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Prolelarios de lodos os Pa ises, UNI -VOS l 

B: @lILET I M DO COMITE CE Nli'RA!. ~o PAR TIDO COMUN I STA POR TUGUE S 

o CON GR:ESSO MUND IAl PElA PAZ 

a independene:ia naciQnal e 0 desarmamento gera~ 

UM EX ITO NA [UTA DOS POVOS PELA PAZ 

Realizou-se de 10 a 15 de Julho de 1965 na cidade l~o lfti cas e relik\iosas , vinham de dife ren tes organr
de Helsin quia, capital da fin liln dia 0 gTan d~c, za~6 es pacifistas, culturais, poli ticas, rel igiosas, it 

C ongresso MU ll d ia l pe la Paz, a Indepcndencia Na- e,,"primiam difere \l tes co n di~6 e s nacionais de luta 
cional eo Desarmal11ento Geral. 0 Congresso r eu- pel'&, P az - clescle as povos q ue lutam pe la Slla in
n iu - em a ll1 bi~nte de fr aterna an imal;ao, in tenso d epefcd.e ncia co m as ar mas na mao, aos poves l1 0S' 
traba lho, cl iscus;;ao c01;d ial e po r vezes ce rraLia, paises ~e constrlJ ell1 0 socialisll1o ou 0 cornunis
mas com acord<D u nan ime nas reso lu~6es fina is - 111 0 e aos R Vos dos paises cap italis tas altam ente 
1.470 participant tts, re p resentando organ izac;6es illdustr ia lizalws;>! 
po pu lares de_ 98 parses d.e lotilos os con tin entes ii. 0 Co ngresso foi li vre, decOlTeu com es pir it@ cl~ -
26 ? 1:g-a I11 Za~oes 111 te r lXlc mJ :lals. , . n10cnit ico e cada u m pa de l11an ifestar as SU2.6 0~1 i r 

Ha q ue felIclta r 0 C0I11Ite Pr:eparaton o, 0 COl1- ni6es. E porque ind epen dentemente das suas @i
sel ho Mun?i ~ l cla Paz, a ddl'l ga~ao fin l a.ildesa , ~ t 0- ve rgencias , T O DOS O S PA RTIO P AINTES A
dos os partl cl pan tes e 111 0vnn elltos da Paz peloexr;: PROVARAM AS DUAS RES O LU C;:O ES f INA lS. ,. 
to ,1~l1po rta nte que constltul u este Con&n~sso . Ii: podemos concluir COI11 justeza qu e para aIem da. 
dlflc ~l 'p ~'e par~r , o rga l1 !.za r l11 atenal e po l1t.lcal11 6:n -· l11ultipl icidade das op in i6es e mes l11 0 cla sua @po
te, d I2' lglr, en I1 l11, ~\In ta~ vas to co ncla,ve de ce rca si<;ao, UI11 arden te desejo co m UI11, uma mesma VOll
de 1. ::>00 pessoas aos ma ls d lversos paIses, o rgan l' tade ani mava todos os deleoaclos CO Ill G} a11ima os 
za~.6es e icleologias, li nguas e ate com 11 alu itos e povos 00 mund o se m excel;<;ao: garantir a INDE
t raj OS vanegados, podendo ex pn mir-se com toda PENDENC IA N A CI ONALO O S POVDS ell1 In
a liberdade para trata!' dos cO i11 plexos l?roblemas ta contra ° colOli ia lismo, 0 nec-coloniaifslmil e :l. 

q ue aflIgel11 a H uma nld,ade e sol?re tudo ao IJrob le- ex p lo ra<;ao; acabar com a CORRIDA AOS A1\-' 
ma decls lvo da PAZ E OA INDEPENDlLNC IA MA MENTOS E AS BAS ES MILlTARES ESTRAN
Oll da GUERRA TE 1~MO-NUCLEAR. E co-litudo GEIRAS ; dest rui r as A RMAS NUCLEARES; p6 r 
° Congresso SUpi:i'O U as SHas dlhclllclades, tenci.o fim a ag-ressao do imperial ismo ameri a:a!JJ() 11 () 

alcan~ado lll11 resultad0lfinal bastante positiv0' co 1 'V"lETNA~Vl, lla REPU BLI CA D OMINICAN-A, n o> ' 
a aprova~ao u nani me das. d llas resolu~()es ! 

H ouve pon tos de vista diite rentes, divergencias, 
choques de ideias? H ouve sim l 1::: C0 1110 evita- l'o s 
se os participantes tin narol as ma is diver,sas ide ias 

C on jug a l'-' p a,' a 

CONGO e nout ros pafses; rcsolver pacifi camcnte 
os prob lemas in ternac iona is em litig io, SAL VA
GUAROAR A PAZ! 

a acg a o Com u m 

o objectivo e contei"tdo do Congresso nao era tCl\do dos mesmos . A cleturpat;ao tendcncinsa ete: · 
d isc ut ir ou decicJir sobre ci'lvergencias ideol6gicas agencias de imprensa ocidenta is, vevo junlar-se . 
- mes mo se elas a l i aparece ram como era in ev i- n o caso po rtugnes -- como de co;>.tu me ~ a fai s i
ta~e ! - mas sim 0 cle <LONJUGAR PA RA A AC- ficat;ao g rosseira dos tscr ibas ventd id os cIa M,!l, 
<:: AO C OM UM em p rol da Paz os esforc;os das (Agencia Nacional cl e In venc;ao ?) «imaginanuIJ » 
p essoas e o rganizac;6es, indep endentemen te de e inve ntando sem ve rgon ha, no,seu cubiculo de Lis
q uais qu er divcrgencias. E este objeciivo foi bel11 boa« cenas », « incidentes» e «h:ases» que mflHra' 
al can ~ado, gra~as a co l abora~ao de todos os part i- exis'tiram . Como p Ol' acaso , as mes mas age'l1 Cl:i as « es
ci pan tes; NUl1ca e d'emais su blinhar tal facto qu an - QneCera111 -se» cI e sn blin har a uilanimicIade fi naL 
d o certas agencias de imprensa se empenharam em do Congresso, que trabalhon seriamenle e chegon. 
aproveitar a lguns incidentcs para exagerar, detnr- a resultados pos itivos porq \l e, como d iz it sPgt'E
par e fa lsificar a 1;)Oa ma rcha dos trabal hos e 0 con- do. r e-soln<;:ao final: 
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2 ,.a 111 ILIT ~NTE 
+ -----........ -------

« se reunin num momento em que e muito gra
ve a situa<;ao no Mundo. Os ctirigentes politicos 
e militares dos Estados Unidos empenharal11"·se 
mana poiitica de agressao armada e de avelHu
ras rnilitares, como 0 demollstram ciaramente 
os casas do Vietnam, da Republica Dominicana 
e do Congo. Estas agressoes armadase estas aven
turas militares representam lim grave atenta.do 
a.s aspira<;oes dos povos it distensao illternacio
nal e a coexistencia pacifica » . 

foram alvo de enc;ao, respeito e 1:arli1ho de to-' 
dos os congressistas, e muito justamente, os repre
sentantes do her6ico po va do Vie tnam - da Repu'
blica Democratica do VietifiHF! ~ '<los combat'Cntes 
da frente Nacionai de Libertac;ao di() Vietilan't do 
Sui ~ que com abnegac;ao e)"1:rema e desprezo da 
propria vida estao conquistan'd'O duramente a sua 
Indepertdencia, vil6ria alJOS vitoria, contra um inr
migo mil vezes superiQit em armas, 0 imperialismo 
americano ! 

o p "0 b I e mad 0 Vi e in am 

Como diz a primeira rl' soluc;ao final do Congres-
50 - aprovada por quase-unanimidade, menos uth 
voto contra e 6 abstenc;6es de delegados AMERI
CAN OS, to do 0 resto da ctelegac;ao americana em 
n tlmero de cerca de 90 pessoas votando a fa vo r - 0 

problcma do Vietnam foi 0 "problema central do 
Congresso »: 

« Exprimindo 0 sentimento comum de mil hoes 
de pessoas na Terra, 0 Congresso esta profllnda-

, mente comovido pela guerra provocada pela politi
ca de agressao armada dos imperialistas norteame
ricanos violando os Acordos de Oenebra de 1954 
e qlle se intensifica dia ap6s dia com a participa<;ao 
directa e crescente das fon;:as a rmadas e ate da avia
<;ao estrakgica norteamedcana" ... « . •. a!argan
do a guerra de uma maneit'a extremamente perigo
sa para alem da fronteira do Vietnam do SuI. em
preendendo ataques e provocac;oes contra a Reptl
blica Democratica do Vietnam, um pais soberano 
e independente ... ", « ... causando cada dia no 
Vietnam do Sui inumeras minas e luto, nao s6 com 
arm<lS ordinarias mas tambem com bombas de Na
palm, prodlltos qUlmicos e ate com gases toxi-
cos . .. » « ... crimes ... repetidos deliberadamen-
1e ... no Vietnam do Norte de dia e d-e -noite, con-
tra aldeias pacificas, sem poupar hospitais, escolas, 
mercados, monumentos religiosos ... », drz ainda 
a primeira resoluc;ao: «Estes factos demonstram 
par si proprios que as discursatas do Presidenfe 
dos Estados Unidos, L. B. Johnson, sobre a« paz '" 
e os seus apelos a « negociac;oes sem conaic;oes" 
nao sao muis do que alegac;oes perfidas tendentes 
a camuflar a politica dos imperialistas americanos 
para continuar e alastrar a guerra de agressao,,_ 
Depois de exprimir 0 seu profundo agradecimento 
perante os imensos sacrificios q LIe tem sofrido 0 
her6i\::0 povo do Vietnam na sua justa luta pela sna 
independencia e unidade, 0 CongressG exige: « 0 
fim imediato da agressao dos Estados Unidos no 
Vietnam do SuI, a retirada imediata <'las tropas nOI"
teamericanas, a sllpressao imediata <las base~ nor
t eamerit:anas no Vietnam do Sui, 0 fim imediato 
dos bombardeamentos c outros actos de agressao 

contra a RepLlbllca Derltbcratica do Vietnam". Eo 
Congr'esso dec1ara : «a fren te Nacional. de Liber
ta<;ao do Vietnam do SuI e 0 unico representante 
autentico e legal do povo do Vietnam do SuI; 0 
povo do Vietnam do SuI deve ser deixado livre 
para resolver ele pr6prio os seus problemas sem 
nenhurna interven~ao estrangeira. A reunificac;ao 
pacifica do Vietnam e problema da populac;ao das 
duas zonas do' Vietnam sem qualquer intervenc;ao 
estrangeira", A resoluc;ao termina exortan do «com 
insistencia as forc;as da Paz e -as organiza<;oes de
mocralicas do mundo inteiro a desencadear urn 
11l0vimento amplo, potente e continuo em todas "as 
cathadas sociais para apoiar por todas as formas e 
em todos os aspectos 0 povo vietnam ita na sua 
justa luta", 

Estando presentes no Congresso 9& palses, era 
praticamente impossivel dar a palavra a representan 
tes de todos os paises em sessao plenaria, pois nao 
restaria aos congressistas 0 tempo necessario para 
discutir e trabalhar nas Comissoes. ,Por isso ne
nhuma delegac;ao nacional deveria CDmo tal ter a 
palavra em sessao plenaria. Atendendo, porem' a 
insislencia de algumas delegac;oes nacionais, e num 
espirito de democracia e de unidade, 0 Congresso 
resolvell abrir algumas exce pc;oes e dar a palavra, 
numa sessao plenaria extTaord inaria a algumas de
Iega<;oes. Assim, falaram os delegados da Espanha, 
do povo moc;ambicano representando todos os po
vos das col6nias portuguesas em /uta contra 0 co
lonialismo de Salazar, da Republica Popular da 
Ch ina, da Coreia,cia Albfmia, cia Checoslovaquia 
e de Cuba, em nome de toda :it America Latina. 
Divididos por 7 Comissoes <ie trabalho, centenas 
de delegados pudemm deste modo intervir na dis
cussao e 0 estudo dos pro blemas foi mais profun
do e concreto. 

Na segunda resoluc;ao final, 0 Co.ngresso con
clui afirmando: «A unidade e a forc;a dos povos 
na sua acC;ao para salvaguardar a paz. Perante a 
detern1iliac;a() dos povos e a sua frente comum de 
luta, as fon;as da opressao e cia guerra nao pas
sarao, » 

A participayao portuguesa no Congresso 

Se as llbcrdades democrat icas existissem em Por- memsa delega~a'o de partidarios da Paz eleitos nas 
tuaal, 0 nosso povo poderia ter est<l.do represen- fabricas, 110S campos e nas escolas, nos sindicatos 
tado cm t50 importa'(1;tll!: O))l1~l"eSsrG por uma IlU- livrcs c partidos c nas col-ectividades cultllrais, tal 
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como sudec ,~u ~om todos os p;;ises oncte sao 4 i
gent:;:s as LibtJ:dactes democnitkas. Mas apesa:r cli;lS 

dificllidades criadas pelo fascisl11o, foi possivel a 
participac;ao activa de uma delegac;ao de democra
tas portuguescs, defensores da Paz e da Indepen
dencia Nacional, que falaram no Congresso em no
me "de urn povo submetido ha quase, 40 allOs a 
llma polftica obscurantista de isolamento sistema
tico de todas as corren tes pacificas e progressistas 
do mundo ", «em nome da luta dos melb.ores de 
entre nos, aqueles que, em Portugal - sob 0 tu
ror fascista, apesar desse terror e contra ele ~ le
van tam bem alta a bandeira da Iib e r:~dade, do pao 
e da paz, da Independencia nacion:;!!, e. do desar
mamento geral". 

Expriminclo 0 espirito de unida~e q1;l.~ anima 0 
1l0SS0 povo na luta pela Liberdq.d ef,a:, delegac;ao 
portugnesa ttabalhou em tres cOI\J i ~s6es qQ Con
gresso, as que tinham relac;aQ, mai,!> dj ~!,c.ta com 
os problemas da Illta pela Paz na n,G,SSO Pais: na 
comissao lJ~ 2, que traton da liberta<;aoc\os povos. 
submetidos __ ao dominio colonial ; na comissao nO 3, 
relativa it hlta pelo desarmamcnto e contra as ba
ses estrangtliras; e na comissao nO 5, que tratou 
cia soberania economica das nac;oes. Numa destas 
interven\o;l\s, que foi copiografada e elistribllida 
entre os congressistas, pode ler-se: 

«Nao so a classe openiria - esta alias desde ha 
muito tempo -111as outras forc;as sociais e politi
cas tern tomado l1ma posiC;ao declarada de hosti
lidade a guerra e ao regime colonial ... a frente 
Patriotica de Liberla\ao Nacional, cie Portugal, 
cieclarava desde a sua primeira Conferencia 0 re
conhecimento do (Hreito dos povos coloniais it 
allto-determinac;ao e it inciependencia e afirmava 
que 0 povo portugues e os povos c!as colonias 
portuguesas sao solidirios e aliac!os na luta con
tra 0 fascismo e 0 colonialismo ... Portugal e nao 
so urn pais colonialista , mas co lon isado ... dois 
ter~os do capital investido sao capital estrangeiro 
ou Jigado a este .. . Eis como e porque Portugal, 
pequeno pais atrasado, po de da'r-se ao lllXO cri
ininoso de ter ainda urn '<.il}' f.,leri.o » e de conti
nuar a todo 0 custo guerras para conservar U111 
tal anacronismo. As colonias portllguesas em 
Africa servem fundamentaim ente de biombo a 

tGES\ 
'eJ 3 

outros interesses e apetites imperialistas mais po
derosos - ing!eses, americanos, alcmaes-ociden
tais ... hoje, quanto mais tempo durar a guerra co
lo nial, mais all111entara a dependencia do nosso 
pais quanto ao imperiaiismo e it finan<;a estrangei
ros .. . N as condic;oes especificas actnais do 110S50 
pais , a c.ontribui\ao principal do povo portngues 
para a Paz, 0 desarmamento e a coexistencia paci
fica sera a destrui<;:ao do Estado fascista pela insur
rei<;ao popular armada, a conquista elas hberdades 
democraticas, a instaurac;ao de um governo que fa
c;a a paz imediata com os povos das colonias so
bre a base do seu direito it independencia ... Po
de-se entao perguntar: Ha algnma contradic;ao en
tre esta luta revoluciomiria e 0 desejo .de Paz do 
nosso povo e de todos os povos, 0 movimento ge
ralno 111undo pel a coexistencia pacifica eo desar
ma111ento? Nao! Nos dizemos que nao hi contra
(li'.;ao. 0 caso portngnes e disso um eXt'll1plo vivo, 
real, actual ... A coexistencia pacifica entre Esta
tados independentes tendo regimes socia is diferen
tes , correctamente i'nterpretada e aplicada, so pode 
ser favora.vel ao elesenvolvimento e it vitoria da lu
ta popular no nOS50 pais, e em todos os paises. 0 
fascismo e 0 colonialismo vi vcm da guerra quen
te e fria ». 

No meio de 11111 Congresso tao vasto e com t3n
tos e tao importantes problemas a tratar, ao caso 
portuglles foi dada uma projecc;ao relevante e 0 
colonialismo fascista portugues foi mais do que 
uma vez denunciaclo nos documentos do Congres
so . Portugal foi incluido nUlll dos primeiros luga
res dos paises ern qut' os presos politicos sofrem 
por lutar pela Paz, peJa Democracia e lndepe nden
cia Nacional. 

No Congresso foi ainda eleito llln novo Con
selho Mundial da Paz, composto por cerca de 500 
individllalidades dos paises de todo 0 munelo, com
preendendo os maiores nomes da cnltnra, da cien
cia, da arte, .da vida politica e religiosa, do movi
mento opera'rio e sindical, etc., etc .. Portugai tam-". 
bem eshi representado neste llOVO Conselho 'N\ulldi
al da Paz, por elois nomes de projec<;ii.o na vida in
telectnal e no campo da democracia em Portugal, 
representativos das aspira<;oes do p ovo po r tngn es" 
it Paz e lndependencia Nacional. 

(DO PROJECTO DE PROGRAMA DO p.e., PORTUGUES) " 

A politic? extm-l1 a do go vern o fascista e a po
<<. litica da subserviencia ante as grandes po 
tencias imperialistas e de alinhamento com a poli
tica de guerra elos seus circulos m a is reaccionarios 
t' fascisfas a comec;ar p e]o de franco; do odi o e 
apelo it agressao contra 0 campo socialista e con
tra os paises que se libertaram ou lutam para se 
libertar do dominio colonial; ela intriga e ajllda aos 
fascistas que nao estao no PQder nas conspira~oes 

contra os governos dos parses r esp ectivos c aoS' 
!acaios do imperialislllo para tentarelll tomar conta 
do podtr nos paises que se iibert:< ram do domi
nio deste. 

Esta politica extern a de subserviencia l1ac.~(jnal, 
d~ guerra, de intriga e de aventura, contr,lri a aos 
interesses dos outros povos e da paz mundial, e 
tam bern contraria aos interesses vitais do povo e 
da nac,;ao Port}lguesa, )~ , 
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4 . o 

A LUTA . CONTRA AS GUERRAS COLONIAlS 

PARTE INTEGRANTE DA NOSSA LUTA PELA DEMOCRACIA 

E DA LUTA GERAL DOS 

Mfli' de 4. anos de guerra em Angola, ma;s de 2 anos de 
guerra na Guine, a caminho de urn ana de guerra pm 
Mocambique - eis 0 tragico balen~o cia politic a coloni· 

al salazar-ista, com 0 seu col"tejo de muitos milhares de por· 
tl1gueses e africenos mortos au e~tropjados ou exllado5. 

< Terminada» por Sal.azar ha quase 3 anos, a guer-rd em 
Angola g anhou forma. diferentes e e hoie par parte dos 
angclanos uma her6!ca luta de guerrilhas cad a Vez melhcr 
apetrechada com brmamento moder no, e por parte dos coto':' 
nialistas portuguascs uma suja guerra da 5urtida5 € de razias 
em que regu larmente pe rdem 0 vida .d eze nas de sold ados 
portugu€ses em «acidentes' de v ia~a o,. au em .: acicfJl1tes 
com arrows de fogo l} au 'ainda (tam bem ha disso. em imagi~ 
Re~se !) em combate. Estas exp licac;5es dos comunicados 
dos serv;<;os d as fo n; a.:; armadas (ate admiia chamarem-Ihes 
assim em vez de comunicados dos servis:os de transite ul
h'amar iil o !) em que a malor par~e das perdas sao resultado 
de aci den!'es de vie<;ao tern uma ex.p! icac;ao bem simples. 
Urn camiao do exercito - portugues sai de Luanda com urn 

;chauffeu r e mais 6 soldndos, por ex~mplo; interna-se na 
~oresta a caminho duma outra povcac;:.ao e numa CUfVo , a 
beir·iI dum precipicio, urn pa !riota angalano bem situado, 
.atirZi sobr,e 0 chauffeur; 0 camiaa perde a. direcc;ao, cai no 
abismo, e sete militares enCOi1 t ratl~ a marte. 0 cornunicado 
anuncia ra entao a'O pavo portugues: 1 militar morto nun) 
.acidente com arma de fogo - trata-se do cnauffeur, alvo da 
arma de fogo do patrioto africano -, e 6 soldados mortos 
"urn acidente de viat;ao! ! 

Enfim, Salazar pede mudar 0 nome de col6nias por pro
vincias ultra marinas, a expressao mortos em combate par 
morfos em aciden~es, etc., 0 Que nao pede foi terminar com 
a guerra, po is recusando a independencia ao povo angolano, 
por cada of rica no marto .encontra varios outros disposros a 
morrer para que a sua patrie viva e conquiste a mdepen. 
dencis e a felicid ade dos SOU5 fHhos. 

Na Gu ine tambem pro 's~eg uem as opera<;i5es «de limpe
za >: nome que pretende encobrir uma guerra celda vez 
mais sangrenta, com as tropas partuguesas cercada s em 
Uissau enos prlncipais fortes e q unrte is, alimenrados par 
lanc;:.amentos de helic6ptero, dizimadas em cada combste a 
que os obrigam as forylls patd 6Iicas guineen ,;; es . Todas as 
chamadas C ofensiv i3s ~ portug!.Je~ <:ls apesar do napalm e d os 
gase. ,Jan<;ad o:s nos amp/os territ6:ios iii libertados pelos 

o que cus t am as 

G arantindo-pe la gnerra e pelo crime em A1rica;os 
superlucros dos colonialistas portugueses e dos im
perialistas americanos, ingleses, alemaes, japone
ses, etc., Salazar tem gara ntido em contrapartida 
llln auxilio enorme it sua continuidade no poder. 
Esta continuidacle de Sala7,ar e dos superlllcros clos 
imperialistas custa ao povo portngues inumeras vi
das, a ruina econom ica da na<;;ao , a cedencia de 
va.stos territorios e de bases, de Ill ate rias-primas e 
de bra<;os, n uma palavra, a cede ncia da propria in
depenclencia nacional. 

Custa ainda ao povo portugues um agravamento 
constante do custo de vida, impostos, taxas e con
tribui <;;6es que se multiplicam e sao cada vez mais 
pesaclas, pre<;;os de generos que sobem assustado
ramente, rcnclas de casas insustenl<iveis, assisten
~ja h05pitalar mais cara, instn!~ao mais dificnltada 

POVOS PELA PAZ MUND!AL 

patriota$, tern terminado em enorme'S lrac~'Sslt s com "perdas 
de mui,tos soldados, de territorio e de 1;;)]«lJra l lila tro
pa. Tal como em Angola, esta demonstraclo qUle nao 
sera a avia<;a<Q pGlillguesa nem a sua misenivel gt~er
ra bacterio~ ogica 'lJllle salvatao it den-ota dos fascis
las portnglleses frente a col'ajosa luta d os patrio
tas guineenses dirigi dos pelo PAlO. 

Em Mo<;ambiqne, apesar de alnda recente, ja a 
guerra matou l1luitos soldados e oficiais portuguc
ses. 0 dirigente destes, proretic'amente saido duma 
familia que cla pelo nome de Carrasco pade procla
nlar ao despedir-se dos soldados qne foi Deus quem 
lhe den tamanha honra de as coman dar contra os 
l110~ambicanos em lllta pela incfependencia, mas 0 
que nao paue explicar foram as den'otas militares 
sofridas no norte da coloni<l., as petdas registadas, 
progresso duma guerra em que a slIpedoridade dos 
portuglleses em homens e material terrcstfe e :1iereo 
nacla vale face ao heroismo dos patriotas de Mo
~a.mbiq ve. S era que Deus s6 deu ao Carrasco a 
« honra » de perder batalhas eden aos patriotas a 
vit6ria e a gloria? 

Angola, Qui ne, Mo<;;;tmbique: milhares de mortos 
de um lado e outro, terras queimadas, popula<;;5es 
secularmente famintas expulsas das suas cabanas 
das suas te rras, procurando refllgio em territ6rios 
vizinhos a quem depois pedern auxilio para pode
rem vingar os seus mOTtos, a sua miseria, a sua 
patria escravizada! Para qual}do S. Tome e Prin
cipe, Cabo Verde, Macau e Timor, agravando ai n
da mais 0 esban jamento de vida e de bens prec;io~ 
50S para 0 progresso de Portugal! 

guerras eo Io n iai s 

por falta de escol·as,. de pI:ofessores c de verbas, 
uma miseri:1' que abrange camadas populacionais 
mais vast as e que caminila a par dum rednzido nu
mero que exibe cada vez maior luxo (apesar de 
Salazar lhes ter aco nselhado pllblicamente a dis
far<;;a-lo), maiores fortunas e maior. . . miseria 
m oral! 

Custa mais ainda ao povo portugnes uma rep res
sao que cresce de intensidade, de selvajaria, de cri
mes contra os comunistas - que foram os phmei
ro s em Portugal a se levan tar con tra a politica co
lonial e a anunciar com an os de antecedencia a 
s itua<;ao angustiante dela proveniente em que vive 
actualmente 0 pova portugues, contra a c1as
se operaria qu e e a que mais sofre com as guerras 
e a que mais a tem combatido, contra os inllll1eros 
dcsertores, do cxercit0 portugues ,= ilma rc;prcssao 
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<q ue 'cai :<fe r~z rnel~1e sab re ' todos "OS que por qual
·quer forma se levantam contra as g uerras colo
niais e as suas terrfveis consequencias, se erguem 
·contra 0 reg ime fascis ta que as o rigina e contra 0 
imperialismo americana que 0 defende e 0 au xilia 
na g uerra. 

As guerras colon ia is estao aincla de alguma for
'ma comprometendo 0 futuro das rela<;6es amiga
veis entre 0 povo portugues e os povos das co lo
. nias embora por toda a parte onde democratas 

---~ 

portugueses p art i'darios ,da 'Paz',se ('em encontrado 
com os pat ri o tas ,africanos - no Congresso M un
dial d a Ral , no forum M.1llndial da Juventude, no 
Co ngresso Mlll1-i-io,,1 das M1lllheres, n o COllgresso 
Sindical M1ll,nd ial, etc. - a-.:confraterniza<;ao tenha 
sido evide't'1te e vari os coml1nicados ten harn sido 
assinados por·.a mbas as partes sali enta ndo a sor'i
dari edade de com bate con tra 0 inimigo COl1l um e 
a n ecess iclacle :.de por u rgentemente fi m it g uerra 
colonial e 'cie desenvolve r as rela<;oes de paz e ami
zade entre os r espect ivos' povos . 

Ac~ oe s m a i s audaze s c 0 n~tT,"a a g,.U e I" r a 
. , ~ 

. No interesse do povo portug ues ha que por termo , a guer-~zil;ha-6e IQm,dos cha n: ados «perfodos elei to- I 
'ra t No ' interesse dos povos das colonias portuguesas h<i que raIS». A « lIbltrdade c~ndlcl o nada' '' -' que 0 povo 
tef minar com a gu e rra! Os pavos coloniais ba tem -se ja d e . 

<armas na mao. 0 povo portugues fiagels ig ua lme'nte 0 inimi - portugues fOT<;OU o <,salazarismo a l·he ceder p (1tie 
"90 salaz'aris ta recusando-se a bater-se ,conlra os povos des se r ala rgada se as fOT\i,aS da 0 posi<;ao souber em \ 
colonias; lutando nos qu.arte is, nos cais de embarque, nos llni r -se, li gal'-se as massas e travarem. u ma batal ha 
.navios que os Jevam a Afric a; unindo-s e polHica men te cen-
tra 0 regime fascista na Frente Patr.iotica de L1berta~ao ~ Na - conseq uente contra 0 fasc ismo. AS ' massas podcrao 
cional que definiu a sua po si ~ ilo anli-colon iali sta desde a sua e deverao vir it ,rna, encher Portng.il l de les a .jes 

,~Iunda~ao; manifestando-se nas ruas de Lisboa', Porto, Alma- do seu clamor ' de dem o cracia e de paz. Pensamos I 
--da, Coimbra, Alpiarya, etc.t c ontra 0 reg ime colonial; "gritan - 1 
"do nas ruas de Ba leizao «As.assinos! Queremos Paz! Abai - q ne no periodo eleitoral todos os prob emas d o 
,xo Salazar I >. nosso povo e da nossa Patria d evem ser debatidos 

As massas popular.s em luta contra a guerra levaram ja va- e esclarecic10s perante a. s ma~s. as, n), as," de entre to -
ries agrupamentos poli~i cos e personalidades destacadas do I 1 ' d 

.snundo da arte, da ciencia e da politica a declararem -se con, dos, 0 problema co ollla , 0 lIm as 'gllerras, 0 re-
itra a guerra colon ia l, juntando-se assim eo Partido Comunista gresso dos soldados e a;inde pendencia das co lonias I 
~Portu9ueS, anti -colonialisla d~sde sempre e por principio, devem oCll'parum dos lugares de destaquc da ,I:uta 
~na teeria e na pratica. 

Mas muito mais ha a fazer. As mani festa~6es de rua tern de da Oposic;ao democratica. 
'ser m~l ti plica d" s e realizadas por !odo 0 Pais! as massas po- Os m embro s d o Partido activos combatentes 
.dam aludar os soldados nas e s la~oes dc ' camll1ho de fe rro e . , . d - p ', I I L 
'\fl OS cais de embarque a deser lar; podem imped ir pael/icamen- da paz, 1J1,Cla 01 es em o rtuga (.a uta co ntra a 
-:teda marcha do~ comboios. e dos navies .que leva.m os sOlda- 1 g uerra cololllal, consequentes e fIrlnes dCl11ocm
ddos; podem eX19" malS flr memente , mOls audaclosamente etas serao fieis a li nha do Partido e saberao '" cs tar 
~.mais permanentemente junto das a utoridades fasci s tas a Paz .. 'b d . ~ ~ . "-
__ ,!as co}6nias. Os. varios agrupamentos pol~icos 'an~i-colonia - a ca. e<;a . as m assas como nc: selO ' ;~,a~ COtnISS?CS 
~llstas tern de se ulllr e prom over conluntamente ac~ oe s co,ntra « e lelto ra ls» a prol11over ac<;oes antl~colOlllal!s las , 
' !Is gu!,~ras co k)l1 iais. A luta . n ti:fa sc~sta .em gersl tern de sa a ! desencadear ma nifestacoes pela -ri az nas colo-
. ~ ntenslfICar.f p OlS a guerr a co lo ma I nao e senae um aspecto . . ;. rl .' : -' . _ 1 . _ 
=- embora dos principais-das consequencias tragic,,. sobre 11 Ia$, a apro\e ,tar tOeas as ocaSl0es de eV,lI a 
-or'P?v.o po r t,u gu ~s du m. r"\lime dit.~oria l fascists que os im - luta anti -co lonial para lima fase d e; Illta mai s pcr
,perlalls.mos am e rlcano, IIlg les e a lemao suslentar.:: a luta antj . 
",fascisls il iud" enormemen te a luta anti-colonial. nmnen te, act iv a e vitoriosa . 

{QOLPE DE ABRIL NO 
E ALGUMAS CONCLUSOES 

'0 nosso Par tido soft'eu, no mes d e Abril, 11 0 SLiI, prios camaradas res ponsaveis do sector, um cstuc10 
mais um duro golpe policial com a prisao 00 cuidadoso das CA USAS PRINCIPAl S que permi

Icamarada Domingos Abrantes, 0 assalto a sua insta- t iram a -ofen~iva da po lfcia . Estuda-I as nao com es-
:la<;ao, 0 ass alto a fipografia e a pri sao dos do is ca- d - . 
maradas tipog rafos_ E ste g olpe, apenas a um ano p irito e rot1lt a, m as p rocnrar penetrar 11a ongem 
ode ontro no sector, no qual foram presos varios dos erros e d~ficiencias e sicaI' as jll S~LtS conclu
,-e lementos cla ndestinos ( nao falemos de dezenas soes para vene'er as de bili clades c mei,horar a de
,deilegais.}impoe, nao 56 it Direc<;a'o como aos pro- fesa ao Partido. 

Oq u e n o·s mostra 0 

'0 'go lpe do Slil mostra-nos mais uma vez onde 
'reside m as debi lidades da defesa. 

go I P e do S III 
reza do r egim e fascista , na subestimac;ao do pa
p el dirigen te do Pa rt ido, na experiencia e ca
p acidade da polkia, no desres peito pclas regras 
conspirativas, na indisciplina; que se manifes-

'J - U ma das cleb ilic1ades do trabalho conspirativo 
resi d e no LIBERAL/ SMO, que em materia cons
'pirativa se_manifesta na sllges t iJ11a~aQ d a natl!- . ta 11a falta devigilancia revo!u.<'i011irla e 11 \1. 
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fa lta de . cGntr.D:I~ .. O JiberaJisl1lo,xujamiz poli-- CA_SO ,CGlNCRETO, A ORIENTA:lj:AO !ro) PA RTfDO •. _ 
tica oportllnista sec filia na , concepc;ao ideolo- maG ~a6ta cGnhecer as llHHo€los. do trabahlo> 
gica pequeno-bllrguesa" que. se f!iz sentir na cOllSplrativo em linhas geraJs .. l'ias l2ol1di~5es , 
actividr.'idtl de mllitos quadr0s constitui urn dog., em que se. trava a 1,lOssa I~ltu; eontra 0 fascisrno~ 
grandes !lltales da defesa,.cib .Particio. t:xtirpa-Io Has condlc;6es da c4tndestinidade 0 trabalh() 
e uma dis condic;6es iildlspens;iveis para me-· c<;)!~spirativo constittle 11l.a ciencia que e n:tr.ces-, 

i Ihorar a clefesa" sana estudar e saber don nar nos dlversos; do-' 
, minios da nossa activida'. Na realizacliOl das 

2 '- Outra debilidadc do tra::balho conspirativo re- nossas tarefas e preciso c nhecu a s[tuac;ao , 
side na FA-lTA DE CONTROlE E DE FIRMElA POLiTl- (lonspirativa de cacla st:ctor! de cada organiza-
CA.. EM CUMFRIR E FAlER CUMP, IR AS REGRAS CONS- d d d ' ! 
PIRATIVAS, AS RESOtU<;:qES E :: ~DICA<;:OE$ ESTABE- c;ao" e ca a qua ro; e precise/! encontrar as me-. 
LECIDAS. 0 camarada Alvaro Cunhal diz justa- didas mai s acertadas para a;lsegurarern a defe-· 
mente no I~elatoria " Ruma lit Viloria». " ... se sa t:. a cantinuidade do trabalho do Partido.. 
no trabalha partidario e particularmentena de- 5 - Outras debilidades do. trabalho canspirativo> 
fesa se tivesse segllido a orienta<;ao tra(,.'{tdae se residem na FAlTA DE TRABAlHO COLECTI'IlO, NA. 
se tlvessem curnprido semprenas·dFverSa5-dQ-· FALTA DE ESTRUTURA<;:Ao DAS OHGANllA<;:OES.-
l,ninias da nassa actividade as resolur.6es' <Yel. NA DfSCOMPARTIMENTA<;:AO, NO DEFICIENIE TR.6, -

" BAW-o DE DIRECCAO NOS ORGANISMOS INTERME--
l~artido, a inimigo teria apenas;;atingid(J.200/'6A DIOS E QUTROS ORGANISMO,$ SUPERIORES, NO MAU. 
aos carnaradas que prendC1L .. '''_t:sta cO:N1dtlii ' CONHECIMENTO E SELECCAO DOS QUADROS E 
sao demanstra que nao basta falar em g'ocaJna NA FALTA DE CRITICA E AUTO·CRITICA DENTRO DO, 

ciefesa, em escrever artigos, em laman re&O'l'~l~ 
r;iies. t PRECrsu CUMPRIR E FAlER CUMPR lilJASR£

SOLU<;:OES E INDICA<;:OES TRA<;:ADAS! 

3-- Outra debilidade reside nas ME-TO DOS FRfMITI
VOS, NOS NOSSOS METODOS ARTESANAtS DO TRA, 
BAlHO CONSPIRATIVO. E necessario ljue todo 0 

llliiitante c0I1111nista saiba compreender que 0 

in.iJllign disp6e.hoje de uma maior experiencia; 
conhece !1lllitos aspectos do trabalho conspira
tivo, de direcr;aa e cle organiza:;ao do Partido; 
CO\llJlec~ ,muit€)s qlladros funcionarios e outros; 
co.nia ,cam recursos tecnicos e financeiros po
d~rOSiy.il cont,~T.wom maiores efectivos; tern uma 
larga ,red;e de «buins» ao seu servic;a; a ON R, 
PSP,.,J') estao sob a "sna orienta<;ao. A defesa 
exig6 qI1.e;se elimir;~m 'os processos prirnitivas, 
''lduco3, ,conhccichlS e reconhecidos da policia. 
E preciso ttl' habiFi~jade e iniciativa revolucio
n;irii>, para Ellcontrar novos processos de tra-
balho (lye eJevem a defesa do Partido. 

4 - , Ontra d.ebiiidade ainda reside em I'>IAO SABER, 
EM MUITC!S CASOS, AI'LICAR NA pRAncA, EM CADA 

O ' re m e d .i 0 para cur a r 0 

PARTIDO. 

6 - Ou tra debilidade ainda reside ,IHP BAIXO NivEL 
IDEOlOGICO,NA FRACA PREPARA<;:"AO pOlinCA DE 
MUITOS QUADROS. Verifica-se nos quadras, nas
nr,oprios funcionarios, concepc;6es infantis" , 
profun€lamente ingenuas em relac;ao,;i! defesa .. 
A forma primiti va e simplista co m@-· actuam 
canstituc serios pc rigos para I a sua I'lefesa e
pOTtanta para. a trabalho do Partida _ 

mal 

Eis on de rf:sidem . as cltbilidades pr,incipa is . • 
do trabalito aonspiratii'o. Veneer es tas debil i
da-des e llma tarefa inaclia veJe centml de todo ()
Partido como condi~ao flllldamentaVp2xa et c-· 
var a um llivel· superior a defesa-: Se nao fo r- · 
mos capazes de vencer pront:llnente as d'ebili-' 
dades e deficiencias do trabal1w CClisp irativo,. 
sofreremos, sem duvid", a.cu rt o- p r:; :w, novos 
golpes que prejudicaraa sl:rian1cli te 0 trahal1Jo, 
politico e org{inico do Parti do. [-;uj,,: , em face 
cia maior experiencia e capacidade C;" jnim igo, 
em face dos erros e metodas primitivos de t ! a
balho, os golpes policiais pagam-,;e com maio- , 
res sacriffcios. 

e s la nas nossas m 5 os 
A clefc- sa do ; Partido e llm:!: tarda pririnorciLi1, tantes forc;as anti-fascistas, com a agudiza~ao da 

constante , de cacla mijitante comnnista. Ela deve situac;ao polftica internacianal (na qual se acentua,. 
ser ,.encarada a Ill z cI a situa<;iio palitic~t em que vic hoje, lima maior agressividade das f@1'<;as reaccio- ' 
v(frnos . N'o- ]loder esta uma ditadura terrorista cia narias do imperialismo), mais se fimisentira ofen
grande burg ncsia reaccionariai-f:) inimi'go 'queque-- siva brut;tl e di:ecsperada 00 fascismcn contra 0 , 
H:mos destrnir eo ]Joder dos m'anopoli'os,ass(!)(lia-· Parti~Exd:: necessa:ri(Ya Partido tamar'a dianteira 
( : OS;10 JlJ1penali~m() estra ngr-irfi e, das grancies agra" , e annar-sc para se defe,nder de, investiijas·. ,mais vio
rios , e 1l!11 /:starro ia,;cista a,hda forte, centralizado lenlas do iilirnigo. 
e dispor de ll!T1 .'fortr~!;tparel ho ,repressivo, voitad.o,. 0 remedio para eli m]iiI:ar os erros"a,s deficierl - ", 
pri ilcipal'll1fnfe" '~'cohfta ' 0 Partido; no nosso pais cias e fraquezas do trabalho conspirativo esta Il :lS 

J~:io exist e qual q ll cr imagem de liberdade. 0 nosso maos dos militantes do Partido. Para isso e ne-' 
?3rtid n, liS Sf'llS militantes mais destacaclos sao cess,lrio: 
bmialmcnle perseg-uidos, presos, torturados, as- 1) Ter llma compreensao politica correcta, umil, 
,;as3iilaci ns. . compreensao marxista-Icnini sta do paper orga-

OpOlis sliporta UlTia guerra colonial e com 0 agra- nizador e dirigente do. Partido na luta revolu-· 
V3menlO ciessa guerra, com 0 agravamento das ca!l- ciOI1aria do !lOSSO povo. Sem a existencia de ' 
tradic;6es e da crise do regime, com 0 desenvolvi-. um Partido Comunista forte, \igado as massas;; 
~mento da Illta das massas tral?alhadoms e das res- sem a exjst~ncia de lim forte Illlcleo de diri-
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mtiva. EpreCiso desenvolver a iniciativa cria
'cimaem cada 'organismol'e um a:nlta quadro ',c 
vence'r 0 rotineirismo. A defesa do Parti'do 0 
exige que se estude dia a dia a situac;ao cons
pirativa concreta de cada sector; cad a orga
'nizac;ao e cada , quadro e para cada caso con
creto se saiba aplicar correctalllente a orien
tac;-ao "do Partido. Para cad a tarefa que UI11 
niilitante va realizar, deve estudar primeito 
as medidas aconselh ,\veis que asscgure111 , a 

,defesa do trabalho do Partido. 0 tlesco1:)rir 

.gentes cxpe rimentados, provados e capacita
tdos em liberdacle, 0 nossoPartido encontrara 
:maiores dificuldades para cumprir a slla mis
:sao dirigente, para conduzir com exito a lttta 
pel a insurrei~ao armada, it luta pel a revolu~ao 
,democnltica e nacional. E necessario ter Ilma 
',compreensao politica COI-recta da natureza do 
1regime fascista, do poder dos monopolios, lclos 
g randes agrarios e do dominio do imperiali~
,mo estrangeiro no 110SS0 pais. 0 inirnigo COl1l

preel1de 0 perigo que represcnta para' a vida 
wd o fascismo a existencia de Ilm Partido Comu
l1ista forte, en raizado nas J mplas massas po
pulares. Por isso, nao poupa esforc;osaem'mtiibs 
;para enfraquecer 0 Partido, prender os seus 4-) 
militantes mais destacados, isola-Io das mag- ' 
'sas e clas restantes for~as democraticas. 

novos processos de trabalho, cumpri-Ios e de
fende-<!o st:exige gran des esforc;os, sacrifkios c 
vontade ferrea dos militantes. 
E necessario para melhorar 0 trabalho ~tons
pirativo refor~ar 0 trabalho colectivo, a estnl
ttunI<,ao (t!as ' Grganiza~6es; refor~ar 0 controle 

E necessario travar uma luta implacavel pam 
extirpar pela raiz 0 liberalisrno, desenvolv'U r 
uma batalha intransigente contra a indiscipti-
na, a tendencia anarco-liberal, contra 0 espirito 
de Egeireza, aventureirismo, 0 «nao te rales »,Io 
,«nao ha azar " contra a tendencia de ver as coi
sas pelo lado simplista, mais facil e mais como
do, contra a inconfidencia e descompartimen
tac;ao. 
E necessario eliminar os processos primiti
vG)s ;c caducms .de trabalhoem materia cons pi-

l~ (! ex eeu~ao, a compartim enta~ao, 0 secretismo; 
m@Ilwran.o conhecimento dos quadros e a sua 
sd e'c~~:);eal1 ecessario elevar 0 nivel idedloti
co e pGJiHi€o' dos quadros atraves do estudo vi

wod::los nossos materiais, da experiencia do tra
f:ballw.pratico quotidiano da nossa luta e atra
wes dio estudo vivo do marxisl11o-leninisl11o. 

,Etn esta direcc;ao que as nossas organiza
Ic;oes \ e os nossos l11ilitantes devem trab:Hhar 
Le OI11 energia para elevar a u111uivel superior 
:lacdefesa do Partido. 

A orga;!nrZa~~ao 

na -grave de 

des JAPS de ;Mulheres 

O,utu'bro de 1961 5 ,de 
e 0 seu papel 
em Alpiar~a 

'Em Outubro, Novemhro e Dezembro de 119G1dte
I senWlJ lveram-se, ' emA(J piarc;a, grandes am;~sd:le 
nnassas : 1110 5 de Onttiblm, a primeira greve gemlte, 
'logo a 'segtiir,no petiiaCio .El leitoral, gran.Ues:mani
festac;6es 't1e rna 'e 'greves, lem 'I'esposta as'sticessi
'Vas vagasde pYis6es. Assumh-am tc tttao U111 papel 
.destaeatlo IlS JAPs, anteriOt11lel1te :urgarhwi:las, no
meadarrH!h te de mulheres.. Eis ,um reluto simples e 
resumiao dos aspectos funda111 cm tais 'Hesse traba
;j,ho de organiza~ao e de mobllizac;ao de massas; 
dele se iPooem e devem extrair preciosos ensina
lnentos pa:raa nossa activH:lade pratiea. 

«Ern Ma,b (de 1961, cons!ituimos uma junta de 
;ambito loea:!; ilevia coordemrr ottrdbalho de todas 
.as juntas que viessemos a \forrrrtrr (e orienta-las. 
Compu;nham~na 4 elementos,mas r. raticamente ,,:;0 
tresc '<iJue fin'ham aotividade. 'Olaa membro;:.da 
junta tinha a sua tarefa definida: coilstltui rj}jl,lllms 
no meio onde vIwla;tlois fica"ram com'bs",£f'a&11ha
dores ,do campo '( um para homens, :'o'i'ttro par a 
mulheres); outrbs 'oois para openirTos, emfJFe~
.:los" comerciantes, etc. 

A (Jrganiza!{ao de juntas de Mulheres 
M l entre assalariados agdcolas (a maioria da 

1I"0ijJllibc;ao) que mais juntas se eonstituiram. Em 
lCsp:erc ial entre as mulheres, surgiu um entusiasmo 
<como ate entao .nao j5~ vira: 'em ;Qutubro, fllneio-

navam ja 13 juntas (de 4 e 5 membros), ' orgat;i
zando mais de meia centena de 'Jn uHH~re s, a maio
ria trabalhadoras agrfcolas, mas"tamijemalgllmas 
donas de casa e vendedeiras ' d'o'lnerca"dD.Existiam 
entao condi~6es particlllarme'!1te pTopicias para 0 
110SS0 trabalho: por 11m latlo, um 'l1\ll1lero muito 
elevado de pris6es e de coni:i ena~5es lie con terra
neos provocava 11m estado ' \:le irr'dignac;ao muito 
grande; alem disso, 0 infCio da guerra coloni'il1 
motivava 0 embarque, talvez [Jara a me-rte, de Illui
tos jovens da nossa terra. 

Como trib1ilhalllos para organizar juntas dc 
Illulheres ?'Constituiu-se um organrsmo so de mil
iheres'Com l '6 elementos qllcreunia quase tqdos os 
S-diasJi\ ltarefa"fundamental lJra,ll1e~te periodb, re
cnitflr elemerttos p~ra as juntas. fe'Z~ se UlP' apa
tihad:b geral (ti'e quaIs os ranthos onde trabalhava 
m:fior1numero f'de mulheres e estabeleceu-se onde 

;irj,if'"\ '::t,'t'tUaTCS seis mem~ro.s, fieando cada ~m dos 
sels ",el,tmentos res pOll save IS por Ulll ou do IS ran .. 
eb(k'Empouco't~po'havia jU)1tas formadas nao so 
nos Illaiores 1'Il.nChO~ ' cbmo 'nalguns outrQS mais 
peqi!enos. . .-

'Ein :~gosto "e Si!tembro, no, periodo em que la
barat,if'as duas fa,8ricas de pass a (cerea de 300 ope
radas), constituira111-se juntas, nelas englobando 
sobretudo jovens assalariadas, entre elas a nossa 
qucrLcja camarada Maria Albertina. ' , 

Reprodução 
não autorizada. 

Documento 
com restrições 

de uso. 
SOLICITE 

AUTORIZAÇÃO 
DE 

UTILIZAÇÃO 



o I"1JrlTAN Tf~ 

aparecesse< alguma 1. haverLi ' murro. De facto, nO! > 
A. prefJara~ao da greve' no, 5: , ele Uuhtbr'o d,j al5sg uintc, .nem uma so l1lulher compareceu ao, 

traba!h o. 

o dia 5 de Outu bro o 5 de Outllbro aparecia como, cligamoG assim, 
a abertura da campanha eleitoral para deputados e, 
portanto, dentro dum ambiente e com uma impor-
tancia espec iais. Surgiu entao a ideia de ninguem Logo pela madrugada come<;aram os morteiros c' 
trabalhar nesse dia. . os foguetes; a banda sain de manha cedo. Os assa-

lariados agrlcolas, as operarias da passa, mui!os. A questao foi levantacla e disclltida em todas operarios e empregados - fizeram greve. as jl!n tas. Como sempre, havia optimistas e pessi-
mistas. Uns elementos afirmaram que a maiOl'ia das A tarde r ealizou-se a romagem ao cemit.erib, ao! 
l.11ulheres das fabr icas de pass a nao iria a greve, tLl111U!O de Jose Relvas. COlllpareceu um I1l1mero' 
naquela aitllra, porque, dizialll, 0 trabalho estava de pessoas como nunca nos tinha passado peia ca- -· 
a terminar, e que depois os rnesmos p atroes nao ber;;a: ja tinha acabado a cerimonia () 0 cliscurso,C<. 
lhes clariam trabalho nos campos, mandariaI11 vir ainda continuava a ch cga r ge nte. i\ S forr;;as repres
ranchos de fora .. 1\\as a verdade e que vieram mes- sivas comparece ram com todo 0 se u aparato . 
1110 a greve.. Verificoll-se en tao 11l11a deficienci a , que foi na0l 

A greve come~on a preparar-se quase a brincar. se ter sabido aproveitar as disp osi~oes poptdares .. 
Com algnma anteccciencia, as juntas de cada rall- Em toda . a genie se notava illsatisraC;ao pOl' «,nao 
clio cOl11e~aram a «levauiar a le.bre» cia seguinte haver mais nacja » aicm da rom age l11 . . De· facto. 
maneira: no r ancho dL) Antonio Duarte, por exe m- existiam condi~oes para se te r organin d b U111 des~
plo; diz.ia .. se glle 0 rancho do Lico pensava nao fi le e manifestar;;:ito, a partir do « ccmithio"j). 
trabalhar no 5 de Outubro . . E assim a ideia de. 
greve COlTt'U de ran cho e111 rancho, crescendo , 
o ntlmero de adC'soes, criando ent nsiasmo, etc; 

Nas fabricas de passa da llva e que a greve ain~ 
da nao estava assegurada; ,pe\o£ l110tivos j3. refe.ri
dos, mas tal11iJ ern porqne ndas, tr,abalha grande, 
qllantidade de mulheres e rapari gas que nao sao 
assa lariirdas agrico las, Jllas filhas e mulheres de, pe
quenos proprietarios, 0 que torna aqui sempre 
mais cliffcil lima acc;iio po litica ou eco11omica. 

Entretanto ap roximava-se 0 dia 5 cle Outubro . 
Comec;ou a consta r C0111 certa firmeza que na fa-' 
brica do Antonio Duarte nao se trabalharia. Con
tava-se aoui corn llll1 maior nlllnero cle mn lheres 
organizacfas, pelo qu e se fonl1on lim de legar;;ao 
que foi ter com as cia ontra filbrica (do J(dio 
Costa) illcitanclo-as a nao trabalhar, que na sua 
fabrica fadam g r eve, que nao qnisessem ser ove lh as 
ra nhosas, ,etc. S uceden depois 0 contnirio: LIm a de
Jegat;ao cle openirias cia Librica clo J (!lio Costa foi 
ter COIT\ as do Antonio Duarte, incitando-::ls no 
m e5mo sentido. 

Na ante-\'espera, 0 fascista ]{tlio Costa aparecell 
a amea<;.;tr q~l e quem nao fosse nao receberia a a- ' 
diafa (e UlI1a fes tarola e ullla per;;a de ronpa que 
os g ran des senhores da terra c05t11mam dar sem
pre no rim cia vi ndima) e qu e seriam clespedidas 
t odas as qne faltasse m : ele clizia « as qqe faltassem» 
po rqu e es tava convencido qu e algumas apareceri
am. Ls tas a!l1ea~as pr oclu ziram algllIl1 efeito naqu e
las Jl1ulh eres Il1 a is debeis; mas a bata lha ja estava 
quase gan ha po rque a maio ria es tava clisposta a 
nao rec uar. Na vesDera a noite, sabia-se ainda 
haver algumas, cmbora m uito poucas, dispostas a 
irem trabalhar. Era necessario impedi-Io; por isso, . 
11a altura em que, cle vespe ra, a capataz pergllntoll 
se se tzaballlava ou nao,' llIuitas mulheres respo11-
deram qu e naa, que ning-uem trabalharia, qu e se le
vantariam cedo e iriam g\1ardar 0 portao, qne se la 

Algumas cnnclusoes 

f: certo que nem tocl~ csta actividade (s teve isen~ 
ta ' de deficiencias; e certo que tambem 0 tl OSSO Par-
tido partici pou dcs tacadamente na d irecGao e or
ganizat; ao dcstas acr;;oes de l11assas . >-10 cnt~ulto, a
penas deste relato, e possivcl ' extra!r al g uI1la s con
clusoes importa ntes. 

. Em primeiro lugar, cleo cxcm plifica 0 pape! que 
as l11ulherespod em e clevem ass1l111ir na luia na
cional contraa cxplorc!<:;ao e a tiran ia , 111 0s t ra clara
mente as suas d is posic;oes pilril a 11lta anti-fascista_ 
e sob retud o a sua capacidaclc r eal de organ i z a~ao. 

Em segundo lugar , verifica-sc que 0 nOS50 Par
tido tem raziio quando afir ma que «a orga ni zac;a<r 
do movimento contra a clitadnra tem' dc·' ser actu
ante, voltada para a acc;ao popu:!:ar -e voltada para 
o seu proprio alargal11en to'»~ 

Em terceirolilgar, dem oTIst ra ' as possibilidades 
existentes cle « levar ate as-massas a pnitica cIa 01'
ganizac;ao» e que «para a concluc;ao de' g ran des 
lutas politicas e necessario, possivel e' clccisivo. 
at rai r it sua preparac;ao. e clirecr;;ao centenas de lu
tadores de vanguard<i »' .. Particu larmentc nas pos
ieriores man ifestar;;oes e greves de protes to con tra ' 
as vagas de prisoes, torn ou-se claro que a e'xisten- 
cia duma organizar;;ao' polifica unit:iria ba:stante 
numerosa e viva foj un1 factor decisivo na.,'. oric'l1'i" 
tar;;ao e direcc;ao das massas, .meSl11O quand6 AIl)i- ~ 
arr;;a se encontrava pratic3mente bloqueaclli pelas 
forc;as policiais; ela possi bilitou I1ma resposta una- ' 
nime e decidida as investidas de. Picle, precisamen
te porque, senclo I1umerosa e viva, nao s6 as; pa
lavras de ordem se transmitiram muito rapidamen-
te a toda a popular;;ao, como foi energica e pnrn ta 
a execur;;ao de algumas mecliclas espec iais (por' 
exem pl0, a cria<;iio de brigadas de alerta il chegi1da:. 
cla Pide) . . 

Reprodução 
não autorizada. 

Documento 
com restrições 

de uso. 
SOLICITE 

AUTORIZAÇÃO 
DE 

UTILIZAÇÃO 


	O Congresso Mundial pela Paz a independência nacional e o desarmamento geral um êxito na luta dos povos pela Paz
	cont. pág. 2
	cont. pág. 3
	cont. pág. 4
	cont. pág. 5

	(Do projecto de Programa do P.C. Português)
	O golpe de Abril no Sul e algumas conclusões
	cont. pág. 6
	cont. pág. 7

	A organização das JAPS de mulheres e o seu papel na greve de 5 de Outubro de 1961 em Alpiarça
	cont. pág. 8


