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Prolelarios de lodos os Paises, UNI-VOS! 

BOLETIM DO COMITE CENTRAL DO PARTIDO COM UN ISTA PORTUGUES 

CRIAR UMA, FORTE ORGANIZAG,AO MlllTAR 
.. 
E UMA HAS TAREfAS MAIS URGENTES DO PARTIDO! 

N ao constitui novidade dizer-se que e muitissimo defici ente a organiza<;ao do Partido entre as 
for<;as armadas. Este problema t;Qi anaHsado no VI Congresso e sobre ele ti radas al gumas 

(lonclusoes. Estas podem, para ja, resumir-se assim.:: que, apesar da politica de preversao, da espio
nagem politica, das constantes depura<;oes 005 comandos, duma rigida disciplina, duma feroz 
repressao e dum balafo patrioteirismo conduzidos. nas unidades mi li tares, nunca as perspectivas 
de criar e desenvol ve r uma forte organiza<;ao partidaria e de unidade foram mais favoraveis que 
hoje .. Evidentemente que estas conc1usoes nao nasceram de conjecturas abstractas., mas da analise 
concreta da situa<;ao tal como cia se apnlsenta. 

organ·izar OS soldados contra a guerra colonial 

Os governantes fascistas e seus ideolog05 , genero 
Adriano Moreira, enganaram-se nas suas profecias 
quan.do previam que as guerras coloniais viriam a 
ser uma fonte de renova<;ao dos seus quadros . 
Eles pensavam e varias vezes 0 di sse ram que a 
salva<;ao do regime viria a assentar nos jovens 
que iriam ser formados na gue rra, ou seja, nos 
crimes e imoralidades praticados contra popt:Ja
t;;oes- indefesas. Era portanto na preversao, que 0 
fascismo fundava as suas esperan<;as de salva<;ao. 
ComG» era de preyer as esperan<;as fascis tas nao 
se c0ncretizaram. A nossa juventude, exc1uindo 
umas tantas excep<;oes, nao se deixou arras tar pe
las campanhas de odio e falso patriotismo, vendo 
cada vez' (':om mais nHidez que os inimigos da 
Patria, nao estao nos patriotas african os cias colo
nias portuguesas que lutam pela sua inclependen
cia e contra a escravidao colonial, mas que eles 
estao sim, acantonados nos postos da governa~ao 
ou a frente dos grandes monopolios e das expl'o
pm;oes coloniais de onde sugam super-Iucros a 
que nao querem renunciar. 

Ainda que as guerras coloniais nao ten ham atin
gido 0 maximo da sna dnre,m e desenvol vimen to 

elas provocam cada vez mais forte desgaste nas 
fileiras fascistas e tam bern en~n os militares. As 
deser<;oes co lect ivas e individuais tanto entre 501-
dados como sarge ntos e oficiais tern aumentado, 
como 0 atestam a recente desen;ao de cerca de 3 
dezenas de soldados e sargentos dum quartel da 
Ouarda. So no mes de Outubro p. p., por circula
res confidenciais enviadas as for<;as repressivas, 
sabe-se que desertaram 96 soldados, oficiais e sar
gentos, mais recentemente desertaram cerca de 3() 
estudan tes que estavam palia ser incorporados. Em 
Lisboa estao presos cerca de 400 mil itares por 
se recusarem a participar na guerra. No Porto 
encontram-se presos cerca de 2DO pelas mesmas 
razoes . Noutras prisoes militares do continente e 
das colonias ha muitos outros militares presos 
pelo mesmo motivo. 

N as proprias for<;as repressivas os efeitos da 
guerra co lonia l vao-se fazendo sentir, sao ja inu'
meras as desen;oes e pedfdos de dem issao, tanto 
na ONR, como PSP e Of. 

A hostilidade crescente it guerra colonial ,. jlll1-
ta-se a hostilidade dos so ldados, marinherros, sar
ge ntos e ofidafs n~o liase;:istas ao "mbicllJtc criado 
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centro das unidades militares, onde os comandos 
fascistas a par duma disciplina durissima, tern ins
-talado urn amb'iente de suspeiqao. e, delaqao, des-
-truindo tudo 0 que e sa camaradagem entre mili-
tares. Ao mesmo tempo exerce-se uma enorrne 
pressao atraves duma propaganda enganosa e de
'magogica que desagrada a maiori:l , dos, militares . 
Em vez do amor a Patria, a liberdade, a indepen-
,(Iencia e a paz, instala-se 0 venenordo fascisl11o, da 
,<>pressao e da guerra, ern vez de se cultivarem .os 
:mais puros sentimentos-humanos, 0 respeito pelo 
~emeihante, realqam·se os mais baixos instintos 
atr-aves duma propaganda que tern por base"o modo 

' de vida amer , ou seja, 0 crime, a imoralidade, 
o racismo, etc. Mas se a guerra das colonias nae 
proporcionou ao governo a tao decantada rcno
vaqao de quadros, tambem a sua po lit ilea de pre,
versao nao tern conseguido corromper a juventu
de que, por meio das mais variadas lutas e ac~6es, 
tem manifestado 0 seu odio ao fascismo e 0 seu" 
amor a liueTdade, a democracia e a paz. 

Todos estesAactos confirmam plenamente a jus
teza da conclusao do VI Congresso quando diz:' 
queapesar das muitas dificuldades nunca as, pers
pectivas de' criar uma fo rte organizag:lo nas fon;as~. 
armadas foram mais favoraveis que lioje. 

veneer 8 subesHma~ao - outre tarefa lfrgenJel 
\ 

A feroz repres_sao que tern cafdo em cima do que se encontrem, independentemente de terem , 
Partido, as imensas dificuldades cr iadas a activi- ou nao liga qao. 
il~de polftica nas unidad.e~ mi~i,tares, as transf,er~n- Nao con'stitui .fenom eno raro, em especial nos
c!a.s constantes e ~ I?obllrzaqao ,IJara as col0111as, gran des cent\7()S populacionais haver camaradag; ; 
.chflcultam, sem duvlda, ml11to senamel1 te 0 tr;aba- -- Iegai,& e,ate mesmo ilegais, que passam diaria OlL . 
1ho do Partido entr.e as !on;:as_ armadas. Nlas,e. so- quas't!tdiariamente a beira dum quartel, sem lhe .. 
.bretudo, ~a sub~stlI?a~ao eXlstente .I!0 Partido, ocorrer que ,la dentro estao por vezies largas cen
-<juanto a ImportanCla do trabalho mlhtar q1!e de- - tenas de jovens trabalhadores que alem defilhos; . 
-vern ser en~(:)11tradas as, c~usas fund~men.tals das da classe 'openiria e do povo, vivem num esta,de> 
n.oss~s debll!dades orgamcas. Esta e · OU,M .con- permanente de descontentamento e revolta devido,' 
.clusao do VI Congress? _ . as' injustiqas e vexames a que estao permanente-

A prova CJ.ue a. subestlmaqao eXlste temo-Ia a ca-' mente sujeitos, a perspectiva de serem enviados " 
"ria passo. Sao alllc:Ja frequentesos ca.sos em qy.e para as colonias, etc. Lamentavelmente perde-se
se constat.a ter~m Ido assent~~ - pra<;a 'Jovens mill" ql!antas vezes tempo precioso atras duma debi t, 
tantes e sll1~pat,lzantes do P~ltI30 s~m que ~eden ·· Jigaqao do Partido que bem melhor seria se fosse
nha jJro~edldo a sua credenclaqao. Sao ttamb~m fr~- despendido em tentativas para levar a organiza<;ao~ ' 
"luentes os casos de camaradas q4e \ devld-o as do Partido ate dentro dum quarte! ou outra uni
c-onstantes transferencias perdem a liga,C;aoiCom·os dade militar 

. ~ntroleiros e organismos supericire.s e 51} delxam . 
ficar desligados e quantas vezes inactives, esque- Tudo isto sao factos a confirmar que para criar' 
,cendo que os comunistas tern 0 ', develf sagrado uma. fo~te org~nizaqao nas forc;as ~rma~as e .,~rgen-; 
<Ie actuarem, de se ligarem as ,massas', ,enoami- te e llldlspensavel vencer a subestlmaqao eXls.iente:,' 
l1ha-las e acompanha-las nas suas, llitas onde quer , no Partido quanto a importancia ,desta :tardai~ !. 

o probiema d as d esercoes 
P:Or estar insuficientemente esclarecido tem-se 

,]Jresta90 a mal entendidos 0 problema das, deser
QQes. E sabido que 0 Partido nao s6 se nao op6e , 
:mas que preconiza e aplaudea desen;ao desoldaclos, 
.sargentos e oficia is que nao querem participar 
IlaS crilhinosas guerras coloniais. Aos mili tantes 
Aio Pal'.tido cabe mesmo a honra de serem os prin-
~ipais organizadores e orientadores da imensa 
"l11aioria das deserq6es dos quarteis e exercitos 
colonialistas de Salazar. A organizaC;ao de deser-

- ~oes co lectivas e outras acc;6es e Illtas cont ra a 
:guerra colonial devem portanto contin uar e in
tensificar-se tanto quanta possive!. Porem, 0 Par-.. 
:tido, 11@' , que, se refere aos sens militantes, nao 

- pode apoiar a desen;;ao quando eia se fa<;a isola- · 
.oamente pois isso, quando nao tern em vista ser-, 
vir os in teresses do Partido significa privar deze
::vas, senao centcl1as de jovens da ajnda do Parti-

, 

do, da possibilidade de serem escJ.arecidos, q~ant()o 
a falsidade , a demagogia e it p-01ftica ,detraiC;a(); 
nacional conduzida pelo govenro fascista . e a 
reacc;ao. Na luta contra a guerra coloniai, ;os ' co
munistas tem de ir tao lange; quanto pos&lviel" 
inclusive ate as frentes de batalha, sernpre com (); 
objectiv~ de e.sclarecer as outros soldados que: ' 
nao devem combater, que nao devem arriscar a 
vida' para defen der os interesses dos mOl1opolistas.
e outros inimigos da patria. Nao proceder assiIW 
e contrariar a linha do Partido. 

Ha tambem elevado numero de militantes e ' 
simpatizantes do Partido que deserta'ffi, uns antes; 
de assentar praqa e outros antes da ida a ins-, 
pecqao. ,_ 

Tal atitude ·contraria duplamente a orielltaqao> 
do Partido. Quando 0 Partido chegou a conclu
sao que 0 fasci smo ,nao p,octia ser arred<1.ct() por.:-
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'rneios p:nfificos, . .mas ' havia quederruba-Io !Jor Como conCiliar a atitude destes camaradas COlff 

lneios violentos , e 'estabeleceu como linha de ' os objectivos' da orevoluc;ao se eles fogem inclusive.. 
-orienta~ao a Revolw;:ao Democnitica e Nacional, a aprender 0 manejo .das, armas? 
n ao.o fe z a pensan na Revol::c;ao que 'os ou~ros Pelo ue se. ode ver acria ao duma forte or-
devlam fazer, mas llna revol u~ao em que 0 Partido, . .9 ' P ,. _ ~, . 
<:ada urn dos seus "membros, tern de ter um papel ga11lza~~0 partldana n a~ pode tam bem ser desli
activo ,e dirigente, papel que terade ser desem- gada duma compreensao correcta do problema., 
IJenhado na ,ma4,(DTia dos casos de armas na mao. das dese r«oes. 

~ co.o m 0 orrg ani za r 'os "mil ila res? 

Como ,.noutras frentes de luta 0 trabalho 'de das guetrasdi:lkmiais. 0 cansa<;o e desgaste qu~ 
.orgail1i.zlt~o entre os militares tem de ser condtl- elas van Provocando faz em surgir novos oposito
zido em 'dois sentidosliifer:entes. U m refere··se it res ao regime,. ,rlO vos combatentes contra a dita
Dfgan izac;ao do Partido que e de.cisiva, 0 outro dura entre to,das as camadas da populac;ao e tam
'.as orgalliza~oes uriitarias de que >,falare.mosmais bem nas fon;as armadas. Grial' organiza~oes unita:'" 
adiante . ri'fls ,dos lnHitares 4ue se opoem ao regime e uma. 

Criar e manter orga.niza~oes ,do P,!rtido nas das •. mais~ i rp,p<D rta:n tes tarefas do Partido. Na actua:l 
. 1.l11idades militares n-ao e· tarefa 1'.faciU E por i SSDsitua~ao" papa n tm prir esta tarefa como se im poe 

mesmo que no Rclatorio sabre as Problemas' de e indisp'ensavel ligar a criac;ao destas organiza~oes. 
Organiza~ao aprovado no 'NI Congresso, uma vez it mobiliza~ao dos militares em volta dos seus 
mais se .'aJerta para as regras que e preciso obseI;'- problemas concretos, orientando-os para 0 desero
''Var, dizoo.do-se a :certa altura: «Porem, se recru- cadeament,o das mais variadas acc;oes e lutas con
tar para 0 Partido dentro dos quarteis ou barcos tra a guerra nas colonias, contra a violencia das ma
de guerra exige os maiores cuidados, real tzar um nobras e exer;.cfcios militares, contra as injustic;a:s 
trabahho 'organizado exige-o ainda mais. E preci- e vexames v.j,ndos de oficiais e comandos fascis;; 
so que as ,mesmas pessoas nao sejam ,vistas sem- tas, contra a l intromissao de oficiais estrangeiros 
pre juntas e em especial se entre elas lj~ alguma ,no e.xercito _ppttugues e a instalac;ao de bases es
ja conhecida por desafecta ao regime. 'E preciso trangeir;as'ennerritorio nacional, contra a polftica: 
nao guardar a imprensa ~m sft4osonde fitcilmen- de trai~ao nacio~al do governo fascista, contra ~ 
te possa ser descoberta. E precisQ guardar 0 mais terrorismo politi~o e a repressao, contra a ausen

..absoluto sigilo sobre simpatias ou filiac;oes poli- cia de liberdades democraticas, etc. Todos estes pro
'iicas e respeitar a mais rigorosa comparficipaQao blemas, .que :nao sao unicos, podem permitir 0 de
de trabalho de maneira a limitar 0 mais possivel sencadeameilto das mais diversas acc;oes e lutas 
qualquer " interven~ao p0licial.» ' contra 0 , fa s-tismo, todos eles pe rmitirao igualmen-

Naturalmente gu'e 0 secretismo, a comparticipa- te criar as mais diversa.s organizac;oes militares ,:;e' 
-c;aq. 0 respeito abscluto pelas r~gra~ conspirati- souberm?s , t~abalhar afmcada~ente, nesta. dlrec<;;:a~, 
vas, nao pode significar inacc;ao. As organizac;oes e com a Id~la qu.e para o~gamzar e preciso lutar. 
~o Partido compete actuar, manter permanente par;a lutar e preciso orgamzar. 
'Contacto com '0S soldados, mari'nheiros, sargentos E ; p~is ,d'a"maior urgenciaque em cada organis:
e dficiais enganados relo regime fascista 'ou dis- mo'do 'F1artido se discuta e tomem medidas para 
TOl'dantes com ,ele, com vista a impuisionar e di- levar a .cada llrt idade militar a organizac;ao do 

-Tigir as ma·is variadas ac~oes e lutas, nos quarteis, Partido, para g'e criarem organizac;oes unitarias e se 
barcos de guerra, etc., contra a guerra nas col6- desencadea'ren1 "as, mais variadas lutas nas forc;as 
nias e .contra a camarilha fascista. armadas. Sem 'seyencer esta etapa da luta revol~

A agudizac;ao das contradic;oes que minam 0 cionaria naose p'<?~e pensar em levar a bom termo< 
' 'regime agrava-se com a existencia e continuac;ao a Re¥oluc;ao Democratica e Nacional. 

o caminho para o derrubamen to da dil'edura 

«Dad>a 'a-ausencia completa de liberdades e a po-
1itica terrorista do .governo fascista; dado que 0 
'Estado fascista e urn ,E:rtado ifortemente centraliza
do, com um aparelho ,mili:tar, policial e judicial 
-cuidadosamente organizado e depurado; dada a de
ierminac;aiO dos cii'culos goveTnantes de resistirem 
pela violeocia ate-ao fim; - 0 c;aminho que se ofe
.()';;e ao povb pottugues 'paratlerruiJar a .ditadura 

fascista e levar ao poder 0 Ooverno ProvisOrio,'e 
o levantamento nacional, a insurreic;a,o pDplliar 
armada, que, devido it natureza militarista diO Es
tado, implica a participa~ao e neutral izac;a'oide im:
portante parte das forc;as militares.» 

(db Pro.gra~'iJ. 'Uo . Partido) 
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ESTUDAR E AP'LICAR .. 
A tlNHA POLITIGA no VI CONGRESSO 

, "Os materiais do VI ,Go'ngresso ,tern ,crmn grande 
importancia. Mas alguns militantes interro

gam-se: como estudar os materia,js do VI Congres
so? Como leva-los it pratica,? E ii que re soide a 
n ossa maior diiiculdade. 

Detenhamo-nos sobre a primeira pergunta, sabre 
o moao de estudar os materiais do VI Congresso. 

Quaisquer dos documentos aprovados sao dlocu
mentos fundamentais que analisam com profun
_didade os problemas basicos da situa¢ao nacional 
e tra<;am uma linha de orienta<;ao. 

Chegara uma simples leiturado ,informe poUti
COJi0 c.c. apresentado pel9 secre~irr(')-geral do 

, nosso Partido, 0 camarada Alvaro Cunhal, para 
,apreender todo 0 seu conteudo? 

Poderao igualmente os militantes do nosso Par
tido contentar-se com uma simples leitura do in .. 
forme de organiza<;ao, do Programa e dos Esta
tutos? 

Uma simples leitura nao chega e nem sequer 
uma leitllra atenta e circllnstanciada. Os materi
ais do VI Congresso precisam de ser'E!studados. 

Mas como fazer esse estudo? Decorando 0 que 

la esta escrito? Nao, nao se trata de decorar 0 que 
la esta escrito ,pois um tal estudo nada tem 'de vi
vo e actuante. E uma maneira escolar de estudar. 
Tra·ta-se em pr imei ro luga r de ler para com
preender, para fixar as ideias fundamentais 
que estao expre-ssas nos documenlos, de inter
pre tit-las com correc<;:ao pa ra poder ex.plicil
-las as maSSe!S, para a s trans form ar em formas 
simples de propaganda. 

Mas nao e simplesl11ente da propaganda das 
ideias que se trata. Trala-se de esl lJ dar essas ideias 
'para as aplicar n3 pratice, para as transformar 
e m fo rrnas de !u ta, para orienta ros trabalhado
res ne defesa dos seus interesses, para elevar as 
suas lutas a form es superiores, pere unificar e 
alargar os combates eco nomicos e politicos da 
classe opera ria, dos camponeses, intelectuais, 
em pregados, pequena burguesia urbana, secto
res das classes med ias de modo a conduzir es
se's combates ao levan/a mento nacionsl, a liqui
da<;:ao do estado lascista, a instaurat;ao da de
mo.cracia. 

o estudo , colectivo " 

H fundamental 
Para vencer as dificuldades que 0 estudo indi

vidual dos materiais do VI Congresso irao susci
tar e fundamental organ·izar ,0 estudo colectivo 
em todos os organismos do PaTtid(l)" des de os se
cretariados de celula, aos comites 10c3!is, regionais 
e organismos de direc<;ao. 

Se 0 estudo dos docUJ;J']!entos d.o VI Congresso 
ganha todo 0 Partido e facil encontrar ,militantes 
que reunam as condi<;oes necessarias para expli
car aos camaradas mais modestos, para explicar it 
base do Partido as ideias fundamentais que cons
tituem a iinha politica tra<;ada no V I Congresso, 
para tornaracessivel os documentos em questao. 

Neste terreno os funcionarios do Partido, os 
cDntroleiros entram como elementos decisivos. 
Em muito 'e1 es podem ajudar a assimi!ar e a apli
car os principios basicos saldos do nosso ultimo 
Congresso. Para isso torna-se necessario que e1es 
proprios estudem Esses documentos com profun
'<Iidade para os tornarem acessiveis it bas,e do Par-

, 'tido, aos cama,-adas mais modestos. E sempn2 
possivel, u uina reuniao, encontrar 0 min imo de 
'tempo para ' ~:plicar os aspectos essenciais do 
'Congresso, a linha politica do Partido que direc
'tamente se prenda com os problemas priticos da 
~ctividade do organismo, com a situa<;ao politica 
nacional , com as perspectivas revolucionarias, 
com os pro blemas de organiza<;ao, com os pontos 
<Io Program a, com questoes de unidade on outros 

assuntos de maior ou menor importal1cia que a 
luta comporta. 

fomentemos 0 al110r pelo estudo, o interesse 
pelos materiais do VI Congresso, e os 'camaradas 
colocarao, eles proprios, as suas dltvidas, sobre 
os problemas que nao lograram compreendere 
que interessel11 it sha ac<;ao. 

Mas outras formas de estudo sao ainda possi
veis de realizar, apesar das diffceis condi'<;oes da 
nossa luta. Referimo-nos a reuniOes 'especiais de 
organismos para estudo, esclarecimento e discus
sao dos problemas centrais do VI Congresso. 

As reunioes de que falamos nao sao reuni6es 
para leituras cOl11entadas, mas reunioes destina
das a uma explica<;ao geral dos problemas de 
maior interesse, os mais actuais, os mais vivos, 
sem perder contudo de v ista a perspectiva politi
ca e as form as de lu:ta em que tais problemas.as
sental11, de modo a arl11ar os camaradas para 0 
estudo individual. 

Atraves da il11prensa do Partido, da Radio, de 
folhetos, de edi<;oes especiais de capftulos dos in
form es pode e deve fazer-se Ul11a amp\a divlllga
<;ao dos materiais do VI Congresso, de modo a 
torna-Ios acessiveis a todo 0. P., a ganhar para 
eles a adesao dos mili tantes de base, a torna-los 
conhecidos das largas massas e a leva-los a prati
~a no tral?~,lho diario~as nos~as organiza<,;6~s, 
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como aplicar na praticaos ma.teriais do VI Congresso? 
Em cada local de trabalho as organiza~5es do 

P., os militantes, os activistas tern tarefas con
<cretas, que podem variar de local para local, de 
:'Sector para sector, de regiao para regiao. 

Suponhamos que se esta no inicio da organi
:za~ao do P. numa empresa e que por, esse facto 
:se torn a nEcessario alarga-Io. Como podem os 
.materiais do VI Congresso vir em ajuda dos mi
litantes? 

'O ·informe de organiza~ao coloca as tarefas es
:senciais para 0 desenvoivimento, estruturac;ao e 
::actividade dos organismos de base do Partido. 
,Estudando-o, buscando ai res posta as suas preo
<cupa~5es, os militantes anna'r-se-ao para 0 seu 
.labor de organiza~ao. , 

Mas nao basta apenas saber organizar. E ne
,eessario transformar as ceJulas do P. todos os or
,ganismos do P. em organismos vivos, capazes de 
<conduzir a c1asse operaria a luta, de influ(!nciar 
.os trabalhadores, de ganharcrectito politico' junto 
<feles. 

Para essa importante tar~fa .tam oem os ,mate
riais do VI Congresso sao indispensaveis. 

Lendo · e estudando oiniorme politico 'os mili-
taI'ltes do P. sao capa'zes· de . explicar aosseus 

<companheiros de trabalho os aspectos fundamen
'iais da politica fascista e dos males !que ela com
porta para a c1asse operaria, e para 0 povo por
tugues. 

Ll?ndo. e estudando 0 Programa do Pal1tido, os 
i.militantes ficam em melhores condi~6es de expli-

ca-Io as massas, de ganhar 0 seu apoio e a sma. 
confian~a de elevar 0 nivel politico dos trabalha
dores para que eles se disponham pel a luta orrga,
nizada a levar ~. pratica os pontos essenciai s. d.c) 
Programa, a zelar pela sua aplica~ao e se saibam. 
orientar na luta revolucionaria que conduz ao der
rubamento do fascismo e a instaura~ao da De:
mocracia . 

Aqui tam bern se verifica 0 valor dos materiais:. 
do VI Congresso e 0 modo pratico de aplica-Ios. 

Na actividade diaria do Partido como devemos 
uti1.izar os Estatlltos? 

Se eles constitllem os princfpios basicos dOl 
nosso Partido, a nossa ac~ao teni que orient<!r-se 
peb letra. dos Estatutos. 

As-sim os Estatutos dizem no capitUlo sobre 00 
centrali smo democretico, artigo 14: «Dentro da 
esfera da sua aCC;Zto, todas as organizac;6es do Po. 
devem ter a mais ' 2.mpla iniciativa desde que as 
suas resolu~6es nao contradigam a linha do Par
tido e resolw;6es dos seus orgaos superiores»_ 

Urn tal principio nos 0 devemos aplicar m~ 
pratica em qualquer escalao do Partido. 

'0 mesmo podemos dizer dos outros artigos. dos: 
Estatutos. Estudando-o. e aplicando os Estatmtos: 
urn dos documentos basicos do VI Congresso, 0 , 
Partido refor~ara a sua unidadl?, ganhara nova:. 
consciencia, novas forc;as para 0 cumprimento das 
suas' tarefas de 'vanguarda, ' .fortalecer-se-a e alar
gar-se-a cada vez mais. 

SA:IB~MOS ORGA:NIZAR, SABEREMOS VENeER 

f( do relat6rio politico apresentedo 80 VI Congresso) 
. . 's e dizemos que ·. nas condi~5es da ditadura fas- to muito com, 0 «fogo sagrado », ir animatl!do a. 

. cista 0 problema da defesa do Partido eo pro- luta do nosso povo, mas jamais estarem os em. 
blema nO I, pode tam bern dizPr-se cjueo proble- cGddi~5es de dirigir uma revolu~ao vitoriosa. Sai-

;ma de organiza~ao e 0 problema nO 2. bamos organizar que saberemos vencer. 
Ha muitos criterios para aferir da for~a, in- Se ha aspecto da actividade do Partido que te-

-fiuencia e possibilidade revolucionarias dum par- nha sido afectado por desvios duma orienta~a()l 
·tido c1andestino como 0 nosso. N enhum criterio ' justa, e 0 trabal ho de organiza~ao. Sofreu do: 
~ mais exacto do que a considerac;ao "da sua for~a «desvio de direita» nos an os de 1956-59. Sofrel!;. 
<organizada. So uma boa organiza~ao pennite, nao depois das tendencias esquerdistas que se man i
,go simplificar consided.velmente 0 problema da festaram particularmente nos anos de 1963-64 r das. 
'odefesa, como estabelecer uma estreita ligac;ao com concep~6es voltadas para a «ac~ao directa », COIT:
.-a·dasse operaria e com as massas, conhecer os cepc;6es que representam, tal como 0 «desvio de. 
,geus anseios e os seus sentimentos, esc1arece-Ias, ' direita», uma cren~a na espontaneidade da ac~ao> 
'odirigi-las na luta diaria r encaminha-Ias para as revolucionaria e num processo semi-automatico< 
£randes batalhas contra 0 fastismo. Nao ha ne- para a queda do fascismo. 
' nhum outro instrumento de acc;ao que possa Tais concep~6es, num periodo e noutro, leva-
,substituir uma boa organizac;ao. ram a subestima<;ao do traba lho paciente e meto-

_Se' ,nao soullermos ol'ganizar, poderemos quan~ dico de organizaC;ao ea. pretensao de desenv~l~ 
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6 "0 MILlT ANTE 

fGES\ 
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ver a actividade poHtica e de massas do Partido ciencia da sua vanguarda, do recrutamento, essa 
serl1 os instrumentos organicos 'apropriados. fa- fonte principal e a luta popular de massas. 
ci litaram os golpes da repressao e 0 enfraqueci- A questao nao e pois a de par 0 trabalho de 
mento organico geral. organiza~ao como «uma primeira elapa:.,duran-

o nosso Partido tern moNvos paraestar O'l"gu- te a qual se nao reaIiza qualquer outra a<:tividade. 
l hoso d os seus exitos nodominiode organiza~ao A questao e de saber medir em cada caso as possi
d urante dezenas de anos de trabalho clandestino. bilidades reais de realizar as tarefas do Partido, de 
So porque consegniu criar uma forte organizac;ao, nao lan~ar cada organiza~ao em tarefas muito su
o Partido pode resi~tir as furiosas e constantes periores as suas for~as, de nao jogar deliberada
ofensivas policiais, desenvolver-se nas condi~6es mente organiza~6es debeis, mal estruturadas, sem 
d o fascismo, estreitar as snas Iigac;6es com a classe conveniente defe sa, em batalhas ou serie de bata
()peniria e as massas populares, dirigir diariamen- lhas em que e facil antever que serao facilmente 
te as lutas popnlares e marchar indiscntivrlmente localizadas e atingidas, de nao pretender ter per
lla vanguarda de todo 0 movimento anti-fascista. manentemente os membros do Partido num estado 

E porem extremamente perigoso que 0 entusias- de tensao maxima, de esforc;o excessivo, em que 
rno pelos exitos e a compara~ao com os outros se perde completamente de vista 0 alargam~nto e 
sectores da Oposi~ao nos fa~am esquecer os erros refor~o or~anico, a es br,utura~ao, 0 recrutamen lo, 
e deficiencias, nos paralisem a iniciativa, 0 dina- a sel ec~ao de quadros. 
mismo, a tensao de esfor~os, para marchar deci- Temos de criar uma c)'rganiza~ao extraordinaria
d idamente para diante. A unica justa medida da mente mais forte do que ;aquela que existe presen
nossa satisfa~ao ou insatisfac;ao deve ser a relac;ao temente. Temos de enraizar e estruturar de tal fo r
e ntre a organiza~ao que temos (' aquela que preci- ma a organiza~ao do Partido" que a continuidacle 
s,amos de ter para cumprir com exito as tarefas po- do seu ttabalho nao fique a mer-ce .de golpes poli 
liticasque se colocam ao Partido. ciais. Temos de criar uma organiza~ao a propor-

Para vencer as debilidades de organizac;ao tern c;ao das tarefas que se nos p6em. E isto exige que 
de corrigir-se todo urn estilo de trabalho que nos se compreenda a importancia deCisivada organi
tiltimos anos se generalizou no Partido, estilo ca- za~ao, que se renove 0 trabalho de orga'liliza
racterizado pela r.otina nos processos de organiza- ~ao ( ... ). 
<;ao e pelo frenesi na busca do .exito imediato. Tra- Quais sao na actualidade, as nossas tarefas fun-
balha-se para compor e recompor com rapidez, damentais no dominio da organiza~ao? 
utilizando repetidamente os mesmos processos. Nao A primeira e consoIidar 0 aparelho clandestino 
se pensa nuns casos e nao se ad mite (lUtros, urn tra- ,central, 0 aparelho de funcionarios, com ma'is 
balho em profundidade, cauteloso" consolidando quadros e mais apurada estrutura~ao, de forma a 
cada nova posic;ao conquistada. ( ... ) Nao se pensa assegurar em melhores condi~6es a sua defesa c 
no trabalho de organiza~ao com uma ampla pers- a continu-idade de to do 0 trabalho do Partido. 
pectiva. mas com a ideia de recompor ritpidamen- A segunda e considerar, sempre ligados a preo
te urn aparelho minimo, com 0 qual se procura cu.pa~ao de reforc;ar e alargar a organiza~ao, as 
nao s6 assegurar a realiza~ao das tarefas do dia a tarefas atribuidas a cada sector partidario, tendo 
dia como retomar prematuraJ11lente ;t of.ensiva. E em conta que a situa~ao e diversa de sector para sec
essa uma das causas por que, com frequencia, da- tor e que as tarefas essenciais sao por isso tam-
mos urn passo em frente e dois a retaguarda. bern diversas ( ... ). 

Insistir-se na necessidade absoluta de des.env'ol- A terceirae impulsionar a cria~ao de organ is-
ver e melhorar 0 trabalho de organizac;ao, nao si-' mos intermedios de direc~ao (comites region ai s, 
gnifica que 0 trabalho de organiza~ao seja uma locais, secretariados de celula" etc,,) e converte
primeira etapa, sem percorrer a qual se nao po de , -los em verdade'ir.os organism os dirigentes dos sec
fazer agitac;;ao e propaganda, nem desenvolver lu- tores respectivos, em verdadeiros estados maio
t as de massas, nem realizar qualquer outra tare- res das frentes de batalha politica que Ihes estao 
fa. ( _ .. ) As organizac;6es do Partido nao se criam, confiadas. 
n ao> e estruturam, nao forjam quadros capazes, A quarta e mobilizar esfor~os espedais (em 
!lao se dtsenvolvem, senao na medida em que 0 quadros e meios de trabalho) pa,ra os sectores fun
traba]ho~ de organiza,<;ao acompanha e e acompa- damentais: organiza~ao de Lisboa e Porto, organi
nhado , por um tntb,alho de agita~ao e propaganda za~ao operaria nos maiores centros industriais, or
c de moh{liza~ao das massas. A principal fonte de ganizac;ao de proletarios rurais nas regi6es on de 
in fluenci a' do 'partido, do uonvencimento da jus- predornina a gr_an* explofaC;;ao agricola, organi
t eza da acc;ao do Partido, da subida da consciencia za~ao de estudantes e intelectuais, organiza~.ao 

d e classe de muitos trabalhadores ao nivelda cons- militar: 
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.. 
UM HEROI 

M uito Jovem ainda MiliHio Ribeiro tomou con
tacto com a explora~ao capitalista, conheceu 0 

modo como se acumulam as gran des fortunas e co· 
mo se gera a miseria e a fome nos lares operarios. 

Aos 12 anos, abandonou Mun;:a, sua terra natal, 
na zona transmontana e emigrou para 0 Brasil. 
Neste pais, tornou-se operario texti!. As lutas,dos 
trabalhadores brasileiros elevaram-lhe a conscieJr
aia de explorado. Militao participou em grev('s, em 
ac<;5es reivindicativas, em manifestal;5es de pmtes
to. filiou-se no Partido Comunista Brasileiro, em 
Quja cria~ao parHcipou ao 1ado de alguns dos seus 
melhores militantes. 

Em 1934 a sii:ual;ao polftica agravou-se no Bra
sil. OetuHn Vargas subira ao poder. A reac~ao for
tn'\'eceu-se. As autoridades brasileiras expulsaram 
Militao Ribeiro, 0 activo militante comunista que 
se encontrava it cabe~a da luta da classe operaria. 
Metido a bordo de urn navio, Militao de via ser en
tregue it polfcia salazarista. Salva-o a sua tenaci
dade revolucionarJa. Convenceu urn tripulante da 
justeza da sua cat:sa e este ajudou-o a evadir-se lo
go que 0 barccratracou it muralha. 

Regressou a Mur~a onde se encontrava sua fa
milia. Mas 0 homem que regressava do Brasil nao 
trazia nem dinheiro nem haveres_ Possuia apenas 
a, forl;a das suas convic<;5es de cOI11UniSfa e essas 
espalhou-as entre os trabalhadores e juventude, 
entre a gente modesta do povo. 

7 

COMUNISTA 
Tomou contacto com 0 Partido Comunista Por

tugues, a cujas fileiras aderiu. Era essa a sua gran
de aspira~ao depois que 0 forl;aram a abandonar 
o Brasil. -

LUtOll, trabalhou,esc!areceu, organizon. Os cam
poneses da sua regiao viam naquele operario tex
til, de maos calejadas da labuta da terra a que se 
entregava apos 0 seu regresso @ slimbolo das suas 
aspiral;5es e a da" sua, vi'da atrilbulada e de mr;;eria_ 

Por fim a! polkia prendeul-o .. A sua aCl;ao em to
da a vasta area de Tnis-os-Momt(!s, amedrontara 
proprietarios e autoridades fascistas. CoJlOCiuziram
-110 ao Porto. Depois enviaram-no para a Fortale
Zl1 d'e Peniche. Meses volvidos, sem julgamento, 
sem condenal;ao, era mandado, com mais alguma's 
dezenas de combatentes, para a fortaleza de S_ 
Joao Baptista. Por fim foi 0 embarque para 0 Tar
rafal. 

Nos longos dias de carcere Militaonao sonbe 
apenas encontrar as formas de convivio fraterno 
com os seus companheiros de prisao. Soube aju
aa-Ios a 'Jel1' mais claro na noite fascista, a resistir 
com maiS C0!fagem it nt:pntssao, a compree.l1der 
melhGl' 0 ' duro caminho q[U;(;l a Icl.a:~se operaria tell} 
de segufr para por fim it explnra~ao capitalista. ·' 

o operario consciente, 0 comQnista esclarecido 
alimentou com a certeza das suas im\!ias" N;iuitos 
companheiros de carcere, que o· am.aram; p.or esse 
fact01, 

'I regresso a luta 
A 16 de Junho de 1940MHitiio Ribeiro entiio 11m em 1'9411 ., Um a-no. depois, em Outubro-Novembro. 

preso politicodo'Campo eta Morte Lentedo Tarre- estalam as primeiras grand'es gnves cia, dasse 
fol, foi devolvido it liberdade, As tropas de Hitler openiria soD a dir€c~iio d0' Partido. ' 
dominaram a Europa. Salazar julgava consoli dado Militiio Ribeiro participou activamente na !!eO"--
o seu poder. ganiza~iio do Partido, dedicando-se ai (!stw wrcfa 

Foram igualmente libertados do campo do Tar- com exemplar devotament0 e capaciJdade p(i)lftica_ 
rafal perto de 40 presos politicos ilegalmente deti- Mal vestido, mal alimen.tadQ" f.aze ndo sacl'ifidos 
dos. Entre eIes figuravam Sergio Vilerigues, de toda a- orrdem" Militiio percorreu 0 pais para 
Americo de Sousa e Pedro Soares. retomarcontacto' com organ,iza~5es desligadas, pa-

Numa Europa ocupada e ensanguen tada. ,' Num ra criar outras, para fortalecer com a sua capaci
Portugal oprimido pEllo domi,nio fascista, segura dade politica, 0 seu entusiasmo e 0 seu dinamismo. 

- dos exitos dos seus comparsas, a situa<;ao chama- 0 Partido da classe openiria a que ele dedicara in
va os comunistas a· uma' luta dificil e corajosa, teiramente a sua vida. 
para reorganizar 0 Partido e conduzir a c!asse Em plena luta reivindicativa, quando milhares 
openiria f- 0 povo, a gran des e novos com bates. de trabalhadores de Lisboa faziam greve e reclama-

Com Alvaro Cunhal, Militao Ribeiro, Jose yam aumento de salario, ocupando fabricas e re
Gregorio, Sergio Vilerigues, Joaquim Pires Jor- sistindo it brutalidade fascista com a coragem 
ge, Dias Lourenc;o, Pedro Sosres, Americo de das grandes lutas, Militao Ribeiro foi de novo 
Sousa, Manuel Guedes e outros camaradas, 0 Par- preso. 
WiD reorganiza-se, expulsa do seu seio elementos 0 Partido que ele ajudara a reorgaRi'zar resis
oportunistas e aventureiros, fortalece a sua or- tia a este golpe e a outros e alargava a' sua influ~n
ganizal;ao, desenvolve a sua influencia conduz os cia e organiza~ao. Pouco tempo ctepois conduzia 
priineiros com bates reivindicativos dos trabalha- os trabalhadores a novas' lutas e a greves de maior 
dores,da , juventude e d~s ~:lmponeses. Estawtse. amplitude aiJ:1da. i;" 
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0 ' MIL IT ANTE --3tGES\..;."-=c=-~~ ______ _ 
Em 1943 Mili tao foi enviado pa:ra 0 Campo de novo a lilta, ~ clandest1l1a, apesar da sua 

Concentrac;ao do Tarrafal, donde havia regressa- abalada saude e de longos anos de carcere. 

8 

do tres anos antes. Eleito membro do Secretariado do Comite Cen;-- · 
Mas as lutas da .classe openlria nao cessaram. tral, com Alvaro Cunhal, Sergio Vilarigues e l<Dse' 

Estalaram novas e Importa.ntes greves que deram Gregorio, Militao Ribeiro redobra de esforc;os" de: 
.a prova do poder combatlvo dO.s trabalhad?r~s e energia para alargar cada vez mais a. CJ;escentein;
do seu I?apel fund~men~al no Movlme.n to de Umda- fluencia do Partido e da sua organizac;ao .. A idade: 
de Naclonal Antl-fasclsta, que se cnava em 1943 eo estado de saude nao Ihe diminuem nem a', C<Dm-· 
e atrafra a si as forc;as democnit icas de varias ten- batividade, nem 0 dinamismo, nem a sua abnega. 
denc;as. . ., . . , . c;ao sem limites. 0 estudo atento, a e~per~encia, ~s 

Alem frontelras, 0 glonoso exerclto sovletlco, anos de luta em Portuaa1 sob a dom1l1aC;ao fascls
infligia as tropas. de Hitler de.r~otas ir remediaveis, ta, constituem novos ~ec~rsos para a sua capaci.,. 
cercava e prendla as 22 dIvlsoes de yon Paulos, dade politica, que 0 tornaram mais apto no selI. , 
forc;ava aos gr~ndes recllo.s que havlaJ? de cul- trabalho de dirigente comunis ta. 
3111l1ar na conql11sta de B.er ll m, e 9,u~ sen am ac?:n- 0 Partido que ele ajudara a reorganizar, fortir+. 
pa~hados da luta das fOtC;~s palnotJcas dos palses leceu-se e alargou-se. Criou quadros jovens eGa
Qcupados e no desembal que das tropas abadas pazes, dirigiu novas lutas. foi a forc;a de vanguar-. 
na Europa. . ' da da Unidade Anti-fascista, da luta legal e clan,..· 

As grandes lutas p01?u.1ares e. a den ota l:azIs ta destina pela conquista da liberdade, pelo derruha ... 
ensombreceram 0 domll1lO fasclsta em POI tugal, t d f' 0" d d 1949 conhe-
enfraqueceram-no e Salazar decretou uma amnis- men 0 0 ascIs~o . Imco 0 ana e . 
tia que permitiu a liberta<;ao de muitos patriotas ceu gran des aq;oes populares e 0 re.forc;o da, lJm-
condenados ou il eaalmente detidos. dade em volta da campanha «eleltorai:» paraa. 

Militao voltou d~ novo a liberdade. Voltou de presictencia da Rfpublica. 

a. pT IS a 0" e 0, assassinato 
Mas a 25 de Marc;o de 1949 Militao e. de novo 

pre~o,' desta vez na vila do Luso na compa nh ia 
de Alvaro Cunhal e de Sofia Ferreira. 

Os tres sao conduJidos para as prisoes da 'Pide 
no Porto. Contra Alvaro Cunhal e Militao Ri
bei ro se ati<;a 0 odio do bando de assassinos da 
PIDE. Nos antros da Rua do Heroismo, comec;a
ram para ambos as ' torturas e os metodos de ani
quil amento fisico. A Militao recusaram-Ihe assis
ten cia medica e dieta, para uma enfermidade de 
ffp-ado e de intestinos :::ontraida 110 Tarrafal. Mas e 
ct7rta a Durac;ao no Porto. Aivaro Cunhal e Mili
tao Ribeiro sao transfe ridos para a Penitenciaria 
de Lisboa, encerrados em pequenas celas manti
dos no isolamento mais completo, sem 0 minimo 
de condi<;oes vitais. 

C:ontinuam aqui, com rigor de carras cos, os me
todos de tortura e de assassinato. Sucedem·se as 
interrogatorios e os processos brutais. A incomuni
cabilidade mais rigorosa rnantem-se durante me
ses. Nem um jornal, 'nem um lap is, nem um bo
cadinho de papel, nem uma toalha, um vislum
bre de higiene que alivie 0 desconforto de longos 
meses uuma cela desgllarnecida. Os metodos mais 
sinistros. alem da tortura fisica, sao aplicados para 
tornar a 'Penitenciaria de Lisboa um verdadeiro 
suplicio para os dois dirigentes do Partido. Visa
va-se 0 seu aniquilamento gradual e sistematico 
e com ele a SLla liquida<;ao politica. A PID 1£ em
penhava-se nes ta tare fa monstruos~, como ver~a
deiro instrumento do crime do fasclsmo salazan8-
tao Durante meses Cunhal e Militao resistiram aos 
supJicios e aos metodos de morte lenta com a 
~b l1 ega<;ao dos melhores ' ~.om~atentes, com uma 

exemplar firmeza e coragem, com uma elevaciX' 
noc;ao das suas responsabilidades politicas. 

Mas as torturas, a recusa ao tratamento mediCo" 
a falta das mais elemcntares condi<;oes de vida na. 
pequena cela da Penifenciaria de Lisboa haviam. 
- abalado profundamente a saude de Militao· 
Ribeiro. 0 acto criminoso que os esbirros da PIDE 
deviam consumar possuia as condic;oes necessarias; 
para ser posto em pratica. 0 peso de Militao
baixa va para 37 quilos. A razao toldava-se-Ihe: 
por momentos, Mas nem assim diminuia a sua po
si<;ao de firmeza e de confianC;a. Estendido no leito" 
a sua voz ecoava ao longo dos corredores, fazendo. 
ouvir 0 mesmo brado de certeza: 

Avante! Camaraaas ! Avante! 
Que a hora nos pertence. 

Deste antro de suplfcios e de torturas que foi a sua'. 
cela da Penitenciaria de Lisboa, Militao escrevia. 
com 0 proprio sangue pouco antes de morrer uma. 
carta magnifica, que exprime toda a grandeza da-. 
sua dedica<;ao ao Partido e da sua vida exemphr. 

A 3 de Janeiro de ;950, Mi litao Ribeiro, figura grartdiosit> 
de militante comunis~a, esculpido no granito da sua regiaOJ 
transmon tana morria as maos dos algozes da PIDE com a gTan-
deza de urn heroi proletaria, na sua cela da Penitenci6rjct<
de lisboa. 

A l embra n~a do seu exem plo guardam;na zelosamenfe ~S, 
combatentes de urna vida melhor, os obrelros da Democr..acla,.. 
e do Socialismo as traba!hadores de vanguarda, ,Os membra5-
do Partido Co~unista que sabem que tern de seguir urn a$-~ 
pera e dificil caminho, de luta que conduzira ao derrubamen
to do regime terrorista dos mo~o~61ios, 0 fasci~mo .s?~azar.ist~ p" 
q ue conduzirB ao friunfo das Idelas pelas qua!s MII.'fao Ribei
ro sacrificou a sua vida de I~tador, .pedas quais mu!tos ou!ros.. 
con tinu am 0 combate, com 'gual corag,m. e tenacld~de, . .Jn&
p'irando·se no seu .hero;smo. 
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