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BOlETIM DO COMITE CENTR A L DO PARTI DO COMUNISTA PORTUGUES 

.. 
O ,DON1H~~O Ift1PER~AlISlA At~1EA~A 0 PROGRESSO, _ R 

A tlBERTACAO E A n~DEPEr~DEflC~A DE PORTUGAL 
No seu relaMriG a reuniao de Abril de 64, 0 ca

marada ynhal, depois d e demonslrar ate que 
ponto os imperial istas dominam os principais ra
mos da ecollomia nacional disse muito justa-
mente: • 

« 0 domifi~o ao imperialismo estrangeiro re 
;presenta urn fardo nao menor que aquele que e 
imposto ao povo portugues pelos monop61ios e 
latifundia60s dOlYlestico~ . 

Ele si.gnificll a e xplOI'a\;aO da cJasse operar ia 
portuguesa em beneficio dos mil iomirios ingle
:ses, americanos, alemaes, belgas, franceses e ou
hoos, que, instalados comodamente nos seus pai
:ses, recebem 0 fruto do nosso trabalho, das nos
sas priva90es e da nossa miseria.» i'loutra passa
gem deste capitulo do rela t6rio pode ler-se: 

(( Muitos portugueses ainda se nao deram conta 
,de que Portugal e urn pais dominado pelo impe
rialismo estrangeiro, apesar de que tal dominio 
e uma das causas fundamentais do atraso do pais, 
<ia miseria geral e da opressao politica». 

Na epoca actual e pode dizer-se, em todos os 
oContinentes onde 0 imperialismo e os colonia
listas tern dominado, a tendencia predominante 
,e escorras;ar os exploradores e dominadores es
trangeiros causadores do atraso secular em que 
:se encontram alguns povos. Paises como a Arge 
Jia, uma antiga col6nia, mesmo como 0 Egipto, 
pais independente, pOI exemplo, mosh'am que 
'sem liquidar 0 dominio dos imperialistaR nao ha 
-progresso, liberdade ou independencia pos~iveis. 
-<;:ada urn desles paises, tal como outros da Africa, 
.Asia e America Latina tern progredido, mais em 
,escassos anos de verdadeira ind ependencia que 
.em seculos de dominas;ao colonial e impel'ia
llista. 

J'\. <convicc;ao ja hoje generalizada entre os po
'Vo.s de todo 0 mundo que sem independencia 
:economica, nao pode haver independencia poli
ltica, tern Jeito aumentar a resist e ncia ao investi
~mento de .capitais esh'angeiros e m especial quan
<do estes sao portadores de condi s;oes contrarias 
it liber:dade e a indepcndencia dos estados onde 
'w:ao ser :.investidos. Os ,prejuiZ9S callsado$ pelos 

- • • 1,." ... 

investimentos im perialis tas estao bern patentes 
em Portuga l. A expansao do vinho ':0 porto, pOI' 
exemplo, nao tern sido maior pelo fa c to de os 
inglesea domillarem os m el'cados de exportas;ao e 
mesmo em grande parte a sua pr odus;ao, ao con
,trar-io, a expansao deste precioso produto, tinico 
no mundo, tem sido seriamente limitada e sujei
ta as proprias crise~ na Inglaterra como aeonte
ceu aindarecelltementecom a aplicaS;ao lda taxa 
,de 15<l~ as importa<;(ies in g lesas pelo governo .tra
balhista . 

A industria corticeira, e dominada em grande 
parte pelos monopolios americanos, mas este fac
to n ao ser viu n em podia servir para crial' no pafs 
u ma poderosa e moderna industria na ·base desta 
r iquissima materia-prima. de que somos 0 pd
meir o produtor mundiaI. 0 domin io d os imperia
Iistas americanos sobre esta ind us tria' teve como 
resultado nao passarmos ate hoje, de simples fo r 
necedores de materia'prima. 

Os alemaes sao desde h ,l muito os s-enhores dos 
jazigos de ferro de Moncorvo, os mais impontan
tes conhecidos no nosso pais. Mais re:centemen tc 
meleram-se na siderurgia onde dorninam. sem 
que no entanto este facto tenha servido pm'a,dar 
a Portugal uma 1inclustria sitlerurgica 'e m' corldi-
90es de p r oduzir de m a n eira a servip. ,os interes
ses da Nac;iio. Antes pelo contrario, ela nasceu ja 
em condic;oes de poder ser estrangulada se os 
magna tts alemaes que Ihe deram vida assim 0 

entenderem e isso sel'vir as seus interesses. 0 
despedimento de milhares de operarios (recen
temen te foram 600) mostra q u~ nao -e pelo' facto 
de pOI' de tras da siderurgia estar urn dos maiores 
potentados eUI'opeus que a sua vida e desafogada • 

Sabe-sc tambe m que e muito forte 0 dominio 
dos grandes trustes estrangeir os na proctus;ao e 
distribu is;ao de energia electrica em PortugaJ, 
sem que esse facto tenha contr ib uido no q,uer 
que seja para que a energia seja.,mais barata e 
acessi vel aos portugueses. 

o facto de os imperialistas \ i ng.leses, ' belgas, 
franceses e out.ros .dominar em , na~ 'irldustria mi
!1eira ,s6 t(.'m c.ontribuido pa'1~ '~e ,nesta ir.dus-
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ttria lavre gravissima crise e para que os opera 
wios que nela trabalbam aufiram salario~\ mais 
,baixos" pag os aos mineir os de qU;; lq'l . p 'li s cia 
]Eu;ropa. 

Ester. exemplos, aque oulros se podiam jun
-tar. mostram que a penetras;ilo e a domi nas;ao do 
,~pi tal imperialis'ta sahre a econ omia de q ual
.quer pais, longe de act uar como meio d e pro
,gresso e desenvolvimenlo industria l, como pre . 
-t en dem fazer cr'er os gove rnantes fascistas. aClua 
:antes. como meio limi tativ o e asfixiante das for 
<;as viva s Ill os pafs es onne cODsegue fixar-se. Do 
irnperialisrno nao se pode pOI' t2.nto esperar pnl
,g l'esso e bem - es ta r, mas retrossesso e miser ia. 
~fem .<lZ[lO Alvaro Cu n hal auando diz Bou tr a 
jpassage m do rt'lat!'irio . . 

« Do dominio imperia lista 0 povo portugu0s 
:so tem recebid,o miseria e pri-vas;oes e a n ac:50 
portug uesa so te rn sofri do a d elapida<;5:o das suas 
riquezas e 0 atraz"Q que a coloca no fim cia esca
i a dos paiscs europe t)s.» 

AUritENTA A!NDA MAtS 0 DOMiNIO 

I MPE RIAU STA t~O PAi s 

As n eccssidades tle dinheiro impos tas pela 
;guerra na,s co16nias,teru acelerado demaneira 
b rutal a penetrayao do imperialismo no p~. Nun
<ca :fo mo nos ultim()s anos fOl'am ta n tas ;IS mis
:;S OeS~omerciais e industriais a visitarem Portu
:gal; 11 unca se havia assistido como agora a uma 
-,t al con-ida para ,a montagem de certas empr esas 
-especialmente na industria autom6vel, como se 

participa9ao de capitais suecos e h dlandeses. Vai 
construi r-se uma nova refinaria de petr61eo no 
Norte? Sim, mas pel os g-rand es trustes interlla
cionais Sacor Mo biloil. etc. Projecta-se a constru
y50 d u ma nova central termo-electrica no distri 
t o de Lisboa ? Sim, mas nela nao fa l!a rao os capi., 
tais dos monop61ios q ue ja dominam este ramo 
industria l. Vao cpnstruir-se novas fibr icas de ce
lulose? Sim, mas pa ra isso recorre·se aos capitais 
suecos. P elo que se pode observar nada escapa 'a 
gula dos imperialistas. Ate os japoneses a milha
res de quiJ6metros de distancia vieram descobrir 
q ue e negocio altame nte r endoso fahricar resi
n as sinteticas, gelatinas, eta., ou apr-oveita r algas 
ularinhas no n08SO pais. A esta of ens iva nao es
capa sequer 0 comercio a r e talh o onde 0 truste 
h oJancles, « Spar)) se vai apoderando de centenas 
de mercearias . 

o facto de a m ais valia prod uzida por largas 
dezenas, senao centcnas d e milhare~ de portugue
ses, assim como 0 produ to da explora<;ao de im
!)ortantissimos recursos nacio nais ir parar aos co
ires dos ex pJora d.ores estrang-eiros, te m como 
conseque n cia , ser 0 pais desfaleado em cente,
nas e centenas de mil har es de contos todos os 
anos, que tao necessirios seriam para criar e de
£envolver novas indt'lsil-ias no pais, para dar ao-s 
portugueses um melhor Ilivel de vida, possibili
d ades de cultura e progresso que jamai-s the po
dem ser dadas pOI' um governo que atrai<;oa, Vent 
de, empenha, os in teresses da na9ao a treco da 
sua estadia no poder. 

A DEPENDENCIA ECONOrlllCA COMPRO

METE A INDEPENDENCIA POLiTICA " 
;aos portugueses i nteressasse muito que os para
'/fusos de cada carro, sejam aperbldos cientFo ou 
f ora do pais. 

Apesar da situa9ao ser ja extremamente gnlNe A penetra <;ao crescente do imperialismo no 
<em conseq ue n cia da domina9ao i mpc r ialista so- pais compromete nao ape nas 0 desenvolvimento 
'i>re a economia portuguesa, 0 governo confin ua econ6mico cIa na<;ao mas tamhem a sua indepen
;a apebr , a mendigar a vindade novos capitais, d encia politica. Ao apelarem insistentemente aos 
,de n ovos exp!oradores para sugarem 0 sangue ' capitais estrangeiros os fascistas pretendem atin
-<10 povo portugues e 0, recursos IlCl cio nais. Pode gir dois objectivos fundamentais. 0 primeiro, ~ 
;afirmar-se que n os uItimos tempos quase nao hi r efor<;ar 0 apoio imperialista '1t 'sua polfticacolo
<empreendime nto'industrial in Clugura do, em exe- nial i8ta e poderem desviar para fins de guerra os 
<c u<;ao ~u proj ectado oude os imper ialis tas n ao es- r ecursos que deviam servir para indushializar e 
-tejam metidos. Const roi ~se uma pon te sobre 0 desenv olver 0 pais. 0 segundo, e cOilcularem que 
'Tejo? Sim, mas t om capitais americanos e para 0 refor<;amento das posi90es economicas dos pai
<estes explorarem duran te 20 anos. Executa-se ses imperialistas em Portug-al, os levara a deci
~lm pla no de :'ega no Alentejo e prepara-se outro dir-se pela inte rven<;ao quando 0 povo portugues 

~iJara rc gul ariza r c aproveitar 0 vale do Monde- entrar numa fase mais decisiva ga sua luta pela 
:go? S im, m as com capi lll is alemacs e para estes liberdade e a democracia. Os pIanos e in ten,<;oes 
' nmpore m as culiuras q ue mais i n teresse a sua in- dos salazaristas nesta materia sao verdadeira
~dlistd" . Constroem -f e 'ae r opor tos na il ha da Ma - mente er-iminosos. Eles conhecem os sofrimentos 
-<:le ir a , F aro e Jjpja?' Sim, mas com capi tais alc- que tem custado aos povos de numerosos paises 
, naes e pa ra servirem os seus fins agressivos. P ro- 0 facto de neJes predominarem as fon;;as imperia
jectam - se e cons troem-se no Algar v e e Alentejo )istas. quer com capitais, quer com bases milita-
Litoral gnmdcs obras de va lorizaGao turistica? r es. 0 exemplo dos paises do Med io Oriente on

:8im. mas tam h ?m com capitais da Alemanha e d e imperam os reis do petroleo e frisante: Sem
~)ara rcgalo (\;. burguesia des te pais. Desenvolve- p re qde os povos desta regiao do mundo tern 
-so a inchi,stria lex tiJ de fiLl-as sinte tieas em Pol'- conseguido duma madeira ou dou tra colocar go
e<taleg re ? Sim, 'mas 't-t.l}!o::\ ca p itais i ngleses. Cons- vernos mais ou menos progressistas no poder, 
~roi-8.c mn novO cstalei IU),'nawil ? S im, m as coin a logo os i'n!'perialistas q ue amassam fortunas fl\~_ 
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hutosas it Ctlsta da. m isc ria rnais a troz, emprega m hem em qualq es tas cpocas os oprcssores; 
o seu dinheiro a preparar e desencadear golpes estnmgeiros e 05 traidoret; nacionais que os ser- · 
de estadopara impor goveroos fantoches que ga- viam se j uJga\7am suficien t~mente fortes para~ 
J"antam os seus previlegios. Foi assim na Persia, im po r 0 ~cu dom inio e a sua tmi\:ao, mas acaba
Jraque -etc. As revolu ~oes de mocl"aticas nestes r am pOl' ser eS'corra~ados e VP iHjdo~ . 
paises foram sllfocaelas em sangue, co m eterarn-se No el~ta11to , a conflan<;a i limitad? fla vitor-ia. 
os crimes mais infames, fusi la ram -se milha r es t enha eia a origem que t iver n;io cleve se nao con
de patr iotas. A heroica CuQII. so n ao foi esmaga- duziT ao r ei'o!1;amento da lula contra 0 regime 
da at e hoje porque a tras dela eita 0 campo 800ia- fas{:is la e os s eliS sllstent,lculos os monopolista& 
li sta e em pri meiro lugal" a Uniao Sovictica , se as- nacionaili e cstnmgeiros. eada vez mais os !J"aba
sim nao 1'ora 0 seu desti no naG teria sido diferen- lhadorcs qu'e tmbalham nas empresa,s dos lmpe
te do da Guatemala e ~Ub-OS paises cia Amhioa riaiistas 013. n as q ue til es clominam te rn de tel' '" 
Latina onde os grandes pontentaodos a meri canos conscien{:ia qn-c as S2<lS lut as q uer sejam POF au
dom in.a m . Sem pre que q ualquer pais des tc con- men t o de sahirios, quer sejam contra a intensifi
tine nle se encaminha pela ac'(ao clo seu povo por ca\:ao da explora.;:ao. pOl' me lhorcs condi\:oes d~ 
uma via d emocr;itica, 0 imperia lis m o intervcm e t r aba lh o, etc, assumem desd (" logo li m car<icter 
impoe governos reacciomh"ios. 0 exe mplo recen- anti- imperialista. Lular por aumento de salaI"ios; 
te do Brasi l e bern significati,,"o" e a melhoria das condi \:oes de v ida e hoje urna;_ 

A concess<;'io de grandes fac ilirJades econ6m icns ques!ao de ~obrevivel1cia para todos os trabaiha
aos i mpe r ial istas tal como a concessao de bases, dores portng"ueses. Mas lulal" con tra a explora
como a de Deja, dos A\:ores a construo;ao de \:ao e domina,;ao dos imperiaJistas estrangeiro5l> 
ra mpas de lan~amento de fogue toes e armazen a- e mais que uma que~ tao de so brevivencia, .e uro.. 
menta de imensas quantidadcs de perigosissimo dever palri6tico. 
armamenlo de g uerra, incluindo armas ato micas Aos mi!itantes comunistas, it s ua imprensa, ru 
no Marco do Gr iJo e outros locais tendo obj ecti- sua r adio, cabe agitar in sistente mente esta ques
vos de g u erra e representando um perigo tre- tao" Que d e fu tu ro sempre que ds mineiros d e 
mendo para Portugal sao ao mesmo tempo uma Aljustrel ou S. Domingos, de ~. Pedro da Cova om 
s eria amea.;:a it liberdade e independ€mcia dos do Pejao, que os openirios da Carris, Oil · da C.H_ 
portugueses. G"E., dos APT ou da Marconi, dos Es taJeir os ou. 

Tem igualrnente in teira razao 0 r ela torio da Sorefarne, da Loi.;:a de Sacavem ou dos nitratos,. 
quando di z: da Covina ou da Soda, da Cecil ou.,ela Sapec," cia.. 

«( Mas Salazar e os salazaristas que t e rn sempre Sacol" ou da Cia la, da Cel u lose ou da J II b. e t c, etc.,.. 
na pan ta da ~inguaas palavras « defe~a da Pftlria» en lI"em em Iu ta tenham a consciencia que e la nao
e « defesa dos interesses nacionais», lem no co - c apenas dirigicia contra as se us exploradores, mas, 
ra ,;ao e_ nos ,1C[OS escrita a palavra tra i<;ao. Nao tam bern contra os imper ialistas q"ue s llga m 0 nos-
so sao as respon saveis, nos ;~8 anos de ditadura so po yO e ajudam Salazar a manter-se no poder 
pelo agravarnen to dos la<;os de dependencia que co n tra a vontade d a i mensa maiuI"ia dopovo por
nos eonduziram it trag-ica situa <;ao actual, de pais tugu es. Neste aspecto vern mais u ma vez a pro-
semi-colonial, como prOCUl"am hipotecar com ple- posito cilar 0 relat6rio do camarada Cunhal q ue: 
tamente 0 fu turo do pa is e en tregar ao imperia- quase a terminar 0 capitulo referente ildomina<;a()" 
lismo aq uilo que I"esta fora das SUus garras». im peria lista no pais diz: (E tempo de cla r a clas

A VITORIA 

NAO ESCAPARA AO POVO PORTU GUES 
E por demais evidente, q ue a politica c1e t r ai

~ao nacional conduzida peJos saJazal"istas acarre 
tan! sofr imentos dobrados aD povo portugues. A 
sua luta tera de ser muito mai;; dura e portanto 
muito m aiOl"es os se us sofrimentos e sacrificios. 
Mas enganar-se -ao todos aqueles que pensarem 
que os sacrificios e dificuldades, por m aiores q ue 
sejam, possam ser obstaculo intransponivel para 
que os portugueses conquistem para oseu pais a 
liberdade c a inclependencia. Se as lutas crescen
tes que a classe o pe raria e as massas pop ul ares 
veem fravlll1do n os ttl timos anos, nao fossem so 
por si motivo de absoluta confian ra na Vit6rid, 
ainda assim, podfam os encontrar essa confian\:a 
na propria historia, que de 1385 a 1640, de 1820 
a 1910, n os diz que () amor it libe rd ade e it inde
penden cia c demasiado caro ao povo po rt llgues 
p~r<l s:;tr por es le esqn o; cido e de.spreZ<1Uo. T am -

SE' openiria e ao povo portugues a conscienc1a na
donal que leve a odiar a presen<;a dOB imperia
list<ls estrangeiros, que leve a exig-ir a sua expul
sao do territ6rio nacional, que l eve a sentir que: 
cacla libra, cada c16Iar , cada marco inves tido eITh 
Portugal, e mais uma vergo nl.lOsa corrente amar-
r ada a !lossa inclependencia. E tempo que 0 POVO> 

portugues sinta como urn inslllto ao nosso orgu
l ho nacional vel' nomes estrangeiros afixados naSi 
fab ricas e empl"eSaS, ou ollvi!" chamarpm « nacio
n ais l) e ( portuguesas » e rl)presas de f!leto cstran
geiras». E mais adiante: «E tempo.de c1izer aos im
peria listas: « Fora de Portug al». E tempo .de Iigar 
dia a dia a lu ta contra a di tadura fa s ci sta _com a Io ta d irecta r 

persis te nte, scm treguas, co nl·ra 0 im~erra li$mo. E n eCe5Si3rio~ 
tornar bem vi vo no e spirito d os portug ues t'..l s que o s impe ria
lis tas, de b :- ds;.O dad o com cs grandes gr up:rs monc polistas.~ 
e o s lat ifund iario s po rtugu eses , estao por d etres d o governo-:. 
fascists , apoiand o -o e inc itand o· o nos seus crime$) . A termi-
nar e.ste capi!ulo di z · se Binda: < l ut3n do contra 0 imperialis-
rna iutam os contra a dita dura (asc ista . Lutan do con tra a dila~ 
d ura fa scista , lutamos contra 0 impsr iali sm o. l l..""ar pela ins
taura9ao d a Democra c ia s ig n ifiea luta r peJ n Iibertat;a o da ex~ 
pk~(a9bO e do domfni o i m pi!rj ~lista so bre Po rtu ga l, .:dg nifk;a;, 
i';;ar pel a vcrdodei ra ll,.,je,pel: ~"~n:: ',a_do noue Patria , -, 
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0 " MILITANTE . 

DElrcNDER A UNJDADE , PAl{TIDO 

como a. men ina dos nossos aihasi' 
Para conduzir com exito a luta em defesa 

dos interesses da classe openlria, contra 0 do
minio 'do capital monopolista e cia grande bur
guesia, para contiriuar l1a vanguard a das for\;as 
democraticas e do nosso povo na luta pelo der
rubamento da ditadura fascista, 0 Partido deve 
constituir um bloco monolitico indestrutivel. 
Neste aspecto, a unidade de pensamento e de ac
~ao do Partido e uma neces~idade ·absoluta e in
discutivel. A forma de a conseg-uix; foi definida 
do seguinte modo na Reuniao do C. C. de Abril 
de 1964: 

« O'S" principios leninistas do centralismo de
mocratico, em qU6 assenta a estrutura organi
ca do Partido,asseguram por urn lado a partici
pa\;ao de todos os militantes na elabora\;ao da li
nha do Partiilo, a l-esponsabili:<:a\;ao dos dirigen
tes perante todo 0 Partido, a discussao franca 
e livre de opinioes, 0 direito a critica, 0 espirito 
de iniciativa ,·das organiza\;oes- e dos militantes. 
Asscguram pOI' outro lado a unidade. e a disci
plina do Partido. ·) Do Relatorio de Alvaro Cu
nhal, que prossegue mais adiante: . 

« Os debates no Partido sao indi~pensaveis. E 
indispensavel que cada membl-o do Partido de 
a sua opiniao e fa\;Ol as suas criticas» ( •.• ) « Mas 
todos os membro'S do Partido devem tambem sa
ber e-gentir que niio se ace.tara que a discussao 
se torne urn processo de desagl-egar 0 Partido. 0 
objectivo fmadamental cia discussao democnitica 
e 0 refor\;G do trabalho partidario, 0 refor~o da 
unidade de pensamento e aC\;ao de tOdD 0 Par
tido. 

A vida democnHica do Partido, a responsabi
lizlI\;iio da direc\;ao perante todo 0 Partido, har
monizam-se com outros. dais principios do cen
tralismo democratico: a submissao da minoria a 
maioria e 0 caracter obrigat6rio das re~olul(oes 
e instru \;oes dos organismos superiores para os 
inferiores. A estes principios esta ligada a neces
siclade duma rigorosa disciplim. e a proibi\;ao da 
existencia de grupos ou frac\;oes dentro do Par
tido, seja em volta de qualquer plataforma poli
tica, seja em 'volta de qualquer ou quaisquer mi-
l itantes.)) . 

POl' atentar mais de uma vez, contra estes prin
cipios; pOl' tenta'T' arrastar uma parte do Partido, 
particularmente as organiza\;oes que contI-olou, 
para posi\;oes aventureiristas contrarias a linha 
do Partido; pOl' recusar submeter-se a disciplina 
do Partido, violando grosseiramente os princi
pios do centralismo democrati co, e que Francisco 
Martins Rodrigues se transformou num rene
gado, caindo no charco dos pi ores inimigos do 
Partido e acabando pOl' ser expulso das suas 
:fileiras. 
Enqu~nto membro do Partido, de acordo com os 

principios atras expostos. a F. M. R. foram dadaSi 
todas as possibilidades e oportunidades de expor 
e defender livremente as suas ideias denuo dos 
organismos a que pertenceu, inclusive 0 Comite
Central do Partido. Ninguem pode afirmar COUl' 
verdade que alguma vez esse direito Ihe tivesse
sido coarctado ou ·diminuido. Podemos mesmo' 
afirmar hoje que 0 Partido foi demasiado toJe~ 
rante para com F.M. R., mantendo-o em organis
mos com responsabilidades de direc\;ao demasia
do tempo depois de ter manif'estado profundas di
vergencias com aspectos fundamentais da_ linh3! 
do Partido. Como se veio postel'iormente a apu;.. 
rar. F. M. R. nao defendia, como devia, a linha dO' 
Partido junto dos organismos que conh:olava fO
mentando. pelo contrario, 0 desenvolvimento
das duvidas e vacila\;oes ideol6gicas entaD ma
nifestadas por alguns militantes par si contro
lad os. 

Quando na Reuniao do C.C. em Agosto de 196:r,. 
a que assistiu e onde as s'uas ideias sectarias e
aventureiristas foram unanimemente derrota
das pelo C. Central, F.M.R. desmascaroli·se COID

pletamente. Em vez do militante comunista sim
ples e modesto que todos julgavam ser; ew. ve:r; 
de aceitar disciplinadameI;lte, como the competi.a,. 
a opiniao do C.C. submetenclo-se as suas decisOes 
de acordo com os principios que sernpre disse 
defender. F.l\LR. revelou-se urn elemento in dis
ciplinado e cego pela presun\:ao. Revelou-se um 
ambicioso politico e um aventu.eiro, rompendo
definitivamente com a disciplina do Partido e de
sertando vergonhosamente das suas fileiras. Mas 
F.M.R. nao desertou sem antes tentar arrastar 
atra5 de si os militantes do sector partidario onde 
se encontrava, tentando ass im quebrar a unidadec 
e a coesao das fileiras do Partido na base duma' 
plataforma politica aventureirista contraria a li
nha do Partido. Ao ten tar provocar uma cisao' 
nas fileiras do Partido, F.M.R. cometeu urn cri-
me contra 0 Partido sendo pOI' isso expulso jus-'
tamente das suas fileiras. 

Ao contrario do que muitos podem supor este" 
fen omeno nao representa novidade no movimen
to (:omunista. 0 processo da luta revolucionaria,. 
no seu desenvolvimento, atira constantemente:
para fora do movimento revolucionario todos as 
elementos que the sao estranhos, depoTando-o
;!ssim de todos aqueles que a ele aderiram pOI'" 
oportunismo ou aventureirismo politico ern rno-
mentos de fluxo revoiucionario. 0 Partido nao po-
de permitir nas suas fileiras to do aqueJe que aten~ 
te contra a unidade e a disciplina do Partido.· 

Atentar contra a unidade e a disciplina do
Partido pela que bra e desrespeito liilstiwatico dos; 
princi pios leninistas do centraJillmo ael3locratico
e excluir-se do pr6prio Partido • . Como afinnOl.l< ' 
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Lenine: «Recusar submeter-se a direc<;ao dos or
ganism os centrais, e recusar ser membro do Par
tido, e destruir 0 Partido. Nao e urn meio de pe r
suaQiio, e um rneio de destruic;:ao. Snbslituir a 
pen"'~iio, pel a desl! ui<;ao, e mestrar lalta de fir
meza de principios, falta de fe nos seus idea is. » «( Um passo em frent e dois passos a retaguarda l> 
-Obras Escolhidas, ed. fr., Vol. ,! pg. 470 ). 

DA DESERCAO A 

CCH!TRA 0 

P~OVOCtUitd) 

PARTiDO 

Desertando do Pat"tido quando se encon trava 
no estrallgeil-o, F.M.R. lan.;;ou -se numa actividade 
anti-parti do no meio restrito ao seu aJcance ime
diato. Reunindo a sua volta toda a Borle de ele
mentos desquaEficado5 da emigra<;ao ?olflica. in
cluindo alguns renegados e Iraidores, com eles 
fabricou varias « COiS3S» a que pos sucessiva me ll
te os pomposos ra tulos de « F:-ellte de Ac"ao Po
pulan> (FAP), « Movimento de Liberta<;iio Nacio
nal»e«Comite l\hrxista-Leninistal> (111). Apoia
do nestes ro tulos e no. sen pequeno grupo, e em 
recursos financeiros mais qne suspeitos, abriu 
fogo contra 0 Pm-tido. Editando diversa Iiteralura 
ps.eucio-revolucion;\ria, recheada de calunias con
tra 0 Padido d e mistura corn citac;;oes ma r x istas, 
come<;ou a envia-Ia para 0 pais peio correio. Ser
vindD-se abusiva e provoca toriamen te dos co
nhecimentos que obteve quando era m embro do 
Partido, endere.;;ou fI-equentes vezes docume ntos 
anti-partido para pessoas que julgava ain da liga
das ao Partido, denunciado-as assim a PIDE que, 
como se sabe, controla severamente, violan do-a, 
toda a correspondencia yin da do estrangeiro. 

Mais recentemente, pOI' indica<;oes do renega
do F.M.R., Manuel Cloro, Joao Pu lid o Va le n te 
e urn tal Epi nay. realizaram no pais um novo tra
baJho de provoca<;ao contra 0 Partido. Usando e 
abusando de novo dos conhecimentos e conta
ctos que tiveram quand o membr os do Pa,tido, 
abordara m diversas pessoas, sem quaisquer cui
dados conspirativos, tentando al icia-las para co
laborarem na ac\:ao provocatoria contra 0 Parti
do e difundindo junto ,{elas, quer verbal mente 
quer por escrito, as mais torpes calunias contra 
a linha politica do Partido e contra os dirigentes 
do Partido. Esse tal Epinay foi posteriorm ell te 
preso tendo denunciado a policia numerOsas des
sas pessoas algumas das quais foram presas. 

A ac.;;iio destes provocadores foi mesmo ao pon
to de abordarem casas onde F . M .R. sabia irem 
funciomirios do Partido que e le sup6s manterern 
discordancias com a linha politica de Partido (dis
cordfmcias que ele fomentou quando ef'a me"lhro 
do Partido) para provocar conversas de caracter 
cisionista, procurando assirn arrastar fie is mili
timtes para 0 seu lado no trabalho de provoca\:ao 
contra 0 Partido (P. Valente afirmou mesmo a urn 
camarada nosso que se resen'ava 0 dire ito de 

__ bordar ~odos os elemen tos do Partido que co-

.,",." : .i";1 

nhece). 
Estas provocadoras tenhtivas de destrui<;ih,. 

do Partiq.r) a partir de dentro que encontn.raln.. 
d um modo geral 0 mais finne repudio e conde
n a c;ao pOl' parte <los militant.es a bordados, mos
tra a que extremos de bai~eza moral e politica 
desceram estes renegados e inimigos do Partido!: 

o « revolu cionarism o» exaHado que predicam 
inspirado pelo radicalismo pequeno burgues que 
os inspira .nao encontra melhor aplica.;;ao pnitic:L 
que tentar destruir 0 Partido, transformando- s~ 
assim em reles auxiliares das for.;;as repressivas. 
fascistas na sua ac<;;ao contra 0 Partido da c1asse 
operaria., contra a principal fon:a politica anti-fas
cista. Triste destino e triste e abjecta missiio a do!!> 
re negados do movimento revolucionario 1 Isto, 
confirma plenamente a justeza do conteudo da
Circular do C.C. de Janeiro clio 1964 que publica 
a expulsao de F .M.n . do Partido quando diz na sua, 
parte final : « F.M.B. proem'a arras tar alguns cama-· 
r adas para a sua posi<;ao a nti-partido. Se 0 viesse 
a conseguir, 0 caso nao seria novo. Ao Ion go da. 
g loriosa histaria do Partido Comunista Portu"" 
gues, diversos casos se regista ram de se fo rmarem,.. 
a pretextos de d ivergencias politicas, grupelhos. 
divi sionistas. A sua Borle foi se m pre e invariavel
mente a mesma. Convertiaos em grupelhos pro '
vocat6rios anti-partido (mais ou menos prolegi
dos pela PIDE), acabaram pl'lr clesaparecer mi-
seravel e indignamente depois de faze f'em al
g uns clanos ao Partido, a luta da elasse ~peraria_ 
e das for<;as dernocra ticas portug uesas. E ~ssa <it. 
sorte de todos os renegados e traidores. E essa. 
a sor te que ( a insistir na sua ;!ot ividade anti-par
tido) espera 0 desertor F.M.R. e quaisquer pes
so as que, mal ou bern inteneionadas, eventual
mente se liguern a tal actividade.» 

ElEVAR PI ACTIVIDADE POLiTICA E IDEO-

U1GiCA DOS ORGAr\lISMOS DO PARTID O. 

Ao denunciar e desmascarar publica me nte 8 ac !ividade di., 
v ision i,sta d este grupelho de provocadores 0 Partido cham8"~ 
os organism os e miii tantes dos sectores oode a sua aq;:ao se
manifeste a travar urna luta sem quartel contra tais activida
des provocatorias e contra o s seus au~o res, em defesa da uni
dad e e coesao ideologies do Pertido- Esta luta dave travar·s-&, 
emdu as frentes: por um lado elevando a ' actividade politica> 
e ideo!6gica des organhmos e militantes do Pa rtido na base
do estudo e discussao d es materieis que exp5em a I1nha po
Iitica e ta.ctica do Partido, nomeadamente 0 Relatorio do ca
marada Alvaro Cunha!, 0 Proiecto de Eslalulos, iii pub!icado •. 
e 0 Pro jecto d3 Progrema .a publicar brevemente, assim 00-
mo es te e o utros riumeros de «0 Militante:t. Deste modo as;. 
militan tes d o Partido ficarao armadas ideo l6gicamente para. 
rechassarem as caminhos i lus6rios e aven~urejristas preconi-
zados pelo «revoluciona rismo > pp.queno .. burg~es opondo .. lhes; 
o verdadeiro caminho revolucionario definido pela lin ha GO>
Partid o. Por outr o lad o , tornando u rn a a l' itude de firmeza pe· 
ran te as menobras dos provocadores, r8cusando-lhes quais
que r contados ou c olubo rac;ao El e sclarecendo a classe ope
r ar ia, as maSift!fi populares e todos os democra~as acerc::a dos-
seus miseraveis propositos provocatorios e dos pElrigos que
tra zem os contactOl com Qlem€~tC"s cuia ncc;ao so ccnfund e:.· 
cada vez mais c om a &lC,?60 policiel. 

Defender Q unidade do Per~ido como a menins dos nossos"; 
olhos, e uma tar pfe e 'Jm deve~ d e loco 0 mililante comunista f 

J 
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o MILITANTE @ 
REFORl;EMOS O, TRABALHO DE AGITA,AO 

ENTRE AS 

I\:Ia l~ta contraapoliti<:a fm;cista. a, p~r da ac(:ao 
Bl da Impren sa c1andestma e das RadlOs do Par
tido e da F.P.E:N .. a agita<;ao indirec!aatraves de 
manifestos, tarje tas, cartazes e inscri\:oes , cons
t itui uma poderosa anna de desmascaramento 
dos crimes do reg.ime' fascista e de mobiliza<;ao 
das massas para a luta. 

El'te trabalho d.e agita<;ao tern a particularidade 
de ser uma tal"efa politica que qualquer organi
za<;ao debase pede realizar por sua pr6pria ini
ciativa. Isto .permite intervir localmente em qual
quer acontecimento de forma oportuna tom'an
do posi<;ao, esclarecendt> e inci tando as massas 
a lutar contra as arhitrariedades e crimes fascis
tas que se repetem todos os dias de Norte a SuI 
do pals. 

Pegar num peda<;o d,e ~aryao, num peda<;o de 
giz ou numa lata de tinta para fazer inscri<;oes 
nos muros ou nas ,estradas, e uma tarefa que 
qualquer COnibaterlte anti-fascista pode n'!alizar, 
hastando apenas que saiba escrever. Esta possi
hilidade pe ac<;ao contra 0 fascisUlo e frequente
men Ie esquecida por muitos comunistas e outros 
anti-fascistas, l'endo vulgar ouvir lamentarem-se 
que nao tem ta,refas e que nao sabem 0 que hao
-de fazer de litiIpara dar saida ao seu descon
tentamento e desejo de lutar. 

POI' outr~ hdo. simples organiza<;oes de base 
do Partido e unitclrias, tais como as juntas pa
tI"i6ticas, pod em criar 0 seu pr6prio aparelho de 
agita<;aocom urn pequeno copi6grafo onde po
dem reproduzir tarjetas mesmo feitas a mao. 

A agita\:ao atraves de tarjetas e de inscri<;6es 
nas pared'es, quando as indica<;oes e as palavras de 
ordem nelas contidas ~ao bern escolhidas e vao 
direitas ao assunto dando indicat;6es correctas, 
tern urn formidavel poder de mobilizat;ao junto 
das massas. POl' esta forma pode ir-se directa
mente ao encontro do sentimento das m assas, 
dando urn sentido organizado ao estado tie revoJta 
latente que exisfe nil mente de cada trabalhador, 
hbmem, mulher ou jovem, vitima da explora<;ao, 
da opressao e do arbitrio fascistas que impera no 
nosso pais h:l dezenas de an os. POl' esta forma 
pode-s~ contribuir para criar e desenvolver en
tre, as massas urn espirito revoludonario. 

E evidenteque a agitat;ao pOI' mais intensa 
que seja nao podera substituir 0 trabalho de OT

ganiza~ao indis.pensavel para levar pOI' diante 
qualquer lu ta seria. 0 trabalho de agita<;ao cons
titui, no entanto, um poderoso meio de esclare
cimento e mobilizat;ao, facilitando grandemeRte 
o trabalho de org'alliza<;ao e desencadeamento das 
lutas. 

l.'la 'llistoria dll luta ~p no~so IJ.qyO ~olltia a ti: 

.M ASSAS! 

rania fascista encon tra-se mais de urn exemplo 
de campanhas de agilac;ao vitoriosas. Basta lembrar 
a campanha na cion al que obrigou 0 governo de 
SalaZal" a cncerrar 0 Campo cIe Concentra<;zo dot 
TarrafaJ. em 1953, em q ue as inumeras jornadas 
de agit<><;ao com centcnas de milhares de mani
festos e tarjetas, assim como inscri<;6es nas pare
des, muros e el<tradas de Portugal, desempenha
ram um papel de grande impol"tancia no escIare
cimento e mob ilizac;ao cIa opiniiio publica contra 
a existencia,do maldito «Campo ria morte lenta». 

No momento politico actual , lembramos 0 exi
to da agita\:ao nos quarti- is contra a guerra coloni
al e contra as arbitrariedad es clos oficiais fascisfas 
que em muitos casos tem cond uzido a levantamen
tos de rancho e a insubord inilcoes militares. Para 
a intensificac;ao desta luta lembramos 0 poder mo
bilizador, no amhie nte de descontentartlento e
xisten te, de palavras de ord em tais como « AbaixOo 
a guerra colonial!,) ((Paz em Angola.-na Guine e 
Mo<;ambique!)), junto da massa de soldados 'mo
bilizados co,ntra a sua vontade para uma g'uerra 
impopular e injusta. " 

Na luta pela liberta~ao dos presos politi'cos e 
pela Amnistia, 0 trabalho de ag'ita<;ao tern igual·, 
mente desempenhado um importante papel nos 
exitos obtidos recentemente corn a liberta~ao dos. 
camaradas Manuel Rodrig-ues da Silva, Ivone Leu
rent;o e Maria da Piedad e: A palavra Amnistia! po
pularizada de Norte a Sui do pais como uma rei
vindicaC;ao nacional e popular atraves de nume-
r osas ac<;6es e campanhas de agitac;ao, passou ja, 
as fronteil"as clo pais e encontrou um poderoso. 
eco nas importantes ac<;6es de solidariedade in
ternaciooal para com a I uta do nosso povo~ 

Nas diver sas jornadas politicas contra 0 fascis-, 
mo salazarista tal como nas jornadas de luta dos. 
trabalhadores nos lOs de Maio de 1962-63 e 64 a. 
intensa agita<;ao entao r ealiza da desempenho,u 
urn papel de destaque no esclarecimento e mobi
liza<;ao das massas para a luta. 

o governo fascista que mantem a imprensa e' 
todos os meios de infonna~ao amorda~ados pela 
censura h:l quase qnatro deca das e reprime pela: 
violencia qualqller Iivl"e manifesta<;ao de pensa-' 
mento,repr irne tambem ferozmente 0 trabalho de, 
agitaGao clandestina. Com esse objectivo montoll! 
urn apertado aparelho repressivo particuJarmente 
nos grandes centr~s populacionais, dotando-o do&
meios mais modernos de desloca~ao e actua<;ao~ 
Isto torna cad a vez mais clificil 0 trabalho dos a
gitadores anti-fascistas, exigindo que este h"aba
lho seja objecto de estudo e, prepara<;ao euidado
sos, na~ s6 para ,iludi r as forGas repressivas e<Pm0' 

tamb~eJI) p"ri\ evi!~{ it aiHlla~aQ PQl:j;~t.<J.§, " do {r"a.-
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; l>alho de agita<;ao. . 
;( Para a constitui<;ao de brigadas de agi tac;ao, q ue 
, >nao de,yem ter m ais d e 2 a E e lementos, devem 

:ser escoJhidos os camaradas mais bem dotados, so
lbretudo se tew de act uar nos g randes ccntros su
geitos a .waior vigil i'l ncia. Devem pl-eferir-se para 
,estas tarefas cam,lradas j ovens, <I geis e corajosos, 
-os quais nao cleve m ter a sua J-es j)onsabilidade 

·.quaisquer tarefas organicas para que possam de-
dicar-se e especializar-se nesta actividade_ 

Por todas estas e outras razoes, 0 trabalho d e 
~'gita~o, tal com o o utras tarefas, deve ser or ga
nizado ~ nao deix ado a es ponta neidade. Na li lt i
majornada do l Od e ~aio fora m imaginadas a lgu
mas formas especiais de agitac;ao d e muito inte
a-esse. Citamos de ent re e las, a utilizac;ao de pe
.quenos petardos com rastilho, adaptados para 0 

o(,Ifeito, com vista a lan<;,ar a dist i'lncia, com retar
damento e em locais concor ridos. manifestos e 
targetas; a forma engenhosa de meter nos t u bos 
de escape dos automoveis estacionados mac;os de 
manifestos que sao espalhados quando os carros 
:se poem em movimen to. 

Muitas outras formaspoderao ainda ser inven
tadas e postas em pra tica e m ac <;, oes futllras. 

As inscriC;oes nas paredes enos mu r os das es
tradas feitas a nitrato de prata, a caJ misturada 
~om petroleo, saoparticularmente dificeis de a-

pagar e quando feitas em locais movimentados.e 
de form a p em visivel, constituem urn im~)Qrtan
te m eio de agita <;,ao. Cart.azes colocados e m cer
tos 10cais de passagem dos trabalhadores, pela ma
nha, e onde nao e vulgar haver vigiJiincia das for
c;as repressivas, constitulolm igualmente urn meiQ. 
de agitac;ii.o importante para estimular as luta& 
reivindicativas.Por estas e outras formas podem 
populariza r-se entre as massas palavras de ordem .' 
polit icas na iuta contra a guerra colonial, contra. 
a vida cara, contr a a repl-essao e pelo den-uba
m ento da ditadura fasci sta. 

Com 0 aglldizar da s iluac;ao politica e na pers
pectiva das novas e impor tant es jornadas poliH
cas q ue se aproximam, 0 trabalho de agita~ao, co
mo poderoso auxiliar do trabalho d e mobiliza~aQ 
e organ izac;ao da classe operaria e das massas po· 
pulares para a luta, devera merecer uma atenc;ao
cada vez mais cuidadosa per parte das organiza
c;6e6 do Partido. Os rnilitantes do Partido devem 
igllalmcnte ajudar as organizal(oes uriitarias, tais 
como as juntas patrioticas, a participaractivamen
te no traha lho de agita c;ao , desmascarando os cd
mesdo fascismo e chamando 0 povo portugues a. 
luta pelo seu derrllbamento. 

Que cede orgenizac;:ao ae,Base do Partido cria 
o seu proprio eperelho de,agit8980! 

UR.OENFE' 

:AUMENTAR AS RECEITAS DO ·'PAR.:TID.O 

[• ' nt~e as muitas difi~uld 'i d es causadas ao Par
tIdo pela r epressao ·contam-se aquelas que 

sao ocasionadas pela descida, muitas vezes ver
·tical das reeeitas, nos sectores a tingidos peIa ac
~iio polieial. F elizmen te que 0 pr estigio e influ
ienciaque goza 0 Partido, per mi te-Ihe nos mo
mentos mais dificeis r ecorrer aos camaradas, 
:simpatizantese amigos q u e, deman eira geral, 
'candoprovas du m a a lta compreensao e espirito 
de sacrificio, sabem corre sponder aos apelos do 
Partido e colma tar as brechas abertas peJa 're
pr~ssao e terror fasci s tas. 

E tarnbem nestas alturas que ' cada camaratla, 
:simpatizante ou amig-o do Par tid o compreendera 
:melher a importiincia das campa~lhas especi<iis 
.de iFeeolha d e fund os,como ados util contos'ter
TIlinada em 1963. It das reservas aCllmuladas nes
!tas <eampanhas, e das dadivas extraordimlrias que 
:tl>Q f undamental 0. Partido. cOl'Isegue enfrentar 

' ,com' exit,() a's m ais ferozes clIIDpaFlhas repr.es-

sivas e reco.mpor-se ri'tpldaJ:nente dos 'revesesi 
sofridos. 

Entretanto, e quase h:adicional que, apos es~ 
tas ofensivas policiais, depois de ser necessaria 
recorrer as reservas da caixa central , cair -se ~ln 
facil itas:oes e desleixos no que '5e refer e a reco.~ 
Iha de fundos. A luta de cada ' camarada, funci o, 
n ario ou organismo para r esolver os seus pr o. . 
'hlemas de fu ndos e em gel-al uma lu ta ardua e: 
por vezes ate dem asiado absorvente. Se nao e da 
acons elhar que os funcionarios ou organismos dQ 
Partido se d eix em dominar 'pel.a ideia de arran. 
jar fundos a pon to de esque cerem ou relegarem. 
para plano secu nda rio outntS tarefas do Par tido., 
como por exernplo, a orga niza<;,ao, tambem se 
nao pade aceitar que se caia em facilitac;oes e se
esquec;a que cada sector no sell conjunto cleve lu, 
tar para resolver os seus problemas financeiras., 

-l\:pos 0 desastre de 61,pode dizer-se, que SQ 
no. :per,iodo da carnpanha i<\osmiLcon!os a situa.,'~. 
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~ao fi naneeira foi ma,is ou menos desafogada. 0 
balanc:;o das contas relativo ao ano de 63 mostrou 
,que it exeepc:;ao da Comissao Executiva todos os 
:seetores foram defieibirios, alguns mesmo, os 
mais atingidos pel a repressao, apresentavam ele 
'Vados deficits. No ano, que aeaba de findar, pe 
Jas estimativas ja f eitas pode preve~-se que 0 pa 
-norama nao seni muito diferenle. E eerto que a 
repressao ainda nos atingiu fortemente em 64, 
=as se se analisar euidadosamente a ~ituacao em 
-eada urn doiS sedores 111:0 sent difieil co~statat-
-que a par de dificuldades ha tambem ineompre-
-e!.1\:oes. Nao -sen! dificil cons!alar que estao mui-
eto longe de esgotadas as possibilidades de reco
lher maiores somas de fLmdos, pelo menos em aI
,guns sect{)res menos toeados pela repressao. 

No entanto a ('azao porque todos os 8ectores se 
:apresentam deficitarios nao tWIls-is le apenas nas 
.dificuldades em aUlueniar as reeeitas. ma~ tam
bem muitas vezes nil faHa de cuidad~ em com
]Jrimll" certas despesas. Uma eoisa jamais se po 
.de desligar da outra. Se ha uma justa eomprecn
&0 quanta it recolha de {lindos e quasC!! certa que 
:ha tambem uma compreensao aeertada quanta it 
:neeesliidade de redu.'zir as cies-pesas, mas se ao 
1!ontnirio, nao hli uma jl.lsta preoe\lpa~ao de au
:!mentar as r ecei tas e quase cer to que fica m u ito 
pOT haixo a preOeUpaliaO de diminuili as despesas. 

Ai-nda que no momen to presente nao seja pos
iSivei exigir de cada sector a cobertura to tal das 
,guas proprias despesas, e absorutamente justo 
<exigir que 5e tnfbalhe tao rapido quan to possi
'Vel com esla perspectiva. 

Ao agravamento da crise politica que afecta 0 

regime corresponde urn crescen do r evoluciona
r io q ~le e alias vislvel de n orte a suI do pais. Es -
1a r eaIidade torna aia a dla mais favoravel a con
-cretizac:;ao de inumel'as ta r efas do Partido e por
ian to tamhem a recolha de lundos. Sendo assim 
nao se com preen de que alguns sectores mante
I1ham durante muito tempo as suas receitas esta
-eionarias, quando nao em retrocesso. 

A reeolha de fundus nao pode ser eonsiderada 
-como simples bitala, pOI: onde se po-ssa medir a 
nctividade geral de qualquer organismo, ou or
ganizac:;ao, mas nao ha duvida que a evoluc:;ao das 
receitas em cada sector aa de maneil'a geral uma 
:imagem mais ou menos real da actividade de 
-massas, de organizac:;ao, etc, de eada lim dos 
:secton' s. 

Tambem nesta qu(~stao dos fundos se tern mui
tas vezes caido em extremos, que bem entendi
.do, sao sempre incorrectos. Por vezes ha cama
radas e organismos que tudo subor dinam it reeo
] ha de funclos, e sem se darem conta isolam a 
r.ecolha de fundos do t!"abalho geral do Partido. 
E e.vidente, que 0 resultado duma tal orientac:;ao 
1ern de ser negativa. S6 pode haver uma boa re
-colha de funclos quando ha um bom trabalho de 
massas. Quando as organizac;oes nao sabem ape 
hI' para os tr abal hado res, nao sabem por em pra
tiea as mais diversas in;ciativas atraves das quais 
~ ,classe 0pcr{u"ia con:kibna para 0 seQ !'a r tido: 

para a causa da slla pr6pria emaneipac:;ao, 0 pro
blema de funclos nao pode r esolver-se de acordo 
com as necessidades do Partido. A experii::llcia 
t ern demor-strado que, por melhor que seJa a hoa 
v Olltade, por maiores que sejam os sacrificioll fe i 
tos pelo eonjunto dOB mil itantes e simpa{izall tes 
do Partido pal"a aumelltar ae receitas ape nas a 
custa das suas bolsas, esta boa vontacle e saerifi
cios nao chegarn par" eobrir as d espesas do P'::t rtido. 

A outra tenciencia, absoiutamen te oposla a es
tao e aquela que r elega para plano absoJu tam en te 
secu nc!<lrio a rceolha de fundos. Quando aS8im 
acontece, e f{ICi! verificar \ll1la a-usel1ci a quase to
tal de controle no que se rcferc ao pagamento 
da imprensa e cotiz3c;ao, sao pritticamen te ine 
xistentes a5 iniciativas de massas, quasI: se n ao 
pensa na possibilidade de faz~ r qualquer aoorda
gem, etc. Claro esta, que na !"aiz de ta is mcom
preensoes esta de mane ira geral a faeilidade d e 
recorre r aos fundD~ da Caixa Cent ral. As ineom
preensoes qu_e fe geram em volta deste pr oble-
rna devem ser energicamente eombatidas . 

Nao eshi aintla no hahito de todos os camara
das e Ol'ganizac;oes do Partido eontilll).arem a sua 
aclividade- qual'ldo pOl' qualquer m6t ivo fieam 
desligados do cOl1i!"ole I'egular. E ainda frequ en 
te encon.trarem -se camaradas e organizac;6e~ <[ue 
tendo a possibilidade de continuar a r eeol her 
fundos e a executar outras tarefas do Partido du
rante 0 tempo que estao de~ligados 0 nilo faze m, 
eontribnindo assim p~ra aumentar as d ific ulda
des tanto em fundos como outras. Proceden do 
desta maneira, estes camaradas demonst ram nao 
eompn:ender os StillS devllres de m ilitantes q ue 
ex igem 0 pagamento regular da catizac;ao es ta
belecida pelo Partido, exigem lima ac tivid ade 
maior ou menor independente de se estar ou 
nao ligado. 

Muilss des eno mal,ss verificadas ns recolha de fundos es. 
lilo tambe m Jigadas a uma deficiente comp reens~ o de impor' 
lands do popel do Parlido na Revolu ~ i'io De mo crarice e N,,
cionol e do necessidade de derer,der 0 Partido no seu con .. 
junto e ern primeirc lugar os seus quadros dirigentes. A1i6s , 
rambem neste caso ums coisa se n20 po de desJigar eta outra . 
Se as mifitantes e simpatrzantes tern uma compreenJ'\i o justa 
do papel que est~ reservado , ao Partido no levantamenro na
ciona l e n'3 revolu~ao eo seu cntusiasmo na res liza;::30 des 
tarafas ., no ajud o fin.nceira tem de ser complerame Ar;, dife
rente, daquela que existira no case de havsr umll comprtten .. 
sao deficiente acerca desta import2n~e queslae. Assim , 0 pt'o
blema de fundos, sendo em primeit'o lugar, um probleme dos 
o ig-anismos mais respons3vei£ de ca da secto r, e fl O mesmo 
tempo u m problema de lodo 0 Partido e porlanlo , pe lo con
junlo do Partido lem de ser resolvido, 

Para is propoe .. se am~ organismos re!ponsaveis que abram 
discussao sabre 0 assun~o, que tomem a3 medidas que con
s,derem meis adequad as em cada sector com vis tas a aurnen
tar 8S rece itas do Partido e (aC;om com qu e a discussao se 
alargue a todos os orgcnismes d ~ base. Que se fac;a um eSM 

to rc;o para que cada camarada e simpatizan te pague regu lar
mente a impr~nsa do Partido, ponha em dis a su a coti zac;ao 
ou conl r ibuic;ao e que estas sejam e levadas de acordo com 
as pcssibilidades de cada um . A experiencia tam bem nos 
diz que quando os trabal hadores, a tra ves das suas futas, can ·· 
seguem aumento de salaries eles se disp5em a dar ao Parti
do contribui c; 5 es ex traordinarias. 

ienhamos nos a confianc;.a necessaria' nas massas , sai ba
mos ape-Jar para a classe operaria e pod em os esta r certos 
que a curto praza ter~m?S eJevadQ $ubstancia l m ~ nta ..as re"":~ 
c_.i la s do _ParILdo. -
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