s dOlJ estuden!d$ 

obrigou a que lal dec reto-Iei nunce fos se apl iCado. 
E os es.tudantes continuaram batendo·se pelos sellS 
direHas. a5sociativos; pel a cria~ao de Associac;6es em 
varias Escolas, pe~':l federac;ao dos Estudantes U ni
versit:l..ri05 de Lis'boa,por urn Congresso NacitJl1a! 
dos Estu(jantep e pela U niao N;icio,nal "dps. Estudantes . 

,. r r, .l It F 

E a defesa da auto'nomia das suas pssocia<;oes COIl -
tra 0 poder fascista que a quer esmagar, que esti lia 
base da valente ac~ao desenvoivida pelos estudan tcs. 
A sua lula e/ JXlr isso, urn aspecto I11UitO impottantc 
da .luia da jiUventude portuguesa e de ,todo 0 povo. 
pela Li.berdade e pelo Progresso, c,ontMus for~as ob's
curanhstas e opressoras da reac<;ao) contra 0 fasci smo 

~. 1 

A imporlar:cia da lula e da 
A. 

sue 
, (l 

experi~ncia 
, ;,; I '11 ', 11 , (1 

Ao nos50Partido ftnpotta mu',ito aqallslr' a luta dog 
estudantes para p~der, ,extrair dela experi enciasqt1 l~ 
pel'mitam dar uma nfelhor ajuda il juvehtude estu
dantil portuguesa e meihorar a nossa influcnda nes
se importante sectot,' alargando a npss!! organizuc;a:{)l 
e i'cfol'<;ando-a polftica .iC ideologicamente. 

A grande greve 'naCi~na1 dos estilda~tes ; bern como 
os comkios, manifestac;oes ge rna e outras ac<;6es gUt' 
a acompanharam, cotisti tuetn llma grande luta anti 
-fascis~a que , gal vanizou' coin- 0 seu. exempiotodo q 
povo e que rasgou novas perspectivas l11ais ampias 
ao movimen\o d:emocr:l.tico dos estudantes. Pela sua 
repercussao internadonai, a greve constituin tambern 
ul11a grande ajuda ao movimento anti-fascista portn 
gues, pois mobilizou 0 apoio dos povbs a Inta do. 
nosso. povo. S6 pOl' si, 0 facto de ser possivel mantel' 
em luta aberta durante varios meseftantds milhare9 
de estudailte!;'demonstra a l11aturidade revb"1ut::iomiria 
.da nossa juventude,as trem'endas reservas 'd e for~a 
de que di~p6e 0 campo ahti-fascistanacio.mll e as di 
ficnldades crescentes" do governo :par~ impor a sua 
lei desp6tica. A gt'eve'e toda alth a estndantiJ fbf.!mais 
urn passo em frente ncl camin ho qli e lios condl1z 
CO th seguranc;a aJO levantamento nacional. 

Natu ralmente que tallutateve tampem defic iem:ias 
Aque las quepensamos teremtido maior relevanc iu'sae: 

- a falla de organ ismos adequados para dirigir as 
fases s.llperiores da hlta; · . . ( 

- · a fal ta 'de uma ampln e e s tr. llt u rada orda niza~ao 
Ca paz de ullir fortem ente a~ massas'; ,"" " . ' 

', - 0 des fasamento entre a ori~ nfa t;ao ti'a ~ada para 
a ac<.;ao e a d isposic;ao das rIiassas: I . ': " 

Vejam os, com !llgnm ' pormenor, 0 qne pensambs 
d.essas deficiencias,: '; . " . 

( Co l1 t;11ua na 'pag. 6) 
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a vida das·celulOS REGRUTEMOSF 
necrutar novos aderentes ilO Parti

do, novos militantes que junta
mente com os actuais venham 

levar para diante a luta e tarefa 
actual e d e todos os tem pos , 0 Par
ti do esta a faze-Io? Cada militante 
do Partido esta a esfon;ar-se par 
trazer outro? 

de e 
AS EMPRESAB 81\0 ~ BASE DO PARTiDO Sim, esta a fazer-se mas pOLleo e 

'A 0 dar ' 0 balan~0 a organiz;a~ao 
14, do Partido num seeior industria l, 
veri ficou-se 0 sgguinl e: 

Na empresa A, existe lim secreta
riado de dois elemen to s que contro la 
algu ns militantes na empresa e Ot! 
tros fora' por ou tro lado es tao liga
d os dOis' inilitantes com um grupo 
de simpatizantes a sua volta, e ha' 
ai nda na ernpresa urn outro mllItantc 
isolado, A ligac;ao partidaria para a 
empresa e feita portanto por tres 
vi~s difere ntes, , 

" Ma's ; a situa<;ao· e pior ainda na 
el11presa Bi uma importante fabrica 
de mais de 500 operarios, Aqu i te -

- mos: da is .mililantes jovens J igados 
a UI11 camiu'ada duma outra fa br ica 
proxima; um militante com dois sim 
palizal'tes, a ~t ll a lJJ~ente desl:gados; 
do is outros slmpat lla ntes Il gados a 
urn irlll:i:'o que e rniiitante do Pa rt ido 
noutra ter ra; , e ainda urn militante 
liga do a Un! outro call1ar8.da ! 

b tes casos nao sao llnicos e pa r 
vezes 110uve mesmo dif icu ldade em 
aplirar os efect ivos do Partido d en
tro de cada fabrica porque nao se 
sabia ao cedo on de trabalh avam 0 S 
camaradas e havia uma grande con -

, fll sao de liga<;oes, Este trabalho de
. Jeituoso aparece cl'aramente noba

" Ian~o da orgill1iia\.ao: 0 com ite sub-
-regiona l deste sector tern sob S\la 
d irec<;ao apenas quatro iiecretariad03 
de celula,embora haja miiitantes do 
P art ido em 25 empresas; ao mesnJo 

, tempo ha quatro comites loc"is CJue 
nao sao verdadeiros comites loeais 
mas organismos intermedios, que 
controlam J iga~oes dispersas, E cla
ro 'qu e li ma cirganiza~ao destas e 
pollt icamen ie fraca, cOllduz pOLlCo.S 
lutas e nao fo rma quadros, 

Como e passive I eSI;:t anarquia? 
Isto s6 e passivel florque 0 11 0550 

_ ' nao por toda a parte, nao em todos 
trabalho nao tem estado firm em ente os sectores, Continua a haver hesi-
vonado par.a as empresas , po rq ue I ta~oes para a abordagem dos ,ho
na o hi! uma ideie clara de que 0 mens e mlliheres que nos rod elam 

' d .. ! " I'd s no trabalho, no predio em que 
Partl 0 tem q ... e cons rUlr so I a vivemos, na colectivi dade que fre -
bases de combate dentro de cade qLlcntamos, , 
em pre~o se quise r levar ilve nte a r'lli muitos simpatiza ntes do Par d
tGrefa do levantamento nscions!. do ql~e ficam ete rnam e nte,pes~a ea -

. , tegona por falta nossa. Nos nao os 
Neste comite sub, regiona l discu- aj udamos, So nos in ter essa a ajuda 

tem·se -]ongas ordens de traba lhos economica que nos dao de tempos a 
mas .nao 6C tern dado uma a juda tempos e nao as ajudamos a com
deta~n,ada aos .camaradas, Se. este preender a posi~ao polftica do Par
comlte sub-regIOnal passar a dl~~It - , tido , 0 que e 0 levantamento nado
tir em cad a 11rna das S11as reun lOes nal, qual 0 papel dos trab;llhadqres, 
uma Oll duas fabricas e ~e fl ze r ,essa para que se'rve e por que e ind is 
discussao « de alto a baIxo» (S!tl;ta- pensavel a U nidad e de ac<;ao a 
~ao dos trabalharl ores, lu tas reIVln' esca la de emp resa co mo a ( scala 
c1icativas e polit icas dentro da fa- nacional. ; 
brica, ftmc,iona men,to ou cri a~ao do E p or is so que al~u l'11as vezes 
secre!anaao ,de celula e n ucleos, esses simpatizantes se perdem com 
dlfllsao da 111lprensa, recolha de a mlldan~a de traba lho e que ou tras 
fund os, etc.) - os eamnradas · de~te vezes eles se con ve nct!m que n6s nao 
sector conseguirao com certeza somos do Pa'rtido e ficam a espera 

. -' que 0 Partido Ihes apare~a. 
avan t;ar ~a estrlltura~ao do PartIdo Rec~ntemente passaram- se doi s ca-
de ntro · das emprcsas, co rrig indo os sos que rnos tram 0 mau trabalho de 
defeit os da sua organiza\ao. alguns militantes no campo do re-

A CELULA E A LUTA REI VINDICATIV~ 
Os membros da celu la d evem propor aos oulros trabalhadores a for

llJa<;ao duma comi~sao de Unidade co m os operarios de maior prestigio, 
mais conce it llados entre os seus companheiros de trabi!l ho, rnais serios 
e comba tivcs , nao o lhando as snas convic<;oes pol iticas oli cren<;as re li 
gi'Gsas, Esta comis5ao deve se r a expressao da u nidade· da Classe opera
r b no ambito da empresa e por isso deve ser democra.iicamente eleita 
p elos trabalhadores. 

Semp re que possivel os traba lh adoresdevem imp o· ia ao patronato 
como um a Cotniss:;'o Perm an ente. Ela deve ir junto dos patroes r ecla
mar que as hOfa5 e:,:traord inarias sej am pagas a tlo bra r. Para que essa 
comissao possa tel' bom exito '. nece ssari o q ue se ja apoiada pela maio
ria dos irabal had ores da empresa , mesmo por tddos os t.raba'lhadores 
da empresa , que nao represen te 0 gesto isolado ac 3 ou. 4 camaradas, 
mas ,seja, sim, u ma a c~ao apoiada pelos ttabalhadores, 
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R A 0 PAR TID 0 b secret~rialf.o de celul;.~ 

~ .. 

crutamento. Quando d issemos a urn 
camarada qlle tinhamos recrutaq:o deve reunir 
urn seu sobrinho que t rabalha diit· " i' 1 

riamente com ele,sorriu-s e , contente, Na ,fabrica C t.ra balham mai8 de 
«fjzeram mu ito bem! fum bom 1.000 operarios, sujeitos a urna 
rapaz e espertci! Estou satisfeito CGm ex p10ra <;ao desen freada: alem dos 
isso!» Mas porque nao 0 recrutaste baixos sala rios e dum trabalho pe
tu ? «Nu nca me veio it ideia e no sado , tem ainda os descontos e mul
entanto ele sempre faloll dos que tas; os rou bos nos subsidios, etc. 0 
lut a rn com admira~ao " . N o segundo ambiente na fabrica e de descon 
caso, insistfamos com um camarada tent,amento e revolta . ' 
para que aced esse a ir ligar outro, 0 Partido esta prese n te d entro 
seu co l ega de trabalho. Que nao, desta fabrica; existcm perlo de 20 
que nao queria Sf:[ conhecido de rniiitantes e uns 30 s impatizantes e 
mais ninguem. So ao tim de muita todos os meses sao distr ibuidos 60 
discussao aceitou, «Bom , diz ];i en; «Av antes» . E llma peq uella orga ni
tao quem e, que VOll liga- Io» . «E za<;ao ent re mil openirios, scm dl't
ful ano», dissemos. E lego 0 camara- vida; mas 0 nosso pro blema maior 
da a rir: «Ora bolas, com esse e faci t. nao e 0 de sermos po ucos mas 0 de 
Es toll com ele todos as dias e fala - termos ul11a organiza<;iio qu e nao 
mos muito abertamente das nossas reune. Entre estes vinte cam aradas 
eimpatias polft icasl> , Ii': porque nao 0 nao conseguil11 os a inda forma r um 
recrutaste? «Sabes, ele tern a vida mui sec retari ado de celu la para di r igir a 
to ocupada; pouco poderia fazer!» organiza<;ao do Parti do na fabri ca! 
'. Estes dois casas nao sao unicos. Como vive aqui 0 Partido? 0 ca-
Perde- se assim muita gente que an - marad a respoll savel da celula tem 
seia por encontrar 0 Partido. No encontros na rua individuais COI11 
primeiro caso perdiamos u m jovem alguns camaradas a quem da a ini 
q ue rejuven esceu basta nte 0 seu prensa e ·com quem disQute ritpida
sector; no segundo, perdiarnos um I mente um ou outro problema; este s 
ponto de apoio onde passou a reu- camaradas, po r slta vez, distri buem 
nir 0 o rganismo do sector> a imprensa llas suas secc;;6es aos 

Abramos pois os olhos a nossa militantes e simpatizantes, quan do 
volta. Atentemos nos jovens, nos calha. Nem u ma (i nica reuniao! 
no m ens e m ulh eres honrados, sem- Os nOSS05 camaradas quei xam-se 
p re prontos a defen der os mais fra - da falta de casas para reunir. Mas 
cos, que mostrel11 sentim ento de sera possive!. qu e ,destes 50 COI11U
classe contra a capitalismo ou. sen - nis tas nenhum tenha uma casa q ue 
timento dem ocr;it ico contra 0 fas- esteja disposto a ceder para r eun ir 
cismo. Abordemo·los, con versemos , 0 secretariado da celu la ? Nem ha 
entreguemos-I he s imprensa, forje- vera m:,esmo n enhum outro traba
illOS uma sirnpatia para com 0 P ar- Ihado)- .de confian c;;a, pesssoa d e fa ~ 
tido e trabal hemo- Ios para os po- m!iia, etc, dispo sta a ceder a sua 
dermos recrutar. E quando os virm05 casa,? Nao ha vera sequer um barra
na fabric31 no barco, na prac;a de cao ou ' um arm azem que se ppssa 
jorna, na escola, no sindicato, inte- aproveitar ? Mes mo as reu ni6es no 
gradosemcomiss6esre ivin dica tivas; campo, em ultimo caso, nao sao de 
lIonscie ntes , firmes, nao hesitemos: por de lado: um passeio org anizado 
ali deve es tar ja um simpatilante. a ,um domingo para urn sitiol .egu
Procuremo-Io, falemos com ele e r o pode proporcionar uma boa 
r apid am ente poderenios ' recrlltar, reuniao . . 
poi s se sao os home ns honrados qu e A ve.rdad e e que os nossos cama-, 
nos interessa trazer ,ao , Part ido, e r adas da fabrica C, como tan tos 
urgente trazer , de ,e ntre os honra- outro :: , nao estao conveneidos da 
dos, os mais combativos. Assim re- importimcia q l1.e tern a reuniao da 
for <;a remos 0 Par tido e 1he daremos celula e habituara m-se it rotin a de 
aquel/! 'fo rm a agller ri da d e que ele passar a impre .sa . " 
necesslta. Os nossos camaradas costumam 

dlzer que os operD.t'ios daqui sau 
«inconscien tes» e que se houvesse 
alguns «homens car.azes» podia fa
ze r,se muita coisa . E preciso que os 
no~ sos camaradas compreendam 
que a classe operaria nao po de 1 u
tar se nao tiver uma direc<;ao polf, 
tie l qu e a oriente. E para 0 Partido 
Comunista o r ientar a classe opera- _ 
ria nao' basta a publicac;ao ' d a.im
prensa; e preciso que 0 Partido es" 
teja presente como organiza~ao 
dentro de cada empresa. 

A cClula de empresa e a direcc;a.o 
politica dos operarios de cada em
presa; para que essa d irec<;ao poli 
li.ea fUllci one e preciso que 0 secre 
tariado de ce lula reuna regularme n
te e discuta 0 trabalh o do Partido; 
so assim ele sera 0 estado-m aior 
dos trabalhad ores de cada empresa; 

Defendamos 
o nosso trabalho! 
Um camarada do - Secretariado 

dum a importante empresa pas
sou duas credeneiais para ou tro 
sector. Escritos na crectencial iam 
os llomes proprios dos camaradas 
credenciados; as moradas comple
ta s, perguntas e respostas a faze r e 
a d ar., Estas creclenciais passaram I 
pel a mao c!eoutros camaradas que 
nao se aperce beram do tremendo 
perigo que representavam. 

Este mesmo camarada trazia con
sigo um apontamento ,wbre fun 
dos do Partido com p~eudon imos 
e outros dados" que the enhegara 
urn ' camarad-a'da sua sec<;i'io. Este 
apontamento era do tamanho du 
ma folha de papeJ.alma <; o. 

Camaradas! Para', qlle 0 Partido 
dese n volvaa sua organiza<;ao den 
tro das empresas , e preciso q ue 
sai bamos defender cuidadosamente 
da policia. a nossa actividade'! 
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iSOBRE 'A LUTA DOS ESTUDANTES 
(tontinua~ao da pag, 3) 

P~ra formas superiores de luta sao 
necess6ri9S ~~lrgahismos ilegeis 

'\ \ d~ direcc;ao 

'. Alula es tudantil agudi?:ou-se com a proibi~iio do 
D ia do Estudknte, comembrar;iio ja tradicio.nal orga
ilizada pelas Associac;oes dos csludandes, E nallllial, 
c foi correcto, que entao as Associat;oes ent'aber;as
~ e1D a acc;/io que _se travou para venceril arbitrarie
dade ministerial e impor 0 Dia do Estudante. 'C I' 

, Depois dessa pl'imeira importante v itO'ri a', dc 'hovo 
t.) ministro proibe a comemorac;ao e de novo, igllal
mente, a luta se agudiza e as Associa<;5es tiveram de 
vir a terreiro defender justamente os interesses dos 
cstudantes e do seu movimento associativo, 
.: l'Atraves de plemirios e de outras reuni6es, os did'
g entes associativos prOCllraram, e bem, auscuitar os 
estudantes para t rac;ar alinha da sua condL1t~: ' 
, 'Entretanto, para a massa dos estudantes, ia·'se tor
nan do claro que a decisao arbitraria do minis trq naO 
~ ipha par fim simplesmenle a proibi"ao da com'emo
rd."ao do Dia do Estudante mas um ataque thanhoso 
e bru tal it autonomia do movimento assooiativo, ' 

15so fazia preyer, e con cretizou-se depois, que os es
:l udantes teriam de recorrer a outras formas de ac~ao, 
• l formas de aq;ao que nao se limitassem a conversa~ 
r;oes mas que pusessem a claro a vontade macir;a e 
fi rme dos estudantes de defender as seus interesses. 

Mas a direcc;ao da I uta mantinha·sc, e manteve-se, 
11 as maos dos dirigentes d as Associac;oes, organismos . 
legais, que nao podiam deixar de ter limitaC;6es. nOm 
j'c>:;i me fa scis ta, em dar certas palavras ele orclem, em 

. d irigir uma Juta que tin ha de (omar form as superiores 
que chegaram as manifestac;oes de rna e it greve, 
Porq ue acoYi teceu is to ? 

Porque 0 habito da .1.1tilizac;ao COl11'fxito dog, meios 
Jegais al jmen(oll ao longo dos an05 em muitOS 'estll
da lltes/,lusoes quanta it capacidade dos 'meios" lcgais 
parYconduzir a luta, levando-os a d~sprezar as for
l1ns ilegais de actua<;ao e de organizac;ao, gil t! em 
cerlas eircllnstancias sao decisivas, 

o que era entao nccessario? 
Era necessario que as Associa<;oes de Esludantes 

continu~ssem II en~abe~ar as ac~oes de cllracler 
, lEigatque se Iproces~avam, que dessem a essas ae~5es 
' a maior am~lidiio e firmeza possivel, porque as mas~ 
s~ s estudantrs appia1(a,m com vivacidade a luta, mas 
era necessario.tambejn que se criassem os orga
nismos ile.gais ' ade,q Jadp:s ,para dirigir a aCyao 
nbs as,Peclos em que os di rrgenles 8cademicos iii 
nile podiam ou qe"i a m di r ig i r. 
' I, A exis~e}1ciq., d .uma"diFecc;~oAegt1J nao s~ . c;hocaria 
,to m a dil~erc;a'6 legal dos dirigc'htes assodatfvos desde 
~lle se criasseni formas correct as de liga<;ao entre a 

a , e pode comportar todos os aspectos 
da lula, e a lrecc;ao legal, que s6 pode comporlar os 
aspectos legais cIa ac<;iio, 

Para uma ac~ao firme e necessario uma 
organjza~ao forte 

csseS organistnos ilegais deveriam , p~r constitufdO$ 
em lodas as Escolas, nos diversos anos e cursos, e 
unificados em eada uma das cidades uhiversitarias e 
ate mesmo coordenados It escala nacio'nal. 

Esses organismos ilegais dev'erimm ser constitufdos 
por estudantes combativos e cbtn prestfgio e infll!
encia nas massas dos ,estudil11tes; Tais .organismo$ 
deveriam estar profundamente, li !:tados as massas, d.e 
'modo a saber interpretar bern' a's' suas a,sp!rac;oes 'e, 
as suas disposiGoes e capazes de encabe<;ar e , dirigi r 
as ac<;oes mais firm es, 'I. , . . 

E nao haveria ja cOhstituidos" tais\; 6tganlsmos 
ilegais? Nao existiam ja as Juntas de Acc;iio Patrioti-
ea em varias Escolas ? .,( 

Sim,. havia ja Juntas de Ac~ao patri6lica em vadas 
Escolas :e elas poderiam I,er sid6 esses organismos 
ilegais 11ecessarios para a cohdu ~ao da luia. Se 0 nao 
foram foi porque nao foi compreendida a necessida- . 
de duma di t' ec~ao efectiva ilegal 'c duma fo rte orga
nizac;ao, ou porque a sua com'posit;ao, a sua apat ia, 
ou a Sua des1iga~ao das massa s; ' :) he nao' conferi am 
nem , 0 prestigio nem a audi<;ao'capaz de Ihe permitir 
c'ncabe<;af a ac~ao, . 

Embora 05 organismos ilegais para dirigir a luta 
pudessem 'inicialmente nao ser as jdntas (devido as 
suas deficieneias), no decorrer da luta poderiam ·e 
deveriam ter-se alargado as Juntas ja existentes, po
deriam e deveriam ter-se criado 'J,1'ntas em ol1iras 
Escolas enos diversos anos e cttPsds e Juntas que 
coordenassem a aeGao supefiorrt'ien'te. Tais organ is
mas teriam tide urn papel d.eterminallte na aCC;ao 
dos estudantes, ' , 

. QU;1lguer lula so tom a vigor ,e engnindeee- sc na 
medida em que .. assel1ta numa lafga un ida de da s mas
sas, A experiencia Rlostrou q ue' a unidade en lreds 
estudantes se obtem pela rea Iiza ~ao das grandes as
i;'embleias e rellnioes on de os se\iS problem as sao 
ainplamente debatidos permitindo criar llma solid a 

,co nfluencia de pontos de visia, galvanizando ( .5 ele
mentos mais d ebeis, e ligando tod os a uma linha de 
aetuaGao decidida em com 11 m, 

'. , . I 

".: Mas e necessario, alem di $sP. Hma organ izaC;ao 
,cJipaz, capaz e adequac1a ao tipo,qe alc;ao, Urna ac<;ao 
como a que o~ estudanles conduzir'am exigia uma 
orgeniza<;i.io ilegal, ample s bem estruturada. 

"Avanc;ar quando e posslvel avanc;ar 

: .~ recuar q,U ?~c:lo e neceSsario recua~ 

Ja vitnos que 0 facto dos dirigentes associatlvos 
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t,ere111 lido a respol1s"bilidade de dir.ecc;ao da luta em 
todos os sellS aspectos criou gran des di ficuldades e 
foi urn {qc,tqr qu~ iplp,ediuum seu maior: desenvol
yil11ento. 1,: compreensivel a sua hesitac;ao ern tornar 
liIna d i rec~ao' qlle comportava acc;oe~ rnai~ energicas 
mi!~ is~o nao elimina as d~ficiencias gran des que se 
v!mf:caram no que respelta ao aCompanhamento e 
aproveitarnento da disposi~~o de 'Iu\a das massas 
~$tudantis. ' . 
I ' , " 

~orqlle nao tinham em coqta a disposic;ao das mas
Sas OLl pOl'que faziam prevalecer os seus receios de 
acc;oes mais vigorosas, certos dirigentes associativos 
tiveram responsabilida,de no adiamento de assem
pleias, na anulac;ao de lTlanifestac;oes, numa passivi
clade incompreensivel ante certos aspectos repressi
vos e na errada e insistente ideia de entregar a direc
c;ao do movimento aOS professores. 

A preocupac;aa exagerada do «civismo », por urn 
lado criou ijusoes em rnuitos estudantes que se agar
rav~m aos caminhos mais faceis e menos firmes, e 
por outro lado, aos que mais claramente viam a ne
c~isidqqe de outras acc;oes, fez perder a confj an~a 
n'l' direc<;ao. 

Tambem 0 receio de quebrar a unidade, surgido 
em alguns passos cia luta, contribuiu para que 0 mo
vimento nao avanc;asse, A preocupac;ao cia unidade 
e uma preocupac;ao justa e de muita imporUlncia, 
em particular num meio que tem certas caracteristi
cas de heterogeneidade e que sofre, atraves de alguns 
clos seus elementos, llma influencia direct)l da reac
Qao. Mas e necessario ter sempre em conta qu e nao 
podemos ter receio de quebrar a «unictade » com os 
qlle nada quer~m fazer quando tal tipo de unidade 
afasta a grande massa que quer actuar. Por outras 
palavras, a unidade so pode ser lima unidade actuan
te, e toda a concepQao de unidade que nao toma isto 
em considerac;ao conduz It paralisa~ao da luta e it 
quebra efectivij do unidade. 

Tudo isto sao eXl'l mplos que demonstram desvios 
entre a vontade da." massas e uma direcC;ao hesitante 
que nao soube dat· uma orienta c;ao de acordo com a 
viva disposic;ao dos estudantes, 

CDm 0 prolongam ento da acc;ao e os choques en· 
tre os que queriam lrvar por dianie a luta em novas 
form as e os que se tinham habituado a hesitar e a 
esperar a soluc;ao das conversac;oes, criaram-se difi
culdades e no final do movimento, quando os pri
meiros conscguiram impor a greve aos exames ja tal 
palavra de ordern difi ci,lmente correspondia as pos
sibilidades concretas existentes. Os salazaristas sa
biam bem que no final do ana lectivo os estudantes 
se afastam e por isso so com uma direcc;ao ilegal, 
que nao existia, 56 com uma poderosa organizac;ao, 
que nao fora construida, seria possivel manter uma 
unidade capaz de levar por diante uma palavra de 
ordem de tal gravidade. 

Sobre a organ ~"'<Tio do Par.tido 

Estas cOl1siderac;oes sobn~. a luta est.\td~nti\ \nte,re !i~ 
sam em part icular aos llniversitarios comunistas, que 
liveram um pape! multo importanle em toda essa 
heraica luta da ju ve ntudc porluguesa. 1\135 11a 5\la 
actua c;ao como organizac;ao partidaria indepen\icn ie, 
hi olitras deficiencias que interessa apontar. 

Em primeiro lugara organiza~ao d9. Partid ~ e 
urn todo que tem de Ifabal~ar colectivamente. P,a ~ 
ra isso e necessario q\\e os orga nismos partidarios 
reunam regularmente, discutam a si\uac;ao concre'\il 
e tra<;em a orlentac;ao adequ~da a t:ada situac;ao. Em 
muitos casos isso nao sllcedeu. 

Em segundo lugar a o r~a~iz,,~ap do Partido e 
urn todo que tem de trabalhar disciplinadamente. 
Para isso e necessario, apps {discussao e assentes as 
resolucoes, que todos Os cama~ada5 actuem de har
monia com elas. A djsc\pli na p::l rtidaria , como e evi
dente, nao se apJiga so quando rstawos de acordo 
com as resoluc;oes mas em tp'dos p~ casos. A esse 
respeito muitos casqs gefi cie n t~s poqia m assinalar-se , 

Em terceiro lugar '- pelo o rgl.lf}izocyao do Partiqg 
que principE,\ \ meRt~ gevemos faziir chegar a nQHe 
influencia as massa" e principalmente atraves de'Ja' 
que defendemos 0 que consideram os ser os mai s lus
tos interesses dos estudantes. 

Se se tives:~ tido a preocupac;~o de por toda a or
ganiza~ao a fl ctllar, de a fazer trabal har colectiva e 
disciplinadamente, spm dt'lvida que algumas defi cien 
cias que se fev el aram na luta nao teri illn tido lugar e 
a contribuic;ao da organizac;ao partidaria teria sido 
mais positiva. 

No decorrer da luta bastantes camaradas mostra
ram ainda nao ter compl'eendido bem 0 papel do 
direcc;lIo polftica do Partido, 0 que os levou a procu
rar a orienta<;ao dos dirigentes academicos antes de 
procurarem a orientac;ao do Partido e a nao lu ta rem 
com a necessaria tenacidade pela aplicaQao da linha 
do Partido. 

Em relac;ao it nossa organiza <;ao entre os e ~ tLid antes. 
que tem muitosaspectos de que n,:)s devemos orgu
Ihar, hi que conduir que nao basta fa zer recruta
mento, que e preciso elevar 0 nivel politico e ideo
logico dos camaradas, educa·los para que ganiJem 
consciencia de militantes e essa educac;ao faz-sc por 
meio duma discussao teori ca destas quest5es, mas 
principal mente por meio duma actu a~ao cor~ecta , 
m arxista -( eni nista. 

Actualmente, quando 0 fascismo prossegue pOl' 
loelos os meios a of ens iva contra os direitos des es
tudantes, e essential que a organizat;ao do Partido 
tome audaciosamen te a vanguarda da [uta, actuando 
com decisao. dlSciplina e em estreita i ga~ao com a" 
massas estudantis. 
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Polo exito dacampanha 
dos mil contos 

Desde 1 de Outubro que decorre a grande C3mpa
nha de funclos do 110SS0 Partido PUR MIL CON

TOS. Elaborada 0 plano geral, cada Direct;ao Re-
: gional elaborou 0 sell, discutinclo-o com as varias or

ganizaI;6es a sell controle , distribuindo esfon;os por 
t0105 . os organismos, de acordo com 0 nLlmerq dos 
sellS militantes e com a sua influencia entre as '1'I1as
sas. Cada urn destes organismos e comites do Parti
do devera ter feito ide ntico plano -em rela<;ao aos 
orga nismos que control a, de forma a que to do 0 
Partido seja chamado a viver e a tomar parte nesta 
grande tarefa. 

Ivluitos militantes do Partido resolveram ja dar 
11ma contribui<;ao extraordinaria, Sao disso exemplo 
05 nossos militantes operarios que resolveram entre
gar para a campanha 0 salafio de urn dia ou 0 paga
Clento de horas extraordinarias; sao disso exemplo 
2qlieles camaradas operarios agricolas que, supor
tnlldo uma vida de priva<;oe5, nao deixam mesmo 
i'.:.:.: im de por de lado aJgum dinheiro para a campa
Jiila; a rnesma compreensao 1110stram as camaradas 
intele ctuais que ciecltriral1l tOl11ar conta de um traba
l ilo e entregar a receita ao Par tido. Devemos alargar 
em todo 0 Partido, do top o a base, este movimento 
,Ie compreensao e entusiasmo, levando cads mili
I-'lln!e a dar a sua contri bui:;;ao especial. 

~ - . ~---------
~ ••. ,._._.<.., ..... "' .•. ~.... "'_'. _ ,_~. _ ___ ____ h 

Acampanha dos mil, oon tos 

siuda a defesa e a organiza~ao do Parlido 

No l!lomento em ,que OROANIZAR e DEfEN
DER e a grande tarefa de todoo Partido, a campa
nha dos mIl cont~s ganha ainda maior significado, A 
caf!1panha,dos mil contos fornece uma nova oossi
billdade de conhecermos os homens e mlllhi:r~s que 
nos rodeiam, de nos aproximarmos deles e de ;ecrll
tarmos os melhores. Durante 5 meses serao os fun
dos_do Partid~ a ganhar mas sera tambem a organi
zagao do PartIdo a refon;ar-se com a adesao de no
vas membro~ e com uma maior ligat;ao com as massas. 

Esta lll~"I.I;ao com as massas, v.ital em todos os as
pe~tos da actiyidacte de urn partido comunisia, mais 
o e num PartIdo como 0 nosso, clandestino nerse
guido fero~r~el1te por uma policia cruel q u~ 'tem ~ .. 
sua dlsposl<;ao lodos os recursos e uma re de enorme 
de «9ufos» e colaboradores, Tambem aqui a aproxi-
11]aC;aO de I?lassas que a campanha dos MIL CON
lOS permite sera muito lttil, possibilitando-nos urn 
melhor conhecimento do meio em ' que vivemos ou 
trabalhamos e uma recolha de informa<;oes precio~a 
para, a ddesa do Pa'rtido, Alelil disso, e nao e 0 me
nos Importante, esta defesa sera imediatamente re
fOl'l;a~a com a ajuda econ6~ica que a ,campanha foi' 
neura, .pOIS O. PartIdo fJcara com malOres possibili
dades fltlanCelras para a defesa dos seus qUBdros . 
das .sl~as instalat;oes ileg~is , para a sua movimentaGa~ 
orga111c3, para a melhona da Slla imprensa e 0 alar
gamcnto da SUa distribui~ao, etc. 

Cumprir e ultrapassar a 'campatiha! 

Ao mesmo tempo, desenvolvem -se ja iniciativas 
em varios sectores: organiza<;ao de rifas e festasi ven
lla de objectos valiosos; abordagem a anti-fascistas; 
distribtii<;ao amp la de li stas de subscri<;ao e cupons; 
etc, Alguns organisn,os ,tornararn ia a medida de des-

• t_oca1' certos lllllltantes so para a tare fa da rccolha de Os mi~itantes ?O Partido sabem que a gra nde ver-
fi,ndo s e dessa forma con seguem dar rnais actividade ba que sao os mIl contos em 5 meses nao e ainda to
as ta refas da campanha. ' do 0 dinheiro de que 0 Partido necessita. Dai que 

t-; muito importante que as Direcc6es Reaionais em alguns organ is mos se tenha desde ja assente cum
fa<;2 m no fim de cad a mes 0 balan ~ o 'da carrtpanha, prJr 0 sel; plano em menos tempo, de forma a poder 
cU!11 parando os resul tados obti dos com as estimati- ultrapassa·lo, e se tenha gerado nesse sentido em 
vus; assim poderao sempre corrigir calcu los ever as toda a organil;a<;ao yma sa emula<;ao para ver qual 0 
l11 cdldas a tomar pa ra levar a ' bom ter!l1O os seus sector que sera 0 pn melro a alcan<;at_a Slla verba esti 
compromiss0s. S6 uma discussao cOllstante ao longo pu1a9a e depois qual aql1ele que mais a ultrapassara . 
desks CII1 CO meses permitira dar cOllscie ncia a toclos Alem dISSO, certos ~r~anisl1l,os VaG esfort;ar-se pOl' 
os m:litantes da i111portancla da tarcfa . conservar as contnbl1j(;oes apos os 5 meses ao ni vel 

Ac estabelecer as metas que se propOe ale-a neaI', adquirid.o durante a campanha, exemplo que deveria 
cad o: organismo do P,u tiuo deve ter bern preserites sc r segmdo pOl' toda a organizat;ao, pois permitiri:l 
;,s fW,oravels cOlJdi~ c,e.j politicas que hoj e vivcmos e ampliar muito a aclividade do Partido. . 
ljue tOrJ l;;m pOSSI\'cl aD Pal:tidd elil'tmlf a tarefa de Com? em ca mpanhas anteriores,O nosso Partido 
, <: :o l:ler MIL CONTOS ape,]Js no prazo de 5 meSES, pr:dera' con necer com a dos MIL CONTOS um 

(' grande exito se nos lan<;armos es for~adarl1e nte it rea
, J GO;o50 pOVO, cpie scmpt-e rcspeitou 0 Partido de lizat;ao desla tare fa . Esse exilo, sendo UlJ1 sncesso do 

Bc: llcl Ql)l1t;:alvts como 0 Partido dos Imlrtires da d' l ' d d pont.o e V1~t~ financeiro, se·lo-a tambe'm do pon to 
.uoer ,n, e, ganh? u ainda uma maior simpa lia pela ' de vista polIlleo pela prova que dad. cla for<;a e da 
• ~lt~3~10? cJr~ m~JlI s tasd de1POdls .das. glo,rios~s jorn. ad~s influencia 'do Partido entre as ll1~ssas e tera ao mes-

0" ? e ~~~lro eo . . O e MalO ve_ hOl e no Partl- _ mo tempo reflexos positi vos na orga ni.zarao e na 
do COl1IUuiota 0 motor da Revolu~ao em mareha. defesa do Partido. > 
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