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n aumento constante e brutal do custo de vida e 
IU e xplora~ao oa ciasse operaria, coloca cad:!. VeZ 
mais na orc1em do dia a necessidade de fomenta r 
e organizar novas e mais poderosas lutas, par 
aumento de s 3larias , jornas e vencim entos, contra 
as ritmos infernais de trabalho , contra a escassez 
e aumento de pre~os dos gen eros de primeira 
nccessidade , contra 0 aumento do custo de vida 
em geral. 

Nao e a primeira vez que se afirma que, de pais 
dos an as da guerra e sp6s guerra, jamais se lpvia 
vivido uma s jtua~iio no pals ,em que 0 desnlvel 
entre s~larios e cuslo de vida fosse tao grande, em 
que a escassez dos generos de primeira necessidade 
e a especu12~ao feita em volta deles fosse tao 
acentuada . 

Nos anos de apa, guerra e nos que imedia ta
mente se Ihe seguiram tra \'a ram·s~ no nO.350 pars 
algumas das iutas mais importa nte !; tla classe ope 
raria portugu es a. Mas estas luta s nao surgiram do 
aeaso, elas ficaram a dcver·se ao aproveitamento 
inteligente e aturado das condi~6cs objectivas en tao 
ex istentes; indignn~ilo popular, r esu ltante da sub i· 
da vert !ginosa do CU5tO de vida; baixa rea l dos 
saiarios em constquenLia dessil weida; resistenci a 
do patronato a aumentar 03 salarios e congela 
menta destes par parte do governo; repres sao e 
terror desencadeados contra os haba lhadores; lutas 
parciais e divers as da classe operaria e do povo 
conlra estc estado de coisas. 

Dada uma certa semelhant;a entre a situa~iio 
actu al e aquela que existia, por ex empla, em 43 , 
lalvez nao fique mal recordar a lgumas pa,sagens 
do informe do nossosaudoso camarada Alberto 
20 3.0 Congresso (1.0 i!egal), acerca das greves 
aconidas neste a110. A abrir 0 1.0 capitUlo deste 
informe diz 0 camarada : 

«A s grandes gr[!ves, marchas de lome e ma 
ni/esta<;oes oper(irias de jullzo-Agosto, nao 
obstante algumas caracferistlcas que revesti
ram sob 0 pat/ to de vista politiCO, especial
,(zellie depois da interve n<;ao do gov('rno, em 
que 0 mavill/ento se traris(ormou nam movi
mento politico, constUuiram nQ sea conjunto 

-------

um movimento (undamentalrnente de caracter 
ecol/ornico, cajo objectivo era, em principio 
pOl' irztermedio da greDe a satis(arao integral 
Oil parcial duma sirie de reiDirzdica<;oes eco
nomicas, fe's como: aUll/ ento de sa larios, 
hores extraordimlrias pagas a dobrar, dis
tribllir;:ao de gin C!"O s, jllsta /ixa<;ao de catego
rias, infegr.:z~·ao de sllbsidio nos saldrios, etc.» 

Noutro capitulo diz-se: «0 !lOSSO Partido (oi, 
depots das gre ves de 42, a base de comites de 
unidade e da experiencia colhida, 0 organi
sador cllidadoso e persistente da plasse ope
rciria, na sua llifa di6ria pela conquista das 
Sll (!S rei vindica<;oes, na llita didria pelo desell-
1! olvimento do espirito combativo das massas, 
lima das /llndalnertfais condi<;()es que criaralll 
o lerreTIO para desencadear 0 mODimento de 
meados de 48» c n1ai;; adiante: «Pela maneira 
,como brgalliEoli e co·nduzill as rnassas traba
lfwdoras flas jernadas de fallzo-Agosto, 0 
!/Osso Partido diri;:ril! 0 maior movimerilo 
operdrio desde 0 advento do fascismo , obte1!c 
lima {{nInde viloria politica sobre o/,ascismo 
fernando-se ca da vez mais aos OlilOS do povo 
portugiles 0 verdadeiro dirigente das massas 
operarias e camponesas, tonzando-se riO in-
discutivel defensor e dirigente do PODO ,001'
tU{!lles para a edilica~·tio dum Portugal livre 
e (eiis.» 

A seme lhan<;a relatil'a entre a situa~ao existente 
em 43 e a actual, ainda que en tre e las haja mais 
de 20 ano", pode encontrar·se n3 lnedida em que ; 
como enliio, a vida sobe na vert ica l ' e os salaricis 
n:1O acompanilam nern de longe estJ subida; us 
t ra b~lhadorcs desencad eiam as rnais variadas luras 
parciais a que 0 governo responde com a sur! 
brutal e habitual r epressao; as horas extraordimi
r i3s sao a r.n1is cJas veze:; pagas a sIngelo, os subsi
dios e premios sao utilizados para melhor explorar 
e.s traba!hadores e e.s obri (!ar a ritmo s mais eleva
d o s d e trolba lho; os trabalhajorcs sao mantidos 
du rante 3n05 em catego rias . ioferiores, aind:l que 
f~:zendo traqall1,9 s uperior a essa s categorias; as 
generos como o·peixc, 0 b:icalh~u, a carne e outr05 

Reprodução 
não autorizada. 

Documento 
com restrições 

de uso. 
SOLICITE 

AUTORIZAÇÃO 
DE 

UTILIZAÇÃO 



o MiUiANiE: 

tGES\ 
~ 

esczss'e'iam e custam (·s 011105 cia ear,l. Ta rn bem 
cO t~o_entat~ , cresce a indigml~ao popular e a dis
posl~ao de luta das massas trabillhadoras. 

ORGANllEMOS GRltNDES 

LUTAS DE MAS3AS , 

Naluralmente que para organizar e rieseneadea r 
\ lltas de ma ssas nao basta deseja-Io. ,f necessario 
preencher uma serie de condH;oes, tomar eerto 
n umero de medidas sem as q uais poueo au nada 
se pode fazer. Antes de mais na da e preciso estu
dar atentamente as eonditoes exi ste ntes em cac1a 
sector, au seja: e preciso 'conhecer em profund i
dade qua is 8S principais reivindica~oes ria s mas
sas e a Sua disposi<;ao de lutar por elas. t: preciso 
saber avaiiar c(.lm obj ectividade as condi~oes 
favora veis e des favoraveis que ~e apresentam em 
ca da sector, em presa oa classe profissional e en· 
contrar de acordo com elas as form as mais ade
quada s para o rga niz3f e mobilizar as massas para 
a luta. Pa r outr~ lado , nos esforr,;os a Tazer para 
levar a cabo esta ta refa , de ve aparecer com to da a 
nitidez a importancia das \ut<lS economicas co mo 
fac tor impr escindivel para fazer evolufr a lu ta 
politica ate ao dcrr ubamento do fascismo. 

A possibilidade de desencadear importantes 
acc;oes de ma ssas esta bem patcnte nas lutas tra
vadas em alg umas grandes emp resas e classes 
profissionai;:_ Stm re eua r l11uito no tempo pode
mos citar : A lu ta dos pescadores do Algarve que , 
comer;al!do apen as num porto que nem seque r e 
dos mals lmportantes da Provincia , rapic!amen te 
ganhou tad os os portos algarvies e teve a adesao 
e apoio d'c outros trabalhadores, como as da con
sern e da popu lac;;ao em geral inclllinclo a pequeno 
comercio. Se reCl1a rmo s um pouco mais, pode
mos igualmente ver como a luta dos assalariados 
?grica las pebs 8 horzs. se propagou rapi damente 
do Alentejo a outras provinci&s e ainda agora tern 
reflexos nos tra balhadores agricolas de regioes do 
centro e norte do p,;is on de as t radi ~6e s de lu la 
par ~!m tal honirio de trabalho eram pra.ticamenle 
enexistentes. 

. Entrelan to, nao sao apenas exe mplos passados 
31nda que r~cen tes que interessa con si derar. A luia 
d os trabalha,dQres da CU F, e t&mbem um exemplo 
frizallte. Apesar de os rnilhares de ope rarios que 
trz bal ham !leste gra nd e monopo! io nao es ta rem 
ne~n de lange entre os mais m~l\ pagos do IiOSS O 
palS. eles sentem mU lto dllr<1me nte a eleva C;ao do 
,·usto de vida e as cl ificu ldades cres Cenl es que cIa 
Illes td.s . Par assim se r, e q ue eles resolveram nos 
fi ns de 1963. apresentar aos tubaroes ivlelos, uma 
eXP Gslc;ao assinada por cerca de 5 mil trabalila
dares lla qual cram apresen tadas tr es re ivin dica
coes fundamentais, a saber: au mento geral minimo 
de 10 escudos diarios; pagamcnto do setimo dia e 
~ ala ri o igual para traba!ho igllal. A recusa que 0 

.----~~-

P2(rOnato tern posta it satisfac;ao destas reivindi
C3(;i5es, nao tern im pedido que os opera.rios da 
CU f continuem a lut:!. pel a sua conquista. Esta 
luta atingi u mesmo uma fase avan:;ada a u sr ja , a 
red l!(;ao da produC;ao e perante a r esistencia pa 
tronalmuitos trabaih adores tern jaenearado a greve 
de bra;;os caidos. Isto quer dizer, que dada a uni
dade e firmeza dos trab alhadore~ da CUF estu lu ta , 
rem condic;oes para evoluir pa ra form as mals 
avanc;adas e te rminar vitoriosame ntr . 

N.40 NOS DEIXEMOS ULTRliPA SSAR 

PELAS ll'lASSAS 

. Alrida que nos (Iltimos te mpos se assista ao re
vigorar da act idade do Partido no que se refere it 
pre parac;ao e de se ncadeamento de variadas e nu
merosas lutas de massas por objectivos eco nomicos 
e cont ra a explorar;;ao nao podemos deixar de ver 
co m preocu pa~ao certas id eias que ainc!a se mani 
fes tam e sao susceptiveis de nos colocar a reboque 
das massas. Nao e ill uito raro en contrarem- se cama
radas que tem sobre a posdbilida de de desenca
dear lutas de caracter (:'con6mico as opiniii es mais 
d erro tistas e erradas. Tentando transformar as suas 
ideias em ideias das massas dizem C0111 topo 0 it 
vontade que elas nao estao dispostas, a entrill" nest:: 
t ip o de lut as, que querem coisas mais . forte s, q ue 
querem e armas, etc. A existencia de tais concep 
~6e s tern de ter uma influencia deveras. negativa 
na pre,parac;iIo e desencadeamento, de lutas de nns
sas e cmduziriam a Partido se f,osscm aceites para 
uma posic;ao oportunista e de descren<;a nas 
m assa s e no povo. 

A Icntidao, quando nao a ausencia de mcclidas 
para a provei tar ~s perspectivas de desencadeamento 
ou alargamento de lutas q ue por vezes se ,ese
nham numa ou !loutra empresa . classe p rofissio
nal, ou regiao , tern contribuido igual mcll te para 
que as coi sas ncm sempre marchem como deviam. 
foi mai s ou meEos por razoes desta natureza que 
se nao deu aos pescadores de Matosinhos no co 
mec;o deote anoa "juda q ue eles ne~essitavam para 
nao serem r oubados em metade dJ. pe rcentagern 
que deviam ter re~ebido. [Pol certa mcdida t"mbem 
pel as me~mas r azoes se ;JaO tem ag-itado cO il venien 
temente a: aspiraC;ao dos trab alh adores de algum ;as 
profissoes d o Norte que justa men te dese jam ver 
os seus salarios eq l1iparados aos seus colegas do 
Su1. E ainda pelas mesmas razoes ainda que nao 
s6 por elas, tardou mais do que d evia a 3gitac;;ao 
da aspirac;ao dos trabalhadores do Baixo Ribate jo 
em vercm os seus salarios aumen tados no minirno 
de 10 escudos diarios. 

E evirlente q ue estes cxem plos servem nao ape
nas para demo nslra r que temc.s ainda enos e d efi
c iencias a veneer, c"mo para des:;nentir aqueles 
que descree m da [Jossibilidade de desencadea r 
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gr~ndes. e mesma peqllc nas lutas de massa; po r 
relV!n dlca~oes econ6micas. r\lias 56 quem ql1cira 
fechar as o lhas a real id ade pode dizer que os tra
balh ad ores nna estao dispostos a Illtar pela rr;eihor ia 
dss was condi~oes de vida. . 

As lutas ja men cio!l adas da CUP, P escadores, 
dos trabaihadores do Bai xo Ribateja, e ainda dos 
co rticeiros, dos te:deis, das m eta!llfgicos, dos esti
vadores e dcscarregadores, dos openirios dos cur
tumes, dos tipogra fas, d os bancarios, e tantos 
(Jlltras, sao a pro va de que crcsce a d isposic;ao de 
luta da clas se operaria, que estas se al arga m a 
n ~v~s . empresas e classes profissio nais , e que as 
relvmdicac;oes dos trnbalhadores passa m muitas 
vezes duma 56 empresa ou reg iao a olltras empre
sas' e outras regioes, que cada luta dos tr aba lha
dores e UlJ) ince ntivo Ii l uti). dOlltros tra bal hadorcs. 
Todo este crescimento d as ac~oes de m assas deve 
sel' vista como 0 come\;o. duma situa~~o que ludo 
indica vini a evoluir para 0 desencadeamen io de 
maiores e mai s ene rgica s lu\as. 0 agr ava men to 
constan te do cusio d e vi da resuitante ci a O'uerra 
cO lon ial c da su bmissao cada vez maior de ·{oda II. 
econom ia do pais aos mon op6lios e ao imperialis
m 6 nao deixa outra alternativ3. 11. classe operaria 
c ao pal'o tra balhador. 

A 0 RG A N 11 A {: A 0 
E AS L U T AS 

Apcsar d o muito que se tern an c!a jo nos ultimos 
tempos para incrementar a luta dos trabalhadores, 
nao podemcs deixar de constatar que [emos ain d a 
g ra nde atraso q ue evidentemente nao p od e ser 
desligado das debilida des o rganicas do Partido . E 
ineg~;,vel que 0 enfraql;ecimento d as orgal1iza~6es 
resLiltan te da ac:;ao r epressiva do in imigo tern-nos 
cria:do .dific.uldades mlli to gran des .Estas difi cLll 
dacdes [Jod em e devem ser ven:::id ~s, masjJara iss o 
e necessario q ue em todo 0 Partido se torne a pcito 
sem perda d e tempo a tarda de recrular nQvos 
militantes; que se' tom em med idas urgentes m85 
cuid adosas pr, r a reshbelecer 0 contaclo cern as 
crgafiizar;o t' s d esl igadas e se fac;a urn ma io r esfon;o 
para penetrar nas empres2s, classes pro fiss ic ll ais 
e zonas onde nao 1emcs organiz3\ao. !vIas estas 
tarefas que devem constituir um a preocupaC;ao 
para todo 0 Partido, nao podem conduzir a ac ei
ta<;ao das id eias da queles camaradas que pe nsam 
que 112 situal;ao aciual 0 <Illmento e fortaiecimento 
da organiza~iio deve, de ix a:- qU3se ludo 0 rnais 
pars, td.s. P reten der q"e na actual fase de agudi 
za~ao .da crise polit ica do r eg ime fa~cista, 0 Partido 
se' der!lique quas,c . excl usi v3l:1ente aos pro blemas 
da or~~'anizac;::=to, e"ao fim e ao cabo, vir3r as COSt2S 
as reGlicia d es, e m::rcbar a rebcque dos 3conteci
mentos. Esta fo~a de dllVida qne se ti vessemC' s 

uma org~niza\:ao , pelo menos 3 ou 4 vezcs l11a1s 
f()rte as possibllidades de desencadear 2' randes 
Idils c-am incomparaveblente majores, n~as esta 
r eal icbde na0 po de concluzir-nos ~l passiviJade, 
fical1do a e:?perJ de ter um1 grande organiz:.l~&o 

para depois nos l:<nt;un1os na prepara;ao de 
gran des luta s. E necessario e:1car ar 0 problema de 
var ios angles. No C8S0 concr eto, devemos ver as 
co isas, nao apenas partindo d a ideia , de que s6 
com uma forte organiza,ao se pode pensar em 
g ta ndes lutas, mas tambem que, de gral1des e 
p eq!1enas J ntas, podemos e deve mos part ir p ara 
3UnJeniar 5ubstanc;a lmente a org.an iz 3 ~Jo. Te nha
mos pre,ente 0 exemplo d:lma irr:porh:lte e 
recente iuta que . ~llvolve u n;ilhares'\ t r,:haih~
don~s . Quando c11 con1(:~~on a organ izH;lo er~l 
quase inexistcnle, po n co d,~pois dela terminH, 
havia j a dt'zcnas de no'';05 milita n tes ft'crutaclos 
para 0 Partido. Islo q\Jer dizer, que algun s dias d e 
lula fize ram ma is para aumentar a organizac;;ao d o 
Parti do que muitos meses Oll anos de esfon;os 
deniro de metodos rotineiros de recrutamento. 
Es ta e al ias, a forma mrlis correcta e iusta de rc
crutar para 0 Partido. E no fogo vivo -da Inta qu e 
se revelam os hom ens e as l11ulheres mais com ba 
t ivQS e prestigiados, aque les q ue devem l1a reali, 
d3.de estar nas file iras do Partido. 

OLE VI A !if T A 1~1 E If T () 1V 11 C 10 IV /1 L 

PASSA PELA S LUTAS 

POP U I.. ARE S DE MAS S AS 

Referind o' 5e 0.0 clm inh o q ll e e nccessario 
pe ,-correr para cheg3rao lev al1tilrn ento naciona l, 0 

camarada C unhal, no seu r elal6r io a re uniao do 
Comite Cen t ral de Abril ulti mo dizia: «Niio e de 
esperJr, nem de exigir, que depo is das man ifest:!
Goes como 2S de 1 e 8 de Maio de 1062, se 
sUCedalTI out ras lutas po1iticas nU1TI grau ainda 
sup erior :r esc3ln local. [,,\35 e nec e;sario trabalhar 
para 111ultlplicar e gencraliZ3'l a ilOVOS sectores Ci~ 
a C~l)e5 de rnaSS;'1S j pJra I lles dar rr: :-lis contin ui dade, 
pa ra crier oq;Q nizac;6es Capa 7.e3, n~io 56 de desen
cadear (1c~6e.s de rnassas nurna esca ia local~ conlO 
de 2.con,p(!Hh'H~ e diri~{ir 0 seu desenvolv1nlellto 
numa escala m~ i s vDlpla. Pade pOl' iS30 diz(r-~(': 
Antes do le va ntamenton3c i onal i1UO e 
obrig3torio que haja .. ITJilitas m3nifest'l~oes COI71(, 

as do 1 e 8 de Nlaio de 19()2. Mas haver,\ 
certalTH:nte, tera de haver, U}l1a V(1f~,l de It:ta3 
mais geral, mais varia da, m<Jis insistent,:', 
il1d i.:; cO 'J rch-riada, 1113is dirig:c1a~ I-Iaver;i , terri 
de have r. Juta.s populare~ de Cl l1i2.d3S divers:'3 
c!a POP\.d :c;a,'J (de op::;ario5: de ca. :TiJ):·Jn::5:"'~, ch: 
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501d:,008, de estl1 donte", de in te lectuai,), lutas 
conduzi d2, S even tuallT en te em niveis dik rent es, 
por formas diferentes e com objectivos irnediJtos 
e diferentes, mas fundido, nurna (lilica torrente 
revolucionaria contra a d'tadura fascista, 0 descon
te ntarnento, indigna<;ao e a vontade de Iuta das 
amplas massas populares.» 

Como se pode ver nesta passagem do relatorio 
do C. C. as lutas popuIare3 de massa,; tem de 
estar n c) ce[!tro de rod,l a actividade das for~as 
democrMicas para se chegar ao lev8ntamento na
ciona!. 'Mas se a0 Partido tern de merecer toda a 
atenc;ao as lutas de massas em geraJ , as lutas por 
reivi!'rdi cac;oes economicas, por se:'em aqueJas que 

mais Iargas camadas da cl 'lsse ('perana e das 
massas trabalhadoras ,podenl mobilizar, devem 
merecer uma aten<;ao especial. Alern cisso e pre-

-ciso nao esquecer que as !utas polfticas da c1asse 
opert.r!a passam demaneira geral pels.s lutas 
econ6micas, porlan to, ha qUt dar a estas uma 
·perspectiva revolucionaria. 

As lutas travadas na jornada do 1.0 de Maio 
deste ana assim como outras iutas reivindicativas 
que tiveram lugar posteriormente liveram ja esta 
perspectiva. lnspirados nesta experiencia traba Ihe-
1110S para intensif;c2.r as lutas da class\! operaria 
enqlladrando- as na perspectiva revolucioniria 
que vi'lemos actualmente. 

REFORGEMOS A ORGANIZAQAO E 0 T~ABALHO 
00 PARTIDO NAS EMPRESAS 

O Pa rtido Comunista destingue-se de todos os 
outros partidos polititos como organizB~ao de 
\'anguarda porque eo Partido do proletari2do, 

a classe revolucionaria de V2nguarda destinada a 
c!estruir a velha ordem social e a construir 0 
comunismo e porque baseia a sua act ivi dade numa 
rlouttina de vanguarda, 0 marxismo-Ie nillismo. 
De~tingu e se ainda, pela sua elevada estnltura 
orgilnica assente nos princ:ipios do cen tralismo 
democratico. 

Como se diz no Projecto de Estatutos do PJrtido, 
«a cfJIlIa e a organiZ2<;aO de base do Partido, eo 
sen alicerce e 0 tlo flilld3111ellt l I c!a Iiga<;ao do P~ r
ti d" com a classe oper:.iria e as massas populares~ . 

f: a organiz<lGao 'das celllIas de empresa qne 0 
Parti do deve dedicar 0 melhor da sua aten';iio. 
Embora ao Partido venham os elementos mais 
conscielltes de todas as camadas sociais, e a c1asse 
operaria que deve ser ~ for~a determinanie na 
composi~:to do Partido. f: nas empresas que estao 
concentradas as gran des maSS35 operari3s. Co·mo 
nos ensinou Lenine. devemos fazer de cada ern pre
sa lima fortaleza do Partido. A presen<;a do Pdrtido 
no mnior numero de empreS3S possivel e lima ne
cessidade imperiosa . 0 Partido nao pode c!esem
penhar 0 seu papel de vangllarda se nio cria la<;05 
proFundos com a classe operaria, e a meJhor ma
nen de 0 conseguir e es lar presente nos locais 
de trabalho, la onde hora. a hora, dia a dia, se 
chocam os interesses do trabalho e do capital. 

o panorama deste importante aspecto do traba
lho part idario apre5enta serias lacunas c]L!.e urge 
eliminar. Existem muita s empresas com q~Jl'tenas 
e ate mi lh ares de operarios, onde nao, se f\lz sentir 
a infiuencia directa do Part.ido.:tpi muitas olltras, 
a influencia exercida pelo Partido e muito peql1e
na. E mesmu naque\as onde 0 Partido penetrou 
11<\ muito, nem tuda vai bem. Esta silua\iao nao 

corre sponde nem as possibilidades do Par tido 
nem as exigencias das ta refas poJiticas que 5e 
nos co10cam. . 

o 110SS0 PJrtido pDssue uma linha polltica j llst~, 
o caminho para 0 derrubamento do fa , cismo esta 
trac;ado. Porem, par mais jllota que sej ll a li nIn 
polftica do Partido e por muito que se di ga que a 
ciasse operaria e ao Partido cabem urn papeJ de
terminante na rcvoluc;ao, nos nao passare mos do 
terreno das flnuncia~oes se nao possuirm os umil 
forte organiza\ao. A unidade da classe operi ria e 
a sua capacidade para unir a Slla volta as dire ren
tes for<;as anti -fascistas, sera prejudica da , se e 
Pllrtido nao possuir uma forte organ izar;iio nes 
centros operarios fundamcntai s, exercen do ai a sua 
influencia poJ itica e ide{)Io,gica. 

«0 proJetariado-dilia Lenine -n io di spoe 
aoutra arn)a na sua lula pelo poeler senB.o el a or
ganizac;50. Dividido pela concorrcncia anarquica 
que reina no mundo burgue5, esmagado pelo 
capital sob 0 peso dum t rabalho serv;!, I :;r.~~ do 
constantemente para (:) abismo da negra rni ~ erja, 
duma seivagem incli!tura e cia degenerescenc ia, 0 

proletariado pode tornar-se -- c tnrnar-sc- a ine\li· 
tavelmente-uma for~a invencivel porq ue a sua 
lIniao idcologica baseada nos prin cip ios do mar
xismo e cimentada pela unidac!e materi al da crga
nizar;ao que agrupa os milhoes de trabalha dores 
num exercito da classe open\ria.:o (Qb. esc . pg. 
520,21 Ed. Fr.) 

Mu itas das Ilossas dificuldades filiam-se na in 
tensa repressao a que esta su jeito 0 110SS0 Partido, 
mas nao e so isso, uma certa subst imac;ao deste 
importan te aspecto.do nosso trabalho partidario 
contr.ibui para 0 atraso em que estamos no desen
volvimen to oq:lanico em muitas empresas.)l.lgumas 
ligac;oes, por vezes de importantes empresas, arras
tam-se durante' meses e ate an05 sem que passem 
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cle simples liga~6es . Outras vezes temos ponlas 
(simples simpatizantes) p,lra e~lpresas que n20 
valorizamos suficientementc, de que nao procura 
mos tirar to do 0 relldimento passive I 11 espera que 
de algum lade «c3ia colsa melhor.» E nao menos 
frequente e nem seque r 53bermos ate onde vao 
todas as nossas possibilidades de se obter liga\6~ s 
para empresas. 

Es te panorama pode e cleve ~er mod ifi cado 
num curto es pa~o de tempo. 

Nas empresas onde existe orgaHiza<;ao pa n idaria, 
a nossa preocupa~ao con stante deve se r integrar 
os militantes numa actividade vi va de celllla. dls
cutindo regularmente as tarefas do Partido e dis
tribllindo normal men te tarefas por todos os cama
radas. Os con trol eiros das ce 1 u las, as orga n izo ~oes 
responsaveis pelos sectores , devem ajndar os ca
maradas a fortalecerem as organ i za~6e:; das em
presas, frizando sempre a necessi d:;sc de recru tdr 
novos membros para 0 Partido entre os !rabalha
do res mais combativos e pres tigiados. 

A orientat;ao do nosso trabalho deve ser sempre 
orientado no sentido daquilo que e fundamenta l. 

Devemos colocar a todos os mi litantes dos sec
tores operarios, como tarefa a necessidade de se 
obkrem I iga~6es para as empresas onde 0 Partido 
nao penetrou, mas, em primeiro lugar ha que con 
sol idar 0 Clue temos. torna-las mais fortes e utili 
za-lzs .col1io trampo lim para novas empresas. 

A estrutura<;;ao organica da celula de empresa 
com 0 seu secretariado e re spectivos nllc1eps .e 
fundamental para se progredir, para que os qua
dros se desenvoivam e se eleve 0 nivel do nosso 
t rabalho politico nas empresas. , 

Ainda qne a direc<;ao do nosso trabalho seja 0 

da s cmpresas em geral, ha no entanlo uma direc
<;ao principal-as grandes empresas-que deve 
es!ar no cen tro das nossas preocllpa~6es . 

() PAPEl.. DAS GRANDES EMPRESAS 

Sobem ja a ce rea d~ um milhao os efectivos do 
proletariado ind ust rial, agrupados em alguns mi
Ihares de empresas. Embora Inuitas sej:Jl11 peque 
nas empresas, contam·se_ por algumas renten~s as 
gran des empresas englobando a maio ria cia classe 
operaria. Embora hajam excep~6es, dum modo 
geral os principais ramos industriais encontram-se 
concentrados em determinadas reg-ioe!'. A indtlstria 
metalurg ic3 , nos distr itos de SellibJl , Porto e Lis
boa; a indllstria textil, nos distritos do Porto. Braga 
e Ollarda; a industria corticeira, nos distriios de 
Setubal, Faro e Avcira; etc. 

As grancles empresas tern muit.l imporfancia 
porque nelas estao cotltcntradas grandes massas 
op~nirias, porque exercem grande influencia nos 
populac;:6es locais, quand o mobi!izadas para a luta, 
porque a mel1talidade dos' oper:irios destas em pre
sas e mais penni<!vd ~s ideias de organiz,l(;ao e 
unidade. 

As grandes empresas, as chamadas «empresas 
('have» devem ser vistas aincla tendo em ron ta 0 

p apei que desempenham na mobilizar;ao dos tra
b:dhadore s de outras empresas menos illlportantes, 
o U2ndo ba lutas 11 escala loca l au regional . 
• Sao numer050S as casos de empreS2S,em ('pocas 
divers3s onde einbDra os tr~balh,"ldore:3 cstiveS SetTI 
dispostos it luta, len ham ficado inac\i vas , par esta
rem 11 espera ql:e a luta come~aSse em granclrs em
rte sa~ dos sectore::, como seja 0 casu da Cuf, no 
B2r reirG; da Carris em Lisbo,:; da Sorefam!:', na 
Am ado ra; cia Cimento Te jo, no Baixo Ribatejn; etc, 

A VIDA DA CEIULA DE EMPRESA 

E atraves da ceiu la de empres a que 0 Parti do se 
Ega a classe operar ia, e atr[lves da cElula da em
presa q:te 0 Partido unt', organiza e motiliza a 
c13sse openiria p;;ra 0 combetl' . 
M~s , para que consigam('s a real iza\50 dos nos

sos objecti'ios e prcc;so algllma Cois iI, lrais do que 
a presen<;a do Partido llas cmp res'i s. E p reciso qUe' 
a cel11 1a realize llrn intenso trabalho politico e de 
o rg:lniza<;ii.o no seio dos trabalhadores da empresn, 
qU,e ausculte as 3Epira~6es dos traiJalha dcres, que 
organize a re~posta a todas as arbitrariedades 
p3tronais, LJt:c popularize as palavras de ordem 
do Parti Jo no seio das l1laSS 2 S sem Partido e 
nlostre aus trabalh3.dores que a causa da sua 
n;iseri a sc cleve 11 exislencia do capitali:;ml', que 0 

soc ialismo ;:eni 0 sistema fill que nao haved lugar 
para a explo ra~ao do homem pelo h Ollltl11 . 

Para que descll1penhe 0 p;Jpel de vangllarda, e 
necessano ep;e 0 Partido tenha ganho a con fian~a 
dos traoalhadores, c ncces53rio que os cOllltlnist:!s 
srjall1 os mais abnegados defensores dos intere~3es 
da cI a sse oped ,ria , sempre dispo:;to s a esclarecer 
e a encabecar a SLla luta. 

i\ celula' nunca padeni re;dizar UIIl intenso 
trabalho politico e ideo \ogico se nao reune regli
larmente. Se nao discLl te a aplicac;;ao das decisoes 
do Partido. sera ludo mell C' S urn centro vivo 
donde irradie oricnt2t;aO para tod os es trabalha
dores rla empresa. .' 

A celula deve ter 0 sell secre!ariac1o. A existen
cia dum organismo qlle centralize as tarefas da 
celula, ql!e distribua a5 tarefas, que " dirija os 
I1l1cleos, que ajude it formar;ao dos qlladros, que 
realize 0 controie de execUt;ao das larefas da 
l'clula no dia a dia. e condi~:io impresclndivel 11 
vida re~:u!ar da ceIula, 

Nem Sempre cOll1preenctemos a importancia 
deste problema. Em empres as onde existem varies 
camaradas , por vezes rnantem-se varios contactos 
sem que se dem passos no sentido de se eriar llm 
orf!l nismo co!ectivo. 

A experiencia diz-no3 que os resultados que 
norma lmente se ob tem com organismos colectivos 
nas emt)f;eSa~ , mesmo que srja um pequeno orga
nism o, sao ime nsamente maiores que as lig~~6es 
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individuals. 
As tarefas que !cmos p.cia frenle na iula contra 

, a exp!orac;ao capitalista e relo derrubamento do 
fascismo salazarista sao nJuitas e dificeis. Para ~~ 
r eaiizarmos COI11 exilo impoe-se que construarnos 
11111 !!rande Partido de massas forte mente enraiza
do ilas ernpresas fundarrlentais. Se enCijrarmos 
com 5entido de respol1sabi!idade esta tarefa, se 
fizer mos u m eficiente traballlO de controle , 5e 
s0l1berm0S v3lorizar lUcio 0 que temos, poderemos 
num esp"\o de tempo relaiivamcnie curto, superar 
mu itas ddici€:llcias, nes(e import;;nte sector da 
ac(ividade partidaria. 

Consolidar as celulas existentes alargando-8.s e 

A 

A R~v'i5ta «P(oblemas dl Paz c do Socialism 0» 
,~ cie Novembro de 1962, publicon urn artigo de 
/~IVe~o Cunhal sabre 0 comportamento clos 
con1unistas nos tribunais fascistas no qual se diz-: 
(,Nao e aos juizr>s quc sc dirigcm os cOTnarlis
t.:lS portu;211eses quando tOtnllTll a pa!cora,.e 
00 Partido, ao po DO, Os (ascis!as podern 
er;Cher as salas com as seus Iwmens, par/em 
isolar os aC~lsados, podcm irnpedi-los de ter 
relacocs com 0 IT.'ul/do exterior. iHas os 
comullistos por sell lado pe,7sarn corn razao 
quc as silas oozes se {ordo olwir POl' cima 
desses obstdculos, e que elas serdo eselllados ." 

Aivoro Cunha! !em razao. Ainda nes:es {tltirr.os 
tempos :dgumas dessas vozes se eleV2rarn no 
Plenario de U,boa para ,erem imediatamente 
sufoL'adas peios carrascos pides na presen~2. das 
SU:.1S proprias fanlilias e amigos. 

Pires Jorge, Ocr&vio Pe ~oJ Julio t'/\arHns , 
Jdo Honr.~do. Augusto Lindol!o, j-\!b;no Fer
mInd!?!, ~'lat6Ij(l David e muiio5 outros n:rn
prirail~ 0 sen dever de cornuni:-t;;15 1 rl1(!S logo as 
pri meiras acusal~6es forarn agredidos e cxpulsos 
da saL;. !,bs nern 3:;,:m a sua voz deixou de ser 
ol1v ida. Corn eFeito toctos des apre"entaram a 
(evldo tcnlpO Un1:l «contest2.\a0» as aClls2~i5cs que 
a prDE lhes fizera e pelas quais iam a tribllll al. 

Essas contesta~oes naa "ao a defesl individual 
rlesses c0111unistas. Sio antes a condenaC;3o do 
hscisl1lo, a acusac;ao do, crim~3 e arbitrariedades 
do regime, a certeza da viloria do Partido c do 
con1unismo enl P.,:)fttigal. 

lodes aqllcles cCll1 !arJd2IS tivcrzm l1n1 ccrnpor
tametito exemplar e d isso tern orgt1lr1o-0 orgu iho 
de continllar a mere ';er a confianodo P-:1rtido e 
do povo. E no entant.,) cairam sobre eks :llgunJ3.s 
das mais refinadas torturas_ Sabre -'elas declarou 0 
camarada Octavio Pato (Melo) na 5\1a contesta~ao. 

(()mando-as centros politicos . vivos, integr;;ndo 
de facto as militantcs na actividace diaria cia cellila 
da empresa_ Melhorar a .ajucta a tadas as pontas 
que femos, fazer urn ba!ani;o junto das organiza
~6::s das possibilidades de se chegar a novas em
presas , lIem (pe srja, nesta fasf?, man dar para la 
apenas a imprens3 do Partido, tis algumas das 
larefas imedbtas que se nos coloca para melho
rarmos 0 trabalho part idario nas empresss. 

Tra bal hemos COI11 ardor, com audacia e inicia
tiva. Ttnhamos sernpre presentes as pala'lras d~ 
Leninc: "E preciso que que cada empresa seja a 
nossa cidadela~. 

ACUSA 

«Ante a PIDE que me prendeu e me sub
metell 0 voriados tipos de torturo fisica e 
moral r2cusei prestar dec!arar;oes ou escla
recimenios sabre a minha actividade politica. 
/gualmente recuse! assinar 0 unico auto leito 
no minha preseru;a . Esta minha atitude foi 
determinada pelo principia de que a existencia 
e (lctuar;ao da PIDE sao um atentado as 
liberdades dCI.'1.Ocrdticas a que todo a povo 
aspira; pOl" cOilsiderar a delar;ao c a rentincia 
aos ideals que 513 oerfilllU a maior das 
deso"ras; e porque t[uo;er deciarar;oes Li PI DE 
e co/aborar com aqMeles que j'azem da rep res
sLio um irlsirumento de gODerrwr;:ao para im
pedir a po on de cxpressor 0 sell peflsamellto 
e vorilade. E n:3is adiante: j'ar;o parte c(.os mi
lilOes de portll.!J-ueses que jamais conheceram 
o so! da liberdade c t('nho sentido na propria 
carNe 0 cardeler das ieis e da mora l do 
regime. Dois dos mells til/70s - mil com 2, 
outro com 6 anos- estieeram prpsos durante 
ccrca de' urn mss e nao lites {oi perrnifido 
receb.?rem quale/upr assisiencia dos t"amiliares 
de rnirziza {?luthe r Oll meus. l'/os p~·ir?l eiros 4 
meses da minha deten~'ao fUi subm etido a 
uma rigol'osa incornl1nicabilidade e a «inter
rogat6rios'» continllOS. Num desses «in terro
gat6rias» {Ill impedido de dormir dur.:wte 1 J 
dias e noit.?s. Duma Ollira De.'! e3sa «toriura 
do sono» pro!nn;;roll-se durante 7 dias e noites 
conseclltivas acompanhadas de brl1lais espan
camenlos que me deixaram 0 cor-po com 
illlimeras equi!;lOsPS. Ate hoj e, decorridos 11 
meses de defent;:do, alnda nao tive qualquer 
recreio ao ar liere ml!ito el7lbora sC'ja cs t;; um 
dGS direitos consignados na [ei.» 

Reprodução 
não autorizada. 

Documento 
com restrições 

de uso. 
SOLICITE 

AUTORIZAÇÃO 
DE 

UTILIZAÇÃO 



o MILITANt!:! 7 

A firmeza dos camar;ldas vem·lhes acima d@ 
t~ jo da 'suaiigac;ao total ao Partido, da compre
ensao ' total cla lutu . do Partido, do. certq:a da vi
t0~ia do Part ido . P~ra a policia , porem essa e a 
acusa<;ao principal: pertencer ao Partido e urn cr i
me. 0 Partido e ilegal. 

Todos os camaradas rcspondem a esta acus~<;ao , 
rejeitando-a e atacando as que assim 0 consideram . 
o camarada Julio Mertins, par exemplo, diz a 
esse respeito: 

Acusam 0 P.c.P. , de que tcmos a honra de SET 

membros, de ser uma associa<;ao secreta e ilcga!. 
o P.c.P. e a v3nguarda organizada do ope rariado 
portugues, a classe ascendentcj a mais fortc e mais 
revolucionaria el a actualidade portuguesa. 

Nas condi(;oes de ditadura fascistao P.c.P. es ta 
co nstrangido a uma rigorosa 'clandestirlidade. 

sas industriais, na. escolas, nos quarteis, e nas 
aJdeias nos gran:lcs ce ntr~s nrb l11 0 S e rur~;is. 
org2.1fis111GS vives, J!gad os acs pTob lelll a ~ e r. s 
I ll t~s de tT1 3 SS3S , fonnad0s peio s ele t}} en to s PQ.pu ·· 
lares mais prcotigiad08, di ligen tr s e devo tados no s 
respcctivos locais de trabal ho. 

o Partido COmll)lista Portugues nao e lima 
associa~ao "ecreta. E bem conhe ciclo e justar;l ('nt e 
pres tigiado no nosso pais e ilO estrang:iro 0 
Sec retario Ocral do Partido, camarada 1;. !vriro 
Cunhal, como 0 sao clezen as de ouiro s dir ige ntes 
e funcionarios do Partido, llO mens e lTIuii1eres 
cuj a honrac1ez e espfrito de sa crificio lhes con
cedeu 0 justo renor;le e apr e <;o em que sao 
tidos. 

E 0 Partido de Bento Oon<;alves, 
primeiro secretario .geral do Partido, caido com 
de;oenas ' de ouiros camar:ldas no campo do 
Tanufa !' 

o P.CP. aceita plen2.mente as saas responsabi - , 
E 0 Partido de Mi Ii 150 Ribei iO, de Jose Molidades historicas, 0 seu pape! de priricipal forc;a 

di r igente, de unidade .e de organizac;ao da classe ' reire c de lTIu itas outras gentrosas vidas sac:rifi-
operaria e de todas as fon;as pztrioticas nucion::is. codas aos torm~ntos qa prisao. t 0 Partido de 

caldGs sob as balas, 0 Partido de .t,ifredo Di ;li z, o P.c.P. !lilo consente a sua liquida<;ao como . 
de Ferreira Soares, de Ca tarina tu ijcmi6, de organiz it C;ao ao servic;o da classe operarb e do 

povo. E Uin Partido indestr utive!. Nao 11.1. golpes Dies Coelho. 2 0 Partido que rc ccbe e per petua 
policiais que 0 destruam . Tern a vitaiidade que Ihe a gloria clos seus martires . 

da a adcsao da juvenIude, do pl'oletariado, da in - ' O P artido Comunista Portl!gues nao e t:ma 
tel ectl13lidade progressiva, a ajuda cresccnte do . asso2iac;ao secreta. Em condi~6es de viole nta 
povo portugues . Dispoe da longa experiencia e persegui<;ao policial renl iza congressos , elrge os 
provada capacidade direct iva dos sellS dirigente s, ~eus dirigenles, vota e publica 0 se ll prol2'rama (~ 
que l1a longosanos encabe<;arn no interior do pals os se"s estatutos , mantem 11m orgilo centra l 
as lutas do povo con tra d fascismo . Eo Partido regular, 0 "Av;!nte!» , voz rl::lliberdade no Porlu 
das hero icas evasoes colectivas e individuais de Ral de hoje e de Iii ll1ais de 31 an os, faz circu13r 

de lYj~O ern nlao, por fodo 0 r~·lfs l1u!nerOS2.S out r ~s des(acados comunistas presos em Peniche , em 
, >' publ i c,,~6es prriodicas e avulsas. 

Caxias, no Aljute~ nas prisoes da PIDE 110 Porto, 
para retomarem ~ sua iJosi~ao de com bate a frent e 
do povo. 

, 0 P .c.p, llaq e u ma ,assoc j a~ao s~cre t.a . • E um 
Partido de maSS:lS, profunda e vastamente radicado 
eprestigiado no povo. Compoem-no milharEs de 
abnegados militanles de vanguarda , clos mais va
lor0505 e esforc;2dos fi lhos e filhas do n05SO povo. 
Sao homens, l11ulheres e jovens , que dia a dia Ill< 

sua vida politica, profissionaJ e familia r honram 
a sua qualiclac\e de com un i5tas distinguindo-oe 
pela sua devo\ao e combativic1ade, pela sua com 
petencia e qualidades de trabalho, pela sua hones
tidade pessoa!. Sao operarios qualificado" cSlu'
dantes, ITJ(~dicos, engeni1eiroo, escr itores, arti5tas 
de prestigio. 

o P .c.P. nao e uma associa~ao secret;:. Com 
poem. no centenas de cflulas e comites nas impre-

COrlstrangiuo, pel a especial reprcssao de q l:e e 
alvo por parte das fOl"(;~s policiais, acs rigores d~ 
UlTIa muito prolongada c1andestirl idade 0 P. C. P. 
busca tcdas as possibilidades !ega is de exereer 0 seu 
pape! d irigente das lutas do nosso povo, aj uda os 
seus militantes e organizac;6es e as demais fOf \US 

pa:ri6ticas nacionsis n j'Jsta concil iar;ao da lul a 
legal com as formas ilegais da luta po pular, indis w 

pensaveis nag cond:~6es de rep re ssilo fasci5ta. 

Nao " lardara ql; e UO P. C. P. seja reconhecid o, 
como grande Pa rtiio nacional, C0l110 Partido da 
ciasse ope rar ia portugl1eS3, pelo direito a um ~ 
existencia e :!ctivid adc legais . ) 

Os comunistas no tribunal nao se limitam a 
defcn del' 0 Pa rti do . ele~.ac_~, aln ,,? n~gi me: 0 Partido 
e legal; C· 0 governo e 0 'regime que sao il~ga j s. 
~ esta a conclm:to do camarada Pires Jorge: 
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,. 
«foi p o me io de uma sublevac;ao militar que 0 mocniticas, operarias e camponesas, pela repressad 

regime 2 C ual se apoJerou do poder em i926. ~A violenta e brutal Gontra os ql\e lutam pela eleva <;1i o 
d . do ~eu nfl'e l de vida , contra os que d esejam r:rre-es ta prime ra violencia cont ra H ill govc,'no emGcra- g:mhar as l.iberdades a que tem clI reito e qUE', c? n,o 

tico legalmente instituiJo, out ras se Ih,e s.eg uiram. patriotas sinceros e dedicados, lulam por urn eor-
o Parlamento fo i dissc.lv id o e a con .3 titu i<;ao wgal livre, democratico e padiico . 

atirada para 0 cesto dos papeis, a existen:ia dos l' . Entret?nto, e apesar de todos estes coro anos 
Parti dos polilicos foi proibida e proibidos foram de violencias e arbitrariedad~s, ieima 0 governo 
tWlbcm 0 dire ito de reltniao e de associac;ao; a em se apresentar como legal, acnsando o .Partido 
cen sura foi cstabelecid a e kcludos va rios jo rnais; Comunista Portugues de p retender mudar as for 
c'nce rraram-se os sindicatos opedrics e campo ne- mas de governo por meios vi o lentos. 
ses, as associat;6es academicas e outras aS 5 0ci a ~6e s Efectivamente, 0 cam inho que 0 Pnrtido Comu 
livres e prenderam-se os seus dirigentes. Com u- ni sta Portugues preco'niza eo d e opar 1.5 violen 
nis tas, anarquistas , democratas de outras tenden - "ci as e arbitrari ed ades do regim e do capital flt1an-

cerro e da burguesia mon opol ista, a violencia em 
ci~s e o lJ erari os sem [Jartido Gjue manilestararn a 

ma~5a da Nac;ao. 
sua hostilidade ao r egim e as su as arb itrarie dades, 
foram presos e depor lados. Para que 0 levanta mento Nacional seja uma 

realidade ,o Partido Comunista Portugues clJ ama 
Mill~are5 e miihares de portugl1eses tem side a cla sse operaria, as campOneses, a juventude e 

pre~os, to rtura dose candenados a pesad a~ pe nas tad a 0 pava a J utar e a organizar-se num pode
no decorrer destes 36 anos . E nao sao pou cos os rosa e invendvel movimento de Un idade e de 
qu e perderam as vidas nas cadei as e por sercm ,'\[<;3:0, por um P ortugal livre e d~mocratico. 
at iracJos para dimas i nospitos. 

Declaramos, entretanto, q ue se 0 problema poTarrafal, com 0 seu cemiterio ollele jazem tantos litico portugues pudesse ser reso lvido por meios l):li ri otas dig-nos do nos so r espeito e h cme nagern; pac ificos , esse, por ser 0 menos dol orcso para os 
fort~ l eza de S . joao Batista , em Angra do !-! ~ ro lsmo , o! ' . 0 n' 'ho C ' ~O p r ugu eses e p ara 0 paiS, sena call III ,~-forhle ::a de Penich:>. Alj nbe de Li scoa, cade ia de 
Caxias e ca deia cia PIDE no Porto, todas eJas ca- li1i do pelo Partido Cornunisla. Mas como 0 gover

no se nega a ouvir as fon;;as de rnoc :'ati ca s e a sa-
de ias privativas da Pide, sao todas ebs tes tem. unho t;""zer - . "es p O·ll·tl· 'a- e e ~ollo' TII'ca- d()s 

" l~ ?~ asplr ac; '~ L· , ~ I . ~ . 
da orlltal r epressao existente contra 0 po vo . portugueses e usa a vi olen~ia contra as mais paci-

Pejada de violencias e arbitrariedades esta a im - fleas 'rnanifestac:(jes p opuiares , a solu~ao j llsia e 
posi <;So ao pa is do co rporativismo e da sua com - legltima e de responder a violencia com a violcn 
pl i,:ad a rede de o rg:in i~m0 3, j!lst3mente conside- cia. A rcsponsabilidad e des te b eto cabe ll nicamente 
rados pelo povo como form a de opressao ecollo- ao governo que fc eha a porta a solu ~ao pacif ica 
mica e politi ca . do problema politico ponugues . 

Impossive! r elatar aq ui as violencias, coac:;6es e Ese hi que j ulga r e con den ar os parti darios da 
arbitrari edades contra os oue, em oposicao 20 re - violen cia, do que fica exposto se con due q ue na® 
gir.1c . teen no decorrer dos anos, par~icipado nas deve ser 0 Partido Cornun ista nem os seus rnTli 
«eJei ;;;6es» se ja para os sindicatos nacio nal5 e ou - ' ta ntes · a se ntar-se no banco dos reus . Out ros terao 
fros oq:;;;nismos st'ja pa ra as Juntas d e f reguesia, de , er j ulgados e condenados .» 
Assernb leia Nacional ou Pre,idencia da Reollbli-
ca , q ue dao a medida dos aetos violentos e' coer
civos, das arbitra,iedades e da repressao q ue 0 
re g im e util iza como for ma de se manter no poder. 

Em nome da civ'ii izar,ao ocidental, do anti-co
l11tc ll ismo e da «h:;.rrnonia de clas,es» esbulha-se 0 
povo dos sellS rlireitos e da liberdade . E os qu e se 
neg-am a viver de j oelh os e lutam pela democraci a 
e pelas suas aspir2.<;6es ma is sentidas, sao alvos da 
rcp ressao policia l. A repre,slo exercida contra as 
fim;as populares no 1.0 de Maio ern U s boa, Porto, 
A!jus trel, e olltros pontcs do pai, e contra 0 rnovi-

I-:1er:tO dos estud :l !ltes univer:iitarios , £[0 exemplos 
b::-m e3ci:J rc cedcifes dD cacict:r do reginle. 

A hHri,ia dfl regime cara~teriza· se , pois , por 
insLl:-rl!i.t;ao n~ ilita r contra 0 r egime democratico, 
p eb deslrui~ao violenta das leis e insii tuit;6es de-

Sao estas algumas das acusa~oe s feitas ao regime 
fascista e aos seus verdtlgos por alguns cam aradas 
que tem «plssauoli pelos t rib unais ple narios de 
Li sboa. 

f: esta a voz dos comunistas, a voz de que Alvaro 
Cu;,hal fab assim :«f: a voz d aque!e.. a quem 0 ini
migo man ietol1 e procma amorda<;ar, a voz dos que 
passarao numerosos anos n' c3.deia e a1 poderao 
morrer por defende r os seus ideais. A voz d es 
comunistas, qae desafi a 0 tribunal reforc; a a aLlto
r idade, 0 prestigio e a influencia do noss o Partido , 
aj uda 11 forma<;ao des setl s quadros, eleva 0 espi
rito revo lucionario da c1asse ope1,":itia e a comba
tivi dade das mass as populares .,. . 
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