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o fj1!(J)rojecto de Programa do Partido, 

o <t( desvio de direita) e 0 sectarismo 
~j a sua reu niao de Mar\;o de 1961 , 0 Comite 
III Central do Partido , analis8ndo a situa~ao poil
tic ;} e a ori enta<;ao e actividade do Partido , con
d uit! que se tinha verificado um grave desvio de 
d ireitJ , que S2 desenvolveu a partir de 1956 e «se 
r eflecli u em d iversos aspectos da orienta(;ao d o 
Part ido , incl uind o as resolu~oes do VO Congresso 
«( reso l L1~ao ». a des vio de direita no PCP n os 
anos de 1956-1959). . 

Na mesma re uniao, 0 Comite Central consi 
derou q ue 0 d es vio de direita «influiu num sentido 
ncgati vo a elabora<;;ao do Programa do Partido» 
(aprovado no vo Congresso) e decid iu estudar 
lliterio rm ente emendas a fazer ao Program a ou a 
e \abomc;ao d um novo Program a (resolu.;ao «Sa
b re al tarar;oes ao Programa do P articio»). 

Depois de aten to trabalho polftico. 0 Comite 
C entral resoivEn , na sua rcuniao de Abril de 1964, 
«el abc rar no mais curto prazo 0 Projecto do novo 
Program a do P ar tido (que, nos termos do ~.rt. 12 
d os E5tat utos e m vigor, deve ser aprovad{) pelo 
con g resso do Par tido) e pa·lo a discussao em todo 
o Part ido» . 

Esta r esoiu<;ao roi agora cumprida na reuniao do 
Co mite Ce n tra l de Janeiro do ann corrente . 

l' 
o de svio de direita nos anos de 195~j· 59 teve 

como ideia cer.tral a da «soluc;;ao pacifica do pro
bl ema politico p ortugueS», resul tando da «desagre 
ga<;ao cr esee nte » e «irreversfvel» da ditadura fa s cis ~ 
la. A pe rspectiva que se aprese n tava para a luta do 
P art ido e d as forc;as d emocniticas en: , nao 0 assalto 
20 poder, mas 4:apressan au " aceler ar» essa desa
g-regaGao, eujo processo objectivo, semi-automMico, 
foi imp lieitam en te conside rado 0 fundam en tal. 
Aceitando esque rna tical1)ente lIma infiuencia ime
diala e de cisi va na po\itica p ortuguesa da' nova 
eorre!a.;ao de for~as mundial. esquecenoo a n atu
reza e menosprezando a for\;a do Esiado fascist!, 

tomando os desejos por realidade , tal concep\:ao 
eonduziu a ilusoes legalistas e go lpistas. Chego u 
a apresentar-se a p ossibilidade dum tri unfo l1u mas 
«elei~oes» salazaristas , mesmo sem que 0 l1lovi 
menlo popular tivesse anteriormente impasto 
allera\;oes rad icais no processo «eleitoral". A essa 
ilusao, be m como a esperanr;a dum golpe m il itar 
de dissidentes do regime, subord inaram-se impor
tantes aspectos da orienta<;ao e da actividade do 
PartiGo. 
·,<Aereditando·se mais na q lle da GO fascismo 

como r eslIltado da sua desagrega~ao interna e 
dum eonsequente gol pe dos dissidentes que na 
to m a d a do po d e r peJas fon;;as democniticas 
deixou de in~istir-se no object ivo de lev a ao 
pod e r urn Ooverno Provisorio ', com a m issao 
fundamental de ins!aurar a liberdade politica e 
eonvocar elei:;oes livres, deixou de colocar-se a 
n eeessidade da participa~ao comunista em tal 
governo, e paSS:Ji-am a repetir-se declara~5es de 
apoio n qualguer gove rno de transiGao (m eslllo a 
uma ditadui'a militar ) que, ataslando Salazar 
ins ta urasse as liberdades democra! icas. C om tal 
politica, tendia·se a eol ocar 0 Partido e a classe 
ope raria nu ma posit,;ao de espectati va e na esteira 
de iniciativas eventuais da media burguesia eon
luiada co m sectores monopolistns, ou se ja de 
elementos conservadores e dissidentes do regim e. 

Em vez de ta mar a inieiaiiva e a dire c ~iio 
ofectiva dum mo vimen i'o unitario an ti· fas cis t" . 
traduzindo no pla no Dol;'l ico a alian<;a d as classes 
in tereSSld as 110 d er rubame nto do -go vern o d os 
monopo lios e dos la /ifund iarios, 0 Part ido tomava 
como di re c~ao fund amenta l da sua acc;iio polftica 
desligar do governo elementos que ainda 0 apoia
vam, a fim de impulsio nar a desagref!a~ao co m ple t:1. 
do r egime. Subestimou·se a importancia da un i
dade das fon; as anti · fa scistas baseada na aiian c;a 
do proietar iado co m 0 eampesinato e na luta da 
classe opcrar ia e d as m assas la.boriosas. a Partido 
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isoIou- se dos mais importantes sectores anti
-fascistas e deixou que em larga medida a inicia
tiva da ac~ao politica p~,ssasse para a burguesia 
liberal e os conservadores. 

A preocupac;ao de nao assustar os dissiden!es 
e os golpistas e de facililar a «soluc;ao pacifica» 
sacrificaram-se irnportantes aspectos da lu ta de 
dasses e d a ac(,;ao independente do Partido do 
proletariado: Chegou a defender-se 0 abranda 
mento da luta da classe operaria contra os seus 
exploradores cia burguesia nao-monopoJista; uma 
polftica de concilia<;ao com os iacaios do patronato 
instal ados nas direq;oes dos sindicatos fascistas; 0 
afrouxamento dos «ataques frontais» 11 Assem bleia 
Nacional , 11 Lrg'iao, 11 UnHio Nacio nal, e a sua 
substitlli<;ao pelo ataque aos sens elementos f!!ais 
reacciomirios - 0 que mostrava por urn lado e 
gerava por outro a faIta de consciencia da natu
reza do Estado fascista , como 0 instrumento da 
dominac;ao ierrorista do povo pelos monop6iios e 
lalifundiarios . 

Subestimou-5e 0 papel decisivo da organiza~ao . 
Desenvolveu-se 0 culto da espontaneidade. Em 
diversos momentos colocou-se a ac<;ao do Partido 
a reboque da burguesia liberal e dos dissidentes 
do regime, conferindo-lhes de Jacto a hegemonia 
do movimento anti-fascista. Todos estes aspectos 
da actividade sign ificaram a abdica~ao , objectiva
mente considerada, do papel delerminante que 0 

Par tido, a classe operaria e as massas populares 
podem e devem desempenhar para 0 derrubamento 
da ditadura fascista . 

No que respeita 11 organizaGao do traba lho de 
direcc;ao e aos princfpios organicos do Partido , 0 
desvio de direita man ifestou -se numa tendencia 
anarco -liberal, que influiu toda a vida interna do 
Partido. A pietexto da necessidade de «democra
cia» e «alltonomia», afrouxou· se 0 contiCle e a 
disciplina, defendeu-se 0 «igualitarismo» e 0 

«nivelamento» ar tificial de competencia, responsa
bilidade, con fi an<;a e ptestfgio. Instaloll-se no 
trabalho de direcc;ao 0 li beralismo em questoes de 
quadros e no trabal ho ,conspirat ivo . Minou-se a 
auloridade dos organismos e milihntes mais 
responsaveis. Admi!ip-se" ~ ,Juga ~o copjrole .e a 
sobreposit;;ao das 9,pihioes pessoais as do ,cojecllvo. 
Combateu-se o rc;entra lism o da direcc;ao poiitica e 

.defendeu·se p ;,direito da co nstitui~ao dentro do 
Partido de correntes minoritarias. 

A severa crftica e auto· critica a que em 1961 0 
ComHe Central subrne teu 0 desvio de direita nos 
anos de 1956-59, foi acolhid a com entusiasmo por 
to do 0 Partido que ha mUlto sentia que a orie nta
<;ao seguida n~o era correcta. Pede dizer· se : nem 
uma voz se levantou em d-efesa de «solu\;ao 
pacifica». ,/\ analise da natureza do Estado fascista 
como instrume nto d a dorninac;ao terrorista do 
povo pelos m onopolios (associ ados ao imperia-

!ismo estrangeiro) e pelos latifundifirios, a d efini 
cao do levantamento nacional, a in surrei c;ao 
i)opular, como via pai'a 0 derrubarnento da dita
dura fascista, e como cu!minac;ao da 111 ta pop ular 
de massas, foi igualmente acolhida corn en!usiasmo 
por tad a 0 Partido. 0 oportunisrno de direi ta 
sofreu uma derrota c1amorosa. 

2 
As concep~6e3 opor tunistas de direita que se 

geraram no Partido nos an05 1956-59 influenc ia
ram a elaborac;ao do Program a do Partido que 
veio a ser aprovado em i 957 . 

A ideia cen tral do Program a e a da soll1 <;ao 
do problema politi co portugues pOl' meio;; pad
ficos, sem necessidarle de luta armada . E certo, 
que, de passagem, se diz que a luta de massas 
«prepara tam bern as lTIassas pop~lares para 
responder a violencia corn a vi olencJa, se apesar 
de todos os seus e sfor~os pela solu<;ao pacif ic a do 
problema politico naciorial, b governo de Salaz.ar 
persiste criminosamente ern sufocar pelo terrons
mo as aspira<;oes do povo po rtugues eviden cidacs 
nas suas I utas e manifesta<;oes de massas de cank
ter pacifico. Mas a concepc;ao p redominante, a que 
se subordinaram aspectos politicos e tacii cos 
fundam entais, e a da «solu c;ao pacifica». Essa 
concept;;ao aparece desenvolvida no pr imeiro 
capitulo, e-Ihe consagrado 0 quarto e nel a se 
insiste no sexto e ultimo capitulo. 

o processo de desagrega<;ao do regime como 
factor €lecisivo da queda da ditadllra por acC;ao de 
dissidentes, a desistencia do assalto ao poder pelas 
fon; as democraticas, estao im plicitas em m ui tas 
disposic;oes do Programa. 0 Program a pa rece 
dirigir-se ma is a «bl1rgl1esia nac ional» qu e as 
massas populares. Mais que urn insirum ento po
litico para orientar a cl asse operaria e 0 po vo na 
sua luta contra 0 fa'ic ismo, mostrando-i he as 
objectivos e as perspectivas revol uciona rias , 0 
programa visava de certa forma «iranquil iz8 r» a 
burguesia nacio nal , era como que urn apelo 
11 «burguesia nacionai» para que se col ocasse 
contra Salazar, seunisse 11 classe operaria e aos 
comunistas e procurasse uma solllc;ao paci fica. 

,A posiC;ao expressa acerca do governo que 
cteyeria suceder ao governo de Salazar e ilucida
tiva., .O Program a aprovado em 1957 afirma que 
urn governo democratico de Unidade Nacional 
com a represents.<;;ao de todas as correntes da 
O posic;ao, ao qual cabe restabelecer as liberdades 
dem ocniti cas e realizar e!eic;6es livres, 56 e possi
ve l de pois do afastamento do go verno da m aioria 
op ressora. Mas nao co10ca a subida ao poder de 
urn ta l governo com 0 objectiv~ da luta do 
P artido . Passivamente Iimita-se a considerar 
.: importante» a fo rmac;ao de um tal go verno. 
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o fundamental e a declara~ao d o Par tido de ;mpunha nao 
«apoiar» condicionalmente urn g o v e rn 0 de elaborar tim novo Programa. 

de pormenor, mas 

)1omens honrados que substitllindo a camar ilha 
salazarista no peder, se proponha restabelecer as 
liberda des fund amenta is, reconhecer aos particlos 
politicos plena li berdade de agitac;ao eleitoral e 
respe ita-r a voz do povo atraves d·e elei:;6es 
livres» . 

Tal po.sic;ao eorrespondia a confiar a «burguesia 
nacional:> a tarera de por termo it ditadura fas 
dsta, ~sp erar 0 golpe de Estado, a remodelac;ao 
mi nisterial ou a iiberalizac;ao do regime, abdicar 
objec!ivamente, do papel determinante do Partido 
e da cl asse operaria na revpluc;ao demoeni.tica, 
coloea r 0 Partido numa posiC;iio de seguidismo. 

o objectivo de tranquilizar a «burguesia na
d onal» e os dissidentes do regime ace rca do 
Partido Comunista, aparecena forma ocmoderada" 
e «compreensiva» como se considera a acC;ao da 
burguesia 'e 0 aparelho do Estado fascis ta e em 
var ios dos objectivos programaticos . 

falando-se do atraso da industria e da agricu l
tura, sublinha-se que isso se da (maO por falta de 
inici ativa da burguesia nacional:. . E coloca-se 
como objectivo da revoluC;ao a «li.berdade de 
inici ativa para todos os industriais e «pera 0 

ccmercic» sem se por sequer a limitac;ao do respei-
to pe10s interesses nacionais e populares. . 

f ala ndo· se da cria~ao das Corporac;oes di"~·se 
que visa ria (entre outras coisas) «reduzir 0 papel 
q ue os Sindicatos Nacionais, Casas do Povo e 
Casas dos Pescadores ( . . . ) representam na defesa 
des interesses dos seus associ ados». fa lando-se 
da polftica de guerra do governo de Salazar e do 
seu enfeudamento aos Estados Unidos , coloeam·se 
de certa forma no mesmo plano os im perialistas e 
o cllmpo sbcialista ao defender· se, como (m ica 
p05!<;ao jl'sta, a «neutralidade em rela~ao aQs 
bloeos em preEen~a)}. E, nas medidas programa
tica s, nao se col oea a safda da NATO, mas apenas 
a «entrega ",0 eomando militar portugues da base 
mil itar das Lajes e saida dos comandos e oficiais 
americanos e ingleses e outros das unidades 
mil itares nacionais.» 

o de svio de direita influenciou assim grave
rr.ente a elaborac;ao do P.rograma . do Partido 
aprovado em 1957. Analisando detidamente a 
situac;ao economi ca e polftica nacional , 0 Comite 
Centra l considerou tambem que 0 PrograJ,lla 
aprovado em 1957, nao define com precisao a fa,se 
actual da revolll';ao, nem os se us objectiv~s po
Wicos fundamentais , nem a perspectiva do 
socialismo e do comunismo. Estudand o a necessi
dade de alterar eu su bstituir 0 Program a em vigor, 
o Comite Central chego u a conclusao de que, se 

3 

A crftica ao desvio de direita nos anOs de 
1956-59 foi acompanhada por impor tantes corree
~6es da orientac;ao politiea e tactica do Partido. 
A declarac;ao do Comite Central de MarC;\3 de 
1961 sobre «A via para 0 derrubamento da 
ditadura fascista e para a conquist<l cia liberdade 
polftica», apresenta~a uma nova perspectiva para 
a acr;ao revolucionaria do Par tido. 

Caracterizando 0 governo fascista de Salazar 
como 0 governo dos monopolios (associados ao 
capita l estrangeiro) e dos !atifundiarios, mostrando 
como gra<;;as it politica fascista se acentua 0 
antagonism o en tre as classes governantes e as 
restantes classes da populac;ao, concluia-se pe la 
existencia de eondic;5es objectivas favoraveis pa ra 
a formaC;;ao duma am pIa frente nacional contra a 
ditadura fascista, na qual as alianc;as da classe 
opera ria com 0 campesinato e com os povos das 
colonias portugues3s tem decisiva imporUlncia. 0-
C. C. sublinho u a necessidade de nao poupar 
esforc;os para a constituic;;ao efec!iva de ta l frentc . 

Consic1erando a ausencia de liberdades. a 
repressao implac:ivel contra 0 povo trabalhador 
e as forc;as dem5Cl·:\,ti cas, a existencia dum Estado 
cenlralizado e militarisla , com urn poderoso e 
bem organizado aparelho repressi v~; e a determi
nac;ao da ea;;;arilha fascisla de abafar com a forc;a 
e 0 terror a luta por um regime democratica, 
concluia· se por apresentar como via para a 
derrubamento oa ditadura fascista 0 levantamento 
nacional arm ado. 

Desde logo 0 C. C. insistiu na necessidade de 
se lutar contra as concepc;6es legalistas, assim co
mo contra as concepc;5es golpistas, anarquis
tas e terroris tas. Insistiu na necessidade de 
associar .. j.uslamente as form as legais, semi-Iegais e 
ilegais de acc;iio e organizac;iio ede desenvolver 
a acc;ao de m3ssas para fazer frente a politica 
fascisia , para defender os interesses imediatos 
das classes trabalhadoras e paraabrir caminho 
para 0 levantamento nacional anti-fascista. 

No que respeita ao Partido, foi dada nova in'l
portancia .ao esfon;o da organiza~ao, da unidade 
e c1a discipli na. 

A correCC;ao do desvio de di reita permihu 
rapidos e importantes sucessos. Sob a direccao do 
Partido, as lutas de massas amDliarani-se e 
atingiram elevado nive!. As manifestaC;6es quando 
da burla eleitoral de 1961, as sucessivas manifes
ta\;6es de rna da primeira metade de 1962, as 
jornadas do l.0 de Maio, as greves dos assalaria
dos rurais do suI, as lu tas dos estudan t e s, 
as ' ac~6es de res is ten cia do s mil ita r es 
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conlra a guerra colon ial , constituiram granr.!iosas 0 facto de 0 Partido nao ter de mo menta um 
ac(;c es de que 0 Partido justamente se orgulha. progrctma que correspo nda a situa~ao politica 
Elas evidenciaram 0 papel de vanguarda do p ro - existente e a orientac;ao politica e tlidica adoptada, 
letariado e do seu Partido no movi mento nacional dificulta gravemente 0 estabelecimento da unidade 
anti-fascista. 

ideologica e de acc;ao do Partido. 
A analise das grandes lutas, de massas confirl11a 

a impo rtancia decisiva do trabalho de organizac;ao , 
os perigos de se . confiar na eseontaneid~de: a 
necessidade duma Justa coordena~ao do traba:no 
legal e do trabalho clandestino , 0 pap el das 
pequenas lutas na cria<;ao decondi<;6es para 
grandes. Estas gran~e~ ~atalhas contra il: dit~dura 
confirmaram as possibilIdades de moblllzac;ao de 
iargas massas populares e que as lutas de massas 
sao 0 cam inho para a cria~ao de condic;6es para a 
batalha final pela democracia . 

No que respeita a unidade das forc;as anti 
-fascistas grac;as , em parte decisiva , a 3c<;ao e 
iniciativas do Partido constituiu-se a frente 
Patriotica de Libertac;ao Nacional (f. P . L. N.) que 
se tern vindo a refon;ar em todos os aspectos da 
sua actividade e cuia lILa Conferencia realizada 
em Outubro fo i uma nova demonstra<;ao de 
vitali dade e de forta politi ca . Com 0 afasta mento 
do rreneral Delgado, a f .P.L.N. saiu nltidamente 
refo~c;ada . A nipida e decis iva el iminac;ao da 
tentativa para implantar a f.P.LN. l1letod o~ dita
toriai s de dire C'c;ao e de r-6r na f . P. L. N ., os s ~u s 
meios de trabalho e os seus recursos ao servI<;o 
de meres interesses e ambic;6es pessoais, foi 
acomDanhada do reforr,;o da un idade dos va.rios 
secto;es participantes na f.P .L.N. e duma serie 
de medidas praticas que se traduzirao, num prazo 
relativamen te curto, numa importante intensifica
r,ao de toda a sua actividade. A constitui~ao e 
progresso da f.P.L.N., que representa ja urn papel 
de relevo no movil11ento contra a ditadura, mo.tra 
a correc<;ao da politica unitaria do Partido e a 
necessidade de prosseguir incansaveimen te pelo 
mesmo· caminho. 

No dominio da organizar;ao partidaria , verifi
caram-se importantes progress os nos anos de 
1961·63, que 56 as ofensivas repetidas do aparelho 
de repressao fascista conseguiratll temporari ame n
ie suster. Sucessos nas lutas de tllassas e ha ac<;ao 
politica g.eral do Partido estao estreitamcnte liga
dos aos rapidos progrcssos da organizac,;ao parti 
daria Hesse periodo. fazer frertte a repressao fas 
cista; colma tar as brechas, consolidar posic;oes e 
prosseguir pertinazmente 0 refor~o organico do 
Partido, e essencial para 0 progresso geral do 
movimento anti-fascista. 

Apesar porem dos sllce§§bs alca nc,; ados lem-se 
manifestado }lesita~oes e duvidas de natureza 
politica que entravam 0 desel1,Yolvimcnto da ac~ao 
par!idaria , para 0 qual e essen cia I uma forte 
nnidade de pensamento e ac<;ao. 

Pondo a discllssao no Partido 0 projecto de 
llOVO Programa, 0 ComM C~niral tern t&mbem em 
vista corrigir urgentemente esta situac;iio . 

A correcc;ao do desvio de direita nito significa 
que as tend encias oportunistas de direita ten ham 
sido totalme n!e estirpadas no Partido. Elas mani
festal11-s~ ainda por formas diversas em certas 
ilusoes legalistas, na sobreva loriza<;ao do pape!, 
das correntes e dirigentes da <!burguesia Jiberal» , 
na subestimac;ao, de facto, do papel do Partido e 
da classe oper2.ria no movimento na cional anti
· fascista, na falta de in icia tiva e de decisao na 
condu :;ao de lutas de l11 assas. A luta contra as 
tendencias oportunistas de direita tern de prosse
guir, ate porque. basta que afrouxe essa luta, para: 
que elas renasc,;am das proprias cinzas. 

Entretan to, ao contrario do sucedido nos anos 
de 1956-59,0 desvio mais grave que se tem mani 
fesrad o nos illtimos 3 a nos nas fileiras do Partido 
e 11m desvio sectario e esquerdista. 

Do papel determinante do proletariacio r. a luta 
contta a ditadura e do fact o de ser 0 Partido 
Comunista 0 unico verdadeiro Partido flnti·fascista 
existeh te com uma organizac;ao e uma inrlu encia 
naciol1a is, dedllzem alguns que 0 objectivo do 
Partido deve ser 0 derrubamento da ditadura 
fascista e a instaura~ao imediatl da ditaclur a do 
proletariado e dum regime socialista. Considtra m 
a politi ca de unidade anti-fascista como uma cap i
tulac;ao perante a burguesia e co m a eh trega a esta 
d i rec~ao da luta contra a ditadu ra. Consideral11 
que a utilizac;ao das fo tmas lega ls e semi · legais de 
actividade e de organizac;:ao esta ultrapassada e a 
insistencia nela e puxar para tnls 0 movi mento . 
Consideram qu e estao, · ja ha anas, maduras as 
condj~6es para a insurreic;ao e que so ac;;oes 
viol entas de pequenos grupos de caracte r terro
risla, em que se deveri am concentrar os esfon;;os 
do Partido, poderao desencadea r 0 processo 
in :;urreccional. 

Tais concepc;oes, se fossem aplicadas, is·olaria m 
o P ar tido da clas~e operaria, das mass as popvlares 
e dos Qutros sectores anti·fa£cisras, conduziria m 
o Partido ao isolamento e lanc;ariam a vanguarda 
sozinha ern com bates prematufos e precipitados. 
Transformariam 0 Partido nurn agrupame nio 
sectario de tipo anarqu ista que seria rapidamente 
destro;;;ado pela ac~ao repressiva do inimigo. 
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Em diversos aspectos, em diversos secfo!"es e 
em diversas ocasi6es (que se manifestam por 
formas diversas e em graus diversos) estas COIl

cep~6es esquerdisias, sectarias e aventureirisias 
tem prejudicado e entravado nos u!timos anos a 
desenvo lvimento da actividade do Partida, desig
nadame .te no oue respeita as lutas de massas. U 
estudo atento das jornadas do 1.0 de Maio de 1964 
leva a conclusao que concepr;;oes esquerdistas, em 
que se deixaram e nta~ arraslar alguns organismos 
respons:iveis do Partido. as ideias de «ace:}G 
direda» de pequenos grupos sobrepondo-s(; it 
ideia da mobilizat;ao para a luta de cellienas de 
mil hares de trabalhadores, limitaram gravemente 
nessa data as Jntas populares e facilitaram os 
graves golpes entao infligiclos pelo aparelho 
pollclal it organiza~ao parti dari a. Duma maneira 
geral, 0 desenvolvimento das lutas reivindicativ3s 
e da acc;;ao politica, 0 fortale cimento da unidade 
cla classe open\ r ia da ef.:,ctiva aliant;a com 0 

campesinato e da unidacle anti-fascista, tern side 
afectados pm" tais concepc;;6es. 

Tambem no que respeita ao trabalho de orga
nizac;ao se s·entem os efeitos nocivos d3.s CGtlCep
c;i5es esquerdistas, sectarias e aventureiristas. Nao 
podem dar importiincia devida ao trab:ilho de 
organizac;ao, ol'l~'anismos e camaradas que con5i
deram «ultrapassadas» as Ill/as re ivindicativas e 0 
aproveitamento das possibilidades legais e semi
.legais de actividade e de organizaG3.o e julgam 
que 0 que se imp6e para acele,ar 0 processo 
revolucionario sao «acc;6es directas» realizadas 
par pequenos grupos de homens alldaciosos. Das 
concep~6es esquerdistas resuita 0 enfraquecimento 
das liga(;6es do Partido com a classe ope~aria e 
RS massas trabalhadcras, a debilidade no recrub
mento de qaadros opera~ios e camponeses educa
dos na luta de Eil3ssas e profundamente ligados 
a est2;s. 

As concep\;oes esqut'rdistas reflectem, nas fi!ei 
ras do Partido, as infll\cncias do radicalism0 
peq~leno- bnrgues , do desespero l da 1111pacienci3 e 
da fal ta de maturidade polftica da pequena bur
guesia. De facto, as mesmas concep~i5es po:km 
encontrar-se em alguns sectores ela peQl1ena bur
guesia radical. 

f ora do Partido, as tendi"ncias esql1erdis("s 
ana!'quizantes e aventureirista tern presenlemente 
11 sua expl'essao mais acabada na acr;;1io dum 
pequeno grupelho de pequeno-burgl1eses , que 
ora se intilubm «frente de Acc;ao Popular», ora 
~marxistas"lenil1ista~ ;t ,e COllcen tram os sellS esfor
ps na lula contra 0 Partido Comun:sta e a Sl!a 

Direc.;ao , utilizando sem escrltpulos tudo ql'anlo 
Ihes pare<;a poder serv ir para enrl'aquecer 0 

Partido , para dividir a classe ope!'aria, para difi
cultar a unidade anti-fascista . fracassado 0 ~eu 

lSaO e a des3grcga<;ao as 
fileiras do P;:;rtido, entra!!1 cada vez mais aberl:!
nlente 111 jnven~a(), n03 1!13ult03, e n3.S c31{1~!la~ t 
l'ea[:zando verdadeiras ac<;5es provocltorias. 

o fenomeno nao e novo na gloriosa histor}a 
do Partido Corr:unista Portl;gneS. Tal como em 
casos anieriores, tamhem 0 novo grupelha, por 
mUlto que fale em re'Jolu<;8:o, rerminara ver[;·o
n!wsamente a sua carreira no meio do desprezo 
gera1. 

As tendencias e as cksvics eSCluerdistas lei;) 
beneficiado do fac to do P;liliao nao tcr de 
momento um Program a qUe corresponda a StU 
orienta~ao politica co Lictica. A aprcva<;ao dum 
novo Pro~Tam sera tamb em unH importan te 
contribuie;<lo para a lula contra tais tendencias e
desvios . 

A necessidade de int rodn~::o de profundas 
emendas ao Program} aprovado em 19:'>7 on a 
e!aborac;ao dum novo Program a rai decidida em 
1961, ptda enfluenci~. que 0 desvia de direita havia 
lido na e\nbora~ao do Prcgrama de 1957. lvbs 
actual mente, a aprova~ao desse documento basico 
do Partido representara, nao apenas um goipe 
no oportun isrno de direita , como princi palment'3 
um g-olpe 110 ~ectarismo , no esquerdismo, e no 
aventureirismo, que constituem hoje 0 perigo 
principal. 

A elabora\:ao do projecto do novo Programa 
assentou nurna anaEse cuic1ada da realid,lc1e par .. 
tugliesa e da actu1! conjllntllra internrJcional , 
inspira a nos principios do marxismo-leninismo· 
o Comite Central esta certo de que a sua amp!::! 
discussao em todo 0 Partide, permitira , nao 56 
com bater e derrotar novas manifestat;oes oportu
nistascle direita, como comblter e d~rrotar a 
tendencias sectarias e esq uerdistas. 

A discllssao e a aprovac;iio do novo Programa 
do Partido sera nma contribuic;ao decisiva para 0 
refon;o ideol6gico do Partido e para 0 estabeleci 
mento da unidad de pensamen to e de acc;1io de 
todas as o;-ganizac.;6es e miIitan tes do Partido. 

DiscuLdo e aprovadn 0 proj~cto-· diz 0 
Comunicado do Com ite Central de Jandro de 
1965, - 0 Program a de; Partido Comunista Porht· 
i;;~es sera UID dOCLl!l1ento bdsico, de ilnportancia 
decisiva para toda a acti vidade do Partido e para 
a Inta da classe operaria, das ma~s3.S trab.::lhadoras 
e do [Jovo em g;r81. Eie sed. (l gLiia da iuta paL'. 
o derrllbame nto cb fascismo e pan a realin<;:lCl 
ds r~vol:.:~ao democralica e nac:onal. Sob a bn
deira do P~rtLio Comt~nista Portl:gLl~s, g~1i3dcs 

e insplnld!Js pelo seu Prcgrai112, a classe operaria 
e as n13s~as trabalhadoi"aS lutarao e 2vanc;ar50 
pa;-a a conquista da liberdade, da democrada , da 
indepeuriencia nacionai , da paz, do sociali '3mo». 
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CONTRA A REPRESSAO NA UNIVERSIDADE 
hlo decorrtr dos {iltimos anos a juventude estu -
1.'lJ dan til destacou-Fe pela sua combatividacie na 
luta pelos seus direitos e man ife sto u-se mais de 
uma vez ao lad o da classe cpen\ria e do !Jovo 
portugues na luta contra a tirania fascista. tsta 
na memoria de todos a prolongada greve acade
mica de 1962 no decorrer da qual se registaram 
violentos choques com as fon;as repressivas, a lula 
a volta da comemorac;ao do Dia do E tt.:dante em 
1964, durante a qual se registaram importantes 
manifestac;oes nas TUas de Lisboo , a participac;ao 
act iva de muitos jovens estudantes ao lado dos 
trabalhadores na prepara~ao do 1.0 rie Maio de 
1964, durante a qual foi preso e ferido a t i roo 
estudante Saldanha Sanches, assim como nume
rosas iniciativas universitarias de caracter progres 
sivo promovidas pelas Associa~oes dos Estudantes. 

A iuventude estu tiantil revelou-se assim, ao 
lado das mass as populares, um aguerrido destaca
mento anti-fascista na luta do nos so povo contra 
a politica de opressao e guerra do governo de 
Salazar. Este papel da juventude foi assinalado 
com raiva pe lo ministro da Edl1cac;ao , G a\vao 
Te les, no seu discl1rso de 9 de Novem bro ultimo 
ao atacar as Associat;oes dos Estudantes (AA. EE.) 
e ao refutar 0 direito dos estudantes a associarem
-se jivremenle e a organizarem a comemora~ao do 
Dia do Estudante . Porem, numa coisa,todos estarao 
de acordo com 0 scnhor ministro. E quando ele 
afirma que «nunca a juventude portuguesa se 
mostroll insensfvel as grandes causas e aos nobres 
ideais». So que essa causa nao podera ser nunca 
a ca usa perdida do regime nem 0 ideal , 0 ideal 
do fascismo! 

Por tambem 0 compreender assim, ainda que 0 
nao confesse pllblicamente, e que 0 governo, apos 
o discurso do ministro, la nc;ou as matilhas da Pi D E 
contra a U niversidade, procurando decapitar 0 
movimento democratico estudantil no Umiar dum 
ana e ,segu ndo Salazar, sera «crucial» para 0 regime 
fascista, ao aproximar-se 0 Dia do Estudante , a 
lornada do l.0 de Maio de 1965 e as elti~6es para 
de pu tados, ao mesmo tempo que se agravam de 
dia para dia as dificuldades do regime com 0 
alargamento da guerra colonial. ficam ainda mai s 
claros os propositos do governo se se ver ificar a 
eoincidencia da of ens iva Dolicial contra a Univer ·· 
sidade com a cria~ao dum Subsecrehirio da Juven 
tude e Desportos eo anuncio da proxima renova
t;aO organica da decrepita e desacreditada «Moci
dade POit uguesa", t udo com vistas a um mais 
felTeo con trole governamental as adivida des 
e studantis. Is to apesar de 0 m inistro afirmar nesse 
meSl110 discurso q ue 0 «Eslado portugues nao 
prelende arvorar-se em edueador totaIitario, e m 

orientader unico e integral da mocidade, a quem 
im p usesse urn credo politico, a sel11eihanGado que 
fizeram e fazem ou tros Estados.» Quando a verd ade 
e que, como todos sabem, 0 regime salazaris ta nao 
tern desde sempre tentado outra coisa senao isso 
mesmo. Demonstra· 0 a cria~iio e existencia da 
«Mocidade Portuguesa» , decalcada do mOd elo 
fascista italiano dos tempes de Mussoline; revelam 
-no as sucessivas ofensivas do governo com base 
em de eretos anti-associativos e anti-aeademicos e 
a p ropria of ens iva policial desencadeada contra 
os estudantes e as !was Associac;oes, an tes mesmo 
de ter secado a tinta corn que 0 min is tro havi a 
escrito aquelas palavras. 

A REACl;AO DOS ESrUDANTES 
Porem, ao contrario do que 0 governo espe ra

va, a massa estudantil nao se deixo u in tirn idar 
com a t;epressao fasc ista. Nao cruzou os brac;os 
nem ficOll inactiva . Compreendendo jLlstam ente 
que se tratava duma of ens iva centra toda a U ni
versidade , a massa estudan ti l, num raro exe mplo 
de l1nidade e combatividade, lan<;on-se cerajosa
mente na luta em defesa dos estudaates presos e 
contra a repressao fascista. NeIll as sucessi va s 
"notas ofici6sas» nel11 os discursos dos minist ros , 
nem as pro\ioca~oes e atentados dos grnpos de 
bandoieiros das organiza<;oes fasds tas dentro da 
U niversidade, mais ou menos as orde ns de re itor
-policia PaulQ Cunha, nem as vi olenci as das 
brigadas de ch oque da PSP e da PIDE, tentando 
desfazer as snas reunioes e manifestac;oes, nada 
disto fez reellar a massa estudantil nos seus pro
testos con tra as pr i£ oes e as to r t u r a s de q ue 
foram vftimas varias dezenas dos sens desta
cados dirigentes acaaemicos. 

Ate principios de fevereiro , utiiizando de forma _ 
inteligente tod as as possibilidades de luta ao seu 
alcance, os estudan tes tin ham levado a cabo, en tre 
outras , as seguintes ac,,6es massivas: No dia 10 de 
Dezembro, apos a prime ira vaga de prisoes, 
realizaram u ma arnpla reun iao na Univers idade, 
cOl1centrando-se a seguir 110 Tribunal Plenario da 
Boa-Hora ,onde se manifestaram, exigindo a licer
ta<;ao do colega S. Sanches que ali ia ser jLlig-ado, 
o que conseguiram. Seguidal11ente promoveram 
uma mallifestac;ao nas ruas de Lisboa reclamando 
a libertac;ao de todos os estudantes presos e nesse 
mesmo dia organizaram na cantina da Universi 
dade uma homenagem ao col ega libertado nesse 
dia. No dia 21 de Janeiro, apos a segunda vaga 
de pris6es na Un iversidade enos Licelts, houve 
urna reacr,;ao imediata por parte dos e5tudantes. 
Promoveram ern todas as Eseoi as reun ioes gerais 

Reprodução 
não autorizada. 

Documento 
com restrições 

de uso. 
SOLICITE 

AUTORIZAÇÃO 
DE 

UTILIZAÇÃO 



o MILITANTE 7 

da ntes}, as AA. EE. e as comis,soes de apoio lem 
publi,cado nas Escolas as mais variados jorna i;J, 
b:) letins ii:form[>tivos e cOIT!llnica :los , quer legais 
quer semi·leg-ais , os quais tern tido u m a i:Dpo r 
tante ac~iia mobil:z:ldora e organizadora 111 lutjt 
contra a repressao na Universidade. 

SOLIDARIEDADE 

COM A lUTA ESTUDANnL 

de alu nos, patrocinadas pclas co misso9s locais de 
apoio aos estudantes pre so" tendo sido decr etado 
o luto academico e greve na Universidade. No dia 
22 de Janeiro, mais'" de 800 estudantes co n centra 
ram-se na Aula Magna da LJn iversidade on de se 
rea!izavam nesse dia as comemora<;6es do chamado 
~D i a da Universid ade», iniciativa do burlesco 
rcitor Paulo Cl nha para opor ao Di:l. do Es!u 
da nte. Como 0 reitor nao fiz ess e qua!q uc r refe
ren ci a ao facto de se encontrarem nesse momento 
prcsos mais de 60 estudantes, a lguns cleies sujeitos 
a brutais (orturas, fazendo sobre 0 assu n to urn 
sii e ncio cumplice, os estudantes presentes i~ter- O s estudantes tern sabido criar a sua vo ta 
ro m peram-no gritando po r diversas vezes:" Llber- um amplo movimento de solidariedade ta n to 
dade para os estudantes presos!» e' as ameac;as do nacional como internacional. No pbno n :'. cio n ~l 
rei tar, gritaram-Ihe 3inda, «Demissao! Demissao.!» merece particula r relevo a ac~ao das comiss6es 
N esie ambiente, Paulo Cunh::t nao consegulU de familias dos estudantes pres os na denLlnc i a 
terminal' 0 oeu discurso e a sessao termino\! no e desmascaramento das torturas in fligidas pe!a 
mai or tumulto com os e5tlldantes a cantar 0 hi no 

PIDE aos javens. Quer tomando posiC;ao publi
naciona1. Como muito J'ustamenie ~ e diz no jornal 

ca individualmente nos casas mais griiantes, 
«Unidade estudantil», no chamado dia da Univer-

quer fazendo representa:;6es colectins junto 
sidade foram os estudantes que perservaram a 

das autoridades, os famil iarcs dos jovens presos 
dignidade da instituic;ao universibiria. No dia 26 

tern desen vol vido uma corajosa ac<;ao contra os 
de Janeiro, no deconer da greve, os estudantes criminosos torturadores da PIDE ao servi~o 
real izaram um Piemlrio no Instituto Superior do governo de Salazar. En tre outras aq;i5es, uma 
Tecn ico , 0 qun l foi interrompido pelas brigadas comissao de cerca de 40 famil iares protestotl 
de choque cia PSP que espancaraw cs jovens ,;l! junto da PIDE e dos ministerios do Interior e 
prese ntes . E~tes realizaram em seguida U l11 a ma- da Educa<;ao contra as (orturas, ao mesmo tern
nifes tac;ao de protesto atraves das ruas de Lisboa po q ue ex igiam a ijberta~ao de todos os presos. 
qu e terminou junto da Cadeia do Aljube em ma- N11l11 documento entregue ao mi nistro da Edu
nifestac;ao de apoio aos estudantes a Ji encarcera- ca~ao Nacion"l, dizia·se : «Nao queremos que os 
dos. Nos dias 2 e 4 de fevereiro, quando das nOSS03 filh os regressem aos seus lares diminuidos 
sess6es do Tribunal Plemirio em que foram jlll- ou inuteis . Criamo-ios saos, senhor ministro, 

I· querel110s recebe·los saos.» 
gada s varios estndantes) novamente se rea lzaram 
ali concentrac;i5es estudantis que se cstenderam , Abaixo, assinados circulam entre os inielectuais, 
em seguida pelas ruas da capita!. e os estudantes conseguiram tambem interessar 

a nt'dem dos AdvoP'a 'Cl'os e ados I\lle'all'cos na o lut o na Universidade nos dias 23,25,26 e 27 , - n -

em que a ausencia as aulas foi quase unfll1ime, teve SitU3<;aO dos jovens presos . Da Ordem dos Ad
lambem a solidariedade de varios professol'es . vogado s reclama-se a sua interven<;ao para exi
Respondendo as call1i1ias das notas ofi ciosas e gir que aos presos se ja permitida a assisiencia 
dos dis cursos dos ministros fascistas que teni am juridica prevista pela propria le i fascista, nomea
mini mizar a importiincia do ;novimento estudantil , damente, a presen~a do advogado durante as 
0, estudantes afirmam muito just2mente num dos interrogatorios po licia is. Junto da Odem dos 
seus docL1l11entos : «Quando 1.000 estudantes se I'iledicos rec1amam a sua intervencao na conde
manifes!am pela5 ruas peclindo a libertac;ao dos naC;ao dos metodos bru!ais utilizad~s peia PID E, 
seus colegas, poder- se· a fa!ar em minoria. Mas tais como a tortura do sono, as espancarnentos, a 
quando 12.000 estudantes acompa nha m a ac\ao inco muni cabii iciade, assi m como 0 u sa de dro
desses 1.000 declarando e fazendo 0 I u to na gas que, segundo co nsta, foram ap! icadas aos 
Un iversidade, en iao, falar em minaria torna -se estl1dantes. 
absurdo e demagogico .» 

A co rajosa lu ta d as massas estl1dantis repe,-
o importan te papel da impre nsa lega l estu- cu tin-se it (scala inte rnacional, d~spertanc1o uma 

dan til ficou campietamente demonstrado n esta onda de 5impatia e apoio ncs n~eios mais di
emergencia. Utilizando de forma apropris.da e 
com g rande maleabilidade este meio de esclareci - versos de numerosos pais es. Da~ c rganizac;6es 
mento (ja que a cenSllra im pede total men te a ju venis e estudant-is in ternacio nais ch ovem as 
util iza~ao da imprensa di<iria por p ar te dos estu· mo~6es, resoluc;i5es e protestos 'euviados ao go-

Reprodução 
não autorizada. 

Documento 
com restrições 

de uso. 
SOLICITE 

AUTORIZAÇÃO 
DE 

UTILIZAÇÃO 



8 ,. . . 0 . ~ILITANTE. ___ @ ___ . __ _ 
verno portuguts, aSS:ii11 {:orno 2.3 m;ns vanacas 
nianifcsto.c))es de solidal:iedp.de e ap010, 80S estu
dantes ern hllcL Corni:::ios tie solidari~dade e 
manifestar;6es junto das r(~presentj~6es diploma .. 
ticas de Portugai no estrangeiro, t(~IV tido Ingar 
en) v,lrias partes do lTIundo. As agendas inler· 
na'cionais e as .io('xnais de todo 0 m undo , desde 
a imprensa p r o gre ssiva a conservaciof 2, tern 
d ivulga do com simpat ia a [uta dos estuciantes 
portugueses. 

Par tudo isla, n6s podemos afir mar que 0 go
verno de Salaz!'\r sofreu Ulna p-rande derrota po
litica em consequ;C'ncia de !er Yallc:ado a of~nsilia 
polici~l contra a U-n iversidade . j,~o ten tar ch:ca ~ 
pitaf 0 movimenlo democniticD estuc\antil, ao 
tenIa r impedir com a reprc:ss~lo prevenliva a co -
111cn1oraGao do .~ [)ia do Es tlldante en1 1965/ assirn 
como a eventual participac;ilo do s estudanies ao 
lade da classe openiria n2. jOfnada do 1.0 de Maio 
que se aproxima, ao te ntar desarticular a organi
zat;ao Iuvenil com Lt nista entre_ a s estudantes, 0 

go ver no nl ais urna vez charnou sqbre ~i 0 odio 
da juventude e do pavo de Portugal , asshrl corno 
a con de nac;ao oa cpjniao Pllblica inlernacionaL 

Para a juventl.1de estudantll esta luta teve 0 
conc!ao de Ihe dar 11111a Innis s6lida (:oEs c: iencia 
palilica e lima nnior no~c;o do valel' da sua urd
dade para a contin llou;ao ela !ut,~ ate a vit6ria fina l. 

~j.a:;. e ainda p .ecessari o dar, (Jutras yrovas de 
nl~Hundacle polll1ca e os fstuoa.ntes sao capttzes 
de as d.1r se nao esquecerClYl qu e toda a sna act;ao 
t;-n1 ~e ser acompanhada pelas rn assas ('0. ligaC;ao 
cos GlrJgentes " da vanguarda ~n) geral, ~lS ,rnassas 
deve ser cOl1stante. ininierrEf)ta. S6 aSS1iTI , sera 
possive! medir a todD 0 memento a dispos iC; i Q 
das mz.ssas, as pala,.r ras de orden] que as tOC31TI 

ou as que 3S deixam inciiferentcs . L1gado~ t:::; t r 2 i .. 
tarl1enIe 3S Inassas os diri~?ei.1L::s estud::tntis - de 
iu ta legal como da 5emi.Jeg~1 e da iiegai-nao s6 
estarao ("nals defendidos do assalto repressivo do 
gove r no fasc!sta COD10 estarao sernpre en1 condi ~ 
\()CS de decidir 0 mome nto oportuBo para faz er 
avan~ar mais ou proceder a mn rc euo da lu ia 

NA PO Lie I A '" so 
D· <:sfazendo um a y ez mais todRS as pairanhas in

ventadas par alg u ns iraido res que arranjam as 
runis n.'bs t~rdas luslificac;(5::~s para con veneer 0 

Partido e as pessoas de que tralram porqve es te 
au aqu ele aeon tecimcn to lnfluiu na su a condu ta, 
porque terian1 nita coisas quando estava rn in 
(ol1scientes , pOl-que pcns8vam que na Pide havia 
pessoas ao serv i~ o do Partido, etc , volta mos uma 
vez mais a rcpetir na polida s6 fala q ucrl1 q uer. 

Cada comunista tern de ter a no~~i.o des imtn
sos perigos qu e nos espreitam , que a polkia co: 
lUO matilha ao servi~o dos gran des capitalistas 

em curso. 
0" esluciantes comunistas tem uma especial 

responsabilidade na Uletica a ser adoptada . Jv1es
rno que nlomentaneari1en te lhes possa faltar a ~i f' 
g8~ao com 0 Pa rtido, em virtude dos golpes dq 
inim igo au dB um a situ3\;aO conspirativa dific.il , 
GCVetil guiar·se peJa linha de massas do Partido., 
basear-se nos docum entos oj.sicos ds Partido - 0 
J!rojecto de Progra ma , 0 Relatorio do camarada 
Alvaro Cunhal « Ru1110 a Viloria!» , etc., em QUe 
se ti ram l i~6es de experiencias vivldas anterior-
1nentc. fun didos CODi as rnassas , atcntos aos seus 
des ejos e intuesses, tr:ndo sempre em me::Jte 0 
canicter terrorist a do actual regime, fllgindo a in
fluencia das tendencia s oport.unistas de direita , 
legaUstas , e tambexTl a influencia dos revoluciona
r ics verbais, aos esquerdistas, sectarios e aventu
reiros, os !lossos· camaradas estudantes saboerao 
encontr3r (fnesrno se desUg2.dos) a farin a de Ii gar 
a actu2.c;ao legal de massas ?~ organizat;ao serDi-le ~ 
ga i au ilegal cias lutas a/raves de organismes for
rnados para a condut:ao das Inesmas. 

Os estudantes t·§m sabdo enccnirar ale 2gora 
as fornlas de Into ma.is ade quadas a cada momen
ta. Com 0 apoio do Partido Comunista PortLtgL:es 
e das out ras fon;;as dern ocniticas os estudantes, 
qnaisquer que ~jej.,ul1 as ofensivas governa8enta is 
--,- repn:ssao , inquerito ministerial, dc. - saberao 
n1anter-se unidos e firmes , lig.ando CO!1stanrernen
te a Iura pelos se us inieresses estudantls, pe13s 
Associat;6es, pela 3utonomia da Univers;dClcle a 
iuta conira a n:pressao com q ue 0 fascisrno 05 

teota sl1bjugar. 
Na Slla Iuta her6ica os e-;;tuclantes esliio certos 

do apoio dOl classe oper:'iria e do nGSSO povo e 

da simpatia cIa opinlao publica internacio na!. 
Tornal' _mais efectivos eslo apoio e solidarieda

de, conseguir. uma . participa~ao msis activa na 
lub dos estudan tes de Lisboa par parte dos e5t11 -
danies,de_todo 0 pais, pariic111armen te dos estu
dantes nniversiblrtGs de (:c irn b-r3 e Porto, e15 31 -
gamas das Lare fas do Partido que ne~,te nlomenio 
se co locam en1 relacao ao rncvinlcnto den1ocr~ili ~ 
co estudantIl. . 

e do imperialismoql1e exploram 0 110SS0 pova e 
oprhn cn1 a nossa P(Hria , nos vota urn 6 ~:qo de 
morte. Mas. est a reaiidade que e preciso tel)] sem 
pre presen.te nao ,pode senao tamar ma ;s CeIl3" 
cientes, firrnes e in transigen tes os cornunistas. 

A ll:ta ten1-se torna'do tr"lai s dura e rn,ds 
dificil , ' a pol1cia tenl aCtHnlllado experiencia, e 
disp6e heje de novos e mais largos mei os p:\~ 
ra aiaC2r 0 Partido. frente a lllTIJ t3 i situ a~ 
c;ao e p ern1anenten1ente debaixo do fo go t os 
comu nistas tern · de aperfeit;oar as sellS rnetodos , 
tern de se el evar a altura q ue _os slI.p erio r e s 
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inte resses do P adido ex igem. frente a urn in imigo 
que se esforc;a por destruir a Partido, os rnemcros 
do Partido tem de defin ir melh or a sua li nha de 
con du ta em caso de p ri sao. Cada membra do 
Par tido so 0 podera ser se esia disposto a com
portar-se com firmeza pe ran te 0 inimigo e a de; 
fen der a P artido em todas as circu ns ta ncias. E 
necessar ia encarar a real idade bern de frente, 
estvda -Ia e compreen de-Ia . 

E necessar ia que a experii'mcia acumulada p elo 
Partido, ao longo de muitos anos de luta, seja 
assim ilad a p elos m il ita n tes , q)le a d e vern utilizar 
com uma ar m a 11a defesa do Partido e d e si proprips. 

A conduta do membro do Partid o perante a 
polici a deve estar claramente definida e clara men te 
com pree nd ida , deve estar inteiramen te as:oimilada . 
Ha limitac;oes qu e ja nao podem ler I ugar e que 
deve m se r exc1uidas da baga gem do militante 
com unis ta. Torna· se necessario eliminar todas as 
incompreensoes q ue ate aq ui se tern verificado 
qua nta ao que deve ser a conduta dos comu n istas 
perante a polfc:ia . 

A anal ise da realidade e dos muitos casas de 
bans e maus portes perm ite-nos estabelecer as 
po ntos basieos do que deve ser, do que e pre
ciso que seia a cenduta d es membros do Par
ti do peran ie a poHcia . 

PO N TOS BAslCOS 

l! AHA UiW BOM COMPORT AMENTO 
l) Que urn simples . demo cra ta , que a po!icia 

acusa de per te ncer ao Particlo, de explica<;oes para 
pi>OV3r e con venee r que nao e comu nista , pode 
compreender-se e consi clerar·se corredo. Tais 
fJes soas nao fa larao do Particlo porque nao per
ten cem ao Partido. 0 que tais pessoas tern a de
fen der e a sua clignidade pessoa l , a sua honradez, 
e mu itos tern havido que a tern sabido defe ncle r 
de ma neira brilhan te. 

2 ) Ma s 0 com unista, 0 membra do P art ido tern 
obriga~ao de se recusar term inanternente a fa zer 
dec1arar, oes ou confl rma~o es, a assi nar autos ou 
seja 0 que for que a polici a th e proponha ou exija. 
o membro do Partido nada p ocl e d izer ou fazer 
que va contra os interesses do Particlo. 

o comunista nao did nem conflrrllara na poli
cia que e me mbro do Partido mesmo que a policia 
ten ha d isso toclas as provas; mesmo que ja seja 
p l\ blicamente co nhecido como membro do P arti do 
Trata · se de nao recen hecer a legalidade da poli
cia nem 0 direito de nos fazer perguntas. T rata -se 
de provar a todos, aos comunista s e a p ropria po
lleia, que os com un istas nao respondem porque 
os in tere sses do Part id o e as seus propr ios, os 
interesses da c1 asse operaria e do povo assim 0 

exigem. Co m u ma ta l cancluta os comu n istas pro 
vam ainda q ue a polfcia nao tern meios para os 
obrigar a falar. 

I-Ia casos de camaradas que se r ecusaram a ser 

fotografado s porque consideraram que a policia 
p ode r ia utiiiZ2X a fotografia contra a Parti do. e 
tambem para provar 11 policia a sua impotencia 
perente a vontade fi r me dum cOl1luni sta. Efectiva 
mente, com a sua atitude firme , Esses camar adas 
mostraram a polleia que e1a nao pode tirar u ma 
fo to em cond ic.;oes d e ser uti!izada contra 0 Partido 

3 ) 0 mem bro do Part ido p a de e deve resistir a 
toda s as violencias e nunca ceder. Esta alitucle e 
a llnic a que serve os in tere sses do Partido e e in
teiramente poss!ve!, como 0 tern provado a maior ia 
dos nossos miliiantes. Esta atitllde d eve ser to ma
da para educar os milltantes e tambem porqu e e 
a 11Dica que most rara. a po llcia a inl1ti!idade das 
violeneia s, Os que fraquejam perante a viol en cia 
encoraj am a po li cia a prosst'guir com esses metodos 

4) Na polfcia ja nao ha su r pr esas: e co nhecido 
que a po li ein tudo fad para obrigar 0 comunista 
a fa !ar; e con h ecido que usa a vio lencia e a nao 
vi olencia, sempre com a mesmo objectiv~; e sa bi
do que chega a propor a liberdade, e mesmo a 
dar dinheiro , em troca da trai<;ao; e sabid o que 
procnra jogar , em cada caso, com aq uilo que rna is 
preoc upa 0 preso; questoes iam il iares , sentimentais, 
e tc; e sabidn q ue d;z muitas mentiras e call1nias 
para desl1lora liza r 0 preso e leva-Io a trair. Mas a 
tudo isso 0 membro do Partido opora a sua deci 
sao de nada dize r, ha Ja 0 que hOllve r fa~ a m el es 
o que fizerem, e r c !ocara scm pre acima de tudo 
os in teresses do Partido e os seus d evens de co
munista. Qu:;!ql1er que sej a 0 estado de cansaGo 
a que sela co nduzi do , 0 membro do Partido nunca 
se dispora a falar, consciente cle que e assim que 
sofre me nos , que e assim que se defencle a si pro
prio, defendendo 0 Particlo. 

5) 0 meml:lro d o Par ti do co nsiderad todas as 
propostas da Pide para trair como insultuosas no 
mais alto grau e r ecusar-se-a scm p re a calr no 
oportunismo de as oLlvir e aceitar. Todo 0 COI11 -
promisso COI11 a Pi de e 11ma trai~ao . Todo 0 trai
dor merece 0 desprezo e 0 castigo da sua trai~1io. 

6) P erante tod os os t ru ques da polfcia, cenas 
para sugestio nar, vozes que imitam os de pessoas 
que dizem te r prend ido (e rnesmo nos casas em 
que seja verdade), tudo isso nao deve levar a 
COilHlnista a esquecer que esta nas mao s da p oli
cia e que n u nca deve ceder. foi assim que fizeram 
muitos dos nossos camaradas que soiram dess3s 
provas fisicamente abatidos e alguns doentes, mas 
m ora l e p oiiticame nte integros, como_comunistas 
que a polfeia nao co nseglliu quebrar. E desses que 
o nosso Pariido se sente o rgu lhoso, sao essts que 
merecern 0 respeito e 0 carinho do nosso povo . 

7 ) Perante a ikgalida de das condcna<;oes fascis
tas nao faz sentiao que 0 co munista preso e 
en q llanto incom u nicave l. se preocupe de masiado 
corn a extensao da pena que Ihe sera aplicada pelo 
t r ibunal fascista. T a i s preocupa<;oes p oderiam 
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leva-Io a ouvir os « conselhos ~ ela Pide para qtle 
"hie senao sera m8is condenado », etc. , e prava
r·~all1 a existencia de Ilmitar;6es q :!e nao se devem 
manter. 

8) Os aspectos jmfdicos dos nOSS05 casas so 
devem ser consider ados como mais uma arma de 
luta contra 0 fascisni.o , contra todas as arbitrarie
dades e infracc;oes das proprias leis que regulam 
a vida prisional, em bora 0 problema jurldico-po
iitico p:i5Se a ter maior interesse quando 0 pro
cesso entra em tribunal. 

Muitas vezes a policia, exploranuo cerlas iimacs 
acerca dos tribunais fascistas, fal a lTIuito ao p reso 
na lei e no tribu na l precisamente para 0 levar a ceder 

9) liouNe tempo em que os comunistas, por falta 
de experiencia, tcmiam cafr ern contradit;ao C.o~l1 
outros .detidos, e supunham que quando a policia 
ou 0 t ribuna l sablam alguma coisa ja nilo adianta
va negar.Esta fase foi ultrapassada. Na verdade , 
esse proble ma da s declar3~oes contradit6rias ~6 
exisie quando se fazem dtclarac;6es; quando se tal a. 

NA'DA. DIlER, NAD.4 CONFIRll:1AR 
lIS 0 CAM11VIiO JUSrO 

A questao da policia jii sabel' alguma coisa 11~0 
e problema para quem se recusa a fazer de clara
~5e s e confirma~6es. Seja verdade ou nao 0 que a 
policia nos diz, a posir;ao do comunista e nada 
dizcr. Esta atitude, que pode ser tomada pelo 
camarada mais simples e menos instruido , e a 
lmica correcta, e a que melbor serve os interesses 
do Partido, e a mais coerente e a mais digna. Na 
verda de, 56 nao silo capazes de lomar esta atitude 
os que, supondo-se grandes sao pequenos, os que 
supondo-se inteligentes 0 nao sao, os que pa reCE!:l
do comunistas, 0 nao eram de facto. 

A luta tem-se agravado, tem-se tornado mais 
dura e mais dificil. Mas ao mesmo tempo, quanta 
a posj~ao que os comunistas devem tomar perante 
a polfcia as coisas sao cada vez mais c!aras e mais 
simples. Em que consiste essa posil;ao? Na intran
sigencia; na recusa a fazer declarar;6es au ,confir
mac;oes; na recusa a assinar autos e se ja 0 que for 
que a policia , no seu interesse, propoe, stlgere 
ou exige. 

Na poiicia so fala quem que!'. S6 f"Ia quem nao 
e comunista. Os cOtl1unistas alem das razoes de 
sempre e de principio que tern para lutar pelo 
tri un fo da Revolucao social ista devem sentir·se 
encorajados com 0 sccialismo triunfanle numa 
serie de paises, e ainda pelo fa cto evidentft do re
gime fascist'l em Portugal estar perto do sell fim . 

No momento em que 0 nosso povo se prepara 
alraves de grandes lutas de lC'assas para derrubar 
o fascismo, no momento em que os povos colo-

niais eslao he roicamente 11I!ando contra 0 fascism o 
salazarista, aproximando 0 fim do colonialism a 
portugues sera maior vergonha falar na polic!a; 
porque os que fazcm d~c1ara~aes ajudam 0 fascls
mo a manter-se e a resis tir por rnais tempo. 

Cada membra do Parti do deve condenar ener
gicam ente todo aque le comunista, que tendo luta
do pelo trinnfo da Revo l u~ilo socialista , se disp5e 
num dado momento a servir a policia com as suas 
declarar;oes ou confirma\:oes. Quem assim procede 
ne ga tudo 0 que pode haver de digno e grande 
no homem. On de esta 0 homcm que se disp6e a 
lam ber as bolas do lira no que 0 ch ico te ia? 

Todos os comunistas dc\'em saber e n11nca es
quecer que os que falam na policia prejudicando 
o Partido passam a ter respol1sabilidade nos sofri
mentos e miserias do nos so povo. Transigir COD; 
a policia e servir os piores inimigos do povo. E 
esta a realidade objectiva. 

ARREPENlJIMEN'fO TARDIO 
A experh~ncia do nasso movimento e ill. bastante 

longa . D urante cs 38 an05 de luta contra a ditadu-
1'a fascis!a, muitos comunistas tern passado pela 
policia e !em safdo integros, danae magnificos 
exemplos de firmeza que honram 0 n0550 Partido 
e 0 nosso povo. Mas tem havido alguns - mais do 
que seria de esperar - que se tem ,portado como 
cobardes e rniseraveis. Entre os que tem traido 
alguns sem vergonha nao sofrem com isso. Mas ha 
ouiros que, tomando ccnsciencia do mal que fize
ram ao Partido, sentindo a situ«<;;ao misenivel em 
que se deixaram cair, confessam que nao rnerecem 
o pao que comem. Eis alguns desses exemplos 
que nos sao relatados: «Mesquita, de Rllna, depois 
de ter (raia o chorou na sala corn um. Ao cnegar 
a casa ·ta mbem chorou, dizendo que era a desonra 
dos filhos que ficavam com urn no me manchado. 

Qu~ 0 pier que a policialhe podia ter feifo era 
te- 10 posio l1a rua . 

A lTIulher, ainda que vivendo com ele, deixou 
de Ihe falar.» 

Um outro traidor relata-nos tambem : « Estiye 
catorze dias sem m:da dizer. Ao fim de sse tempo 
e po rque a policia me dizia que a rninha mulher 
ja estava preS2 e que estava muito doente (no 
gabinete ao lado imitavam os seus gritQs e a sua 
fala para me convencerem); que so a soltariam se 
eu me dispusesse a falal', e ciisse em dais minutos 
o. suficiente para me perder para toda a mi nha 
vida. A partir desse momento sou um miseravel 
traidor. Isto e 0 pior que podia ter acontecido na 
mi nh a vida . 

A policia, sabendo que me tinha inulil izad o 
como militante e com o objectivo claro de prej u-

Reprodução 
não autorizada. 

Documento 
com restrições 

de uso. 
SOLICITE 

AUTORIZAÇÃO 
DE 

UTILIZAÇÃO 



o MILlTANTE 11 

dicar 0 Partido pas'me em liberdade. E agora 
para qu e sirvo? ,. 

Aqui esta a situ aC;ao em que ficam os q~le esgu~ 
cern Que tern 0 dever de nada dlzer a pol1cJa. 
fazen; 0 «frete» aos piores inimigos do povo e 
fica m reduzidos a simples rarrapos que toda a 
ge»te despreza . 

E nisto que a polld a fascisla que r tornar as 
mernbros do Partido. Sejam ouais forem os meto 
dos , os fins sao sem pre os m'es mos : Prej udica r 0 

Partido e 0 pova. 

lODA A TRAU;A.O E UM CRIME 
E UMll INDIG NIDADE 

Os que traiem 0 Partido traif:m ' se a si proprios. 
Todos os trai do res mere cem 0 desp rezo e 0 odio 
do pov o. . 

Ha tambem algu ns ind ividuos que depois d e 
terem traido a Part ido, comp rando assim a liber
dade, pretendem que a sua ati tude , afinal, nao 
prejudica muito 0 Partido. Antes, reco nheciam e 
8fi rm3vam que tu do 0 que favorece a pDlicia 
prejudica 0 Partido e a luta na organiz8t;aO, no 
prestfgio, na confian~a que as massas dev em tel' 
no Partido, etc. Depois passa rn a ver as coisas 
corn os olhos de quem traiu, pretendendo muitas 
vezts atribuir as cu lpas ao Partido para atenua
re m as snas responsabilidades . 

T:: is, por exemp lo, 0 qu e diz no sell relaiorio 
urn ex-membra do Partido que so ni:o disse it 
policia 0 que ela se esqueceu de lhe perguntar. 
Diz eie : 

«2.0 Em re!3<;;ao ao meu compo rtamento cons i
Gero que deu lugar a grandes prejuizos para 0 
Partido .. . Lutei do melhor modo que sOllbe e 
pude. Cometi erros imporiantes, Nao me acuso 
de qua lquer indign ida cle e repudio toda e qualquer 
afirma~ao ou insin u<,-<;ao nesse sentido. Consi::lcro 
profu ndamen te lamentavel que sob cOlldic;oes de 
viol encia e em condicoes de inferioridade de varia 
natureza e de varias origens Fosse levado a dec\a 
rar nomes e factos a uma sordid a poli ci a ao se rvi
t;0 dum sordido governo . Se estoll tranqui lo 
quanta it intcl1(,;ao das mi nhas ac<; oes lla policia 
nao 0 estou qua nto as consequenc ias polit icas ,» 

Comb se ve:, nao consiJera indignidade ter feito 
deciarac;6es que «deram lug'ar a gran des prej ui
zos ». Provitvelmente q lIer que existam frai t;6es 
dignas ~! 

Naturalmenle, ha trai£;6es e maus comporla
me'nlos mais miseravei s uns que outros. Mas pres
taI' quaisquer declarat;6es e sempre um crime e 

uma in dig nidade. . uem nao pensar assim nao 
pode ser comunista nem ~sta preparado para ser 
firme prrante ° inimigo. 1": prec iso limp,aT os es
piritos que estejam ainda confusos. E preclso 
lembrar a todes que 0 comunista , sejam quais 
forem as circunst<lncias em que e preso , em casa 
ou rio emprego, na rua ou em plena ac~ao , nao 
cleve fazer declal'Rc;;6es na policia. So as que nada 
dizem cumprem cem pOl' cen to 0 seu dever. 

Sao muitas e variadas as causas que levam it 
t raic;;ao. Eis como um intelectual , que fez dec!ara.
\:6es na pollcia e por isso fo i expu lso do Partido, 
explica a Slla trai\ao. Diz eie: 

« Se a policia me tivesse baUdo ell teri;! reagido 
e nada teria dil o. Mas a pollcia tratava-me com 
muito respeito e muita deferencia, «Senhor enge
n heiro para ali, V. T::x." para acol a, etc, e com es~a 
«amabilidacle» conseguiu fazer-m e falar. l rai 0 
Partido , faltei com 0 meu mais sagrado dever, nao 
pOl' medo, mas talvez per vaidade burguesaque 
ainda existia em rr.im». 

Efectivamente, estc ex , mem Cor 0 do Partido a 
aceitoll como boa e sin cera a de licadeza com que 
a pollcia 0 tratava e esqueceu que acima de tu do 
estao os intere sses do Partido e a dignidade do 
revol ucionario. . 

Esk exemplo , q ue infelizmente nao eo u nico, 
so bretudo entre os i n t el~ctuais. mostra , Dor um lado 
o t aclo da policia para desccbrir os pontes fracas 
nos indivlduos que Ill es caitm nas maos, e mostra 
pa r outro lado , que ainda ha pessoas , que tendo 0 
honroso titulo de membros do PJrtido Comun ista 
e enquanto £e consideram comunistas , se nao en
vergo iin am de se tere m oentido envaideddos com 
as «honras» oue Ihes pre~t:iva a Dolicia fascista 
qu e defende S ~lazar e tem assassinado muitos dos 
melhorts fil hos do !lOSSO povo. 

Sao tcd as essas deficiencias : a coba rdia, as ques
toes sent ime ntai s e farnil ia res ,· a vaidade, dc . , que 
tem de se r elimina das. No Iugar de toclas essas 
jimitac;5es e defei tos , q ue expiicam as trai<;6es, e 
preciso par 0 amo r a causa do povo e do Partid() 
e 0 sentime.nto da hcnradez e da d~gnidade re vo
! ucionaria. Que cada membro do Partido sonde a 
sua propria comciencia e vrja 0 que,per li hi no 
toc~nte a firmeza perante 0 j nimigo . E preciso nTIo 
esquecer que se tt:ata duma q uestao decisiva. Nao 
se pede ser e nao se e efectivament~ cOlTIunista 5e 

nao se tiver firmeza . 
Todo 0 membro do Partido tern 0 dever de dar 

um exe mp Jo de firmeza que edu qu e os OiitroS 
membros do Partido e confirme a real possibili
dade de nao faiar na policia. 

---------,--------------

CAMARADA: A D !SCUSSAO DO PROJECTO DE PROGRAM/.!. DO PARTIDO 
deve s'e r ori entada no saniido de: 

Re lo n;:sf a un idade ideo!6gica do PUlido; aicfg5f e refc r~ef me i!:, e mais a 
organ iza <;aoj ti gar rnais cstreHamente 0 f"'~rHdc as rn ~ ~!:as; de~encadear nOVlEl S e 

ma is poderosas !utas contra ° fi'l-$cismo, ele. 
Camarade: estuda e epl ice na prat ice os ensinamen tos do Projecto de Programe. 
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A AGRICUL TURA QUE E UMA «VOCAQI40 DE POBREZA» 
. , ,MAS A POLITICA FASCISTA NOS CAMPOS; 

QUE E UMf.\ «VOCACAO» DE MISERIA! 
, t% ~ itua~ad de nmei !a e de diLcuidades das 

, «~\ classes laboriosa'; dos campos, resuHa em 
Jarga med ida cl a d ivisilo da propriedade ex is ten te . 
No conjunto naci ona l, enquanto grancies scnh ores 
da terra pOSSl1e m milhares e mesmo dezenas de 
milhares de hectar<?s, mais de 800.000 campO:leses 
!lio le ni um pa lm a de terr" e meio miih ao de 
peq uenos agri cul tores tem te rr a insuficicnte (par 
V C1,~S dis,Jersa em mu itas rninuscuias cou r elas) 
para prove r ao sustento c1as respectivas familias. 
Hi granGes proprie tarios que tem mai s terra q ue 
dezenas de miihares de p equenas agr icuitores 
tomad os em con jllnto. Os 500 mqiores proprieta
riDS tern mais terra que os 500.000 mais pequ enos. 
, 0 pal5 encontra-se div idido em du as grandes 
zonas diferencia das ond~exiSlelT,l ape nOls a l gllma~ 
regioes d iscordantes: 0 predominio da m uito gran 
de propriedacle no sul, p redominio da peq:lena 
p ro priec1a de no norte; com a ex propri ac;ao dos 
pequeno , pro:llJtores a sitl1a~ao ev o lui p ara 0 

p reclominio de gran des propriet,h-ios d e pequenos 
p red ios que cu ltivam" estes direc!amente ou os 
dao de renda e p arceria. 

Os p eq uenos proprietarios, eiTI vias de r dna e 
de proletariz3c;ao, sao <;on finados ll uma,;mperffcie 
agricola. cada vez In~;ds reduzida. A concentra\ao 
da prop riedade conti"nu3 a aceniuar-se. 

Com 0 «emparcela mento» na s regi6es de p eque
na p ro p riedade, as g ranc1es la vradores preten d em 
arreba,tar as welhores ten'as aos pequeno s pro
prietarios, centraiiza, las nas suas. maos e eriar 
explorac.;oes agrfcolas de maior dim ensao e mai s 
re nlaveis . . 

Com 0 «parce lament o» e a «col o niza~1i.o» nas 
, regi6es de latiftlndio fa eilitando a criar;ao de pe 

qu en as exp!orac.;6es insuficientes para -manter os 
que nela trabalham , os gra ndes agrarios preten 
d em , aJem da cria<;ao duma classe-tampao en tre 
os grandes lavradores e os Pfoietarios, at ra ir e 
fixar mao-de-obra a baixo pre~o junto dos atrasa
dos latifLlndios h oje sujei tos a cultura cxiensiva 
e transformar estes em grap"df)s, explorat;oes capi 
talistas. ,com maiores investimentos de capital e 
mais altos rendimentos. 

Com 0 «rtpovoamento fl orestal )~ no norte, 0 
governo an-ebata os baldios ao llSO dos pequerlos 
cultivadores e apre ssa a su a -ruina. Com a «r econ 
v"rsao agraria» no suI, 0 governo pretende entregar 
o monopolio da cultura de tr igo aos gran des 
lavrad ores , co nsum ar a liquldat;;ao da pequena 
lavo nra, sacrificar a cllli ura cCi"ealifera ao forneci
mento de madeira como mateti;,: -pr ima a m onopo
lios industr iais pcrtugueses e estrange iros. 

Com as « le is de arrendamcnto» esta belecem-se 
prazos mfnimos sufi cientes p ara incitar 0 pequen o 

rendeiro a fazer m elh o ram e nto s e insuficie'ntcs 
para poder ern tirar deles os beneficias. 

A p olilica fasci sta conduziu a agricultura a uma 
cri se sem precedentes , de que o s gran des agnirios 
procura m sair sacr ifica ndo ainda rnais 0 prol e!a
riado ru ral e o s peq uenos e m ed ios agricultores. 

o capi ta lism o descm'ol ve-se rapidam ente nos 
campos . Apesar do alra ,o geral da agricultura e 
das sobrevive ncias de formas sem i-feudais de ex
plorac;ao (parcerias, ren da s por quotas parciarias, 
p agamento em generos, etc . ) as rela<;6es d e produ
c;ao capital is ta predominam ja largamen te. Os 
ass1lariados rurais constituem mais de dois tereo s 
c1a popuia<;ao ag ricola activa. • 

o aumcnto do nu mero absoluto clos prol etarios 
fm ais qus se verificoll nltidamente nas tn~s pri
rne iras decacl as da ~iiiadL1ra como result~do cl a 
liquida <;ao vertigin o sa da peque na produc;ao ~ 
contrariado p ela d ispe nsa c;;rescente de mao-,de7 
. obl"a pr ovocada peJa tltiliza<;ao de m aquinas e 
process os !ecnicos e pela industrial iza<;ao de act i
vidades q ue trad icionalmen te p ertenciam ao sector 
agri : ola . f\ tendencia e p ara 0 au m ento do nllmero 
de prolebirios rurais nas regioes de pequen a pro
prieda de, A evol u~ao do ntlmero de proletarios 
rurais it eseala n3(:io nai cjepende da re la~ao en tre 
a ra pidez do processo cla ptole tari za<;ao dos peq l1c, 
nes produ tores e do prolZeoso de ex pulsao da 
agiicultura de proietario£ dese m pregados. 

o desenvolvimento do capita lismo lla agricul 
tura represen ta 0 agra vamento da s j t Lta~ao da 
pO[lular;ao trab:!l h adora: sahirios de fome e desem
prego dura nte gra nde parte do an a para os assa
lariados ; ruina, miseria e exprcpria<;ao para os 
pequenos agricultor es. Esta situar;ao leva todos os 
anos dezenas de mil hares de proletarios rurai s e 
peq uer)Os 8gri cu ltores arruinados a procurar:: m 
traiJall1p nas cidades ou a emigrarem para 0 
estrangeiw. 

Nada fazendo para minorar a dific il situar;ao 
da popula<;ao trabalhadora nos campos, 0 governo 
fascista vota alde ias ao abando no, falta m habita
c;oes condignas, caminhos, agua, luz, assisten cia 
medica , escolas, etc. 

Nao e p,ossivel a constrUl;ao dum regi me demo
cratico em P ortugal sem alterar radicaimente a 
polf!ica agraria , sem eUminar 0 domin io cia agri 
cullura pelos gra n des agr;5.rios , sem entregar a 
terra a q uem a trabalha. 

A realiza:;ao da Reforma Agraria e duma poli
tica agral'ia, que defend a os interesses da p o pula
<;;ao laboriosa dos campos e um objectivo central 
da revolll~ao dem ocralica e nacional." 
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