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Prolelarios de lodos os Paises, UNI-VOS! 

iBOUTIM DO COMITE CENTRAL DO PARTIDO COMUN.lSTA PORl'UGUES. 

o TRABALHO S~NDICAl 
UM ELO DE COM AS MASSA S 

Trabalho sindical. Eis uma tarefa das mais impor- pOl' conseguinte, 0 n osso trabalho nos sindicatos 
. tant es c complexas no lrabal ho de massas do tornou-se umelo essencial de liga~iio com as mas

Partido. Dominal' 0 trabalho sindical e considc- sas. Isto e ai n da mais importunte nos rarnos de ac
ral' e estudar 0 trabalho mais elemental' de escla- tividade por natureza dispersos. onde os trabalha
rccimento das massasacerca da importfincia da uli- dores so atraves dos sindicalos poslem ser mo-' 
liza<;ao dos sindicatos nacionais para a luta em de- bilizados com alguma ampli ~ude. E 0 caso, por 
fesa dos seus dircitos; e cst udal' a mecfinica elei- exemplo, dog trabalhadores da consh'uGao civil 
toral sindical com vista a conquista de direc<;oes que, salvo a existencia de meia du zia de emplresas 
honestas pal'a os sindicalos; e esl udar e conhecer de cer ta importancia, tra'balham geralmente em 
a tecnica do funcionamento das assembleias ge- pequenas empresas ou em dbras de cjura<;ao lim i
rais e estar a par, para as uesmascarar, das mano- tada . E nao e pequena esta classe. E mi:!smo das 
,bras e falcaluras mais ft'equentemente praticadas mais importantes sob o.ponto de vista numerico> 
pelos fascistas; .e conhecer, enfim, todas as possi- pois contava, segundo as es tatisticas de 1900~ 
bilidades de utiliza<;ao dos si ndicatos, pOI' parte 140.000 trabalhadores inscritos nos 20 ,sindicatos 
-dos trabalhadores para os transformar de organi- existen tes em todo 0 pais. 
:za<;oes demag6gicas do fascismo em organiza<;oE:s Nalgumas classes profissionais existentes esta 
-de defesa dos interesses e reivindica~'oes dos tra- profundamente arreigada a tradi<;ao da luta sindi
halhadores. Estudal' e dominal', aprcndendo com cal. atraves cia qual ostrabalhadores tem con
a experiencia do Partido e das massas, cada um seguido importantes ex itos. Estiio neste caso as 
-destes aspectos do trabalho sindical, eis uma das vidreiros, os padeiros, os corticeiros, os tip6-
tarefas mas importantes para as quadros do Par- grafos, os hoteleiros, 0 pessoal dos Caminhos de 
tido ligados ao trabalho de massas. Ferro, dos Carros Electricos e des Telefones, os 

Para vencennos 0 atraso em que nos encon tra- bancarios e os empregados de seguro~, os empre
mos relativamente ao trabalho sindical, e neces- gados de escritorio, etc. Sao bern conhecidas as 
~ado que os organismos do Partido e os militan- importantes lutas sindicais travadas persistenfe
tes encarem este h'abalho como uma tarefa de to- mente, em diversas epocas, pOI' algumas destas 
dos os dias na actividade do Partido. 0 trabalho classes profissionais, nas quais foram mobilizad.os 
~i ndical deve ser urn trabalho corren te e eonstan- em amplas assem bleias e concentra<;6es, quer jUll1-
te na orienta<;ao da actividade e luta dos traba- to dos sindicatos quer junto das autoridades, mw
Ihadores em defesa dos seus direitos. tos milhares de trabalhadores. Lembremos, entre 

Apesar de todas as limita<;oes e restri<;6es im- outras, a concentra<;ao ha anos de mais de 2.000 
postas pelo fascismo a livre actividade sindical, trabalhadores da Carris de Lisboa junto do Mi
apesar de todas as arbitrariedades, provocaGoes e nisterio das Corpora<;oes no Terreiro de Pa<;o, e m 
persegui\;oes policiais exercidas pelo fascismo em apoio das suas reivindica\;oes anteriormente 'dis
rela<;ao aos activistas sin<\icaig, os sindicatos de- eutidas, assim como .as diversas assembleias sin
~empenham ai nda um grande papel como forma dicais de milhares de empregados ' bancarios, re
de organ i za~ao legal dos trabalhadores e como clamado a revisao do seu contrato colectivo de 

.arma de luta cia cia sse operaria. · trabal ho e as concentra<;oes,;de £entenas de tra-
Nos 323 sindicatos nadonais existentes no Con- balhadores dos .telefones 'no seu sincEca!o, mais 

·tinente e IIhas, em 1960, estavam inscritos 976.000 recentemente. 
habalhadores. A sindicalizaGao obrigatoria esten- Nas profissoes Ebera.is, tais com~ arquitectos,. 
ce-se boje, praticamente a todos os ramos de ac- professores, jornalistas, medicos, engenheiros e 
tividade.O sindicato tornou-se, assim, a mais im- advogaclos, os·S·indicatos e Ordens existentes tern 
podante 9rganiza!;ao l ~gal cia classe operaria c, , com frequencia sido utilizaclos de forma inteH~ 
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gente para a defesa dos direitos dos ,seus asso
dados. 

lUTAR NA EMPRESA E NO SIND'ICATO 

Cemo 0 Partido tern afirmado , a ampIa utiliza
~ao dos sindicatos nacionais para a defesa dos in-
1eresses dos trabalhadores nao dispensa nem im
pede a Iuta junto do patronato da empresa. par~ 
-ticulannente nas grandcs e medias empresas. 
<.:om efeito, e na empresa que os tr abalhadores, 
:pela natureza do proprio t r abalho, se encon tram 
~oncentrados 0 que torna mais facil a sua ol-ga~ 
niza9aO e mobiliza<.;ao para a luta directa junto 
<10 patronato explorador. A luta junto do patro
nato cia mais ra_pidamente aos trabalhadores 
(:onsciencia da explora<.;ao capitalista de que sao 
"'Vitimas e da~lhes, por isso, maior consci~ncia de 
-cJasse. POl' eu tro lado, as manobras dilatorias do 
patronato tornam~se mais dificeis e os t r abalha
<lores obtem exitos mais rapidos. No caso de re
:sistencia do patronato a satisfazer as J>e~viJiJ.dica
"'(.;oes apresentadas ou de choques com as fon;as 
:repressivas, os trabalhadores ficam CIDm uma no
~ao directa do seu inimigo de cia sse e da sua lVer
<ladeira cara. 

A experiiHcia tambcm demo;}s tra que e pos
""Ivel dirig-ir a luta dos trabalhadores nas duas 
frentes -junto do patrao e junto do si'l1di'ca'to. 
Esta e, alias, a melhor forma d e utiliza<.;ao d'os 
-""indicatos nacionais. Faze~los agir em apoio das 
reivindica<.;oes dos seus associados anteriormente 
:apresentadas nas empl-esas. NeEte caso e de acon
:selhar a forma<.;ao de Comissoes Sindicais de 
unidade, actuando independentemente das Co
'rnisil6es de Unidade reivindicativas formadas 
para dirigir a luta nas empresas. Se umas 'e outras 
oCom'iss6es sabem coordenar a sua ac<.;ao 'e apoiar
-se sempre n as massas que repr~sentam, mobili
zando~as para pressionar ora na empresa ora no 
.:sindicato. a vit6ria sera rnais facil de alcan<.;ar. 
Neste aspecto cabe registar a recente experiencia 
rda Comissao Sindical dos texteis do Norte que 
iConq'Uistou 0 direito a reunir no pr6pri-e sindica-
10 e discutir a1 os seus problemas. 

ur~A TAREFA DE TODOS OS DIAS 

o Partido disp6e duma rica experiencia de 
trahalho sindical aCllmulada ao longo dos anos. 
Do h-abalho com'-as massas vem todos os dias novas 
-ex perie ncias e -ensinamentos. limas e outras for
necem uma boa"base ele trabalho para as organi
za~6es do Partido. P er el!1, este 'Hpo de trahalho 
~ontinua a ser gravemente substima<'l.o dentro do 
Partid_o. A actividade sindtGli.k eo-'ainda encarada 
por muitos organism os e milit :tAtes' \\<1 o Partido 
como lima tarefa apenas para 0 pet'i@ao "das elei-

<;oes sindicais. Por 'isso, so nesses pedodos se es
bo<;am a lguns (;..sfon,;os, se r ealiza alguma agita
<.;ao e algum 't r a-baIho de organizac;;ao. 

A verdade e que por muito importante que se
ja 0 trabalho com .vistas a conquista de direc<.;6es 
sindicais, 0 m ais importan te nao e cOl1quista r as 
direq;6es mas fazer com que elas, sejam ou nao 
eJeitas pelos trabalhadores, actuem em defesa dos 
seus interesses. 

Por outro lado, se nao se realiza uma activida
de sindi'cal constante, regular e persistente no 
sentido atras apontado, tomando contacto corn 0 

sind-icato., levan do os trabalhadores a freqtienta
-10 'e a in teressarem~se pelos seus problemas, 
treinando quadros Jegais nesta t arefa, tambem 
nao sera em escassos 2 ou 3 meses de actividade 
eleitoral -em cada tres anos que se podem con

<guistar as direc<.;6es sindicais, ainda que ocasional
mente isso possa acontecer. Nao sera a partir du
ma de bil base orgfmica legal, desconhecendo os 
problemas de cada um dos sindicatos, nao dispon
do de quadros sindicais prepandos e prestigia
dos junto das massas pelo seu trahalho que se 
-podera ern pouco t empo, realizar 0 necessario 
trabalho de organiza<.;ao e de mobilizacao dos 
trabalhadores para a conquista de direc<;6es sin
dicais honestas. 

Por nao se ter isto em conta e que nao temos 
sido capazes de romper com 0 grande atra80 em 
que nos encontram08 a 10J~gos anos no que se 
refere ao trabalho sindical. E por esta razao, a 
par de outras, que se encontram hoje nas maos 
de \acaios dlft patronato e do fascismo varios sin
dicatos que ja . tiveram no passado direc<.;6es da 
con fian<.;a dos trabalhadores. Quando no perio
do das elci<;6es sindicais, partin do desta base se 
esbo <.;a a pressa qualquel' trabalho corn vista a 
conquista de direcc;;6es nos sindicatos ele 80SS0-
bra nas dificuldades cada vez maio res que 0 fas
cismo op6e aos esfor<.;os dos , trabalhadores para 
eleger direc<.;6es da sua confian<.;a. Esta situa
<.;iio, alem do mais , tem contribuido para 0 desa
nimo dos trabalha dores levando-os, em muitos 
casos, a afastar-se do trabalho sindical e des 
sindicatos. 

Quereni isto dizer' que uma tal situa<.;ao nao 
pOfsa ser modificada? Nao. Esta si'tua<.;ao 'P0de 
ser modificacla. 0 trabalho do Partido junto dos 
sindicatos nacionais podeni recuperar e ultra
passaI- rn esmo a imporH\ncia que ja teve no pas
sado, na medida ern que todas as organiza<;6es 
e todos os rnilitantes do Partido com tarefasde 
organiza<.;ao passarem a considerar 0 traba1ho 
sindica!, junto das massas, como uma tarefa de 
todos os dias, com o um problema ,a inscrever 
nas ordens de trabalho de todas as reun;i6esdas 
celulas e outros organismos do Partii-u{), come
<;ando pelos mais responsaveis. S6 assim 0 tra
balho sindical, mesmo nos sindicatos fascistas, 
pocl-en~ ser, como nos ensinou Lenine, urn elo 

!:'de Hga~ao> do Pa~-tido -corn as maSllall. 
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o MILITANT" _@~~_ 
o S P R INC f PI 0 S OR'G A N I COS DO PAR TID 0 

., 
i>-

E a DE~10CRATISMO 
N os paises capit'alistas os militantes comm1istas 

vivem. trabalham. distraiem-se e lutam num 
ambiente capitalista, Dia a dia. hora a Iiora, sao as 
norm as da sociedade cap ita lista que os envolvem, 
que os sujeitam, que os sufocam, que insens-I-vel
mente, lentamente, levam pOI" vezes a sua acei
tas:ao, pOl' influencia demagogica ou simplesmen
te por habito. 

Em fa~cismo, os militantes comunistas, alem 
cia infJuencia insensivel- das nonnas de vida da 
sociedade capitalista, apoiadas e aconselhadas 
pel"fidamente pelos mais altos dignatarios da Igre
ja cat6lica, soft-em a influenci.a dos seus aJiados 
-de combate da pequena e dla: meola burgue sia. 
QueI' isto dizer que urn Partido Comunista num 
pais capitalista tern que travar uma constante lin-
ta contra as influencias burguesas-vindas ah'a
yeS da fOrInas:ao pessoal dos quadros, ou da infor
ma9ao, propaganda e normas de vida impostas 
pelo Estado e pela Igreja,ou do contacto com os 
aliados da lu ta anti-fascista. Essa luta h'ava-se ao' 
m'ergulhar cada vez mais profundamente as rai
zes do Partido na classe opera ria, ao vigiar-se 
revolucionariamente pela fidelidade criadora ao 
marximo,leninismo, ao elabOl'ar com espirito 
pro!etario e marxista-leninista os seus Estatu
tos e ao zelar depois pelo seu cumprimento, 
pela recusa ,Ie toda e qua lquer infraq;ao, venha 
de onde e de quem vier, a lei do Partido. 

o Partido Comunista Portugues tem a 5ua lei 
-os Estatutos aprovados no VO Congresso e dis
cute ;lctualmente de cima a baixo, um novo pro" 
jecto de Estatutos, destinado a substituir aque
les,. fazendo assim desaparecer algumas anoma
lias e ideias erradas que no anterior se haviam 
infiltrado. Ja esta substitui9aO ---d.em ostra que a 
vigilancia l'evolucionaria contra a influencia ne
gativa da burguesia se esta exercendo, pois as 
ideids anarco-liberais mais nao sao do que ideias 
burguesas a que os militantes comunistas nu ma 
epoca e em cO.ndil;oes propicias foram permea
veis e ganhos. E esta uma razao mais para 0 apro
fundamento da discussao do Projeeto de Esta
tutos, que se est;\. realizando em todo 0 P artido. 

Nessas discussoes, se queremos continuar vi
gilantes defensores dos principios leninistas, de
vemos dar relevancia aos <.apitulos I I (deveres 
e direitos dos membros dl) Partido) e I II (0 
centralismo demoenitico). E que;: aceitac;ao dos 
principios ali expressos sao fundamentais para 
~. bomJlJ.ncionamento do }>articlo, poi~ del;\: e 

que resul'rara ou nao por sua vez, a acei!al;aQ> 
do eapitulo VIII (a disciplina do Partido). 

A l1ecessidade de clisciplina 136 e dificil d~ 
comprcender e aceitar para os elementos de 
orig-em ])urguesa ou influenciados pela sua ideo
l'ogfa. Para a classe open1ria, esmagacla dia ~ 
dia pela disciplina imposta pela propria orga';' 
nizal;ao da explora<;ao capitaiista, a necessidade 
da disciplina partidaria e absolutarntnte corn
preendicla · como condi9aO indispensavel pa;-a lu
tar contra 0 dondnio da burguesia. 

Ainda recentemente um honesto liberal .1-
qu'em um nosso militante deu urn exemplar d~ 
Projecto dizia: « Estou de acordo com tudo. A 
rnedida que ia lendo pensava: mas en posso ser 
comunista! Mes nao! Quando Ii as partes res
pejitantes ao <;entralismo democraticCl e a disci-
plina, vi que continuava a ser urn liberal!.> Es
te homem, profundamente anti-fascista, aliado> 
aeguro e convicto, pleno de admira<;ao pela ac~ . 
~iio consequente dos comunistas, verificava que 
nao podia ser comunista. que continuava bus
gues. Este casu mosh'a bern como mesmo das 
fileiras anti-fasc5stas pode vir uma influencia. 
bern negativa. E que este homem bate'se pelo> 
seu liberalismo (esta dentro do seu direito) .~ 
discute connosco a nossa falta de « liberdade» ! ,. 
S6 que 0 comunista tem 0 mesmo direito de,_ 
se bater pelo centralismo democralico e deve 
mesmo fazer desse dil'eitd urn dever. S6 assim, 
estara lutando contra a penetra~ao daquelas e 
doutras ideias burguesas. S6 assim, ombro cony" 
ombro com 0 liberal, com 0 ' monaTquico, com 0-

catolico, com 0 republicano, etc, esta sendo fiel 
a luta unida contra 0 fascismo' e pela democra
cia-proeurando valoI"izar aquilo que nos un e - ,. 
e fiel aos principios do Partido, na'O abdieando em 
('aso aigum da sua defesa, nao os deixando apa
gar levado pelo interesse da Ulllidade. 

Convem porem nao' esquecer que alguma in
fluencia burguesa tern penetrado num momen
to ou noutro no Partido. POl' vezes atinge a 
actiyidade de organiza90es inteiras do Partido (ve
j"a- se 0 q-ue' aconteceu ainda recentemente com 
o revolucionaI"ismo pequeno-burgues a influ -: 
enciar e a determinar uma 0ri'enta9aO aventu
rehista para as aC90es cl'e>- 1° de Maio); outra::l' 
vezes, e 111ais frequentemente, apenas alguns 
militantes, quase sempre des pr6prios de ori-: 
gem pequeno-burguesa ou d'e forma~ao .intde 
ell!al~ 
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o MILlTANTE 

o CONCElifO BURGUES DE LlBERDAOE 

E A VERDADEIRA LlBERDADE 
Os principios Ol'gi'tnicos do Partido sao frequen

temente reduzidos por esses militantes aos direi
tos dos me mbros do Partido e a democracia de que 
"lie deve revestil' 0 centralismo. Sim. reconhecem, 
tambem ~em deveres, tambenl h ,\ 0 centrali~mo, 
tambem lui a clandestinidade a limilar a demo
'cl'acia interna, mas 0 que falam. 0 que escr evem. 0 

que de.t:e.ndem sao 08 seus «dil'eitos» e 'a sua «ji
ber dacl e » de opiniao, mais ou menos ligados uns 
e outra a uma concep<;,:ao de liberdade i'ndividu,.I 
nitida e inteiram ente burgu esa . 

de? Como po cama<rada dher que perante 
qualquer problema ja definido pelo Partido tem 
o «direito» de se informal' da {)piniao daqueles 
que 0 Partido combate para depois escolher li 
vremenle a sua pr.6 pria definr<;,:ao? Enlao quando< 
o Partido q ue quer libertar pela ditadura da maio
ria explorada sobre a mi noria exploradora, e ao' 
qu~llivremente se adel'iu, diz que 0 interesse dos 
trabalhadores e, por exempl'o, de com bater a di
visao nas fileiras do movimento- comunista, 0 ca
marada, pan ser « livI'e» tem"ae it, conhecer a 
opiniao da minoria exploradora e parasita, que s6 
pode estar interessada precisamente na divisao e 
em ludo que possa enfraque'cer (i) exercito mund iali 
do proletariado? Escolhido 0 Partido da vel'da<1eira 
liberdade-o Partido Comuni-sta - , nao ha ql1e se 
fundamentar na opiniao burguesa, mas sim 11a opi
niao comunista, vista do ponto de vista da c1asse 
qu e encerra em si 0 futuro radioso da humanidade~ 

Ter direito a is to ou a liberdade de fazer aquilo 
·confundem'Re nos que mais perme{lveis sao as 
ideias burgues<ls. Para estas a (diberdade»' e tudo. 
'como nao podia deixar de sel' para quem nao quer 
perder a liberdade de explorar os homens . Falar 0 
de liberdade EO, e ja deturpar. e ja ,·olocar de for- . 
rna abstracta 0 ho:nem num mundo sem historia 

CENTRAlISM'OC DEMOCRATlCO , 

E A «LlBERDADE DE CRiTlCA », e sem classes.Nao pod e haver liberdade para 0 

que possui a fiibrica e para 0 que nela e explora-
do. para a .que possui um Banco e para 0 que PGS - Tal como a liberdade num pais palisa pela di
sui um a pequenissima courela de telTeno que Ihe tadura do proletarido, assim ela n0 Partido 'pas-' 
foi arrendada pelo Banqueiro. Por isso a socieda- sa pelo centralismo democnitico, pela elei<;,:ao d(i)s, 
d e burgu&sa criou as policias fardadas e as secre- dil'igentes, pela prestacao de contas dos orgal1'is
taR, os ! ribunais comuns e os especiais para de- mos dirigentes, pela submissao da rninor1.1 a maio
fender a<Jiber dade dos que possucm os meios de ria, pela instauracao duma disciplina rigorosa. pe
p I'od u<;,:ao do assaIto dOB que nada tem a nao sel' a la proibic3.o da existencia de fracc;oes e pelo ca·
for<;,:3 dos seus bra<;,:os e a libe,rdade de mOlTer racter obrigatorio das resolu<;,:oes e instrll <;,:oes dos 
de fome. organismos superiores para os inferiore~. 

Em regime capilalista n ao ha pOl'tan to n em po- 0 Partido garante dentro dos principios leninis
de haver liberdade verdadeira para os ex;:>lorados. tas de defesa intransigente dos interesses do pl'o
So ha libeniade para uma t'raca minoria da po- letariado, a m{lxima liberdade individual; inter
pula<;ao que com os meios econ6micos de que dis- vir livremente nos debates realizados no seu or
poem comandam 0 Estado burgues. nismo, contribuir para a elabora<;,:ao da linha po-
. Esta concep.giio de liberdade ind ividual, d e que litica do Partido. criticar no sell 9rganismo as de
os capitalistas usam e prOclalJJam cin icamente fici encias de q ual quer membro ou organis,ino do< 
que ex·iste para. lodos na , ({<lemocracia» que eles Partido. etc. Os E~tatutos sao categoricos: « A 'dis-· 
comanda m . e ' a concep<;,:ao que ete r niza a divisao cussao franca e livre em todos os organismos do·, 
em classes. que consagra aexplora<;;ii.o do homem Partido dos problemas da politica do Partido e da 
peJo bomem e 0 predominio cia minoria sobl'e a actividade das organiza<;;oes respectivas e con
maioria. di<;ao fundamental para 0 desenvolvi mento e me-

Os comunistas sao a vanguarda da classe opera- lhoramento da actividade do Partido». 
ria, dos expJorados, da maioria oprimida pela mi- Estas possibilidades e estes di'reitos sao em ge
noria. C 0 feu Partido e 0 que conduzinl a vitOria ral bem compreendidos pelos-camaradas. Onde as 
<la maioria sobre a minoria, a aboli'<;,:ao da expJora- dificuldades come<;am e quando se afirma recusar< 
~ao do homem pe!o homem, .atraV'es da ditadura tudo 0 que contradiga as resolu<;;oes dos orgaos, 
do prolelariado. Os comunif;tas e ncaminham a superiore~ do Partido, quando se afirmaque uma 
sociedade para a verdadeira nberclad e, pois 0 pro- ~ez realizada a discussao franca e liVTe '"nUm ol'ga- ' 
letariado, que eles dil'igem, asp~ra a liberta<;,:ao nismo, «as r esoJu<;;oes tomadas sao obvigatOrias 
de lod a a humanidade. . para todos os seus mem bros»j' quando se.i:onde-

Lutar pela liberdade nos nossas dias e enfile irar n30 trabalho individualista eo culto da persona
nas colunas do pl'oJetariado que se .lan<;;am ao assal-' lidade, 0 que e alias ainda rnedida-de- defesa da 
to cia fo pteleza burgllesa e que, nll.ma grande por- democracia interna! Imediatamente se opoe ao< 
<;;ao da T erra, aplicam ja a verdadeira liberdade. centralismo a «liberdade de critica», que' a ser 

Como pode entao aquele que hita pela libercla- consentida cedo transformaria 0 Partido num du
de, islo e, que aderiu e mili ta no Partido Comu, be de critica queo confundiria rapidamente ~om 
nista, fazer-se eco da « liberdade» burguesa, isto urn partido , burgues. 
e, dos 'que travam pelo terror, pf'llo crime, pela , _ Ehquanto os problemas de organiza<;;ao, ficam 
~uerra, a marcha p;u:a a Iiberta~ao ~ld ;humani~a- · porresolvei', u~ca~arada nao del a. nec.ess.h:ia~: 
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5 o MIUTANTE 

' portancia as resolueoes duma reuniao do C.C., 
I nem ao profundo Relat6rio nela apresentado peIo 
secrehirio geral do Partido, preocupado como an
dava a perguntar pOI' que raz}io a Direc9ao do 
Partido the nao facuItava deterininado documen
to sobre 0 qual ela se pron '1nciar,a condenando-o, 
e qual a res posta a dar se em OI'ganismos pOI' ele 
<!ontrolados the pe~~ssem esse documento (na re
alidade respoRd~u ' a unsjovens que muito insis
tiam na necessidade de 0 conhecer para forma
rem a sua opiniao, e que vieram em seguida a por
tar-se mal na palicia, que ia saber se a Direc9ao 
podia fornecer-lhes 0 dito documento!), e a fazer 
<;onsidera90es sobre a necessidade de tambem ele 
se debru9ar criticamente sabre esse documento 
<;!ondenado pelo Partido. A « liberdade de critica» 
para um camarada yai tao longe que chega a admi
til' que se the forne<;;a ou a qualquer camarada que 
que 0 peea uma obra anti-comunista, para pader 
em « plena liberdade» .i ulgar! Esta tendencia « crf
tica» que apareceu em certos circulos estudanhs 
e intelectuais leva-nos a pensar no que Lenine 
dizia de uma tendencia anaJoga que surgiu na 
Russia, antes da Revolu<;;ao: que ela nao era «se
nao uma nova variedade do oportuqismo. E se 
nao julgarmos os hom ens pelo brilho do unifor
lne que se vestiram ~ si mesmos, nem pelo sobre
nome pomposo que a sl mesmos dao, mas sim 
pelos seus actos e pclo tipo de propaganda que 
praticam, veremos claramente que a « liberdade 
de critica}) e a liQerdade da tendencia oport~nista 
DO {5'cio da social-democracia, a liberdade de fazer 
da social-democracia um partido demoqata de 
reformas. a liberdade de introduzir no socialismo 
ideias burguesas e elementos burgueses. A .Iiber
dade e uma g rande palavra; porem sob a bandeira 
da liberdad'e da industria fizeram-se as mai!! ex
ploradoras guerras e sob a bandejra da liberdade 
de trabalho despojaram-se os trabalhadores. A 
mesma falsidade intdnseca encena 0 emprego 
;lctual da expressao (diberdade de critica».» 

Nao existe contradi9ao alguma entre 0 desejo 
duma discussao constante, colectiva, dentro do 
Partido, duma critica des envolvida e construtiva 
e a proibi9ao do prazer de critical'. 0 manual « Os 
principios do marxismo-Ieninismo» define bem 
este problema: « Onde esta a linha de demarca<;;a9 
que separa a critica util da critica prejudicial? E 
o Programa do Partido, sao as decisoes do Partido 
~ os seus Estatutos que permitem determinar esta 
Hnha de demarca9ao. ( .•• ) 0 Partido nao admite 
que se pregu'em opinioes anti- Partido e pensa 
que esta conduta e incompativel com a qualidade 
dc membro do Partido». Como af:rmou ainda Le
nine « qualquer e livre de escrever e de dizer tudo 
o que Ihe agrade, sem a menor restri9ao. Mas cada 
tllliao livre (inclusive 0 Partido) tamb.em e livre 
de expurgar 08 membros que se servelll do seu 
titulo de membros do Partido para advcga,r pontos 
de vista anti-,Partido ••. O Partido e uma ul,liao li
vremente consentida, que se desilgreg~ria {a tal
l'll~ntf:1 primc ir9 id{)Qlo~iCilm{)nte e depQi~ ma.te-

rialmente, se n rasse dos membros qu e 
que advogam pO~Qli,.oI!re vista anti-Partido». 

COM,O A INFLUENCIA IDEOU1GICA 

BURGUESA POiJE PENETRAR. 

Esses pontos de vista anti-Partido, sugeddos p~r 
ideias burguesas, aparecem sob as formas !llals 
ciiversas. Recentemente travou-se num orgalllsmo 
do Partido urn debate wbre um d eles. Urn homem 
e expulso do Partido: lan<;;aI'a-se numa acti."idade 
au!i-Partido, uuma actividade de sapa que Ja che
ga hoje a aspectos ~e .se:ia provoca<;;f.o .. suscepti
veis de fornecer ao llllmigo dados preclOSOS. Um 
camarada expoe ao Comite Central em pouco mais 
de 100 palavras que aceita a decisao deste e passa 
de pais a caracterizar em mais de 1.000 paIavras 
aquele provocador como total mente entregue aac 

Partido, a cJasse openirira e ao POVO», como um 
homem entre « aquela meia duzia dos exemplar
mente modestos», e nao concorda que se diga que 
«passou sem pudor ao campo dos inimigos do 
Partido ). 

Definida a posi9ao do Partido perante aquele 
caso de trai9ao ao Partido e a cJasse openiria, essa 
deve ser a posi~a0 de todos os comuuistas, tanto 
mai:!l que se trata da pr6pria defesa do Partido. 
Assim, man dam as Estiltu tos, asslm manda 0 me
nor bam sellso. U ma tal resolu c;a.o do Comite Cen
tral- a provada de pais pOI' todo 0 Partido - so 
outra reuniao do C.C. ou um Congresso do Par
tido poderia anular. Peran te ela qualquer cama
rada podera fazer comentarios e dirigi-Ios a I?i
reccao do Partido, mas nunca a podeni contranar 
seja pOI' que forma for. 

Pois hem, aquele camarada nao agiu assim. A 
influencia burguesa fez-se sentir: nao s6 0 cama
rada se deixou levar para-aq\lelas afirma<;;oes pOl' 
um falso conceito burgues de amizade pessoal, a 
sohrepor-se aos interesses do Partido, como di
vulgou para alem do que era devido as suas ideias 
(emhora num circulo restrito e respollsavel). Con
denada unauimemente a atitude do camarada, ba
tido pOI' esse mesmo circulo (0 seu organismo) 
a seu conceito burgu~s de amizade e aquela im
pr6pria divulga9iio de ideias contrarias as ideias 
do Comite Central-, 0 que fez 0 camarada? Re
digiu uma deresa cerrada dos principios demo
craticos dentro do Partido! 

Como porem 0 Partido se rege tambem pelo 
principio duma ajuda incessaute aos quadros, 0 ca
marada foi aj udado a com bater as reminiscencias 
burguesas, a integrar-se no espirito comunista., 
na ace,ita9a.O do centralismo democnltico, e nao 
lhe f01 dificil escrever pouco tempo depois qU\! 
{( com base iluma pretensa imparcialidade subjec
tiva» 0 que escrevera telldia de fac1'o ' l\ « setvi~ 
objectivamente a justifica9ao das posi~oes» con
denadas justamente pela Resolu9ao do C.C.,'E a 
camal'lHla aCreQCentava; 1< Alii\~1 i§~o mlQ ~l\r§"'.l 
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isolado, liga -se a oulros aspectos, nomeadamente 
com 0 ter sentido a nccessidade de, neste momen
to concreto, fa ze r a defesa cen ada d e aspectos de
m ocnHicos d o cen lralis mo». Enos juntamos: d e 
fesa essa que, desli'gad'a precisamente do casu qu e 
se passara, seria de forma geral justa. 
" De resto e d um m bd o geral sao os que reivin

dicam mais e mais (tde mo'craCia» q ue infringem 
m"ais, osprinci r~os do centraUsmo: Aind,a ha pou-

' co urn camaracla acusava a Direccao de ',« infrac· 
90es a legaJidade partidaria », ' d'; « ,viola~ao das 
normas e dos EstaHitos do Partido»' 'e pl:ohle:ia 
~l Com issao Executiva do Comite Central que e le 
«velaria atentamen te para qu e a C.Ex. nao" d eixe 
de assumir as suas responsabiHdades », Oi'a 0 mes
mo camarada infringia na me'sma ocasiao os Es
tatutos e b central i;; mo de mocnl, tico a"o afit:mar 
que nao 'uceitava d eterminada resolu~ao cia C.Ex" 
q ue nao escl'ever ia um relat6I"io, que Ihe era pe
dido sem q ue Ihe fu ndamentassem pI"imeiro esse 
pedido, que se nao fosse 9'ada resposta a urn seu, 
pedido ate determinado dia po deriam tel' a cer
t eza de que 0 n ao encontrariarn onde es tava nes
sa altura (e r ecusou-se a dizer onde estaria en
tao ), que s6 aceitava certa tarefa se fo~se muni
do de d e terminada responsabilidade, etc., et c .. 
Es tra nha maneir'a de « velar » pe l a legalidade 
internal! 

COMBAIER CO!'ll ENERGIA OS DESVIOS 
No Relat6rio apresentado pelo carnarad'a Alvaro 

, Cunhal e aprovadp pelo Com,te Central na su a 
r el,lniao d e Abril deste ano, foram ja fe itas varias 
considera~6es sobre os problemas do centl'alismo 
democratiCQ, regu1adores da vida in terna do Par
tido, que iute, essa viVllmel1te estuc\ar. Urna con-

c1usao se ti!"a DmPt qu e se t em travado no
Partido a prop 'l to- Je. es problemas a volta do 
Projecto de Est(It u 0S: e n ecessario el evar 0 nivel 
ideol6gico dos mi l i tantes, formando" Os na fide 
l idade ao marxismo-le ninismo, aos prin'dpios le
nin is tas que regem a vida dos par tidos comu,nis
tas, e que ! todos para quem estes principios nao 
serveni , to'ntem il l iberdade d e se afastar do Par
tid b que nao Ihes se rve porque nao e 0 seu. 

Como diz 0 ' nosso secre ta rio gel"al, « todos os 
me:ri4ros do Partido deve'm saber e confiar em que 
o SeCl"e ta riado 'do Comi't e C~ntral, a quem cabem 
as atribui<;:6es de comissao' cent ra l de quadrds; 
nao a plicara quaisque r sans;oes a quaisquer cama
r,adas que nnnifestem as suas d ivergencias e fa'- -
9a"m fraternal mente as suas cr,Hicas desde que, na 
actividade pratica, actuem segundo a orientaCii'o' 
do Partido eo,s princi pios do cen tralismo demo
cratico. Mas todos os membros do Partido devern 
tambem saber e sentir que nao se ~ceita l"a que 
a d iscussao se torne um pr occsso de d esagrega:' 
o Partido. « Tal como para os problemas poli ticos, 
tambem neste t erre n o 0 C.C. tem de combater com 
enel"gia, nao energia no telTenO disciplinar, mas 
encrgia no te r r e no poli tico, t endencias negativas, 
os eITos(e desvios que se manifestam». 

So b. 0 , ~ogo cerrado d o inimigo, caminhamos 
para a ffente, para a vitoria , porque somos senho
res da doutrina m ais huma na -o marxismo-Ieni
nismo-, e por que na sua bagagem 0 Partido Co
munista encerra p,rincipio:; tao democraticos que 
serao esses m esmGS que regerao amanha: 0 nosso 
pais liberto e socialista, encerra a m axima demo
cracia para tocl o 0 POVel, a m[lxi,ma ~iberdade para 
qualq uer h omem- ser livremente ' um dos cons
tfutores da paz e da felicida'de do"p'ovo portugues, 
qe todos os povos, da ~i'p,~rtas;ao da humaniclade. ' 

... ~~ __ ~ro=m~.~"'~~.DR ____ ~~"~~~~~~.:'~. ~_ , ~~~". ~,~ __ mm~~~ __ ~,~ .. ~,~_~==~~'''''~~~~'' ________ ~ 

A DEFESA ACUSA ... 

o JUlGAMENTO 0'0 CAMARAOA JORGE ARAUJO 
eonsc'quente com a sua firme c011duta 11a Pide, 

onde 'st! recusou a pres tar decIara~oes aos ini
'mig-os do Partido e do Povo Portugues, 0 cam ara
da Jorge Arauio tev e igualmente no Tribunal pIe
n ario uma her6ica conduta cujo r e la to inse r imos 
~no «Milftante», como exemplo para todos os mi-
litan tes do Pal"tido e para todos os combaten!es 
anti-fascistas. 

10 DI A: 0 juiz fez varias perguntas a que, 0 cam. 
disse nao responder pOl' constituirem segredos da 
vida interna do P. e que so ao P. interessam. 

J VI Z: Entao, .,po,de sen tar- se. 
J.A,: Nao me sento ainda pOl'que pretendo fa

zer algumas considerasces que considero (tteis 

para a minha defesa. 
JUIZ: Diga la. 
J.A.: Comel;o pOl' afirmarcom orgulho que sou 

funcionario do P.C. P., Partido da c!asse openiria 
c do povo qu e . .. 

JUIZ: 0 Sr. nao pense que vem para aqui fazel' 
a apol ogia do P. pOl"que nao a fara. 

J . A.: Eu venho aqui simplesmente para dizer 
a verdade. 
. J UIZ: Vamos la'o 
. J,:A.: ,0 rneti" Partido d c~~sider~do pela legis

lal;ao vl?,ente uma (( organiza9aO secreta, ilicita e 
subversnra que, pOl' meios viole ntos, pretende 
aIterar 0 gOYCl'no e a CQl1stitui );ao)" Ora 0 que 
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o M1LlTAWtE ~ 7 

acontece na verdad e e qu e em ,Portu gal nao exis- .T. A.: Entao e ·' co . A rnin}1<li lCe la cra lim hu
tem as mais elementares lib~rdade s . A propria raco interior co m aproximada'inente dois metros 
constituiyao e diaxiam ente vio lada.. . quadrados de superficie. Eslive ai rigorosamen-

J UIZ: Assim nao 0 deixo continuar. (irritado ). t e isolano, sem livr os, sem jornai~ , sem nada, al e 
J.A.: Eu continuo apenas a dizer a verdade e . aos Ci .1CO meses e m eio ,de prisao. Nessa altura 

para mE' €xprimir livrcmente aqui invoco 0 arti- fu i chamado a piDE onde me 8ubmeteram a dez: 
go 8° da constituiyao e 0 direito a defesa. . . elias e dez noites d e tor turado sono. Durahte .• _ 

JUIZ: Sente-se l Sente -se ! JUIZ: Isso nao interessa. 
J.A.: Ainda pretendo dizer que 0 p .C.P" ao la- ,l.A.: Eern, en tao voltando a Constitui~ao . • • 

do das o utras foryas democniticas, luta pela ins- JUIZ: A defesa juridica c com 0 seu advogado. 
taura~ao em Portugal de um regime em que os .LA.: Eu se i, e agrade<;o a omeu advogado a for-
direitos do homem sejam gara n tidcs, um regime rna co mo me tem defend i do. Mas a defesa politi
democratico onde cxis ta a liberdade de par- ca compe te -me a m i m faze-lao E num tribunal co-
tidos, on de .. . mo este a defesa dum comunista nao pode ser a 

JUIZ: Sente-se! defesa dum homem isola do. A defesa dum com u -
J.A.: Por' agora sento-me, mas ainda tenho nista tem de scr a d efesa do Partido Comunista 

muito que dizer. e da classe operaria, assi m como a defesa de to-
No dia de intervalo entre as duas sessoes . d o do 0 povo ... 

julgameflto,o camarada Jorge Aratljo foi a Ca- JUIZ: Cale-se! 
deia Hospital S. ,Toao de Deus, a u m a consulta do 
especialisla de ouvidoR pois continuava a sentir 
perturba<;oes no ouviclo esque'r do r esuHantes ain
da dos espancam entos sofridos . Na sala de espe
ra do r eferido hospital fo i agredido a soco por 
.um agente ,da pID E quando fllmava sem the pe
dir autoriza<;ao como este pr eten d ia. 

2o.pia do Jul game nto 
JUIZ: Quer d izer mais alguma coisa em sua 

defesa? 
: J.A.: Em primeiro lugar quero d eclarar perante 
este Tribunal que ontem mesmo, na Cadeia Hos
pital S. J oao de Deus, fui agred id o u ma vez mais 
por um agente da PIDE. Nao sci 0 n ome dele mas 
posso indica-Io ( e vol tando -se, apon tou para o. 
agtmte que se encontrava entre os encarr egados 
da sua vigilanci a ). Foi aquele ! 

JUIZ: Esla bern, esta bern , quem pode proceder 
e 0 seu advogado e nao 0 senhor. 

Advogado: Cumpri rei essa « fonnalidade». 
J. A: . Agora quero dizer que este cIirna de 

violencia ... 
- JUIZ: S6 me in teres sam fac tos. 

J.A.: Bem, continuando entao com os hctos. 
Nesta ultima prisao, assaItaram-me a casa e corne
cei por sofrer a tortura moral d e saber a minha 
'companheira caminhar para a p risao apesar da 
grave doen<;a p ulmonar que a obrigava a mui to 
a estar na cama. A mim algemaram-me as maos 
'atras das costas e, mima longa viagem por Vila 
FraHca, levararn -me para a sede da PIDE. Ai es
tive sem,pre assim algemado e fui espanca do ate 
:\ noit e. A noite levaram-rne para urn scgredo de 
Caxias. Um segredo e •.• 

JUIZ: Escusa de dizer porque eli conhe<;o os 
segredos de Caxias. 

J. A.: Ainda h em, pois sabe en tao a desumanida
de das condi<;oes em qu e a1 se vive. Depois fui 
para lima cela do Aljube (a Cela 2 ). As ceIa s do 
Aljube, mais conhecidas na giria politic a pOl' 
gavetas, sao ..• 

J.UIZ: Aqpi nao interessa a giria~ . 
.- - --- . .,. 

J.A.: Diz a Cons tituil~ao que a soberania r eside 
na na<;50, mas na verdade a soberania reside de 
facto no poder dos monopolios, politicamente ex
presso sob a forma de lima di tadura fascista. 

JU IZ: (Dita para a acta a ordem de expuIsa(» 
para os calabou<;os) . 

,I .A.: Q ller o, antes de ser expulso do tribuna l,. 
prestar aqui a minha mais profunda homenagem 
ao grande di ri gen te do partido e do prole tariad Oo 
frances, Maur ice THOHEZ, faleddo recen temen
te! ( .Ja gl'itando) E u hlto no Partido Com unista 
pela liberta<;ao dos trabalhadores e do povo por

' t ugues ! (Os pides agarram 0 camarada brutal
m en te e e le continua a gritar) Viva 0 Partido Co
m u ni s la Porlugues ! (A rraiitam-no e tapam-Ihe a 
boca , mas ainda grita ) Viva 0 ••• 

Pelos corredores do Tribunal, sempre que po 
d e, da vi vas ao Pa rtido enquanto e arrastado. N(J> 
cOITedor escuro, junto ao calabou<;o, 0 camarada 
foi melid o numa roda d e agen tes daPI DE e d~ 
guardas da PSI', fardad os, e brutalmente espan
ca clo a socO. pontape e cacetete. Ficou com varias 
esquimoses pOl" todo 0 cor po e com urn grave 
hematoma na face e olho direito. 

A conduta her6ica do camarada Jorge Araujo,. 
tanto n a policia como no tribunal, e urn dign Oo 
exemplo de condu ta comunista a juntar a tantos 
e tanles outros de que 0 Partido se org-ulha. Es
te exemplo prova mais uma vez que a PIDE e to
do 0 apareIho de Estado fascistaao seu servit;o 
sao impotentes, quaisquer que sejam as torturas 
usadas, para fazer dobrar a v,ontade e a firmeza 
dum verclacleiro comunis ta ! E mais ' uma conde
na<;ao da posic;ao dos traidores e cobardes que 
p r edicam a impossib i/idade de resistir as to,tl.l
ras e m aus h -atos da PIDE. 

Como este ex emplo mais uma vez demonstra,. 
os comunis tas dispoem duma for<;a politica e m o 
ral invencivel! Nem as torturas fisicas ou morais,. 
nem mes mo a morte, sao capazes de vencer esta 
for<;a quando se esta firmemente disposto a re
sistir ate ao fim, honrandci os seus compromissos 
para com '0 ' partidoe 0 povo! , . . 
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8 o MILITANTE 

A O"longo dol' anos 0 nosso Partido m a nteve"'sem, 
prf' uma justa e conseque nte posi<;ao de prin

cipio em relaGiio aos povos coloniais e xplorados 
e oprimidos pelos colonialistas portugueses, Co
mo Partido mar xista-leninista . fiel aos principios 
do internacionalismo proletario,o Partido Co
munista Portugues guiou-se sernpr e p eJ o prin
cipio de que n BO pode ser livre um povo q ue 
<lprime oulros pavos. 

Na defini<;ao da sua linha politica e tactica , 0 

Partidoconsiderousempre de grande imporblncia 
a alian<;a da classe operaria e do povo portugues 
<:om os povos coloniais dominados pelos colonia
listas portugueses. 0 Partido semjJre de fendeu 0 

direito dos povos coloniais a auto-determina<;ao 
e a indepe ndencia. 

Nos documentos e nas reunioes rna is importan
tt's do Partido, scm pre foi d efendida C9m eJareza 
esta posiGao. No Informe do camarada Alvaro Cu
nhal ao III Congresso do Partido (I ilegal), em 
1'943, esta ciaramente definida esla posi<;ao, a qual 
tern sido sempre reafirmada posteriormente em 
:todos os·congressos e outras reuni6es importan
tes do Partido. 

No terreno pratico,o Partido tudo tem feito pa
ra ajudar as lutas dos povos coloniais contl'a 0 do
minio e explora<;iio por parte do governo fascista 
e dos colonialistas por tugueses, quer manifestan
do a sua solidariedade e apoio as lutas desses po
-vos, quer desmascarando no pais e no estrangei
ro os aspectos mais brutais da domina<;iio e explo
ra<;ao colonial salazaristas, quer ainda. nos ultimos 
t,ernpos, mobilizando a classe operaria e 0 povo 
portugues para a luta contra a guerra colonial 
oem que 0 governo mel'gulhou 0 pais. 

,No seu trabalho politico,o Partido tem eomb<l
-lido e desmascarado a propaganda ideologiea das 
<:lasses d'bminantes tendentes a intoxicar 0 nosso 
povo com ae'ideologia racista e colonialista. 0 Par
ti~16 eduta os seus rnilitantes, a cJasse opera ria e 
all rn-assas, populares no espfrito do internaciona
lismo proletario, demonstrando que os povos co
loniais eo povo portugues tem interesses comuns 
e inimigos comuns. A nossa luta contra a ditadu- , 
ra fascista e objectivamente uma ajuda a luta dos 
povos eoloniais tal como a luta libertadora des
tes povos e uma ajuda a luta do povo portugues. 

Se e verclade que ha uma minoria de porlugue
lies que tem heneficiado com a explora<;ao e 0-

pressao dos povos colonials ( a burguesia m ono
polista e colohialista e certas camadas da m edia 
e peque na burguesia com interesses ligados a ex ~ 
ploras;ao colonial)! e verd'ade tam bern que ,dl1len~ 

sa mil Iaria d o POVD portugues -e gm pri.ineko· ru" 
gar 0 proletariad o, n ao ' tem nenhum lluero com 
a explor a<;iio dos povas e d a s riquezas coloniais. 
Pode m esma afi r mar "s e' que 0 povo portugues so. 
t e rn s iclo prejudicado com a exisHmeia e explo
ra<;ao das colonias pOl' parte dos colonialistas 
portugueses. 

Falanclo da ex p]ol'a<;ao colonial, dizia justamen
Ie 0 camarado Alvaro Cunhal no Relatorio aOo 
C.C . .. em Abril ultimo: 

« Co nstitui ndo uma fonte comoda de recur
sos para os mo no polios portugueses, tern dis
pensado estes da necess idade de impulsionarem 
o desenvolvimento da economia portuguesa. 
Exportando capitais para as colonias, os mono
polios portugueses, nao so ohtem mais eleva
das taxas de lucro nas colonlas, como, tornan
do mais len to 0 ritmo da acumula<;ao e afrou
xando ae concorrencia em Portugal em virtude 
do d'esvio dOB capitais exportados, diminuern 
a prOCUl'a da mao-de-obra, podem pag'ar a for
s;a de Irabalho a mais baixo pre<;o, reduzem 0 

poder de compra da pop.ula<;ao, restringem 0 

mercado interno, estagnanl' a produ<;ao nacio
nal. 0 povo portugues nada tern beneficiadOo 
com a explora<;ao colonial. - Pel6 contrario. A 
esta se devem em larga m edida 0 atraso do pais, 
e 0 baix o preGo da for<;a de trabalho. A exis
tencia da « teta» colonial tornou a economiat 
portuguesa uma economia parasitaria, scm UIna 

base propria solida em queapoiar-se e minada 
ain da pOl' chna n os seus debeis alicerces pelas 
posiGoes :10 imperialism o.» 
Tambem no aspecto politi co nos pod cmos afir

mar que Portugal seria hoje um pais mais pro
gressivo se nao tivesse colonias, pois a burguesia 
monopolista e as for<;a s reacciomirias que domi,
nam 0 pais atraves da ditacl ura fascisfa tem apoia
do este dominio, em grandt:! parte, na explora<;ii.o 
e opressao dos povos colonia is. POl' esta mesma 
razao - a existencia dum dominio colonial- aju
ventude portuguesa esta sendo sacrificada na. 
guerra colonial com q ue 0 fascismo salazarista 
tenta afogar em sangue a luta libertadora dos 
povos coloniais. 

Por ludo isto, 0 verdad'eiro in'teresse do povo. 
portugues esta 'no estabeleei'mento futuro de re
la<;oes frat e rnais de igualdade com os poves hoje 
dominados pelos colonialistas portugueses. 

A LUrA CONTRA A GUERRA COLONIAL. 
Com 0 d ecorrer do te m po as consequencias da 

guerra colonial va~-se fazendQ s,entir cada ~ez; 
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llIais duramenteHa v ida c;l>o povo portugues. Cres- ta<,oes e aCGoes dos soldados e marinheiros e tam-. 
ce dia a dia 0 numero de"vidas de jovens sacri- ',hem de oficiais contra a continuac;;ao da guerra. 
ficadas nessa vergonhosa guerra ; au me n·tam de colonial. E significativo a es te r es pcito que alguns 
,ano para ano as despesas militares; diminui 0 sa- d ias antes do 1° de Maio 0 governo tenha orde
Jario real dos trabalhadores e aume nta 0 Ctl~ to de nado m edici-as para rete r nos qnar teis enos bar
'vida e a miseria das massas trabalhadoras. A'O cos os sol dados' e marinheiros. em regime de pre_ 
mesmo tempo, a economia nacional, particular- venGao, rece2.ndo que se solidarizassem com as 
,mente a agricuItura, afnnda -se n u m a gravc crise massas populares durante as manifestaG6es de 
.economica e novas parcelas dessa mesma ecol'l(')- . roua e os choques com as forGas repressivas que 
,mia sao entreg ues pelo gov erno de Salazar ao dB- entao tiveram lugar. ' 
'minio do imperialismo estrangeiro em troca do Esta m u ltiplicidade de Illtas das massas traba
.~uxil io politico militar e fin anceiro para a conti- Ihadol'as, dos joven s e ctossoldados eontraaguer
mua~ao da guerra colo n ial. Mais b ases m ilita res I'a colonial e contra a ditadura fasc ista e a mate
-estr::.ngei ras sao insta!adas em t erritorio nacional. rializa9,ao, na pnit ica, da solidariedade do povo 
.Aumenta a repressao e p e rseguicao poJiciais a to- ROr lug-ues para com a luta dos povos coloniais_ 
,das as manifestaG6es de ,oposiGao a di tadura fa s- E a expressiio pn,tica da aJian~a do nosso p ovo. 
cista e a sua politica. E 0 nosso Par t ido, co m o .em luta contra 0 fas cismo com os povos coloni
)principal for~a de vilnguarda na Ju ra cont r a a d i - ais que travam uma luta heroica pela indepen
tadnra, 0 principal alvo da of ens iva p oli cial da d e n cia e liberlaGao nacional contra 0 mesmo 
'PIDEe demais forGas repI-essivas ao seu senriGO_ inimigo do povo portugues • 
. Tudo isto e uma con'S equ encia directa da poli tica As lutas do povo podugues con tra a guerra 
«}e .traic;ao nacionaldo governo de Sa lazar, agra- colo n ial e a i rnpopnlaridade e condena9ao da 
vado extraordinariamente com a g uen-a colonial. I't' a f' . ta 'J t 'j' po I IC. as C IS no munao, evararn ou ras OaGa& 

.As massas trabalhadoras e a juven tu de, orien - politicas ant i- fase istas a defini r a sua posic;;3.o face 
tadas pelo nosso Partido, ,t e rn r eagid o vigorosa- ao prob!.ema colonial no sentido da au todeter
'mente a politi ca d e guerra e de trai Gao nacional mina~'ao e do. independ,;,ncia naeional para os P,P
.do govel'no salazarista. vas eoloniais por tllglleses. Assim, a-2a Conferen.-

A luta contra a guerra colonial tornou-se urn cia da FrelJ.te PatriOtiea de Liberta~ao Nacio.nal 
ceHtro onele vao dar todas ·as lu/ as da c1asse ope- reafi rmou',numa;,r esolu9ao 0 reconhecimento ; dar 
!raria e do 11OSS0 povo, de tal modo 0 peso da guer - ·direito dos POYO S ,das co lonias POtrt uguesas a ,au
,Ta domina h oje a vida da n aGao. AS' llltas Teivin- todetermjna~ao >e a inde pe ndeneja. realg8'hdo<que: 
«}icativas das massas trabal hadoras cia c idade e do o>'Co mba te con tra ·a po.litica colonialista: ele Sala
.campo sao frequentemente acompanhadas ou en- zar e hoje urn dos aspectos centrais cia luta eoa
trelaGadas na luta contra a g uepra colonial, cara- ha 0 governo fasCi s ta . 

. ctedzada na agita<;ao entre as massas ~l-e palavras 0 facto de existir hoje uma larga base de acor ... 
-de ·ordem e consignas con tra a guerra e\frequen- do- sobre 0 problema colon ial entre as pdncipais. 
rtemente; com 0 aparecimento d e numerosas ins- forGas cia O posic;ao, abre enorm es perspectivas 30. 

-cri96es dentro das ,fabricas e oficinas"'c nas es tra- des envolvimento da luta un i taria COntra a dila-
-das,;de palavI-as de orde m exigindo a eessaGao da dura fascista e contra a guerra colonial. 
'!,uerra colonial. Nas g loriosas jornadas ',do 1° de 
Maio d e tres anos 'sucessivos. a c1asse opera ria 
<adoptou e popularizo u a consign a do Partido de 
Juta C'Ontra a guerra colon ial, inscreve n do en tre 
. .as suas. palavl'as de ordem a de « Abaixo a g u er
ra colonial!» 

As lutas daju>ve.ntude estudantil, ao longo df'S-
1es uItimos tres anos, em d efesa dos seus direiios, 
'tern-se transformado em lutas contra a polit ica de 
Tepressao e de guerra do governo de Salazar em 
<{ue as massas juvenis, a par de reivindic.a c;;oes 
proprias, exigem a cessa9ao da g ue·rra ,c'olonial e 
·0 regresso dos jovens mobilizados n as colonias. 
:Finalmente as lutas dos propri os soldados con7 
·tra a guerra colonial entraram ja no numero das 
lutas correntes, tornando-se urn simb.ol'o' da im
<popularidade da guerra colonial en tre a j uv ent u 
,de e '0 povo portugues. Nos quarteis, nas case 1'

nas, nos barcos, nos hospitais militares e no pro
pri(» teatro da guerra colonial. Em Angola e na 

·Guine, saoeada v ez mai.s frequentes as .manifes-

SO UM UESFECHOE POSSiVEL-

- A UBERTA(jAO DOS POVOS COLONIAISI 

Nada n e m ninguem podenLsalvar 0 fas6smQ. 
.salazarista durria'''vergonhosa derrota na g)lerra 
,colon ial , pOI' mnitos q ue sejam ainda os sacrifi 
cios impostos aos povos eoloniais na sua lu ta pe
la independencia . 0 apoio do imperialismo ao~. 
9010nialistas po rtugueses podera prolongar 0 seu 
domi n io pOl' mais algum te m po a ,custa do sau __ 
gue dos povos coloniais e do proprio povo portQ
gues, mas num prazo mais ou' menos curto a sua: 
derrota sera urn facto inevitavel em consequen.,. 
cia da luta cornum dos p ovos coloniais e do povo 
port'ug u es. Ataeado em d.uas frentes a sua den-o.,. 
ta e historieamente ine"itavel. 0 povo portugues< 
86 tem a luerar com a liberta<;ao dos povos colo~. 
nials, Quant? mais depl"_essa melhor. 
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As refonnas fascist<fs nas col6nias, levadas a te Central pela voz do camarada Alvaro Ctlnha'l 
efeito para «ingl es ver», como diz 0 1l 0SS0 povo, na Reuniao ja citada, «A libertas;ao das col6nias 
nao ob5tal-am ao isolamento crescente e a conde- poI"luguesas nao e apenas dejustis;a para os res
na~ao do governo de Salazar no campo interna- pectivos povos. Ela e tambem uma imperiosa ne
-cional. A sua teimosa recusa ern se confonnar cessidade para a libertas;ao do povo portugues • 
.. ; tlln as resolus;6es clas Nas;oes Unidas e cia Orga- Quanto mais rapido melhor. Se Portugal quer ser 
_"'3 izas;ao da Unidade Ah-icana. a sua quase impos- livre tern que ser livres as col6nias portuguesas. 
sihilidade de manobra na posi~ao em que se colo- -Defender 0 dil'eito dos povos das col6nias portu
<COli, aume:daram os faclores que jogam favora- guesas a independencia significa, na expressao 
velmente no sentido da solidariedade internacio- literal do termo, defender tamb em 0 dil'eito do 
11a1 crescente it luta dos povos co!oniais. Tudo povo portugues a verdadeira independencia 
jsto concon-e para a intensifieas;ao futura da sua nacional» 
Juta que ter{l como desfeeho in evita vel a Iiberta~ao. Ao nosso Partido com pe te. pois, trabal har com 

Da lu!:1 do n05SO pO'_'o, da muit iplicaCao das lu- .,finco para cumprir com honra a sua principr.l 
il:as da classe operaria e das massas populares, da tarefa do momento - organizar e mobilizar a clas
i ntensificas;ao das lutas e accoes dos jovens e dos se operada e as massas populares, destacando-se 
,soldados contI'a a guerra colonial, depende lTIuito de entre estas a juventude e os soldados, para 
:<1 -aproximacao do dia da delTota do fascismo e do novas e mais paten les accoes e manifesta<;o(~s 
jim cla gucrra colonial, tal como cia luLl dos po-contra a gucrra colonial e contra a diladura fas
vos· coloniais resulta ~lma poderosa aju:da a luta cista, como a melhor forma de solidadedade com 
<10 pavo poJ"lugues. Como afirmou a nosso Comi- a just2. luta dos povos coloniais. 

A LUrA E A ORGANIZACAO 
A- organi~.acao de urna luta pressupoc a existen

cia antcriOl- duma -ol:g-anizac;ao politica cm con
-<li(;oes de redizar aquela. Porque pode 0 Par tido 
-Comunis ta chamaI' ,asi a iniciativa e a clirecs;ao 
.de tao gl'andes batalhas j1 E porque 0 nao 0 tern po
<lido fazer ate hoje as outras forps da Oposi,iio j1 
-Vma razao essencial e Que 0 Partido tem aquilo 
<iue aos outros faIta: organizas;ao. E porque se ra 
.que nos period os « eleiiorais» tambem ou tras for
~as politicas tern sido capazes de tomar a iniciati
"Va de imporlantes acS;6es? POl'que, nesses perio 
<los, apJ'oveitancl:o as condicoes, tf,m poclido cons
ltituir rapidamente it volta '-.clas candidaturas uma 
<organiza,ao semi'legal qu e estimuJa e encami
:11ha as lutas de massas. 

Toda a luta politica necessita de organizac;;ao. 
Aquilo que sc-<liz duma manifestacao, pode dizer
-se dum amplo movimentode solidariedade as vi
i imas do rascismo, duma campanha pela amnistia, 
4uma campanha pela l ibertas;ao dos presos em 
.( medidas de seguranc;;a ", duma larga acs;ao contra 
a guerra colonial ou contra a prese:nc;;ade tropas 
-estl"angeira~ em territ6rio portugues. Com qual
.quer elesles fins, es tao condic;;oes politicas criadas 
para emprecndergrandes tutas. Apenas te m falta
,10 a iniciativa e a capacidade de organiza-las. 

Urn aspecto muito impo-rtanle para 0 clesenvol
-vim-e nlo da luta pc litica e -a solidarieciade para 
>com os movimcntos em curso: dos intelectuais pa
ra com 0 movimento op<:nlrio, dos openirios pa
ra ('om 0 movimento eRtudantil, dos eb hl elan tes 
~Ja.ra com 0 movimento operario, das m lllheres pa-' 
Ta com os jovens em luta, etc. Ha ja exem p los e 
:as condi,oes amadurecem pal-a tornar mais I're
<luente tais tipo de ac,ao, sendo pOl' iS80 necess<i
rio cstudar em cacla caso as condi!;oes e tamar a 

iniciativa . Mas tais accoes de solielariedade exi
gem, tanto au mais qU'e as outras, um serio Ira
balho de organ izacao. 

Ass im como as massas se educam e preparam 
na luta diilria para l u tas sllperiore~, assim s6 na 
organizas;ao diaria das lutas as for<;as democrati
cas e as massas populares ganham habitos e ex
periencias de organizas;Jo indispensaveis para u
rna fase superior do movimen to anti-fascista. Nao 
basta que um pequen() nucleo de direcc;;ao politi
ea esteja organizado. E necessa rio criar toda uma 
ampla e forte o:-ganizacao enraizada nas massas, 
e necessario tel' centenas e milhares de dirigen
tes da luta popular enquacI rados num Irabalho 
organizado, com fins delerminados de acc;;ao de 
massas, e necessario chamar cacla dia novos luta
dores de vang-uarela a direec;; ,lo do movimento de 
massas, e necessario levar ate as massas a prati
ca da o r ganizas;ao. 

Que se ni!o diga que « niio ha gente ') I Algumas 
grandes lutas politicas, quando bem conduzidas, 
desmentem lima tal afirmas;ao. A experiencia mos
tra que, para a condus;ao das gnmdes lutas poJi
ticas, e necessario, possivel e decisivo, atrair it 
sua prepara<;:ao e direcs;ao centenas de lutadores 
de vanguarda. 

Quem pen"e desenvolver 0 movlmento popular 
at e a i nsurrci,ao a -partir apenas dum estreito 
c1"cuIo de d irigen tes organizados navega num mar 
de il usoes. S6 com a orgaI'lizaC;;ao da luta se po
dem faze r confluir Hum mcsm o caudal toelas as ' 
for<;:as revol ucionarias, todas as enE'rgias latent~s 
no. povo, e encaminh,i- Ias para 0 objectivo supe
rior do levantameEto nacional. 

(do Relat6rio de ALVARO CUNHAL 
aprovado pelo CG em Abril de 19(4) 
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