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AS GUERRAS COLONIAiS E 0 IMPERIALISMO 
"0 P artido Comnnis ta Portug ues te rn afirmado 

pOl' mais de uma vez que e part id;irio da coe
xistencia pacific:! entre j)aises · com regimes soci::tis 
,diferentes. 0 P.CP. nao cessa de afirmar 0 sen 
:apoio aos p ovos clas colonias portuglles9<i que lll 
·tam de armas nas maos co ntra 0 colonialisl1lO sa
Jazarista. 0 P.CP. apoia incondiciona li\,ente a 

.guerra de li berta <;iIo conc!uzida pelo povo vietna
mita contra a agressao am er icana no Vi etnam. 

Ha nestas tomadas de posi~ao a lguma contracli
·t;;1[0? N enhu ma! 

o Particlo Comunista Portugues e defensor cia 
politica de coexistencia pacifica pdo proprio fac 
·to de ser comnnista , marxista-lenin ista. Os comu
,nistas sao por prin cipio co ntri'l a guerra, que rem 
..acabar com ela cia face da terra . Abolindo as clas
ses, fazem desaparecer os intereSsEs ' antagollicos 
nao so na popula~ao do pais em que 0 socialismo 
'se edifique, mas tambern entre a popa laC;ao de to
,dos os paises social istas. A consolidac;ao da paz, 
uma paz duradoura e necessi dad e preme nte para 
.a constru c;ao do co rnunismo. Dai a defesa da coe
xistencia pacifica exprcssa descle 0 primeiro do
·-curnento illternacional do Estaclo Sovie.t ico na bri
Ihante aplicac;ao da riq ueza teorica herdada de 
Marx e Engels que Lenine desenvol veu e adapto u 
ao seu tempo e its condir;;oes reais da Rllssia. 

Desde entao, desde 0 aparecimento do pri m eiro 
,pais socialis ta, este volton-se para a constru<~ao pa
,clfica d o social ismo e nao estava int eressado em 
fazer a g uerra a outro q ualq uer pais . Desde entao 
,era necessa rio coexistir, isto e, perm itir que na ter
ra existisse ao mesrno tempo 0 social ismo eo ca
pitalismo de forma a que por via pacifi ca, numa 
'competic;ao econom ica e cultural pacifica , demons 
trassem aos povos qual era 0 sistema politico e so
,cial mais progressivo, aquele que garantiria aos 
povos um nivel de vida superior. 

Ho je ja nao ha nm 56 pais socialista - ha todo 
um campo socialista em que varios paises se apres
iapl a .CO\lcluir aedifica<;ao .do so.ciaiis111o eum de-

leo- o primeiro a esco lh er tal sistema social, '<l' 
guia e exemplo de [odos cles, a grande Uniao So
viet ica - da ja passos segu ros l~a CO llst rut;aO do, 
comun islTio. i\qncla com peti<;ao pacifica torna-se 
cada vez H1ais influe nte das ideias nl arxistas no 
rn;mdo e cada vez ma is a paz e n eccss,\ria 2, con
so jida~ao e pres e r va~'i'lo das gr andes co nquistas dOo 
h o mem socialista. - Cocxi stir continua po is a ser · 
existir sim ultaneamente, com petir mas pacifica
me nte, dese nv olver en tre os Estados Sociali stas e
C apitali stas relat;ocs eco nomicas paciricas, rela~oes 
cu lturais e comerciais permancntes; coex istir pacl
{'icamen te e a rvo rar as negociac;oes COlTIO base d·e 
re50111(;3:0 de todos os confli tos e litig ios en tre 
Estados, e Idar para. que a solut;iIo J1nnca seja a. 
da agressao dum ou mais paise> 0 outro o u outros 
paises. 

Selido Portllgal ha 40 an05 oprimido por urn re
gime fasci sta - r egim e de vi olencias c terrorismo 
aden tro como fora das fro nteiras , sempre disposto 
(quando nao fomentand o ) a apoiar toclas as situa
Goes que podem conduzir it gne rra, toc1as ,is na
<;oes que no passado (A lemanha, ltalia, ]apao ) au 
110 p resen te (Estados U nidos ) prete n deram domi
nar pel a g ue rra 0 mund o, aliado dos maiores cri
mi nosos de guerra como hit ler, Jv;ussoli ni, Chang
-Kai-S hek, Tru jillo, Franco, 0 prob lema da coe~ 
xistencia pacifica e v ivam;:nte sentido pf'lo p tW O 
portugucs. Nao existindo esse clima de coexisten
ci a no mundo, Salazar sen te·se it vonlaoc para ma
nobrar para procurar a po io inlemacion al nos blo
cos agress ivos , para l1l3SSaCrar a inda mai s 0 11 0SSo
povo, certo C01110 esta que as aten:;;oes do rnundo 
estao voitaclas so bretuclo para os p roblemas que 
nesse momenta podem C()116ti tuir 0 fe co Guma no 
va gnerra. P eio contr;h:io, logo que a coexis,tencia 
pacifica a van<;a que se rea:ii'z::lll grandes reunioes 
internacionais C0111 v ista i;"soluC;ao dos p ro blemas 
litigiosos que p u nh am em perigo a paz mu ndiat. 
Salazar sente-se tolhido p elas atem:;;6es do mundo, 
voltadas estao. para a existencia de regi m es al1 :lc::ni.: 
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nicos nos l'i0550S llias,' nao encontra, - pelo me-' 
nos tao descaradamente - apoio doutras nac;6es 
a sua politi 'b de opressao nac ional e colonial. 

Os comunistas portugueses tem, pois todas as 
raz6es para serem partidari05 da coexistencia pa
cifica. Sao os 'interesses do seu proprio povo que 

com essa politica saq· d~fei1dii:lvs, "'ao mresmo tem
po que se defendem as historicas vitorias da 
URSS e dos outos Estapos Socialistas, que se 
abrem as vias da const'nu;ao do c01l1unismo, que 
se criam condic;6es para 0 desenv'llivimento paci
fico dos outros povos. 

o INTERNACIONAUSMO - ELEMENTO INTEGRANTE DO MARX!SMO 

Os comunistas nao sao chauvinista5. Os comu
uista5 sao educados no principio marxista da 
uniao dos proletarios de ,(ados os paises . POl' ou
tro lado, .l!Nira ,eles e certo, «que ~m povo que 
()prime outros povos naeJ !)ode ser livre» - for 
mula de Marx e Engels que Lenine chamou 0 
-« principio fundamental do internacionalismo ». 0 
internacionalismo e um elemento integrarrte e dos 
mais importantes do marxismo. 

Internacio'naHstas, os cOinunistas, ao mesmo 
tempo que lutam pel a libertac;ao ou pelo desen
VDlvimento padfico e p.rogtessivo do seu povo, 
estao atentos a situac;ao ,dos outros povos, acom
[:lanham-nos nas suas alegrias e tristezas, vitorias 
e derrotas. Internacionalistas desd e sempre, os 
eomunistas sentiram ainda mais a necessidade da 
fidelidade a esse principio quando 0 capitalismo 
entrou na (tltima fase da sua evoluc;ao ~ o im
perialismo. 

o capita lismo, que na sua :fase de luta contra 
() regime feudal fora libertador de naC;6es, tor-
110u-se ao desenvolver-se imperialista e«o impe
rialismo», dizia Unine, significa que o ,capital 
ultrapassou 0 quadro dos Estados naciol1'ais, que 
:a opressao nacional se alargou e se agrava sobre 
,nma nova base historica.« 0 capitalismo imperial is
ta» tomou-se 0 maior opressor de na<;6es (Leni
:ne). Po de mesmo afirmar-se que a divisao das 
llaC;6es em opressivas e oprimidas constitue a pro
pria essen cia do imlDerialismo. 

Logo que os comunistas conquistam 0 poder 
;na Russia, as provas pniticas da fidelidade ao 
j)rinc1pio do internacionalismo sao dadas. A Re
'Volllc;ao socialista na Rllssia libertou imediata
mente os povos oprimidos pelo czarismo e COll
-cedeu a cada um deles odireito a autodetermina
~ao. Pel a forC;a do exem[Jlo da libertaqao do povo 

russo, pela forC;a de apiicac;ao do direito it auto
determinac;ao, a grande j~ evoluc;ao SQcialista de 
Outubro abalou nao so os fundamentos do impe
rialismo como tambem deu vigoroso il1lpulso ao 
movimento de libertacao nacional em todo 0 mUl1-
do e, principaJmente, 'nos paises do Oriente. Quer 
dizer que com a crise geral do capitalismo se 
abria tambtm a crise do sistema colonial. Esta
vam abertas- aos povos coloniais perspectivas de 
vito ria sobre os colo nialistas. 

As vitorias sucederal1l-se depois e sobretudo 
desde 0 fim da 2" guerra mundial, quando 0 ca
pitaiisl1lo ficOL! enfraquecido numa serie de pai
ses e a Uniao Sovietica, forc;a dominante na luta 
vitoriosa anti-fascista aparecia plena de prestigib 
e de for~, quando deixou de haver um pais so
cialista para haver todo um campo socialista, vol
tado para a consolidac;ao da paz e a independen
cia dos povos, quando .as democracias populares 
do Leste eUl-opeu se jllntaram os 600 milh6es de 
chineses, libertos pelaRevoluc;ao socialista clii
nesa, quando, em resumo, as condic;6es interna
cianais sao favoniveis devido ao declinio do im
perialismo e a transfoJ1mac;ao do socialismo numa 
forc;a mundial. 

E assim, 0 movimento de libertac;ao nacioIial 
na Asia e Africa desenvolveu-se a tal ponto qui; 
a imensa 111aioria dos povos coloniais sacudiu 0 

poder dos colonia!istas. Cerca de mil e quinhen~ 

tos milh6es de pessoas, OU seja a metade da po
puiac;ao da terra, libertaran1-se da escravidao co
lonial, formaram dezenas de Estados independen
tese sao ,hoje uma das principais forc;as na luta 
contra oimperialismo e pel a coexistencia paci
fi ca. E a propria ONU, sob proposta da UnHio ~o: 
vietica, aprbvou em Setembro de 1960 uma De
clarac;ao pela concessao da indepetiderlcia aos 
paises' e povos da·s colonias. 

A LUrA CONTRA 0 COLONIALlS!lt10 

No entanto ainda ha cerca de 100 milh6es de 
11abitantes da Asia, da Africa, ds America Cen
'tral e da Oceania sob 0 juga da escravidao colo
'nlal. Entre eles, estao os habitantes de todas as 
'i:olonias portuguesas, com excep~ao (Ie Goa, Da
:t);lao e Dill que ja se li bert"ram 'eescolheran~ a 

sua integrac;ao no Estado Indiano, " 
Primeiro Angola, depois a Guine, p'or ;llitimo 

MoC;ambique sao hoje teatro tie guerra em Africa. 
'Ospovos desses paiseslutam de armas na mao 

contra os colonialistas portugueses. Os soldados 
portugueses monem em Afri~a ,para que os mo-
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nopolistas portugueses e estrangeiros possam, a 
vontade, explorar aquelas terras e aqueles povos. 

o Partido Comunista Portugues, partid:irio da 
coexistencia pacifica, apoia a luta libertadora dos 
povos das colonias portuguesas. Afirma-o 0 seu 
Program a, afirmam constantemen te declarp<;oes 
do seu Comite Central e 0 VI Congresso. E que 
a coexistencia pacifica nao significa de forma al
guma abdica<;ao de luta, deixar as maGs livres aos 
aventureiros fascistas, . ao imperialismo, aos fo 
mentadores de guerra. Os comunistas sao contra 
a guerra e pela. paz, mas sao ao mesmo tempo 
contra 0 imperiali smo, contra a opressao de um 
povo por um Estado imperialista e apoiam a luta 
de liberta<;ao desse povo mesmo quando 0 opres 
sor e 0 governo do seu pais. 1.enine foi claro a 
esse respeito: «Os socialistas nao devem so rei
vindicar a liberta<;ao imediata,. incondicional e 
sem resgate das col6nias - e esta reivindica<;ao, 
na sua expressao politica, nao e senao 0 reconhe
cimento do direito das na<;6es a autodetermina
<;ao -; os socialistas devem apoiar com a maior 
energia os elementos mais revoluciomirios dos 
movimentos de liberta<;ao nacional democratico
burgueses desses paises e ajuda-Ios a sua insur
rei<;ao, mesmo a sua guerra revo lucionaria con
tra as potencias imperialistas que as oprimem » . 
Segundo Lenine, e a experiencia historica de
monstrou a verdade do seu pensamento « as guer
ras nacionais contra as potencias imperialistas 
nao so sao possiveis e provaveis, mas tambem 
inevitaveis e progressivas , revolucionarias.» 

As guerras de Angola, Quine e Mot;ambique 
sao pois guerras revolucionarias de libertat;ao 
nacional e resultado da opressao do governo fas
cista, da recusa as negocia~oes para a indepen
dencia propostas pel os elementos mais revolu
cionarios, da resposta dos patriotas ao terrorismo 

repressivo do sa - _ lsmo c;:ontra' (l)S ROvos. das; 
colonias portuguesas. 0 lugar dos comulllstas 
portugueses nao podia deixar de ser ao lade dos. 
povos oprimidos contra 0 governo que esmaga 
e oprime a luta dos povos. De n:sto 0 opressor 
dos povos das colonias portuguesas e 0 opressor 
igualmente do povo portugues. Os poves de 
Portugal, de Angola, da Quine, de Mo<;ambique 
e das outras colonias portuguesas estao do mes
mo lade da trincheira batendo-se contra 0 ini
migo comum: 0 fascismo. 

A luta dos comunistas portugueses contra 0>. 
fascismo e tambem contra 0 colonial,i-smo. 0 co-
10nialismo causa um prejuizo enorme aos inte
resses vitais dos trabalhadores nao so da na~a() 
oprimida mas tambem da na<;ao opressora. 0 co ~ 
lonialismo e alem disso 0 antro das for Cias, ultra
reaccionarias nas metro poles e as colonias sao () 
ponto de encontro de toda a canalha da socieda
de burguesa, que ali empreende ou desen.volve os 
mHodos de repressao terrorista das l11assas traba
lhadoras e esta a disposi<;ao dos capital istas para 
aplicar nas proprias metropoles. A hist0ria mos
tra-o com pletamente: foi nas colonias do Norte 
da Africa que franco preparou 0 gollpe contra a , 
Republica Espanhola, foi na Argelia que se den 
o arranque anti-republicano que levou a fran~a a 
um regime de poder pessoal, inicialmente a\jJ(i)iadOo, 
em ban didos fascistas dos destacamentos dt! para
quedistas franceses experimcntados na mais ne-c 
gra repressao do povo argelino. Tal1lllbem em Por
tugal as guerras coloniais ja permitnram 0 estabe
lecimento da pen a de morte e desta'Camentos mili
tares sao treinados u,umal guerra de genocidi{) que 
se tem hoje em vista os africanos podera vir a 
trazer os seus metodos para as terras da propria 
metropole em caso de insurrei<;ao das fOIl<;as po ... 
pUlar€5. 

A REAC(fAO DO il'v1P ERIAUSMO 

A DERRDCAOA 00 SISTEMA COLONIAL 

o fascism 0 salazarista atacado na metropole e 
nas colonias, minado pOl' contradi<;oes en ormes, 
com problemas econ om icos urgentes, para que nao 
encontram solu<;ao no quadro da organiza<;ao cor
porativa e fascista, so pode fazer face a situa<;ao 
com 0 apoio do imperialismo e, em prim{dro lu
gar, do imperialismo americano. 

Os comunistas portugueses iutam tam bem con 
sequentemente contra 0 imperialismo. E 0 impe
riaJismo que sustem Salazar, que cria em todo 0 
mundo situa<;oes perigosas que podem levar a 
gu~rra mundial. Como es~reveu 0 camarada Alva-

ro Cunhalno relatorio de actividade do Comite' 
Central apresen tado ao VI Congresso: « Os Esta
dos Unidos tornaram-se 0 gendarme mundial d() 
imperialismo e da reac~ao. Imiscuem-se na vida" 
interna dos outros paises, fa ze m pressoes, chanta.-, 
gem economica e il1triga politica para cQlocar nO! 
poder governos que os sirvam. Por toda a parte 
ajudam as ditaduras reacdonar ias e fasdstas. In
tervem militarmente para sufocar revolu~6es po
pulares (Republica Dominicana) e para esmagar 
movimentos de liberta~ao nacional (Congo). Mais: 
de uma vez tentara~n agress6es rnilitares ~ontra a: 
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:revoluSao cubana. Organizam blocos militares evitar 11ma nova g a 111undial, e tarefil. central'i. 
agresslvos (OT AN, SEATO): Auxi liam e fomen - que se coloca a todas as for<;;as an ti·imperialistas,,.. 
t anl 0 revanchismo aiemao-ocidental e 0 militaris- tendo a sua frente os partidos comunistas.» 
IDO japones. 0 projecto de cria<;;ao duma «£or<;;a Porque faze-Io e servir os interesses mais pro
at6mica multi- lateral» visam criar um foco de fundos do povo portugues, porque sao internacio
agressao e de guerra no proprio cora<;;ao da Eu- n ali stas, porque sao anti-colonialistas, porque sao, 
ropa ». anti-imperialistas, os coml1n istas portugueses sao, 

o imperialismo norte-am ericano transformol1 -se po is pela coexistencia pacifica, apoia m as lutas de: 
a~sim na for~a principal da agressao e da guerra. liberta<;;ao dos povos das colonias portuguesas e 
Por isso acumuiou enormes quantidades de arma- do Vietnam, como a de todos os outros povos que 
mento, espaihou pelo mundo inteiro cerca de 1.400 lutam contra a opressao colo nial e pela indepen
bases militares, nega-se a reduzir 0 seu aparelho dencia nacional. 
belieD recusando obstinadamcnte as numerosas 
propostas de desarmamento geral e completo feitas se ~r~i~~~a~ l~;~~·~~ap~~~~~~~~~l:~ 1~~Pt~~i~U~~l~~ 
pela Uniao Sovietica . 0 imperialismo norte-ameri- dades, dado 0 auxflio militar, diplomatico, econ6-
cano, apoiado pelos imperialistas ingleses, pel Cis ml·co f·nal I· 0 q 1 dot' c·as 1· 1 

l eI lce r ue as 2Tan es p en 1 11pe-revanchi stas a emaes , pelos militaristas japoneses, ~ 
peios fascistas portugueses e espanh6is, pelas cli- rialistas prestam ao salaz:uismo para conservar 0 ' 

qlles da form osa, do Vi etnam do Sui, da Coreia ~J~rte~~e~~~ ~~~~bel~O~;~~~~ ea~og~~.oa~~~t~~;~~~ 
do Sui, de certos paises iatino-americanos, etc., uma activa e efec!i va solidariedade in ternacionaL 
dispoe-se a lan<;;ar sobre a humanidade uma guer-
r a termo-nuclear. e ao governo fascista um crescente isolamento inr-

·«A agressao militar contra 0 povo do Vie tn am ternacional e uma oposi<;ao cada vez mais en-ergi-
ca em to do 0 mundo. mpstra a determina<;ao dos Estados Unidos de ten -

tar abafar com os meios mais criminosos a luta dos Assim , e apesar das grandes difieuldades a ven-
povos pel a ill,d~pendencia nacional", acrescentava cer pelo povo portugues, podemos afirmar com (), 
o camarada Alvaro Cunhal que acrescentava: «a camarada Alvaro Cunhal, que «a situa<;ao in tcrna
sua politica de «escalada " , a prosseguir, poe a hu- cional cria dificuldades a ditadura fascista e e fa
manidade perante 0 perigo de uma nova confla- vonl.vel ao desenvolvirriento da lilta dopovo por
grat;:ao univer.sa l. Ajudar 0 povo do Vietnam, por tugues contra a po litica salazarista, a iuta do po
te<r,mo a agressao dos Estados Unidos n o Vietnam, vo p ortugues pela liberdade. ~~~~I'U.Jl.~_.~=.c ... _____ ~~ __________ . 

Problemas actuais do 
(continua<;;ao da pag. 12) 

d~lbe, dos pequenos mas populares clubes de al
gumas localidades; ~oi assim corn a federa<;;ao das 
Sociedades de Recr eio·, com os clubes de camp is
mo, corn os cine-clubes, etc. G «federalismo as
sociativo» consentido. ou imposto p elo fascismo, 
t em servido, em cada· caso, para estrangular as 
ac ti vidades em q uesHl-O, para as dominar ou para 
desvirtuar 0 seu canicter inicial. 

No que se refere a eventual cria<;;ao da federa
<;;ao dos Estudantes de Lisboa assim como a cria~ao 
da, Uniao Nacional dos Estudan tes, podernos di 
zei, que sao rei vindica<;oes estudan tis justarnen te 
agitad as num plano geral de reivindica<;;oes poli
t icas estudantis a par de muitas outras que se in
tegram na reivindicada , liberdade de associa<;;ao. 
Nas actuais condi<;:oes poiiticas devemos dizer, po
rem, que nao sao ,reivindiea<;oes objectivas de or
dem pratica na. fase actnal , da' I uta' estu,dan til. 

Nao sera, nawerdade, iiusorio e .fora das reali
dad es queirnar energias a , ln tar por uma federa
<;;ao dos. Estudantes de Usboa j unto de um g ove r
no que hi an os. se ·nega a sancionar a existencia le
gal de simples Associa~oes em varias Escolas e 110 

preciso momento em que Vi"Ocura impor 11m colete 
d e fors;as as existentes fazendo tudo 0 que pode · 
para estrangular a Slla actividade? Nao sera estas 
considera<;;6cs validas com mais forte razao para a 

movimHnto estudantil 
pretendida Uniao Nacion.1 d os Es tud a ntes i 

Sem abdica r destas reivindica,oes no plano gor.1 da lut", 
pe la liberdade de associa,ao per que luta todo 0 pcvo por-· 
iugues, pellsamos estar mllis d e acordo com as condic;oes ac
tuais de lu~a, trabalhar para consolidar , defender e fortalecer 
as A.E. e , no plano federativo , consolidar a autoridade da
RlA defi ni ndo melhor 0 ambito da sua 6ctivid.de e melhoran-
d o as s'ua:; formas de funcion ame<1to , de fendendo a sua legali .. ~ 
dade , erc .. No. plano nucienal procurar ultrapdssar a inexis-
tenda duma Ur.iac Neciona l de ESiudantes abordando com es-· 
pirito criador, apoiado nurn for~e movimento de mass as, as· 
diversBs form as de coor denac;ao e siuda mu~ua, de convivio,· 
e confraterniza9ao assim como a troca de experiencia a5SO·· 
ciati va entre as tres Academics . S6 assim 0 movimento associa-
tivo !egel e<tudantil pod era romper as peias das autoridades 
fascist as e avan~ar para novas lutas e novas vitorias, intcgro .. -
do na luta geral do nosso povo contra a tirania fascista. 

xx xxxx xxxx 

o balan~o crftico deS lutas de 1964/65 pode co ntribulr
para ajudar 0 mcvimento estudBntii a ve neer as suas di~cul·" 
dades n8 urdua luta que treva em defesa dos seus direitos:· 
e pe ia dignificac;:a·o cia vi da tlnivcrsiiaria. C om a crescente
politiz2t;aO des lutas estudantis dos ultimos anos, milharesd 

d e jovens despertaram pa ra a luta politica ao lado do nos
so pa v". Assim , a fu,ao de luta astudantil com a luta popu
I,H de masses t~rna-se die a die mais real. 

140 nosso Parlido compe te faze r tudo para que 0 movi- · 
me nto revo!ucionario estudanti l participe cade vez ma;s ac··· 
tivarne nte eO lado da juventude trabalhadora, contra a yergo ... ~ 
nhoso guerra colonial que se al imen~a das suas vida s precio.
saSj para que par ticipe cada vez mais ac tivamente ao lado dG"-.I ; 
prolerariacio e do n0550 povo na luta pe la aboli,ao do fla'c
gelo do fasci sm o e p~f a ins:·a urac;ao d.um rcg img de. I!az ... 
Democraci. e liberdade, -
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o MILlTANTE ~ 5 .' 

C APAC/DADE POL/riCA , 
.. 

E FIRM'EZA REVOLue/ONA'RIA 

«E preciso esial' semprepronto pal'a fazer, a qualquSI" 1"'S90, iudo 0 (Iue possa : 

realmente ser'lir a classe operaria, 

E preciso ser capaz de 

j do proletariado,:; 

subardinar toda a sua vida privada aos interesses f 
i 

l; 

A capacidade 1?0Htica resulta, d9cstudCl do 1:1ar
xismo-Iemmsmo, em condl(;oes que permltam 

orientar os militantes comunistas .. o partido do 
proletariado, na analise da realidade so~ial, de
t.erminando ao mesmo tempo as formas pratIcas de 
actua<;iio que devem corresponder a realidade ana
lisada, as condi<;6es concretas da luta, 

o que e 0 marxismo-Ieninismo? E a teoria re
volucionaria cientifica que serve de guia a luta 
do proletariado, 0 ajuda a emanciiJar-se da explo
ra<;ao capitalista, a destruir esta' e a edificar 0 so
cialisl110 e 0 comunismo, 
- Ha quem pense que se po de desenvolver a luta 
do proletariado, estabelecer ' a e3trategia e a tac
tica dessa luta, 0 sistema de alian<;as; do proleta
riado para a conquista da democracia, sem 0 co
nhecimento preciso do marxismo. 

Ha tambem quem pense que 0 estudo do mar
xismo,jeito num gabinete de trabalho, desligado 
da ac<;ao, da rell.lidade nacional e intcrnacional e 
suficiente para a realizac;ao ' dos objectivos revo
lucionarios que sao a essencia da doutrina de 
Marx. 

Nada' mais contrario ao marxismo do que estas 
duas maneiras de conceber a luta da c1asse 
operaria e 0 socialismo cientffico. 0 marxismo 
e uma ciencia viva, que deve ser estudada como 
tal, para ser aplicada a realidade social donde 
cIa emana e a qual deve estar continuamente 
Iigada. 

·Como elevam os rnilitantes cornunistas a sua ca
pacidade polftica? Pelo estudo atento, persisten
te, do marxismo-Ieninismo, em estreito contacto 
com a pnHica revolucionaria, com a sua activida
de de mi1itantes do Partido. Pelo estudo atento 
da situa<;ao nacional, de modo a tirar desta os 
ensinamentos requeridos para dirigir as lutas da 
c1asse operaria, dos camponeses e de outras ca
l~li~das so~ia(s. 

D_I_I'V_~ I_T_R_O_V_, _ ___ l' 
o que nos da 0 estudo da situa<;iio nacional?' 

Da-nos a perspectiva politica da nossa lu'ta , da~ 
-nos as bases para a elaborac;ao da Iinha polftlca. 
do Partido. 

A analise da situac;ao nacionalixrmitiu ao C:C_ 
elaborar 0 Program a do Partido aprovado no VI 
Congresso, no qual se condensam os objectivos; 
da revolucao democratica e nacional. Permitiu: 
igualmente a elabora<;ao da linha polft'ica e tac
tica do Partido, que 0 VI Congresso aprovou. 

Que func;ao pode ter 0 estudo da Iinha do Par
tido no desenvolvimento da capaddade polftica. 
dos militantes? 

A lin ha do Partido e a aplicar;ao do marxismo
-leninismo a realidade nacional, a situac;ao COfl

creta do pais, realizada pelo conjunto dos mili
tantes, forjada 110 trabalho pratico, comprovada. 
por este. 

o estudo da linha do Partido e uma condic;ao> 
indispensavel para a formac;ao poHNca dos qua
dros, para 0 cumprimento das suas tarefas . 

Como podem os militantes do Partido orientar
-se na complexidade das suas tai'efas se eles nao> 
estao arm ados com um conhecimento preciso da. 
linha do Partido? 

Como pod em os militantes do Partido dirigir as. 
lutas da cJasse operaria, dos camponeses,da juven-
tude, das camadas laboriosas da cidade e do cam
po, se eles nao fazem um esforr;o sistematico para_ 
assimilar a Iinha do Partido" estudando os docu
mentos saidos do VI? 

o estudo da linha do Partido arma politicamen
ie os quadr.os, torna-os aptos para a luta diaria,. 
para a realizac;ao das suas tarefas, para 0 conhe
cimento da situa<;ao nacional e para as mudan<;as: 
que nesta se registam, permitindo-Ihes ao meStnO> 
tempo que eles encontrem uma resposta as per
guntas que formu lam em face das suas dificulda~ 
des ,e das novas condic;6es que se criam. 

Reprodução 
não autorizada. 

Documento 
com restrições 

de uso. 
SOLICITE 

AUTORIZAÇÃO 
DE 

UTILIZAÇÃO 



-----'----~~. p . 6 0 MILTTANTE ~ 

o ESTUDO DA SITUAQAO NACIONAL 

E A CAPACIDADE POLiTICA GUADROS 

Na vida do n0550 Partido hi camaradas que trabalho n3.0 avan~a1!:a . Entretanto 0 comite re~ 
:apre·nderam a «arte da [otina». Nada neles sofre gional estudou as condi~6es particulares dos cam
mudan~as. Nem 0 baicxo nivel politico nem os me- pcneses da regiao,,'o regime da propriedade, os 
·todos de trabalho. A organizat;ao n2:o se desenvol- problemas mais sentidos pelos pequenos e medios 
ve. As perspectivas nao surgem . . " Nao ha condi- proprieta-rios. Algum tempo depois 0 Partido alar
~6es no meu scctor --=- dizem des-Os operarios gava a sua orgai1iza~ao aos camponeses e dirigia 
:so se interessam pelo futebol » . importantes lutas. 

Enos retorquimos: "- Nao, camaradas, nao e dis- Quando estudamos a situa~ao nacional procu-
:so que se trata. As dificuldades estao em vos, no ramos in te rpretar os acontecimentos que se pas
'vosso cst ilo de trabalho, na rotina, no baixo ni- sam it nossa volta, como comunistas, para tomar-

- -v€ l politico. Estudastes ja as condi<;oes do sector? mos as medidas apropriadas a actividade dirigen
Conheceis os problemas mais candentes da c1asse te do Partido. 

<Jperaria, da explora<;ao nas empresas? Conhe- 0 que significa a lei do emparcelamento da pro
.eeis em pormenor 0 nivel dos salarios? Meditas- p riedade agricola? Como se manifesta a penetra
tes j,i. sobre as form as de luta e de crganizac;;ao <;aocapitalista na agricultura ? Como devemos en
.que mais convem ao sector? .ca.ra- Ia no terreno concreto da mobiliza<;ao dos 

A complexidade das tarefas do Partido acres- ,trabalhadores agricolas, dos pequenos e medios 
-centadas pelas di.ficuldades da ac<;ao policial, ex i- camponeses ? Como deV€mos agir no dominio da 
;gem que as estudemos, que I11cditemos nelas, que organiza<;ao do Partido, da Un idade anti-fascista, 
.as debatal110s nos organismos do Partido, pois 0 tendo em conta lim a situa<;ao concreta? 
irabalho colectivo funciona como 0 l11elhor meio A res posta a estas perguntas requerem nao so-
.<de solucionar as dificuldades. ,mente um conhecimento da situa<;ao llacional, 

mas um conhecimento da linha do Partido, 0 es
A actividade diaria do Partido melhora rapi- tudodessa linha e do marxismo-Ieninismo_ 

"damente quando os militantes estudam os pro- /t complexa e dificil a luta que conduzimos con
blemas do seu ~ector, quando conhecem estes em tra a ditadura fascista. Precisamos orientar-nos 

]Jormenor. Descobrir as particularidades proprias nessa luta pel a bl1ssula do marxismo-Ieninismo, 
,;<:las varias regioes do pais, conhecer os problemas desenvol venda a capacidade polftica dos quadros. 
iil1ediatos da. <:Iasse op'~ra.ria e de ,o.utras c}asses e Como se manifesta a capacidade politica? 

,,~camadas socials s.lgl1lfIca, na pranca,. 9nentar 0 A capacidade politica manifesta-se na activida:-
tra~alh? .:10 . PartIdo com mals precisao e com , de, diaTia do Partido, no alargamento e refor~o <fa 

; 4J1als eflclencla. organiza~ao, no desenvolvimento das lutas de 
Vejamos urn exemplo. Num sector operario do·massa.s, no ,trabalho conspirativo e de defesa, no 

Partido falava-se com frequencia da necessidade alargamento de Unidade das for<;as democraticas, 
,·<de enurar em contacto com os camponeses, pois na analiseda situaC;;ao politica nacional, na apli

estes sao aliados naturais da classe operaria. Os ca~ao pratica da linha do Partido, na organiza
,camaradas concorda yam com a expJ ica<;ao teo rica <;ao ,daspeq uenas e grandes I utas populares co n
,e comprometiam-se a' realizar esta tare1a. Mas '0 Ira &'ditadura fal>cista. 

FIRM E Z AR E V' 0 L U C ION A R I A 
Nao jJ0de haver capacidade polftica divorciada 

.<da firmeza revolucion:iria. 0 que nos indica 0 
., 1Icxemplo de Bento GOllf,:Cllves, Miiilao Ribeiro, 
Alfredo Dinisentre outros? Operarios explorados, 
<como todos. eles souberam elevar-se" pela sua 

•• consc,iencia de dasse, pelo estudo do 'marxisl11o
,-leu inisNlo, it p0s-i<;ao de dirigentes prole larios, de 
membrosda DiTec~ao do Partido Comunlsta. A 
:sua capacidacie p0iitica associaram sempre, nas 
::mais dificeis condi<;6es da sua vida, em fa:ee do 
.ini1J1igo, uma pos'ir,;ao de coeren cia, de intransi
,.gencja po titica , de firmeza revolucionaJia. 

o que e a firmeza revolllcionaria? E a atitude 
digna e coeren'te 1105 comullistas, dos trabalhado
res de vanguariia, ·em face dos seus inirnig;os, ,os 
-exploradores capitalistas e os carrascos1asdstas. 

'i\ firmeza revolnciomiria e a posir,ao intransi-_ 

gente dos . lutadores de vanguard a que uma 'Vez 
sujeitos as,formas de violencia do aparelho ' ie
pressivo da' ditadura, se recusaram a pactuar coin 
o inimigo. ·a :denunciar companheiros de luta, a 
a trai~oar a' sua classe e os in teresses do Particio . 

A firmezarev.ol ucionaria e a posi<;ao consequen
te dos conml'li~tas e dos trabalhadores de v3inguar
da que se nao 'vergam aos processos de ," j:l'ltimi'da
~ao e. de terror 'do fascismo, as manobrasdo pa
tronalo, para os desviar do caminho da,hita"\e ,pa
ra os'tornar instrumentos doceis da t€iiq:l'loTa<;ao 
capitafista . 

Poaemos conside rar a firmeza revolucionaria 
como urn-a qualidade exclusiva de individuos do
ta'dos de qualida'des excepcionais? Ha quem assim 
pense e 0 afirme, para explicar as posi<;oes de co~ 
lJardia e de trai<;ao, a renuncia it luta, as atitudes, 
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o MILIT ANTE 7 

ile deslealClade, ue'falta ae coel'encia,de honradez trairem 0 Parti , 
pessoal. Outros como Alvaro Cunha !, Sergio Vilari-

A .firmeza revoluciomlria e uma qualidade do gues e M!!nue! Rodrigues da S.ilva, entre tanto!;; 
:proletariado, e uma expressao da sua consciencia e outros dirigentes do Partido, ou mais recentemen
..da sua moral de classe. Os comunis tas, herdeiros te Rogerio de Carvalho, Domingos Abranl'es .. 
·e interpretes das virtudes do proletariado e da llidio Esteves, Maria do Concei!;ao, faustina, ,es
:sua func;ao revolucionaria, 56 podem ser dignos tes todos felizmente vivos, mas nao temeram ll., 
,de sse nome se elevam as virtudes naturais do pro- morte, suportando torturas de requintada ma!.va
letariado a uma posic;ao politica consciente, se dez, com uma coragem e uma abnegac;ao exempla
desenvolvem e aplicam nas ma~s diffceis condic;6es res, man tendo deste modo a fidelidade ao Partido_ 
.a firmeza, a intransigencia revolucionaria, a C0115- ' A luta do Partido processa-se nas duras condi-· 
.ciencia de classe, a dignidade, honradez, lealdade, c;6es da vida clandestina. Essa luta implica diffccis; 
-espidtode sacrificio e de abnegac;ao, a solidarieda- pro vas que vaG desde a privac;ao de necessidades~ 
.de de classe, que tao perfeitamente se exprime no normais, do convivio com a familia, ao sacrificto. 
dnternacionalismo proletario. da liberdade e da propria vida. A luta clalldestrrta:. 

,cAdasse ,openiria. e,.a povo, portugues tem em implica os perigos da acc;ao policial e da passa,
.alto aprec;o as virtudes dos comunistas. Nos co- gem pelas maos da PIDE. Implica condenac;oes: 
illlunistas veem lutadores abnegados e consequen- a prisao perpetua. 
ltes , que sacrificama sua vida a causa dos traba- Mas nas duras cOlldic;6es do fascismo e da re

.~ilh'adores. Respeitam-.TIos e admiram-nos e aceitam pressao a luta clos comunistas nao cessou nem ces
:a."\direcc;ao poHticadoseu partido. sara. Pelo contniriu. Ergue-se com uma for<;a ca-

Mas. a ,'l::woletariaclb e 0 povo portu£ues tem uma da vez maior, como uma certeza que serve de eso-, 
~ mulo a outros liltaclores cia causa comum i::I~ :atitude,de profundo desprezo e de hostiliclacie an- Democracia. 

-:ie os traido,res asua causa. Isolam-nos, hostilizam- Apos torturas infames, seguiclas de longos anO$ 
-nos e punem-nos. de carcere, os comt.l11istas, os l11elhores filhos da: 

hlutad::lostrabalhadores desenvolve-se num cIi- cIasse operaria e db,1povo portugues voltam ao' 
'rna de repressao e ded error. Nas primeiras linhas combate, sa ben do qu~ os aguardam novas tQ.rtu
,dessa luta ,'encontram-se os comunistas. Esse fac- ras, a prisao perpetu'l\J quanclo nao e a morte 'l)fO
-to imp6e-Ihes ainda 'maiores responsabilidades. vocada pelos esbirros cia PIDE ou pela incIem~n-

, Como se expril11e nessas condic;6es, a firl11eza cia do carcere. 
'Tevolucionaria dos 'Comunistas? - Diante clos tribunais fascistas, quantos dOs ':nos-

Rxprime-se na abllega~ao sem limites a causa sos militantes erguera111, a sua voz de denllllcia dose 
(,dos trabalhadores. crimes do fascismo e clal sua politica nefasta? ;Quan-

Nas emptes'as, nos campos, nos locais de traba- tos afirmaram, dial)..te' clos algqzes que AS preten
Iho e de estuclo, os comllnistas devem saber aliar dem julgar, a sU1l ',' fidelidade a grande causa dOl 
'.it capaciclade, pdlitica a atitllcle consciente dos lu- proletariacio e do comunismo? ,, ' 
;iadores de vanguarda, que levam estimulo, cora- Sao pro vas de firmeza revo.1uciol1aria queJazeTI1t 
gem, confian~a aos que a seu laclo participal11 no 0 orgulho do PartIdo, e se inscrevem na sua his-
mesmo combate. toria. 

A firmeza revolucionaria dos comunistas exp ri- Nestes exemplos 0 Partido educa os seus, qua,... 
"me-se na fidelidade ao particlo do proletariado, dros, os jovens e ps velhos, para que eles saibam 
'vanguard a da, sua luta, forc;a decisiva da ullidade sempre, nas mais uiffceis circunstancias, vencer as 
.anti-fascista. dificuldades, {resistir a tortura, sllportar a priva-

A historia dgnosso Partido esta chela de gran- c;ao da liberdade e encarar a morte com a cora
<!Ies exem'plos.,dessa ficlelidade que se tracluz numa gem dos combatentes de vanguarcla, que sao a.. 
dedicac;ao 'sem limites a causa clo Partido, a causa honra "do nosso Partido, tendo presente que () 
,da classe operaria. Uns cairam para sempre, as exemplo de a.ltas virtudes frutifica e faz crescer as; 
maos dos esbirros da PIDE, como Militao Ribei- hostes ,da revoltic;ao, consciellcializa os lutadores: 

',ro, Ferreira Marques, Jose Moreira, Germano proletarios,anima as massas trabal hacloras nasua.. 
Vidigal, Raul Alves, Joaquim Lemos de Oliveira, ; lula diaria e na sualuta pelo triunfo cia Democr&
,Manuel da Sill(a, sacrificando a vicla para na@ cia e do socialismo. 

~==_~~~=~_'~~'i!1f.:>; ___ ~~~_ . .......:a:=--~. 

o SiSTEr~A DE ALlAN~AS NO PLANO POLiTICO 
«No plano politico, 0 sistema de alian~as do proletariado traduz-se pela unidade das forc;asinti-fas

"Cistas, das fOF<;as democraticas e patrioticas, que constitui uma das tarefas centrais do Particlo dar 
,proletariado. 

A uni'dade daclasse operaria e 0 seu aspecto particular da unid~d e do , proletariado industrial com 
<l p!1Oletariado rural e a alian<;a da cIasse operaria com 0 campesinato sao a base fu ndamental cia un,idade: 
,das for<; as democrMicas e patrioticas, na qual a pequena burguesia urbana tem tambem um papel de 
pri,meiro plano. Fora do quadro clas for<;as sociais portuguesas, a alian~a com os povos clas colonias, 
jportugnesas tem, na actualidade, enorme importancia,,» 
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O . .- MILITANTE 

PR OB LEMA S 
ACTUAIS do m Dvim e nto esudantil 

, 

B4lAN<;O CRITICO DAS lUTAS DE 1964/65 

N o movimento estudantil portugues, as Asso:; vaG ate varios anos. 
cia<;6es: Escolares (A E ) representam uma C0,n- . Porem, contrar<iando os esforc;os do governo 

.quista dos estudantes que estes tenT, procurado salazarista, 0 movimento associat ivo su rge nO' 
defender das varias arre l11etidas fasci stas com vist:> . comec;o do ano escolar de 1965/66 ainda com 
;:i sua liqu idac;ao. A histo ria do movimento estu- mais pnjanc;a como 0 demonstram as noticiaS' 
aalltil d'os ultimos anos esta cheia de paginas' sobre 0 n11111cro excepcionalmente elevado de es-· 
gloriosas de luta em defesa das prorrogativas das tudantes que participaram na eleic;ao das direc
A.E. como organ ismos li vremente eleHos pe la c;6es das suas Associac;6es . As « semanas de recep
massa es tuda ntil. c;ao» e outras in iciativas de confraternizac;ao e' 

Os varios decretos publicados nos ultimos de caracter cu lturaL sao outras tantas manifesta
anos, particularmente a parti r do tris temente C(\ c;6es do fortalecimento do espfrito associativo ?:l
lelwc 40.900, sao to dos ten dentes a cercear a au- massa ~studa~til. Os· estudantes mostra~l1 aSSlm 
tonomia das A.E. e a limitar 0 ambito da suu,,·in- a ,sua dlsposlc;ao de defender e alargar a hberdade, 
te;rvenc;ao na vida da Universidade . Se os ei; tu- da~ suas Associac;6es . 
.dantes universitarios ainda hoje mantem 0 direi - Cabe contudo perguntar: - Terao os dirigen
to .as suas AssociaC;6es Academicas e deYido a tes academieos agido sem pre da melho,r maneira 
'Coraj osa e prolongada luta que tern travado com na defesa da legalidade, associativa ? E evidente, 
asautoridades universih\rias e com 0 proprio go- que/ nao . No decorrec das suas lutas muitos er-' 
yer.n.o fascista . Muitas eentenas de estlldantes ros tem sido cometidcis os qclais tem facilitado a. 
ten:! pago com a liberdade a preservac;ao desta ac<;ao ;-~pressiva d.o governo e das autoridades 
'Cong uista. aeademicas. 

que 0 gove rn o ve com host ili dade a existen- N o "ano que findou, nomeadamente depois. 
cia (!a~ A. E., apesar, ~ e todas as afi rmac;6es d ~,) do go)pe policial de Janei r<; d~ 1965, ~o~. 0 1 
lllagogicas em eontrano, dem onstra'o 0 facto ae desmantelamento das , orgalllZa(;OeS partIdanas . 
.rnesmo depois da elabo rac;,ao e apresentac;ao de~ das varias Esco las e com a prisao dos dirigen
esiatutos segundo 0 figurin ~ impasto pelo Minis: tes associativos 11lais capacitados, 0 11l0virn.e.H-
11'0 da Educar;ao, haver Escolas que espe ra11l ha to es tudan til ficou te11lporariamente amerce da: 
,aDOS a sanc;~o.lega l para tais estatutos. Tais os ca- espontanei dade e das manobras de elementos ex
sos de Medlcina e Letras em Llsboa e de quase, tremistas, 
iodas as Faculdades do Porto. Durante largo perfodo prevaleceram tenden-

E de salientar que pel a sua persistente C011l- cias aventureiristas >na conduc;·ao da luta estudan
batividade os estudantes tem encontrado formas til. .Qua ndo, se impllnha um recuo persis tiu-se nl!; 
orig inais de organiza<;;ao legal para ~omper com, ofel)siva .. Uma vanguarda de algumas centenaso 
esta situac;ao como 0 de11l0nstra a cnac;ao e fun-. de jovens que ia dimi nll indo cada vez mais foi' 
'cionam ento de P ro-AssociaC;6es em Lisboa e COe sendo arrastada para ac (;6es que a grande massa, 
'missocs Instaladoras, .no Porto, eleitas e actuandD. nao acompanhava ja, abrindo assim ainda mais: 
113 pratica como verdadeiras Associac;6es. 0 movimenlo estu dantil aos gol pes pol iciais e fu 

A of ens iva policial e a vaga de sanc;6es aeacle- repressao por parte das autoridades aeaclemieas. 
!nicas desencadeadas pelo ".gQverno de Salazar Prevaleceu 0 conceito de que «reenar era aeei
em Lisboa no ano de 1964/65 contra a organiza- tar a ,derrota ». Nao se so ube usar da necessaria 
<;3:0 do Partido e os dirig~nks ' assoeiativ?s e~t~- mal eabilidade na luta con tra a repressao de modo, 
rlantls maJs destacados, fOI 0 esforc;o · malS sene a martter uma for te frente de luta e a vanguarda. 
desenvolvido pelo fas cismo ate ,hoj!, para li qui- uni.da. a g rande massa estudan til. 
-dar 0 movimento estudantil. forum presos nesse . ° trabalho e as acC;6es desenvolvida~ na luta" 
p erio do mais de uma centena de estudantes e · con:l ~a a repressao na Univers idade, de tao larga, 
'c<:n::a de duas centenas foram punidos pelo Mi- repercl,l,ssao polftica nacional e internacional, fot 
,{!istro da .Ectu~a~ao com pel1l.\s cte expuTSao qu~ jil, \\nalis3ctQ nos seu~ \\spe~tos l?<;>~itivp~ n'1 .<' Mili,": 

Reprodução 
não autorizada. 

Documento 
com restrições 

de uso. 
SOLICITE 

AUTORIZAÇÃO 
DE 

UTILIZAÇÃO 



o MILIT ANTE 9 

tank» de Mar<;o de 1965. Como entao se disse, para a continuaC;ao daluta ateitvitariafinab. Estess 
«para a juventude estudantil esta luta teve 0 con- aspectos positivos nao devem impedir-nos de ana
dao de the dar uma mais salida consciencia polf- lisar os erros cometidos e tirar deles os ensinamen
ticae uma maior noc;ao do valor da sua Unidade tos que comportam. Vejamos alguns desses erros. , 

Ma d C' .. elesa do trabalho associa tivo 

As Comiss6es de Apoio, organismos semi-legais 
criados para conduzir a luta contra a re pressao 
naqueles aspectos em que esta lura ultrapassava 0 
ambito das Associac;oes , reve lan:.m-se uma forma 
de organizac;ao adequada it situac;ao. Estas Comis
soes juntarnente corn a sua Comissao Central, cria
da post~riormente, realizaram um bom trabalho 
de agitac;;<.o e de mobi lizac;ao entre a massa estu
dan til e fora dela na luta em defesa dos estudan
tes pro:sos. Consideramos po rem um erro muito 
grande 0 facto de tais comissiies, em cada escola, 
serem constituidas quase exclusivarnente com qua
dras associativos, mcmbros das diversas com iss5es 
escolares e mesmo de direcc;oes . Isto teve dois as
pectos negativos imediatos - chamar sobre as As
sociac;oes 0 6dio do governo e levar it quase para
lisac;ao, em cada Escola, das actividades associati
vas normais capazes de interessar e mobilizar a 
grande massa estudantil num minima de traba
Iho associativo. Um terceiro aspecto negativo da
qui resultante, foi 0 ter-se, nalguns casos, metido 
na engrenagem do trabalho de agitac;ao semi-legal 
os aparelhos tecllicos das diYersas Associac;5es 
(alem dos proprios dirigelltes), dalld6 0 flanco a 
repressao fascista contra a existencia e funciona
mento das A.E. (Ha casos cOllhecidos de dirigentes 
associativos a fazerem trabalho de agitac;ao ilegal 
nas Escolas e nas ruas). 

A separac;ao que se pretendia criar, com a for
mac;ao das Comissoes de apoio, entre 0 trabalho 
legal das Associac;oes e a actividadc semi-legal 
daquelas comiss6es, pode dizer-se que nao existiu 
na pratica. Isto tornou-se ainda mais not6rio quan
do em certa altura 0 Secretariado da RIA, domi
nado por elementos «esquerdistas» , quis impor 
a sua direcc;ac it act ividade das Comissoes de 
apoio. 

E evidente que as direcc;oes da A.E. nao podiam 
nem deviam deixar de tomar posic;ao face it re
pressao que 0 govc:rno desencadeou sobre a Uni
versidade. As A.E. podiam e deviam tomar posi
«;ao e promover iniciativas em defesa dos estudan
tes presos muitos dos quais eram dirigentes asso
ciativos. 

As AssociaGoes podiam e de,viam pressionar as 
autoridades universit<irias, fazendo representac;oes 
ao Reitor, ao Ministro da Educac;ao e ao governo; 
podiam e deviam representar junto dos Conse
Ihos escolares e dos proprios p(Ofessores indivi-

dual mente, pressionando-os moralmente para que: 
tomassem posic;ao em defesa dos seus alunos; po-· 
diam e deviam actuar junto das Ordens dos Ad .. · 
vogados, d05 Medicos, dos Engenheiros e dos. 
Arquitectos, assim como junto da grande massa da , 
intelectualidade progressiva, ape!ando para uma. 
tom ada de posic;ao em defesa dos estudantes pre
sos e dos direitos dos estudantes. Podiam e deviam,.; 
finalmente, colaborar .com as familia dos estudan
tes presos dando-lhes 0 seu apoio, auxilio moral~. 
juridico, etc .. Podiam fazer tudo isto e 0 mais. 
que se enquadrasse num plano de acc;ao legal ~ 
atraves de formas legais e utilizando uma lingua-
gem ao mesmo tempo firme e maleavel capaz de' 
convencer e mobilizar aqueles a quem se dirigis-
se sem dar 0 flanco it repressao. 

o que as A.E. nao podiam nem deviam era to-· 
mar a direcc;ao da luta contra a repressao subs
crevendo conclusoes politicas que a acc;ao repres 
siva do governo permitia tirar a organismos e 
organizac;oes politicas que nao as Associac;5es. 

Na f~itura de documentos subscritos pelas As- · 
sociac;oes de Lisboa, sobretudo os de caracter co
lectivo, embora anonimos na forma, era evidente: 
a preocupac;ao, por parte de quem os redigia, de:: 
tirar efeitos politicos de preferencia a orientar (':: 
conduzir uma acc;ao pratica na !uta contra a re
pressao. Sao exemplos disso os ultimos numeros. 
do jornal «Unidade Estudantil» orgao oficioso> 
das AEsociac;oes dos Estudantes de Lisboa nesse 
periocto, tal como e tambem um exemplo tipico a. 
«Carta Aberta ao corpo docente» publicada num 
jornal estudantil legal poP ocasiao do Dia do Es
tudante. A linguagem utilizada neste ultimo docn
mento, com 0 qual se pretendeu iludir a ausem:ia.. 
dum trabalho pacientemente organizado junto do
prafessorado tendente a atrai-lo a uma acc;ao C011-" 
creta em defesa dos estuctantes, tal como, por 
exemplo, um abaixo-assinado, e mais um exemplo> 
dum trabalho fechado e sectario na conducao dm. · 
luta estudantil no plano da ac~ao legal. 0 fac,to ,' 
da A.E. de Direito subscrever e distribuir lim ape:... 
10 aos estudantes para se manifestarem contra 0- ' 

Paulo Cunha no chamado dia da Ulliversidade'.:e 
e eutro exemplo dum trabalho que nao comp!f te~ 
as A.E. realizar, .sem se comprometerem comer or
ganismos unitarios de massas, cuja legalidade 
importa defender a todo 0 C1.1sto. 
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fJI A UTILI ZAG A 0 D A IMP R EN SA EST U 0 ANTI L ~ 

A imprensa legal estudan til tem at ras de si uma 
rica tradi<;;ao e a sua existencia corrstitue um bela 
exemplo do aproveitamento, sob a ditadura fas 
,cista, das possibilidades legai s neste terreno. Nos 
buletins e jornais das A.E. os estudantes tem sabi
.aD tratar e agitar alguns dos seus . principais pro
l,lemas especificos e levan tar as reivindica<;6es a 
e.leo inerentes. Esta possibilidade so poderia con
tinual' a ser explorada com exito desde que os 
r esponsiveis por esta actividade soubessem evi
tar 0 5 numerosos erros de caracter esquerdista 
<jue tern sido come-tidos nalguns periodos , .. no
.. meadamente os que foram cometidos durante a 
ruta que estamos a analisar. 

Alguns boletins publicados com notfcias sobre 
. :a repressao e com apelos a I uta, subscritos pelas 
Associa<;6es , do genero ji atds criticado, foram 

..1-.edigidos nu ma linguagem de tal modo politi
.z-ada e violenta que mais pareciam procurar cha
mar sobre si a repressao que procurar combate
-lao 1'ais documentos facilitaram 0 pretexto para 
o in querito as actividades associativas e a vaga de 
-c~\stigos que atingiram cerca de 200 estudantes 
uni versibirios. 

Sal5e-se hoje que a responsabilidade principal 
peJa redacc;ao de tais documentos cai sobre um 
pequeno grupo ele inelividuos que defendiam 
ideias «.ultra-€squerdistas », partidarios da «ofen
Siva permanente » e in imigos do movimento as
'sociativo legal, os quais pretendiam desse modo 
levar a agua ao seu moinho, explorando 0 facto 
ae estarem nesso momen to pres os alguns dos 

1 
I 

SINDICALISMO ESTUDANTIL 

principais dirigentes associativos. Por outro lado~ 
encon trando- se decapitada ' a organizac;ao parti:'
daria estudantil, os quadros que na altura esca
param a . repressao nao souberam opor-se com. 
suficiente energia a tai s desvios esque rdistas e_ 
ac<;6es aventureiristas no movimen to estudantiL 

E necessario destacar aqui que a ausencia du
ma imprensa estudanti l ilegal, orientadora da lu
ta politica dos estudantes, contribuiu para avo.., 
lumar os prejuizos dos desvios esquerdistas na~ 
utiliza<;ao da im prensa legal es tudantiL Este fac
to chama a nossa ate n<;ao para a necessidade de
se enca rar a seri o, no plano pratico, a publica<;ao. 
regu lar dum jornal politico unitario para os . 
estudantes, il egal evidentemente, capaz de res
ponder com raJ)idez aos problemas e aconte
cim entos ligados it vida Universitaria, desmis-
tificando·os, tirando deles as conclus6es politi
cas que em cada caso se imponham e dando aos; 
activistas e a massa estudantil uma orientacao> 
correcta para a ac<;ao politica. , Pensamos que. 
um tal jornal poderi vir a ser 0 unificador 
dos organismos polit icos unitarios ja ex istentes:. 
e d e outros qu e se· venham a criar, e deveria,. 
para ser actuante, apoiar-se nUll1 aparelho mui
to simples e maleave L NO', plano ideologico" 
um tal jornal deverla tanto quaI1to possivel pre
encher uma lacuna existe.nte que tem deixado. 
campo livre aos pescadores de aguas turvas que 
pretendem empurrar· 0 movimento revoillciona-· 
rio estudantiJ para um caminho aventureiris
ta, mascarados por de.tras dum revoilleionarismo< 
verbal irresponsave l. 

~ 
J E ORGANIZA~AO POLiTICA UNITA-RIA 

~~~~~~~---------

Sen:do na actualidade 0 movimento associati
-vo estudantil consubstanciado pela existencia e 
'actividade das A.E. um movimento exclusivamen
te legal ainda com largas possibilidades de desen
volvimento, e.evidente que nao ha lugar valido 
para lim sindicalismo estudantil ilegal. 

De resto, . se por sindicalismo estudantil se 
~ompreende 0 " movimento associativo estudantil 
~' e de frisar que a expressao sindicalismo estll
-dan til nao tern_ rafzes nacionais) . e por d.emais 
-eviden te ser um contracenso a propria ideia da: 
~~ia~ao dU!l1 ~indic:alismo estudantii ilegal, para-

lelamente as actuais A.E. ou com a ideia de ten-
tar substituf-Ias. A historia de todo 0 movimen
to associativo de massas, quer entre a classe ope-· 
raria, quer entre outras camadas da popula~ao,.. 
tem demonstrado que qualquer movimento sin
dical para 0 ser verdadeiramente como movimen-
to de massas,.tera de assentar em estruturas legais. 
Todo 0 sindicalismo il egal tende inevitavelmen-
te para uma actividade de grupo, fec hada e sec
taria, isolada das massas. Nestas condi<;6es, pode
ra entao ser tudo 0 que Ihe queiram chamar' 
menos um verdadeiro moyimento sindical.. 
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Podemos assim conc!uir que a ideia da ciia
<e;iio dum movimento estudantil de tipo sindical a 
margem das actuais associa<;6es academicas tem 
por base ideologica, mais on menos encoberta, 
-uma tendencia polftica secLiria de origem peque
·.na-burgesa no movimento estudantil e como tal 
·.cleve ser combatida. Uma tal tendencia organi
:zada ou nao; c tendente a espalhar entre os es
tudantes a confusao ideologica e a descrenc:anas 
possibilidades legai~ de luta por intermcdio das 
::suas Associa<;6es . E tendente a facilitar as ten
tativas governamentais de ilegaliza<;aodas A.E. 
-cuja legalidade deve ser intransigentemente de-

ca tempora.ria, na medida em que nao a comba
teu energicamente no terreno ideologico e na:o 
a contrariou no terreno organico. ' Pode mesmo
dizer-se que por ausencia de discussao deste 
prob lema nos organismos responsaveis do Par~i
do e nas organiza<;6es estudantis, .nao so nilo COl1-

trariamos inicialmente os esfor<; os :>j)ara implan
tar organicamente esta tendencia polftica pequelTO
-burguesa como pennitim os que a indisciplirra 
partidaria de certos camaradas fomentasse, a som
bra do nome do Partido, a sua .dissemina<;ao ao 
ponto de camaradas de boa 'fe colaborarem nesse 
erro jlligando estar dentro da . orienta<;ao par
tidaria. fendida como uma preciosa conqllistado movi

ilnento estudantil. Esta sitlla~ao exige a discussao e - esclarecl
Como a experiencia tem demonstrado, so em mento deste problema em ,todos os organlsmos 

.amplas organiza<;6es legais unitarias as massas partidarios estudantis com vista a combater e. 
estuda'ntis podem ser mobilizadas para a Juta Gorrigir este desvio ideologico no m6vi mento

<em defesa dos seus interesses especfficos. kais estudan til. 
organiza<;6es exislem, sao as Assoc ia<;6es com Devemos reconhecer que a inexistencia dum 
iodas as suas diferentes modalidades der funcio - movimento politico unilario ilegal entre os es-
mamento, desde as Assembleias as RIAS , e P le- tudantes nao so tem facilitado 0 aparecimento 
:narios. So 0 governo fascista pode estar interes- de tendencias esquerdistas no movimento assoda
:gado . na ilegaliza<;ao de tais formas de organi- tivo legal, como tem animado as di\;'ersas ten
:za<;ao. Por isso, aos estudantes compete lutal' tativas para a forma<;ao de agrupamtm tos estu
iirmemente na defesa e alargamento duma con- dan tis ilegais de inspira<;ao ideologica pequeno
.quista que lhes e querida, das diversas arrcme- -burguesa. 
>tidas do governo e dos desvios esquerdistas que No VI Congresso do nosso Partido , ao discu-
Jeval1'1 a sua ilegaliza<;ao. tir- se este problema, foi salientada; a ,necessidade 

Ao contrario do que dizem os «esquerdistas" I de se encarar no plano pratico a organ iza<;xo 
.as lutas e ac<;6es legais das massas estudantis polftica dos estudantes numa base mais lara-a: 
<enquadram-se e sao parte integrante da luta re- que a partidaria. E evidente que ' c aos propri~s 
volucionaria geral contra 0 regime fascista. Tudo estudantes que compete dar os pass os fundamen
,0 que tenda a negar ou a substimar esta verda- tais para a concretiza<;ao desta ideia e determi
<de dimin ui 0 valor da pal't icipa<;ao deste impor- na<;ao das form as que tomara uma tal organiza-
iante e aguerrido sector da juventude n20 luta gera! · <;ao , mas ao Partido, como forma superior de or'
pela liberta<;ao do nosso povo. ganiza<;ao e vangua rda revo!uciom\ria competec 

E justo ainda acrescentar que a tendencia ao ' influir na sua orienta<;ao. Pensamos por isso seL 
.:si ndicalismo ilegal no movimento estudantil se ' de animar e estimular a forma<;ao, sem preeipita-· 
-nutre ' c\as acidentais dificuldades organicas e po- <;5es, de ol'ganismos polfticos anti-fascistas urri
:lfticas do Partido no sector dos estudantes. Sem- tarios la onde as condi<;6es para a sua forma<;ao< 
-pre que e l:l onde, devido it repressao, 0 Part ido 
iem estado temporariamente impedido de desem
penhar 0 seu papel de vanguarda na C\irec<;ao 
polftica das massas estudantis, tem surgido ten
iitivas para implantar organicamente a corren
ie ideologica peq ueno-burguesa, existente no meio 
-universi tario, que defende 0 sindicalismo estu
,dantil 'ilegal. 

Devemos reconhecer que 0 Partido tem res
'P0 l1sabilidades directas no desenvolvimento des
aa tendencia pol'itica e-na sua implan tat;ao organi-

forem amadurecendo. 

Tais organismos de cadcter pri'mario, qualquer 
que seja 0 seu nome e amplitude, poderao , numa: 
base posterior, unifi car-se e crial' -0 , seu orgao de 
imprensa proprio, alal'gar progressivamente a sua: 
influencia e organiza<;ao ate eriar solidas raizes 
na massa estudantil nacional. 

Um tal movimento politico estudantil, uma vez: 
organizado, transfo rmar- se-a num dos mais 'po
tentes instrumentos de combate contra a ditad\lr~! 
fasCista. . . -
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SOBRE AS DIVERS/itS 

m~ITARIA DA 

FORIIo1AS 

LUTA 
DE ORGAN IZACAO 

ESTUOANTIL 

'}-- 0 movimento estudantil tem uma rica expe
Tiencia na criat;ao de formas de organiza~ao no
vas adaptadas as exigencias das diversas formas 
,d.e luta. Porern, tem tido dificuldade em passar 
,"Com suficiente rapidez das formas de organiza
'c;ao legais para as ilegais no decorrer das lutas, de 
;acordo com as exigencias impostas pelo evolllir da 
,situacao. 

o erro mais vulgar tem consistido em as asso
,da~6es academicas continuarem a dirigir no pla
no ilegal lutas iniciadas por elas numa base le
,gal depois de tais lutas terem evoluido e transbor
-dado para fora do campo de aCGao legal das A.E., 
,a<.) passarern a lima forma superior, tais como gre
-ves ou manifcsta~6es de rna. 

Para conduzir a luta estuclantii para alem do 
::ambito das Associa~6es, os estudantes criaram 
,as Comissoes de .L\poio nas Escoias, as quais tem 
um cadeter legal ou semi-legal de acordo com 0 
'pr6prio caracter da luta que se prop6ern condll
~zir. Criaram-se igualmente as Comissoes de Cam
:po para dirigir a luta fora das escolas, no decor
'rer de concentra~6es Oll l11anifesta~oes de rua. Isto 
:mostra um grande espirito criador e uma experien
,cia interessan,te . Porem, erros graves tem side 
<cometidos na sua constituic;;ao. 

Assirn, por exemplo, no decorrer da luta con
ira a repressao em 1964/65, as comissoes de apoio 
-que entio surgiram com urn caraeter semi-legal 
:foram formadas pela RIA, que tentou dirigir :1 

"Sua ac~ao durante algum tempo. Isto e, a RIA, 
·organis1110 legal, a dirigir as comissoes de apoio, 
..()rganismos semi-legais. 

Quando mais tarde, corrigindo este erro, as 
,comissoes de . apoio c1egeram a sua Comissao 
~~entra l, a RIA, que estava entao dominada por 
,e.leme ntos esquerdistas, tentou impor a disso
lu<;ao das Comissoes de apoio, as quais eram en
tao 0 tipo de organiza~ao unitaria em melhore 

<condic;;6es para dirigir a luta. 
o resultado foi que tanto a RIA como as pro

prias comiss6es de apoio, perdidas em discussoes 
interminavei" acabarampor se isolar das massas, 
perdendo 0 seu apoio. 

o Secretsriado ds RIA, como organismo de 
-estudo e coordenador que deve ser das actividades 
;associativas a escala de todas as Associa~oes que 
<estao sob 0 sell raio de ac~ao, tem tido frequente
mente dificuldades na sua aetividade e na defini
·-<;ao das snas fUJ1(;6es. Isto acontece sempre que 
pretende transforl1la-se em orgamismo dirigente, 
·tentando impor solu~6es para as quais nao pro
-curou obter previamente a adesao de todas as 
.Associa<;oes e da massa estudantihgue representa. 

As Assembleias nas Eseolas e os Plenarios 
de ambito regional sao, quando (lol1venientemen
te preparados, verdadeiros orgaos de direc<;a.() 
democratica das massas estudantis. As suas deli~e-

ra<;6es e resolu<;oes tem tido a maior projecc;ao 
e influel.cia no desenvolvimento das Illtasestu
dan tis. Na base destas formas democraticas de 
expressao da vontade das massas juvenis, a que 
assistem por vezes mil hares de estudantes, tern 
side conduzidas nos {l!timos an os as mais im
portantes lutas estudantis de tao grande pro
jecc;;ao nacional e internacionai. Sao lllJ1a das mais 
belas conqllistas do movimento estudantil cu
jadefesa deve fazer-se intransigentemente. 
2-A cria~ao legal da Federa~ao d os Estudan
tes de Lisboa e cia Uniao Nacional dos Esludan
tes, sao vel has reivindicac;;oes estudantis sobre as 
quais muito se tem eserito e di scutido na Univer
sidade. Nos Programas dos Secretariados das RI 
AS enos relat6rios dos secreta.rios gera is que se 
tem sucedido em cada ano, tal como nos col6-
quio~ , nos seminarios enos diversos encon tros 
regionai~ e nacionais, 0 problenH\ tem sido abor
dado e discutido com mais ou menos vivacidade 
e calor segundo a perspectiva que em cada mo
mento se pareee ofereeer para reactivar estas ve
Ihas reivindica~6es. 
, Demasiadas ilnsoes se tem tecido sobre as van

tage ns que, nas condi~oes polfticas actuais, po
deriam rcsultar para os estuda,ntes da eventual 
criac;ao de tais instituic;oes. Assim, por exem
plo, no Program a do Secretariado da RIA para 0 
ana escolar de 1963/64, dizia-se: « A constituir;ao 
c1a federaGao (referia-se a federaGao dos Estu
dantes de Lisboa) po de (e sera eom certeza) ser 
um passo decisivo no sentido de resolver os pro
blemas mais importantes dos estudantes univer
sitarios portugueses". 

Contrariando todo este optimismo e con'en
do 0 risco de c1estruir toda a soma de ilus6es 
que estao contidas naquela afinmac;ao, n6s po
demos dizer que poderia acontecer que a even
tual cria<;ao da federa~ao, nas condi~oes da 
ditaclura fascista, nao resolvesse, so por si, quaI
quer problema e viesse antes a agravar os ja 
existentes ... 

Na verdade, toda a historia do movimento asso
ciativo em geral nos ultimos 20 ou 30 anos tern 
demonstrado que 0 regime fas.cista se opoe por 
principio a to do 0 movimento associativo de ca
deter progressivo e muito'mais ,a qualquer movi
mento tendente a sua centralizacao. Mas essa mes
ma hist6ria tem demonstrado tambem que 0 re
gime fascista sabe aproveitar essa centraliza~ao, 
quando a nao po de evitar ou quando ja esta em 
condi~6es de controlar 0 seu processo, para, atra
yeS do dominic sobre 0 organismo centralizadoI;, 
melhor dominar as actividades associativas cen
tralizadas permitindo-se muitas vezes fazer dema-' 
gogia a voita dos problemas das massas agremia
das. foi assim com a centralizac;ao, uum tmico 

(continua na pag. ,4) 
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