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UNIDADE 
T A REF A CENTRAL DO PARTIDO 

AS militantes do Partido tem hoje a sua disposi
~ao urn material de primeira agua. «Rl}mo a 
viloria», relatorio ao c.c. do camarada Alv~ro 
Cunhal, onde se d efende a hictica do Parlldo 

na actual elapa bistorica, desenvolve os pontos 
pr02Tamaticos com a pro posta da inclusao dum 8° 
ponto - «A democratiza~ao do ensino e da cui lura» 
e da resposta adequada aos oporlu nistas dil direita 
e ao radicalismo pequeno-burgues que saem des-
troc;ados . , . 

A importancia politica do trabalho de unidade e 
posta em evidencia ao longo de todo 0 Relat6rio 
e mais duma vez e c1assificado como «Iarefa cen
tral d o Pariido do proletariado». 

Ao Partido como organiza:;ao superior, 0 eslado
-maior da classe operaria, compele-l he uma res
ponsabilidade particular como impulsionador e 
principal obreiro da unidade das fon;as anti-fas
cistas , assente na classe operaria aliada ao campesi
nato, a peqllena burgllesia urbana e vastos seclores 
da media bu rguesia. 

U m bli I a Ii ~ 0 p 0 S it i v 0 

As I e II Conferencias das fo rc;as Anti-fascis
tas e mais recentemenle a 3a Conferencia devem 
muito do seu exito ao Partido que Mio se tern 
poupado a esfor~os para eslruturar urn movimento 
anti.fascista assente na unidade de acc;ao, capaz de 
dirigir de facto a luta anti-fascista. 

A forma~ao da f.P.LN. foi urn passo em frente 
e a sua canstitui<;ao famenton a cria:;ao de Juntas 
por todo 0 pais. 

Um balant;o da hctividade a partir da ra Confe
rencia e positivo e nele esta contido uma grande 
parte do trabalho incansavel dos militantes do 
Partido que se traduz na constitui~ao de Juntas , de 
norte a suI do pais. Snrgiram varios jornais unita
rios , bons companheiros de luta como a «Unidade 
e Acc;aoD,« A Verc!ade», «Terra», "Jovens Livres» , 
e prosseguiu a publica~ao do «Amanha», a par de 
muitos outl'OS de caracter mais restrifo. 

Algumas deficiendas 
d G rHJS S () t f!! b a I h 0 

lvlas um lal balnnt;o mostra tambem deficiencias 
e enos ao nivel das celulas, comites e direc~5es 
regionais. 

E isto nao pode ser explicado el11 exclusivo pela 
repressao, eu como hoje se ouve com demasiada 
,fre quencia«pel a necessidade de de[esal>. Ontem 
como hoje a defesa e uma tarefa de todo 0 Partido, 
mas 0 Partido defende-se nao como urn fim em si 
mesmo, mas como urn meio para poder realizar as 
tarefas impostas peJa actual conjutura ' politica. 
Devemos saber passar it defensiva no preciso mo" 
mento e ocasi6es hi em que se verifica a imperiosa 
necessidade de parar e mesmo recuar, e devemos 
te, a coragem de 0 razer mas para logo, no OPOl
tuno momen ta. avan~armos com mais audacia e 
passarmos a of ens iva onde haja condic;6es. 

CHam05 um exemplo em que estrallho conceHo 
de defesa prejudicou gravemente 0 Icrabalho de 
unidade. Ao serem analisadas, no concreto, as 
possibilidades de trabalho unihi.rio dum sector do 
Partido, dizia 0 camarada responsavel ver bem as 
boas perspectivas existentes, cita va mesmo 0 numero 
de 30 a 40 credenciais possiveis de se abler, toda
via - acrescelltava -, i'um tal trabalho se fos se feito 
abriria a defesa conspirativa do sector». 

Jutdas siio organismos de combate 
Ha bons militantes, dedicados, capazes de for

mar urna ou mais J nntas, mas depois perguntam a 
que devem fazer. Sera que estes camaradas as 
iniciarem 0 seu lrabalho tinham ideiassobre , a 
execuc;ao da tare fa e estavam senhores cia Hnh a 
politicn do Partido ? ' ,I;-

Outr.as informam estarem constituidlls J1::1Ias no 
seu sector , mas tambem nao sabem 0 que hao.de 
fazer e informam estarem a aguardar contacte e 
orienta~ao dos organismos dirige ntes un i tarios. 

Proceder-se assim e cometer um erro grave. 
Devem ser toma das medidas para uma ajuda dos 
organismos un itarios dirigenies as Juntas de base. 
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},l1s os nossos militantes nao lJo de:n ficar parados 
;~ cspc:'a durn conta~to on de ' orienta<;~io unitaria. 
I: sta espera result C1 , regra &~er2.1 , na ciesagtega~ao 
e 0 com pleto desaparecimcnto duma Junta que 
se constitulra. -

Junta formada devera ser urn organismo a 

aetuar, a dirigir lutas, a realizar um trabalho de 
ca mbate contra 0 salazarismo e essetrabalho 
de vera ser encabe\;ado e impulsionado pelos 
militantes, como elementos de vanguarda, quer 
essa Junta esteja ou nao Jigada aos organismos 
unitarios de topo. . 

S& a acriio pode fortalecer a unidade 

'fodo 0 militante devera estar capacitado para nao 
vir dizer que nao sabe 0 que fazer. Quando assim 
sucede so se pode encontrar Uma explicl\;3.o. 0 
camar~~d a nao est\1 dou os materiais do Partido, 
estes nio sao discuti dos no seu organismo quando 
csk rC I\ne, ou entaD p retencit,-se. uma discussao 
sem iim ites , sem a preo;:l1p2.~ao pril1'leira de todo 
o miiilan te - quais as medidas pra ti cas a tomar 
para ievar as lliassas, naesfera cia minha nc<;ao, a 
linba polftica do Partido? ' 

Quando esta pergunta e .feita sempre se encon
tra um a resposta e depressa encontramos direc
(rizes pa ra activar uma Junta, sej a no trabalh o de 
desmisti ficac; ao e agita\;ao contra a guerra colonial 
(onde se inclua a aproximaC;;ao e escJarecimento 
dos mili tares e jovens mobiiizados), contra a au
l11ento do custo de vida, reivindica\;oes de caracter 
local, trabalho de recrutamehto, agita:;ao com 
inscri c; oes, conrecc;ao de tarjeta s, duma pequena 
folha, iuta pelo aumen to de malarios, a divulga\;ao 
des objectivos duma Reforma Agn1.ria, dcnuncia 
dos Pides, bufos e pro vocadores, actividades re
creati vas e culturais, etc., etc. Todo um campo de 
a6;ao muito lo nge de estar esgotado com os exem
plos dados,onde se deve ter em conta os pro blemas 
concretos do mcio onde se actua, 0 grau de expe-

riencia, de consciencia dos partici pantes da Junta. 
o mais importante em toda esta questao, e ter 

bem nitida,. a nOl;ao que e a partir das lutas, da 
movime,ritac;ao das massas que a unidade pode ser 
alargada e comolidada. Nada mais prejudicial it 
unidade que a ir1aC\;aO e 0 sebastianismo. 

P or aquilo que jii se conhece da 3.a Conferend a 
do. f.P.L.N., como al ias, por aquilo que sempre 
foi a orienta<;ao do Partid o, verifica-se que no 
mome nta presente se caloca como tarefa das mai s 
urgentes encontrar pontos comuns. de ,. ac r,ao com 
as fon;as democniticas nao integradas na f .P.L.N. 

Aluta contra a guerra colonial, co ntra a repres 
sao, as Medidas de Seguranc;a e pela amnistia, 
contra a censura, etc, sao problem as proful1da
mente senticjos pel a quase totalidade dos por:u
gueses, a volta clos quais se (em desenvolvido 
numerosas acc;3es com a participaGao de dem ocra 
tas e nnti-salnaristas de tel1dencias d iversas. 0 
facto de hav er algumaS forc;as democrati cas qu e 
par razoe ;:: varias se nao d isposeram ainda a aderi r 
a f.P.LN., exige que cada vez mais se enca rem no 
te rreno pratico ac(;oes conjuntas. Para is to e fun" 
dame ri ta I e imprescil1d fvel ain iciativa e dinam ismo 
d as Juntas de Acc.;ao Patriotica 

I n dispensdvel ume. boa politica de quadros 

Tambem urn eno frequente e indicar-se quadros 
para realizarem trabalho de unidade sem a q ua!i 
fic ai;ao necessaria e muitas v.ezes COin mas provas 
pl'es ta das nou tras'ta refas, 0 que frequentemente 
cOiistitui aie «recomendr.t;2.o ;) pa i'a ser lant;ado neste 
trabalh o. Uma tal cOl1cep<;ao. .. nao e forma de ajn 
dar os ql1adros ncm 0 trabalho do Partido . Revela 
incompreel1sao grande sobre a impor t§.n cia do tra
balho unitario e sobre as dificLlIdades duma tal ta
refa para a qual sao exig idos qnadros ideologica
men te bem forma dos, com capaci dade de realiza
\;ao. , de iniciativa e organizadores. Sao qlladros que 
terao de saber levar com firmcza e intransigencia a 
linha un itaria do Parrido aos organismos unitarios 
c ao mesmo tempo devem resistir it fo r te prcssao 
exercida s.o·ore cles pdo cOl1tado perm;;ne nt e com 
ideologias estranhas ao marxismo-leninismo., 

Se nao tivermos em couta estes factos numa justa 

poHtica de qnadros destacados para um co mbate 
de primeira linha , pela unidade de ac\;ao, condic;ao 
ind ispe nsavei para 0 derrubamento do fasc is mo, os 
quadros debeis sossobrarao ou como resultado da 
responsa bilidade da ta,efa ou, 0 que e p iar, per
mdveis as ideolo~;ias burguesas. e pequeno-bur
guesas tornam-se porta-vozes do Iegalismo, o.portu
n is mo das direitas ou do sec t a ri smo radica
lismo pequeno- burgues tao em v.oga 110S tempos 
que vao correndo e que constiiui presentemente 0 
perigo principal dentro do movimen to anti-fascista. 

o trabalho de unidade, a constitui<;ao de Jun tas 
de j'w;ao Patri6tica e de outros organismos unita
rios, ca pazes de mobilizar, unir , o.rganizar as massas 
populares e conduzi- la s em pequenas e g ran des 
lutas, em todos oscampo.s, legal, semi-legal e i1egal, 
exige dos militantes do Partidointenso e ccrrecto 
t rabalho ideologico , de propaga nda e ag i ta~ao, de 
organjza~ao e acc;ao. 
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AOS 
N a sua reuniao de Agosto de 63, 0 Comite Cen
. '<l tral anali sando as prejuizos causados ao Pa r

t ido e a luta de Iibertac;ao do 110550 povo peIa 
serie de traic;oes que se tem verifiead o, entendeu 
muito jl1sia mente que Lima das medidas a tomar 
pa ra fazer r eeuar a tra ic,;ao era declarar «guerra 
aos traidores ». 

Esta resoluc;ao, que do pon to de vista da defesa 
te rn a maior importancia para a Partido, nao tem 
par r azoes varias, merecido a atenc;ao que devia. 
A guerra acs iraid ores, enquadra· se nos principios 
da vigilancia revo lucion:iria, na defesa dos quadros 
e do trabalho do Partido. 

Os com unistas sao a fon; a mais avanc;ada do 
proletariado mundial e a eles que cabe a hon rosa 
ta refa de conduzir a classe openida na Iuta con tra 
o sistema e a explora(;ao capitalista, de con d uzir 
as massas em cada pillS e toda a humanidade pelo 
camin ho do p rogresso, da felicidade e da paz. As 
classes que se op6em a estes nobres objectiv~s sao 
as classes do minantes, sao aquelas que vivem a 
custa da explorac;;ao e da miseria das massas tr a
bal ha doras e do povo. Para defen der os seus in te
res"es de cias se, as fOfl; as do capital , apoiadas em 
fort es apare lhos repressivos e mil itares, conduzem 
um a 1 uta de vi da ou de morte contra ° proletaria
do. As guerras 0 provoca:;6es contra os paises 
socialistas , e jo vens estados independentes em va
rias zonas do globo a instaurac;ao de ditaduras 
fasci stas co mo a que existe em Portugal, os assas
sinatos, as to r turas e perseguic;;6es aos comuilistas 
e outros elementos destaeados da classe operaria, 
a proihic;;ao e repre ssao das lutas operarias, pela 
melh oria das suas condic;6es de vida, sao entre 
muitos, aspectos da luta conduzida pela reac\ao 
con tra a fon;;; crescenle do proletariado e do 
socialismo. 

Os cO l11unistas e ira balhadores portugueses co
n~l ecem co mo poueos a dureza e brulalidade desla 
luta. ApoHeia polilica(PJDE)instrumento repres 
sivo dum governo inteiramente ao servi-;o do 
grande capital, prende, tortura, e assassina impu
nemenle. A m;.lis leve manifestac;;iio de desconten
tamento e de luta Dela melhoria das condi ~6es de 
vida pode custar muito caro. Cada comunista sabe 
que isto e assim, sabe que vindo a luta joga a vida, 
que pode ser presQ e torturado , po de perder a 
liberdade durante iongos anGs, etc., mas se mesmo 
conh ecendo tudo isio ele se di sp6e a entrar nas 
fil eiras do P. a participar na luta , assume desde 
logo a responsabilidade , de enfrentar com honra 
o inimigo , d e naQ, transigir petante ele, de defen 
der mesmo a custa dos maiores sacrificios 0 seu 
Pa rtido e os seus camarad~s . Lutando·se contra 
o reg ime, 0 ser -se p reso nao pode cons tituir sur
presa, como nao pode con stituir surpresa ser· se 
espa ncado e tortura do p ela polfcia . Tudo 
islo e suficien temente conh ecido e por isso 
se nao pode admitiri seja a que pretel\t0 for, que 

Un1 elemento que ainda a po nco julgava-m os 11m 
camarada, -- ! urn am igo , a vista do primeiro pe
rigo entregue outros camaradas ao inim igo sabe rJ 
do Cl ue com isso Dode candena·los as torturas e 
espa'ncamentos qil ~ ele nao quiz suparta r, a priva" 
<; ao da l iberd~de que nao qUlZ perder , que poe em 
risco a vida a ou tras pessoas para poupar a Si la, 

que atrasa a luta pela entreg a de organiza<;oes e 
ouiros prejuizos que causa ao Partido. Tais ele
mentos sejam quais forem as justificac;6es que 
arrangem, nao podem ser acei tcs entre as pessoas 
honradas, eles s6 podem me,ecer repulsa e des
pre so, eJes cometem urn criqle pelo qual tern que 
responder. Quem pOl' sentimentajismo 0 11 qual
quer outra razao, contemporiza co m a t l'ai ~ao 
aJimenta cs ta. fo vorece 0 jogo do inimigo. 

Desgrac;adamente apa recem ainda pessoas que 
pensam que perante 0 aumento e refinamento rJas 
tor t uras policiais ta l ou tal traidor nao podia ter 
tom ado !l titude diferente. Onde seriamos levados 
se se aceitasse tal concept;iio? Em que estado esta
ria 0 Partido e a luta popular con tra 0 fascismo 
se as dezenas e dezenas de camaradas, alguns dos 
mais responsaveis do Partido, ' que conheciam ao 
ser presos 0 fundamez:l tal do traba! 110 e da orga
nizat;ao do Particlo, seguissem 0 mesm o cami nho? 
Sera que h:i camaradas que pensam que as tortu-
1'8.5 policiais sao mais crue is para uns camaradas, 
que para os outros? Como explica m que quadros 
simples do P<:rtido caiam na polfcia apesar de 
barbaramente torturadns se recusam a presta r 
a m inima declarat;ao? 1:: evidente que os camara
das que desculpam , os traidores, que arral1jam 
para eles justificac;;'oes, prestam ao P artido e a luta. 
do nosso povo um pessimo servi~o, eles ajud~l11 
a propagar a trait;ao em :vez .~e a comb.ater: E 3, 
h0!Jestidade e a ho nra, a fId elwade aos IdealS da 
revolut;ao e da causa do prole tariado, a . firmeza 
pe rante 0 inimigo que tem de se r 1nce~hvad.os e 
desenvolvidos nos eomunistas enos antl-fasclsta s 
e nao 0 contnirio, 

Como se apresenta m. 

alguns traidores 
Quando mised.veis como Verdial, Vian a, Can

deias e outrns tern 0 clesphn(e de apareccr em 
l ugares publico:; e coneorridos, quantas vezes eOlil 
ares provocatorios , eles querem dizer a quem os 
olha: « como vedes pode-se ira ir a vontade que 
nada de mat! nos pode sheeder» . 0 facto de a reac
~ao nao sel' pronta e energica pe r parte das p~s
so as serias que pe!'ante eles se encontram slgmflca 
s6 por si nma contemporil81;ao corn a t rai<;ao . A 
atitude pDra com os traid ores nem sempre fo t 
as~ im. 0louttcs tl:' l'ilP CS O~ tr aic!ores s6 rlHlitb rara· 
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men te se abalun<;avam a enfrentar as pessoas ho
nestas, a aparecer nas suas terras ou a freq uentar 
lugares concorridos onde eram conhecidos , eram 
eie s a ue flH!iam das pessoas serias e nao 0 contra
r io, ~ vid a'" dos traidores era uma vida negra e 
dif1cil pa rque as massas as escorra~avam e quantas 
vezes encontravam a forma de IMe dar uma ensi
nad ela. E este espiri to de intransigencia e de odio 
pa ra com os traidores que deve de novo ser levan
tad o, mas para q ue; a in transigencia e 0 odio che
gue as massas e preciso que eles existam profun
damen te arrei gados em todo 0 Partido, 56 assim 
estaremos em condic,;6 es de fazer uma verdadeira 
g uerra aos traidores como 0 exige a resolu~ao 
aprovada pelo C. C. 

I-Ia traidores, como alguns que apareceram lll
timamente no sectGr intelectual de Lisboa, que 
al em de se terem portado miseravelmente, tem 0 
descaro de realizar um verdadeiro trabalho de 
agentes do inimigo, apresentando as pessoas 
serias a sua indigna conduta como fazendo parte 
da orienta~ao do Partido. Entre estes traidores 
tem-se destacado urn tal eng. Arandes. Este e ou
tros da sua laia tem leva do 0 seu trabalho de 
agentes provocadores ao ponto de insultarem as 
pessoas que tem a coragem de Jhes dizer que eles 
sao na realidade -cobardes e traidores. Que tem 
feito estes elementos para acobertar a sua trai~ao 
e melhor servir 0 inimigo? Espalham que,« fala
ram na policill para cumprir a orienta<;ao do Par
tido!" «Que esta orientar;ao exige q.ue os militan
tes . do Partido prestem todas as declara~6es a 
policia para regan harem a liberdade e continuarem 
aluta». Estas e outras falsidades do mesmo quiJate 
s6 podem ter sido encomendadas pela policia, 
o que quer dizer que estes individuos a conti
huarem com as suas calunias e provoca~6es tern 
de ser considerados entre os piores inimigos do 
Partido. 

Nao menos perniciosos sao aqueles que ap6s a 
sua trai~ao e a liberdade que alcan~am a custa 
dela se apresentam como vitimas dos novos pro
cessos policiais -- processos que dizem «cientlfi
cos» e aos quais, afirmam, nao ser possivel resis
tir. Estes elementos tao traidores como todos os 
outros, prestam ao inimigo uma excelente coJabo
ra<;ao, pais tudo fazem · para convencer outros 
anti-fascistas que perante tais processos nao se 
pode nem vale a pftna resistir. Afirmam que os 
novos metodos policiais obrigam a falar mesmo 
aque!es que 0 nao queiram fazer e para darem 
mais « veracidade" as suas invencionices chegam 
<; caluniar camaradas serios e destacados do Par
tido acusaJ;ido- os de terem igualmente falado! 

Este comportamento duplamente cobarde tern 
em vista dois objectivos; esconder e diminuir a 
responsabilidade da trai~ao e fazer 0 frete a poli
cia que, como e bem de ver, esta interessada em 
q ue se crie uma mentalidade de terror e de des
cre n<;a quanto a possibilidade de resistir 1:0S seus 
« novos metodos» de tortura. Seja como for, quem 
se esfor~a por convencer os outros soore a im-

possibilidade de resistir a polici~, p6e-se do lado 
dos pi ores inimigos do pavo. f: portanto como 
inimigos que tem de ser considerados e tr atad.cs. 

Qutros traidores hi ainda q ue tendo com prado 
a liberdade a custa d.e de nuncias se a presen tam 
nas suas terras ou meios da sua conv ivenci a ar
mad05 em h erois, at r ibu indo a sua l ibert~ c;ao.a 
«fi rme~a» com que se por ta ram perant~ 0 1nJm1-
go. S6 por que faltam por VE.es provas Im edwtas 
da saa indign idade espai ham durante certo tempo 
a conFusao e conseguem a simpatia e p ar vezes 
mesmo a ajuda ma terial de pessoas seri as , m uitas 
das quais tem d ific uJdade em acreditar na verda de 
quan·do ela chega. Esta a,titude e i gu~ln:en~e ,mise
ravel , Dois mostra tambem como ta15 m dlvlduos, 
dan do~se conta da indig nidade, procuram en
ganar e explorar as pessoa s em seu prove ito. Tal 
co mo os outros, devem ser d e s m a scar ado s e 
escorra<;ados. 

Aparecem alias entre esta e.scumalha algu l!-s 
poltr6es que tem 0 descaro de dlZer que Ihes sena 
faeil resistir as torturas poiiciais, mas que na@ es
tiveram para estragar a sua vida, pouco Ih es im
portando estragar a vida dos outros. 

Alem desies, ha evidentemente outros q ue in
ventam as mais estran has e inconcebiveis hi stori as, 
dizendo uns que falaram depois de terem perdido 
a conSCienl~a, que 0 fizeram sem saber. Quiros 
dizem que a poJicia os enganou atraves dum ou 
outro estratagema. Uns falam da saudade e do 
amor dos filhos e apresentam isto co mo desculpa 
da sua traiC;ao. Qutros atribuem 0 seu misenivel 
comportamento a uma au outra doenc;a. Enfi m 
cada urn inventa a hist6ria que mais con vincen te 
Ihe parece e raramente aparece urn qu e tem a co
ragem de dizer toda a verda de; que tra iL! por co
bardia, por falta de am or a luta e de JeaJd ade para 
com os camaradas, 0 Partido e 0 povo. A at itude 
para com os traidores tern de ser de mol de que 
cada urn deles fiqut absolutamente certo de q ue 
a sua traic;ao nao ficara impune ou esquecida, que 
ela nao dara os beneficios que alguns sonharam 
tirar dela. 

Como fazer u,guerra aos traidores? 
A guerra aos traidores tem em grande medida 

de ser deixada a iniciativa das massas popula res, 
mas naqui!o que est a tarefa cabe as organiza<;i"ies 
do Partino ela tern de ser estudada com In uita 
alenC;ao. t evidente que ha individuos que tiveram 
mau porte na poJfcia e por isso dei xaram de ler 0 
direito de usar 0 honroso nome de comunistas. 
Mas muitos destes individuos reconhecen do 0 seu 
erro e a sua cobardia esforc;am-se por reganhar 
ate onde Ihes e possivel a confi a n ~a perdida, par
ticipando nas lutas que se desenrolam 8. sua volta, 
alinhando sempre com as pessoas serias, defe n
dendo a politica e prestigio do Partido entre as 
massas, etc. Como e bern de ver, .O Partido nao 
amarra ninguem aos seus erros, antes pelo contra-
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rio, v~ com simpati\l os esfon;os de tais individuos 
para marcharem pelo caminho da luta ao lado de 
todos os que tern 0 desejo sincero de por fim ao 
r~gim e fascista no nos.so pais. 

Em rela~ao a todos aqueles que nao apenas se 
portaram miseravelmente, mas que ai"nda realizam 
na cadeia ou em libel'dade urn trabalho de provo
ca~ao e d~ calunia contra 0 Partido, que duma 
maneira ou doutra servem 0 inimigo, a esses ha 
que pedir contas dos sellS actas tao cedo quanta 
passive!. rIa que criar a sua volta urn cfrculo de 
odio e desprezo. Cada urn tern de ter a castigo que 
merece. Em todos as iocais em que eles se encon
trem ou apare~am ha que Illes faze r sentir que sao 
Seres despreziveis, que a sua trai\;ao nao esti es
queci da nem arrumada. Cad a organismo do Par
tido deve discutir de acordo com cada caso de 
trai <;ao e a ca nduta do traidar qu~is as medidas 
que devem ser pastas em pr:l.tica para Ihes fazer 
uma verdadeira guerra . Pode acontecer que em 
muitos caso s este ou aquele trai dor nao mere<;a 
mais do que um total desprezo, mas sendo assim 
ha que encontrar as formas de conseguir que este 
desprezo seja uma realidade, ha que insisUr junto 
d;!s pessoas honradas, primeiro para as esciarecer, 
depois para as levar a tomar uma atitude de des
prezo para com os iraidores. Ha que des mascarar 
verbalme nte ou por escrito todos aqueles que ten 
do iraido os seus companheiros de lura se apre
sentam como valentoes. 

rIa que desmascarar com factus e denun cia r 
como agentes do inimigo todos aqueles que espa
Iham uma pretensa impossibilidade de resistir as 
torlmas policiais ou aos "melodos cientificos) 

utilizados pela polfcia. A nenhum destes calunia: 
dore s se deve permitir que espalhem entre as 
massas 0 seu perigoso veneno. 

A fase ja avanc;ada em que se encontra a luta 
revo lllcion:i.ria no nosso pais exige urn corn porta
menta absolutamente diferente para com os trai
dcres, A intransigencia peranie os traidores faz 
parte cia intra nsigencia para com as inimigos de 
classe e a intransigencia perante 0 inimigo faz 
parte da prepara<;;ao das condic;oes que conduzirao 
o povo portugues a revolUl;;ao de mocr:l.tica e na
donal. Caminhamos para um a fase decisiva da luta 
contra 0 fascismo. Cada vez mais as posi~oes fica 
rao definidas, ou se esta com a Na~ao eo Povo 
contra 0 fascismo, ou com 0 fascismo contra 0 
Povo e a Na<;ao. 

o combate contra a tra i~ao - a Ruerra aos lrai
do res faz pa rte tal11be\TI da luta contra a ac<;ao e 
influencia do inimigo nas fi leiras dos anii-fascistas. 
Ha que acabar com toda a especie de sentimenta
!ismos no que se refere a trai~ao. A amizade de urn 
comunisla para com urn companheiro de luta deve 
ser a mais fi nne de todas as amizades, pois que, 
por detds dela nao esta apenas a amizade pessoa l, 
mas a irmandade de luta, esta a forc;a dum ideal, 
que visa levar a cabo a mais nobre tarefa a que 
uma classe social jamais se votou - transformar 0 
mun do, acabar com a explorac;ao do homem pel a 
homem, dar a cada traba l~ ador, a cada cidadao a 
felicidade, 0 bern· estar e a paz. Quem numa hora 
diffcil da luta trai estes ideais, deixa de merecer a 
confianc;a e am izade das pessoas honradas, porque 
com a sua cobardia e traic;ao se coloca go \ado 
dos inimigos do Povo Portugues. 

o MAR X, S M O-L EN I N ISM 0 ILUMINA 
A NOSSA AGTIViDADE PRATICA 

A estudo do materialtss0 cientffico, a educac;ao 
dos mi!itantes do Partido l1a base do marxis

mo-lenil1ismo, da experiencia do m 0 vim e n to 
comunista e operario internacional, da experiencia 
da luta do nOS50 povo, constitui uma das condi
<;oes fundamentais para 0 desel1volvimento do 
trabalho do Partido ern geral e de cada militante 
em particular. ' 

o marxismo-leninismo e um a doutrina cientifi
ca, e uma ciencia, a A'RMA ideologica do proleta
r iado revolucionario, sabre a qual asse nta a linha 
politica e tactica da sua vanguarda organizada 
- os partidos marxistas-Ieninistas. 

o marxismo-ieninismo - e 0 conjunto das ideias 
dos grandes mestres do proletariado, Max, Engels 
e Lenine que indicaram a via revoluciomiria para 

a sua liberta<;ao, para 0 derrubamento do capita
lismo e para a constnl!;ao de uma sociedade sem 
claSSeS -a sociedade comunista. 

o mllrxisma -l eninismo deixou de ser um sonho 
par8 se torn ar um~ re alida de viva para urn tcn;o 
da H nmanidade. E it 1m: das grandes ideias do 
marxismo -Ieninismo que a sociedade marcha para 
urn mundo sem gusrras, sem opressores e ex
ploradores, que marcha para urn mundo de Paz, 
de trabalho, de liberdade, de progresso e felicidade. 

A forc;a do marxismu-Ieninismo como ciencia, 
reside em exprimir os interesses vitais dos pOVOS, 

as leis objectivns do desenvolvimento da socieda
de, em dar soln<;a-o- pritica -aos problemas da~ 
massas colocados pela vida. I j 
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o marxismo-Ieninismo e a ciencia e a experien
cia da luia do proletariado revol ucionario mun
dial, a ciencia da revolUl;ao socia lista,_ da cons 
trut;ao do socialismo e do comunismo. Eo estudo 
des la ciencia, a sua assirnila<;ao que cada miiitante 
necessita de fazer. A teoria revolucioniiria abre 
caminho it pnitica, aju da a vencer as dificuldades 
e u ltrapassar os obshlculos que se opoem. ao 
desenvolvimento da Juta , do trabalho do PartIdo 
e das tarefas diarias de cada mi litante; aj u-da a 
interpretar a march a dos acontecimentos, abr e 
perspectivas, cia con fiant;a 113 viloria e ajuda .a 
encontrar a acertada solu<;ao dos problemas ma15 
complexos. Os nossos mestres ensinam-nr;;;s e a 
vida prova-o que a pratica sem teoria e cega e a 
teo ria divorciada da priitica e esteri!. 

Os partidos marxistas-Ieninistas sao a forma 
superior de organi~a~ao do p ro \etariado ,·' 0 seu 
destacamen!o avanc;;ado e consciente, a fon;;a .orga
nizadora e d irigente do mo vime nto operano 
revoll1cio nari o. Para poJerem eu rnpr ir a sua mis
sao de eombatentes de vanguarda , preci sam de 
estar arm ados com a teoria cientffica do marxis
mo-len in ismo, eom 0 con h eei men to das leis 
objectivas da revolw;aoe do desenv olvimento 
social. Lenine, referindo-se a importancia da 
teoria revol:ucionaria, dizia; "Sem teoria revola-

A teoria e 

ciondria nao pode haver, tambem movimento 
revoluciondrio . .. S6 urn partido dirigido por 
lima teoria de vanguarda pode cllm prir a 
misstio de combatente de vanguarda», Importa 
ter este ensinamento de Lenine presente na nossa 
actividade. 

Para compreender melhor a necessidade de cada 
militante elevar 0 seu nfvel poliiico e id eologico, 
imp(Jrta tel' presente que mu itos er ros , dificiencias 
politicas e fraquez as do trabalho d o P. em ge ral e 
de cada militanie em pa r ticu lar; muitas incompre
ensoes, indisciplina, liberalismo, sobrevivencias 
pequeno.burguesas, falta de perspectiva politica; 
d if lculdades ern comoreender e analizar de fo!'ma 
r ealista os acontecimentos nacionais e internacio
nais, assim co nl.O 0 surgimenio do radicalismo 
pequeno-burgues, ,0 doutrinarismo de «esq uer da» , 
o 'oportunismo, a falla de firmeza revolucionaria 
ante 0 inimigo, etc, tern as suas r aize s no baixo 
hive! politico e ideologico dos milita ntes do 
Partido. 

Elevar a consciencia polftica de cada militante, 
n a base do estudo vivo do marxismo-l eni nismo , 
do estudo da r~alidade do n0550 pais , vinculado a 
rea lizaC;ao das tare fas do nosso Partido na p repa
rac;ao da revolUl;;ao democriitica e nacional, na 
condut;ao do nosso po vo para a revoiur;;ao socia
l ista e uma tarefa central do Partido. 

pratica 

Combina r a teoria. com a priitica rev blucio nar ia as gra ndes massas, ganh~.- las para a orien ta<;ao do 
foi e sera sem pre uma necessidade para todos os P ., organizii-Ias e dirigi· las para a luta contra 0 
verdade iros marxistas.leninistas. 0 marxis t)Jo·leni - fascis mo. Vi nculaI' 11 teori a: a pratica e estud;:r a 
nismo nao e uma colectanea dt dogm ase formulas" r ea lidade nacional, a vida de cada sector, fabrica , 
caducas, de esquemas ,e soluc;;6es jii feitas;, Lenine, local de trabalh o, e conhece r a experiencia pcli
lutando contra todo 0 espfrito de dogm atismo no l iea das massas, as Sllas aspira;6es e disposil;; lIo de 
estudo da cien ci a marxista, dizia : «A teoria luta ,« Luiare estudar e estudar e Z!lfar», 
revolllciondria flao e am dogma, mas arn gaia assim di zil Dimitrov no VII C ongresso da 1. C. 
para a aet;:ao» (tr.DoeTl9a infardiZ,,). em 1935. 

Assimilar 0 marxism o-Jenin ismo nao e aprender, · As;;imilar 0 mar xis mo-le ni nismo, saber ligar a 
de cor, as teses e fo rmulas clos livros, divorciadas teori" it pratica e uma lareh que exige muito esfor~o 
da vida da realidade, desl igado das tarefas do e estudo. Embora a eleva\ao do nivel politico e 
Partido, da luta dos tra balhadores . Quem assim ideol6gico dos quadros sej a uma tarefa da di rec
estudar a ciencia marxista·len inista nao e capaz de C;ao do P . , ela e tambem uma tarefa de cada 

militante. compreender 0 seu con teudo criad or, de comp re -
ende-la como uma ciencia ligada it vi da e que se A leitura e estlldo atento dos materiais e publi-
e nriquece com novas teses; nao sera capaz de cac;oes do n05SO Partido ta is como 0 " A nm te b 

. f . «0 Mi lita nte» e os dOCllme nto s e resolU(;oes do 
interpretar co m espirito dia letico os novos eno- nosso Comite Centra l e urn dever e u ma necessi 
menos nascidos da vid a; de en contrar a justa 50 -
lu<;ao pra tica do s problemas, de ganhar as Ill?ssas dade para todos os miJitantes do Partido. No 
para a luta e de con duzi-las no caminho da vil6ria. momento preSe)lte a leitura e estudo do Rela torio 

do camarada Alvaro Cunhal «Rumo it Vitoria», 
Nos, comunistas, somos hom ens de acr;;ao. Da- assim como 0 projecto de Esta tutos e 0 Projecto 

mos 0 melhor ,da nossa vida para libertar 01105S0 de Program a do Partido , consti tuem uma base 
povo da opressao e explora~ao fascis ta e conduzi- funda men ta l para 0 estudo da realidade nacional, 
-10 para a democracia e para 0 50cialismo. Vi n- para 0 estudo dos problemas da revolu<;ao demo
cular a teoria com a pratiea e por em movimento eratica e nacional. 
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Uma . experien cia sindical 

O ana de 1965 aproxima-se e, no seu inicio, firmes e honestas it frente dos sindicatos e lima 
novas perspectivas de lutas se abrem a classe parte importante da Iuta geral gue as trabalhado

openiria em especial it volta dos sindicatos e sec- res travam peIa sa\isfac;;ao das suas reivindicac5es 
<;6es sindicais onde se realizarao, ou se deve m imediatas, va n10S hoje public"r uma exoerie;lcia 
realizar, eIeit;6es para os novas corpos gerentes. sindical qu~, embo ra nao tenha sidg vitOi:iosa, cn -

Porgue a ! uta pela colocac;;ao de direcC;;6es serias, cerra aspectos posit! vas bastan te oporlunos e actuais 

Or g ani z a t; it 0, Prim. e i r l! Tar e fa (1 Rea Ii z a r 

Ha ja algum tempo realizaram-se eleic;;6es para 
novos corpos gerentes num sindicato duma deter
minada regiao do pais. As eleic:;6es estavam mar
cadas para Marc;;o mas ja em reuniao efectuada em 
Novembro do ana anterior 0 organismo regional 
do Partido discutiu as primeiras medidas a tamar 
com vista as leiei\:oes e, desde logo, ficou assente 
apresentar uma Usia de Unidade afim de eSCOl"
ra~ar a djrec~ao que se mantinha inin!erruptamente 
a gerir a sindicato ha nove anos. Este e um aspecto 
fundamental para a boa conduGao da luta: a dis
c ussao com tempo das medidas 6 lomar e 0 

pianeamento des aC90es a conduzir ate se CO ll
s",guir 0 ob jeclivo final. ' 

Nas reunioes preparatorias realizadas no centro 
oude era mais forte a organiza~ao do Partido, 
chegou-se it co nclusao de que so haveria possibi
lidades de viloria se a luta fosse alargada a to do 
o distri!o pois, isoIadamente, nenhum concelho 
p{)deria, co m perspectivas de exito, lutar contra a 
direcr;ao anichada no sindicato. 

A prim eira medida organicaa tomar-,se foi ,a 
constitui~ao duma comissao sindical nesle conce
Iho c0mp~sla por operarios das principais empre
sas e em l:gat;ao com as cm'presas menores . A for
mac;;ao desta co:nis,ao foi levada a cabo peJa or
ganizar,50 partidaria que convidou para ela os 
operarios com mais prestigio e idoneidacfe n&s 
resp ecti vas emprcsas, sem olhar it sua filiar;:lo 
politi co· re Hgiosa. 

C~:mstituida esta comissao procurou· se, na base 
de Ilgat;:6es e conhecimentos partidlirios, e lla base 
de conhecimentos pessoais, alcanr;ar as outros 
concelhos. Tal fo! conseguido, e dentro em pouco 
ha via mais uma comissao num deles e solidas !i ~ 
gat;;6es com 0 outro. A partir riessa data passaram 
a haver contaetos regu lares entre os tres cOhcelhos 
e ainda com outras terras onde se locaiizavam 
algumas empresas de menor imporlancia. 

Feito islo, tinha-se realizado a primeira parte 
do trabalho, isto e, tinha-se montado a organizadio 
sindical a escala distr ital q ue iria dirigir a IUt -

a. 

A Lista de Unidade e 0 Caderno Reivimlicalivo 

Passon-se, em seguida, it segunda fase, it forma
c;ao da Lista de Unidade, com a consequente reco
Iha de assinaturas dos que a subscreveriam e, ela
borar;ao do Caderno Reivin dicativo. Assentou-se 
no numero de sindicatos que caberia a cada con
celho e, deniro deste, a cada empresa fundamental. 
Para obstar qualq uer conligencia escolheram-se 
mais dois candidatos ' que os estal uit riamente ne
cessarios. Resolvido este ponto, passou-se a esco
lha dos candidatos a qual se re\'estiu de aspectos 
diversos, de concejho para concelho e de emprcsa 
para empresa, mas semr-re importantes porque 
foram na sua maioria reaJizados em eslreita Jiga
c;ao com as massas. Assim, no principal concel110 
e l1a principal empresa, fizeram-se duas eleic;;6es . 

Na primeira tomot! parte todo 0 pessoal da mes
ma (inclusive 0 pessoal tecnico), e foram eleito5 
niTI de\egado par cada sec~ao. Na segunda eleic,;ao 
tomaram parte a penas as delegaclos das seet;;5es os 
quais eiegera,n entre si os candidatos definitivos. 

Noutro con'::el l10 e noutras enmresas lcalizoll' ,e 
apen~s uma elei\;ao, na qllal for~m d~ ito s GS can" 
dida tos . E ainda noutras, foi a comis"ao sindical 
que designou 0, ou os candidatos para a lista. 

Enquanto esiavam dec:orrendo as clei~6es ott 
nomeac;:6es dos candidatos, a comissao sindicai 
distrital elaborou 0 Caderno Reivindicativo que 
cleve ria servir de base it Usta de U nidade. Nesse 
Caderno foram inseridas as reivindicac;:6es mais 
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prementes de toda a classe- revisao e actualizac;;~o 
da '«Regulamentac;;ao da Indtlstria:. (do ramo), ou 
promuJgac;ao de urn Contralo Coleetivo de Traba
lho, etc. - e ainda as reivindic3c,;i5es espedficas da 
classe de cada coueelho - cOl1stituic;;ao de sec<;i5es 

Manobras 
Elaborado 0 Caderno e preparada a Usta de 

Unidade; "para terminar esta fase faltava apenas a 
reeolha das assinaturas dos proponentes desta e a 
entrega de tudo no sindicato. Procedeu-se, poi~, a 
reeolha das assinaturas que se julgaram mais do 
que suficientes para propor a Lisb e, j untamente 
com ela, entrego u-se tudo, antes do prazo estabele
cido estatutariamente ter terminado, ao presidente 
da Assembleia Oeral 0 qual procurou logo deelinar 
as suas atribuic;;pes no presidente\;la Direcc;;ao. Foi, 
no entanto, impedido disso pelos delegados que 
Ihe fizeram a apresentac;ao da Lista o~ quais entre
gando-Ille em duplieado quer esta quer as assina
turas; exigiram no acto da entrega a sua assinatura 
em cada urn dos exemplares de como tinha recebi
do os documentos nessa data. Mas cOl11q sempre 
acontece em quase todos os sindicatos ditos nacio
nais, 0 presidente da Direcc;;ao, que assistiu a parte 
do acto, pretendeu desde logo, d emagogicarnente, 
atenuar os efeitos da luta em curso, com promes
sas de futuras regalias. E tambem para 0 quadro 
nao ficar incompleto, 0 emprega do da secretaria 

sindicais, etc.Preparado 0 Caderno Reivindica
tivo foi 0 mesmo divulgado amr:lamente entre as 
massas trabalhadoras (verbalmente e por escrito), e 
com pletamente apoiado pelos com po n en t e s da 
Lisla. 

fascistas 
do sindicato, urn fascis!a notorio, fez alusoes e ve
ladas ameac;;as a irregularidades estatutarias come
tid as ,na elabora,ao da Lista e na recolha das as~i
naturas. Para obstaculizar a concretiza~ao dalgu
mas dessas amea~as , recolheram·se mais ilssinatu
ras de apoio a Lista que se enviaram para 0 pre
sidente da Assembleia. E assim ,se chegava ao fim 
da segunda parte da luta . Agora havia que aguardar 
a decisao daquele. E ela nao se faz esperar. lnvali
dat;a,o da Lista com 0 fundamento de que uma 
parte dos subscritores nao estavam devi damente 
sindicalizados, nao sen do, pOl·tanto, socios eleito
res. Outras assinaturas foram invalidadas porque 
entraram fora do prazo. 

Esta (lItima parte do trabalho cia comissao sin
dical (reeolha de assinaturas de subscritores com 
irregular situa<;ao sindical e entrega de assinaturas 
fo ra de prazo) constituiu uma das principais 
deficiencias desta comissao que facilitou 0 trabalho 
de sabotagem da !ista de unidade por parte dos 
diiigentes sindicais fascistas. 

Continual" a 'Luta para litem dus Eleio;oes 
Uma onda de in dignac;ao e revoIta invadi u a de el~kao, 0 mesmo acontecendo as fon;as reprts

maioria dos operarios que apoiavam a Lista de sivas que por la apareceram e a quem nao fo i 
Unidade. Urgia, pois, aproveitar esse descontenta - permitida a pe rmanencia na sala. , 
mento. Assim fez a comissao distrital que estu- Quando 0 acto eleitoral terminou a Lisia de 
dando a situac;;ao, chegou as seguin tes conc!usi5es: Unid5.de nao tinha triunfado. Porem, taL facto nao 
se Fosse possivel levar a massa operaria a v,otar invalidava todo 0 magnifico esfon;o realizado, to
em !isla branca era de seguir ' eon1 tal orien tac;ao da ,a experiencia colhida para 0 futuro. E de con
porque assim se exigiria a anula;;ao das eleic;oes e ereto alguma coisa se tinha imediatamente COI1-

a marca~llo de novas eleic;i5es onde se corrigissem quistado. A inclusao na lista eleita de urn repre
os erros comelidcs durante to do 0 processo destas. sentante de cada urn dos oulros dais coneelhos, e 
Se tal nao Fosse possiyel entao 56 haveria Que ir 0 grande numero de operar,ios que, no decorrer 
para a abstenGao ai;nda qu~ enviando delegac;i5es de da luta, Se tornaram s6cios efectivos a partir dessa 
s6cios ao sindicato assi:<;tir a eleic;;ao, os quais apro- data, abrindo assi m perspecti vas para f u t u r a s 
veitariam esta para colocar 8]guns problemas da eleic;i5es. 
classe. E foi esta a orientac;ao q;,ie acabon por preva- Mas para alem de tudo isso estavam a organiza
lecer pOl'que a primeira dependia do voto par CO[- ,ao montada e a movimentac;;ao de massas desen
r espondencia da maioria dos s6cios eleilores e cadeada a qual, iniciada para a 1uta sindica l, viroll 
como as cartas enviadas pelo sindicato para esse . a sua direc~ao para as empresas na luta por au
fiiu foram entregues quase na vespera da eJeL;ao, mentos de sa larios, luta essa que veio a dar os seus 
o que impedia 0 seu reconhecimcnto notarial ou frutos apos vadas fases, as quais for am desde a 
administrativo antes de serem cnviadas ao prcsi- reduc;ao da produs;ao ate as concentrac.;i5es nas 
dente da Assemb!eia, nao houve possibilidades gerencias. 
materiais de levar para a frenie tal orientac;ao. Esta experiencia mos!ra· nos como e passive! 

~ssi:Tl, no dia da elei~ao, delega<;oes de opera- numa base sindical, organi!':ar e mobilizar parte 
rios de variag empresas des locaram -se it sede do da cIasse operaria duma pro vincia 011 regiao e 
sindicato e fizeram ai,vela primeira vez, uma aper- iravar luta peles seus objectiv~s imediatos, quer 
tada fiscalizac;ao ao acto eleitora!, desmascarando sejam a elei~ao de direcc;6es sindicais ao seu ser
as irreguJaridades aparecidas e criticando varios vic;o, como na experiencia ' pr,esente, _,quer ainda 
aspectos da actividade da ' direc~ao e, em especial, na conquista de melhores salarios ol.i condi~i5es 

' 0 empregado-fascista, 0 qual foi afastado da sala de trabalho. 
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