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ProietiJrios de todos os Paises, UNI-VOSl 

BOL HIM DO COMITE CENTRAL D O PARTIDO CO M UNISTA POR TU G UE S 

A LUTA CONTRA a PODER DOS MONOpdLmS 
(Documento enviado it COrlferencia dos Pal'tidos Comunitas 

dos ·paises capitalistas da Europa, realizada em Viena 

em 9 de Maio de 19(6) 

P ortugal apresenta a caracteristica de permane
cer um pais atrasado e miseniveL enquanto 

as relar;oes de produc;ao capitaiistas sao altamen
te desenvol vid as, tanto na industria como na 
agricultura. 

Durante os 40 an os da sua existencia , a ditadu
ra fascista ao servir;o do grande capital e dos 
grandes agnirios, praticou sistematicamente um a 
politica de feroz explorac;;ao aa c1asse operaria, 
de ruina e liquidac;;ao das pequenas empresas in
dustria is e agricolas, uma politica de centraliza
r;ao, concentrar;ao e submissao ao imperialismo 
estrangeiro. Em consequencia desta politica, os 
ramos fundamentais da econom ia portugnesa, in 
clusive a agricultura, sao hoje domi nados por 
uma diizia de grandes grupos mon,op01istas (as
sociados ao capital estrangeiro) e por algumas 
centenas de grandes proprietarios rurais. 

Entre os grupos monopolistas ha, certamente, 
rivalidad es. Mas 0 q LIe caracteriza na actual idade 
as sua relac;;oes, e uma crescente aproximar;ao, 
a associac;;ao e coordenaC;;ao dos seus interesses 
em grande numero de empresas e be m assim a 
sua acr;ao conjunta e consertada visando a i'nten 
sificar;ao da explorac;;ao da classe operaria, 0 esma
gamen to de numerosissimos pequenos con cor
rentes e 0 domlnio ainda mais completo da eco
nomia naciona1. 

o governo fascista, governo terrorista dos mo
nopolios (associados ao im perialis1110 estrangeiro ) 
e dos grandes agrarios, serve os seus senhores 
pondo ao seu servi c;; o 0 poder de Estado. 

Pela participar;ao do Estado no capital das 
gran des empresas, on de frequentemente dispensa 
lueros, pel os financiamentos e execuc;;6es, pelas 
tectt1~oe s e re!!1iss6es fis cais, pel a espolia~ao dos 

I. 

fundos das Caixas Sindicais de Previdencia pos
teriormente aplicados em acr;oes das grandes com
panhias , 0 governo poe os recursos da nac;;ao ao 
servic;;o da aristocracia financeira. Pela priva<;ao 
das iiberdades democraticas e pela utilizac;;ao de 
metodos terroristas, 0 governo fascista reprime 
toda a especie de resistencia ou de oposic;;ao it 
p0litica mon opolista. 

Lutar contra os monopolios e lutar con tra a 
in tensificac;;ao da explorac;;ao que acompanha os 
pianos fasci stas de industrializac;;ao e desenvol
vimento economico; e lutar contra as calT'panhas 
de «produtividade», as cadencias infernais de 
trabalho, 0 sistema de multas e castigos, 0 pro
longamento da jornada de trabalho, 0 desprezo 
pelos horarios de trabalho, 0 congelamento de 
salarios, 0 aumento do custo de vida, e pelas rei 
vin dicac;oes imediatas fundamerrtais dos traba
Ihadores. 

Lutar contra os mortopolios e lutar pel a defesa 
dos in te resses dos pequenos e medios industriais. 
comerciantes e agricultores atingidos pel os pia
nos de « reorganizac;;ao industrial» e «reconver
sao agr2.ria», pe los im postos regressivos , par 
toda uma politica tendente a acelerar a centrali
zac;;ao e concentrac;;ao. 

A luta contra os manop olios e a luta do povo 
e da nar;ao portuguesa contra um punhado de 
milionarios e de grandes proprietarios agricolas 
(associados ao imperiaiismo estrangeiro) que a 
explo ram e oprimem e contra 0 regime que os 
serve. Nas condic;oes exis tentes em P ortugal, lutar 
contra os 1110nopol ios e ln tar contra a ditadura 
fascista; e I utar para libertar Portugal da dita
dura fascista; e lutar para libertar Portugal d() 
dominio dos monopolios. . 
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2 o MILIT ANTE 

A' litta contra os monopolios portugueses e 
inseparavel da luta contra a explora~ao das ri
quezas e dos trabalhadores do pais pelos mono
polios estrangeiros. Nao s6 uma parte considera
vel das riquezas de Portugal se encontra nas 
maos dos imperialistas estrangeiros (ingleses, 
oeste-alemaes, americanos, belgas, franceses, su
ic;os, suecos e outros) , como ainda estes estao 
estreitamenteligados a todos os grupos monopo
listas portugueses sem excepc;ao, em toda a es
pecie de empresas mixtas. 

Nao se deve con tar com uma tom ada de posi
<;ao nacional do capital financeiro contra 0 impe
rialismo estrangeiro. As necessidades de uma ni
pida acumulac;ao de capitais c de investimentos 
crescentes for<;am os grupos monopolistas portu
gueses a procurar cad a vez mais 0 apoio, os finan
ciamentos e a associac;ao €los monopolios esiran
geiros com a participac;ao dos respectivos capitais 
nas suas empresas. Os grupos monopolistas 
portw:meses tem uma funcao cada vez mais su
balter71a em relac;ao aos monopolios estrangeiros 
tornando-se dia-a-dia os seus agentes e represen
tantes em Portugal. 

A dominac;ao de Portugal pel os momopolos 
estrangeiros corresponde it pil hagem desenfrea
da das suas riquezas, com as mais graves conse
quencias para os interesses nacionais dado que 
os monopolios estrangeiros nao tem na menor 
conta 0 desenvolvimento e 0 futuro economico 
do p:lis; ela representa igualmente uma politica 
de baixos salarios e de congelamento de sala
ri.os, assim como a intensificac;ao da explorac;ao 
dos trabalhadores, pois a mao-de-obra barata e 
o baixo custo da produc;ao figuram entre as prin
cipais razoes que atraem os capitais estran
gejros; a dominac;ao de Portugal pelos monopo
lios estrangeiros rtpresenta a retracc;ao do mer
eado interne dado'ql:e a explorac;ao dos trabalha
dores e a ruina dos pequenos produtores fazem 

baixar 0 poder de compra das classes trabal hado
ras e das classes medias; ela representa ainda a 
acelerac;ao do processo de concentrac;ao e de cen
tralizac;ao, po is os monopolios internacionais, 
gra~as aos seus recursos e it protecc;ao fascista •. 
quer estejam ou nao associados aos grupos mo
nopolistas portugueses vencem as peque.nas e 
medias empresas na concorrencia e acabam por 
assimila-Ias e absorve-Ias. 

o dominic dos monopolios estrangeiros nao 
constitui um factor de desenvolvimento econo
mico de Portugal. Ele e, pelo contrario, um fac
tor de atraso geraJ, de explorac;ao e de miser ia 
das classes trabalhadoras, de dificuldades e ruina. 
das classes medias. 

o dominio economico pelos monopolios estran
geiros arrasta consigo a submissao de Portugal 
ao imperialismo nos dominios politico, diploma
tico e militar. 

A participac;ao de Portugal na NATO repre
senta a cedencia do territorio nacional para ins
talac;ao de bases militares estrangeiras (base 
aerea dos Estados Unidos nos Ac;ores, base ae
rea oeste-alemil em Beja); representa a super
visao das for~as armadas portuguesas por coman
dos estrangeiros e 0 auxilio dos imperialistas ao 
gOverno fasci sta, permitindo a este opor a vio
lencia it luta do povo portugues pela democracia -
e responder com a guerra it luta dos povos das 
col6nias portuguesas pela sua independencia. 

Da situac;ao existente, reslllta que a luta con, 
tra os grupos monopolistas portugueses e ao 
mesmo tempo a luta contra 0 dominio dos mo
nopolos estrangeiros em Portugal, contra a sub
missao de Portugal aos imperialistas estrangeiros" 
em primeiro lugar os imperialistas ingleses, oes
te-alemiies e norte-americanos que detem os re
cursos e os ramos principais da economia portu
guesa e constituem 0 mais forte apoio externo· 
it ditadura fascista no domlnio politico, militar eo 
economico. 

3, .. ; 

A participac;ao de Portugal na Zona dos Sete 
constitui lim poderoso factor de agravamento da 
dominac;ao dos grupos monopolistas e do impt'
rialismo estrangeiro, da explorac;ao das ci asses 
trabalhadoras e das dificuldades das classes 
medias. 

Justificando a necessidade de criar condic;6es 
de competic;ao com os paises mais desenvolvidos 
nas novas condic;oes de circulac;ao de mercado
rias, a industria «e reorganizada» na base do 
estabelecimento de· « dimensoes minim as » efi
cientes, a centralizac;·ao industrial e acelerada, as 
pequenas e medias empresas -sao liquidadas ou 

absorvidas, 0 domlnio dos monopolios alarga-se" 
a todos os ram0S da economia nacional; a explo
rac;ao da classe operaria eagravada at raves das. 
«campanhas de produtividade », da «racionali-· 
zac;ao», da intel1sifica~ao do trabalho, do conge .... 
lamerto de salarios; a dependencia do comercio· 
externo portugues relativamente ao estrangeiro
agravou-se; em conseQ4,encia das restri~oes que, 
atingem os produtos .agrfculas portugueses nac 
Zona dos Sete, agudizou-se a crise da agricultu-'
ra; a emigrac;ao de trabalhadores toma propor-
c;oes enormes, suportando estes noutros paises as; 
piores condJ~oes de trabalho e de vida; a invasao> 
de Portugal ·p·or~ capita is a~entua-se e de iguaL 
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modo 0 agravarl1cnto consequente da domina~ao 
im perial ista em Portugal. 

No quadro da Zona dos Sete, Portugal e um 
comparsa de segunda categoria (0 mesmo aconte
ceria no quadro do Mercado Comum); pobre e 
.atrasado, 0 pais serve para vender materias-pri
mas e for~a de trabalho barata e comprar caro os 
produtos industrias. As classes trabalhadoras e 
os interesses naciona is sao gravemente atingidos 
r elo dominio das grandes potencias imperia
listas. 

Os acordos da Zona dos Sete (como os do 
Mercado Comum.) sao i,nstrumentos de domina-

Portugal apresenta a caracterlstica original 
de ser simultaneamente um pais dependen-te, sub
'metido ao imperialisl110 estrangeiro e um pais 
colonialista que domina ainda vastos territorios. 

Por muito paradoxal que possa pareeer, 0 pro
prio facto de Portugal, pais pequeno e atrasa
do, ser l!m pais dependente, permite aos colonia
listas portugueses ma11terem ainda hoje, em vastas 
colonias, a explora~ao sob formas colonialistas 
tradicionais e dai 0 conduzirem criminosas g\1er
ras contra os povos de Angola, Ouine e l'vl0Gam
bique, que de armas na mao lutam pela sua in
dependencia. 

Os imperialistas ingleses, americanos, belgas e 
- {leste-al,emaes, instalaram-se nas colonias portu

,guesas, tal como em Portugal, tendo estes ulti
mos ganho importantes posi~6es nos ultimos 
anos; de bra~o dado com os monopolios portu
gueses, reservam'se em regra a parte de leao. 

Os colonialistas salazaristas conseguem pros
.seguir na sua politica de explorac;ao e de guerra 
nas colonias porque os Estados Unidos, a Repu

.blica Federal Alema, a Inglaterra e os outros com. 
pars as da NATO se encontram par detras deles 
.dando-Ihe apoio financeiro, militar e diploma
tieo. 

o anxilio dado pelas grandt's potencias impe
Tialistas a Salazar, e pag,o ao pre~o crescelJte do 
abandono de Portugal a sua explora~ao. A ma
.nutenc;ao do dominio colonial portugues e 0 agra
vame nto da situac;ao de dependencia de Portugal 
. caminham lade a lado. 

ticul armente instrumentos 
de explorac;;ao e de opressao dos paises mais de
senvolvidos sobre os mais atrasados. 

Nos lutam os por relac;;6es internacionais basea:: 
das em principios de igualdade , de respeito DelOS 
interesses mlltuos, de independencia e subera
nia das nac;;oes. De igual modo opomo-nos it rea
lizac;;ao de acordos que so servem para intensi
fiear a e x plora~ao dos trabalhadores portugue
ses, para acentuar 0 dominic dos grnpos mono
polistas e as dificuldades das classes medias, para 
agravar ainda 'mais ,0. dominio do imperialismo 
na nossa PMria. 

4. 

A' J'iberta<;aoc' dos povos d&s col6nias portugue
sas nao e somente uma justil. aspirac;;ao destes po
vos. Ela constitui uma necessidade imperiosa pa
ra a libertac;;ao do povo portugues. Ao defenderem 
o din'ito dos povos' das co16nias portuguesas a 
autodetermina~ao, 0 que significa 0 direito it in
dependencia completa e imediata, os comunistas 
portugueses cumprem simultaneamente 0 sell de
ver de internacionalislas e de patriotas. 

Considerando a exp!ora~ao feroz dos povos 
coloniais pelos grupos monopolistas portugue
ses, particulares devert~s de solidariedade cabem 
it c1asse operaria de Portugal e ao sell Partido, 
o Partido Comunista Portugues. 0 Partido Co
munista Portugues considera sell dever sagradD 
tudo fazer para auxiliar a luta dos POVDs das 
colonias portnguesas e para apoia-Ios na guerra 
que justamente mantem pela sua independen
cia nacio.nal. 

Entretanto, uma vez que grupos monopolis
tas de quase todos os pafses europeus exploram 
e oprimem tantos povos e nac;;6es por toda a 
parte do mllndo, inclusive Portugal e as suas CD
lonias, nos consideramos que uma responsabili
dade especial incumbe tambem aos partidos ir
maos da Europa capitalista relativamente ao mo
vimento de liberta~ao nacional. 

A luta contra os monDpolios significa nao 
apenas a luta em cada pais contra os respectivo.s 
monopolios, mas tambem a luta contra 0 domi
nio dos monopolios estrangeiros sobre 0 seu pro
prio povo e sobre os o.utros povos . 

5. 

A polftica do governo fascista servindo aberta burguesia, a ' intelectualidade. 
e ostensivamente , os mono pol ios e os grandes 0 regime rascista-de Salazar nao consegiliu criar 
agrarios, atinge os il1teresses de todas as outras uma base de l11:J ssas. Ele encontra-seisolado das 
classes e camadas sociais: 0 proletariado (ope- . vast as massas popal·ares pelo facto de prosseguir 
rario.s industriais e assalariados rurais), 0. campe- . na sua polftica de concentrac;ao e a base social em 
·sinato (pequenos e medios ,agricultores), a peque- que se apoia r~stringe-se cada vez mais. 
110'1 ~urguesia ur~anal alguns sectores ~a media A,situac;ao economica, so~ial e palitica em PQi':! 

" - . -"' -- - --_. . _ .. 
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4 o MILlTANTE ~ 
·tugal de;termina a aproximac;;ao dos in teresses de 
todas ',as classes e camadas nao monopolistas na 
luta contra a politica dos monopolios e do seu 
governo fascista. A expressao polftica da unidade 
das classes anti'monopolistas e a unidade das 
fo rc;;as democnrticas e patrioticas na sua luta pelo 
derrubamento da ditadura fascista e Dela instau
rac;;ao das liberdades democniticas em'Portugal. 

Sem dtivida que numa frente anti-fascista tao 
ampla como esta, ha inevitavelmen te divergencias 
~ntre os seus diferentes sectores rcdativamente a 
certos · p onios que dizem respeito ao estabeleci
mento de urn programa c0mum, formas de orga
nizac;;ao e de luta. Mas nao e menos certo que ha 
interesses vitais imecliatos atingidos pela po!itica 

.dos monopoiios que unem todos os!"ectores na 
resistencia diaria a esta politica; por outro lado, 
ha urn objectivo comum e fundamenta l que reune 
.todos na luta politica ge ral contra 0 fascismo: 0 

derrubamento da ditadura fascista e a conquista 
.das liberdades democraticas . 

Poi partin do desta id eja central que 0 Partido 
Com unista Portugues colocou de ha muito no 
p rimeiro piano das suas actividades a unidade de 

todas as fon;as anti·fascistas, tendo-se obtido im
portan tes exitos neste dominio. 

Ao longo de 40 anos de di tadura fa scista, em 
period os de luta politica ampla e aberta e de g ran
diosas manifestac;;oes de rna, muitas das 'maiores 
batalhas tornaram-se possiveis grac;;as it unidade 
dos democratas e dos patriotas portugueses. Nas 
lutas de massas contra 0 fas cismo, nenhuma des
criminac;;ao devida a diferenc;;as de opiniao poE
tica ou rel igiosa se verifiea entre os que lutam . 
De resto, tern uma longa tradic;;ao os lac;;os e 0 es 
tabeleeimento de normas de coopera<;ao e de ac
c;;ao comum entre os diferentes agrupamentos e 
sectores da opiniao anti-fascista. 

o Partido Comunista Portugues :luta infatigit
vel mente para reforc;;ar a unidade ,de todas as 
classes e camadas nao monopolistas, de todos os 
sectores democra.ticos e patrioticos na luta quo 
tidiana contra a politica fascista ao servic;;o do:! 
monopolios, dos grandes agrarios e do imperia
li smo estrangeiro. Nas actuais condic;;oes do fas
cismo em Portugal, a politica de unidade de todos 
os democratas e patriotas, baseada fllndamental
mente na unidade da classe .operaria, e uma cons
tante da politica do Partido do prole tariado . 

6, 

Em Portugal, a unidade da classe operana na lutas economicas e polfticas e na constituic;;ao das _ 
luta contra os monopolios eo seu governo fas cis- Comissoes de Unidade, dos trabalhadores. 
ta apresenta aspectos mui to particulares. Nas condic;;oes da luta imposta pela ditadura 

o Partido Comunista e 0 tinico partido ope- fascista, e extremamente dificil estabelecer e or
rario existente em P ortugal. As organizac;;oes gan izar a unidade de acc;;ao dos trabalhado res. 
anarqu istas , que representavam uma importan te Todas as reivindicac;;oes operarias sao conside
forc;;a operaria antes do golpe fascista de 1926, radas «aetos subversivos» , as greves sao consi
nao resistiram, assim como 0 Partido Socialista, deradas como crime e qualquer tentativa de orga
a repressao fascista que as aniquilo u completa- nizac;;ao e il egal. Uma repressao constante e bru
mente. Os pequenos agrupamentos socialistas tal se abate sobre os trabalhadores . Pelo simples 

' hoje existentes sao com postos por intelec tuais , facto de terem lutado em defesa dos seus interes
contam apenas com estulliantes, nao tendo qual- ses vitais imediatos', mil hares de trabalhadores 

-quer ljgagao com a classe operaria nem 0 seu apoio . foram encarcerados, torturados, condenados e em 
Os sindieatos fasc istas, ditos «nacionais », sao os muitos casos assassinados: Mas se por um lado 
unicos sindicatos existentes. Ha, no entan to, ou- estas i con dic;;oes criam dificuldades it luta dos 
1ros organismos de caractersindieal-·as Comis- trabal hadores, por outro, elas ensinam-lhes que 
:soes de Unidade-constituidas por trabalhadores so unindo-se eles podem fazer face it explorac;;ao 

-honestos e firmes, de todas as tendencias poli- e it opressao dos monopolios e do se u goverl}o ' 
-ticas; apoiando-se nas massas e a despeito das fascista . Dada a constante repressao fascista, a 
persegui<;oes, esses Organism os consegllem im- luta dos trabalhadores acusa muitas dificuldades, 
por-sc como representantes legitimos dos traba~ mas e uma realidade que a c1asse operaria por-
1hadores para apresen tarem e defenderem as suas tuguesa nao esta diviclida. 
reivindicac;;6es. 0 desenvolvimento cia luta da classe operaria 

Nestas condic;;oes, a ltnidade da classe operaria e da sua unidade de acgao dependem de uma 
. <em Portugal nao se co!oca em termos de un ida- maneira decisiva do reforc;;o de organizac;;ao do 
de entre 0 Par tido Comllnista e os partidos so- Partido Comunista, da criagao e 'da actividade de 

-dalistas e bern assimentre ' as diversas centrais ' Comissoes operarias, da utilizac;;aodos sindicatos 
- sindlcais, como aconteee noutros pafses . A un ida- . fascistas . 
de da classe operaria estabelece-sefundamental- Lutando infafigavel e corajosamet1lecontra a 

,':mente sob a direc-:;ao do Partido COlTI nnista, nas explorac;ao e a politica dos monopolios 'e do go-
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verno fascista, dando altos exemplos de comba- guesa mantem-se na vanguarda do movimento 
tividade e de heroismo, a cJasse oped.ria portu- nacional anti-fascista. 

7. 

Tendo exposto alguns aspectos da situac;;ao exis
Jente em Portugal que mostram como a luta con
tra os monop6lios no nosso pais e sinonimo 
de luta contra 0 fascismo e pela democracia, nos 
desejariamos ainda acrescentar algumas palavras 
sobre a luta conjunta contra os monopolios e 
pela democracia, da cJasse opera.ria dos paises 
'ct/,pitalistas da Europa e dos respectivos Partidos 
Comunistas. 

Do nosso ponto de vista, esta coordenac;;ao exi
ge que se tenha em conta alguns principios e 
posic;;oes de base de ordem geral: 

a) e da com?etencia de cada Partido Comu
nista trac;;ar a orientac;;ao da luta contra os 
monopolios no seu respectivo pais; isto 
significa que pertence a cada Particlo de- , 
finir em relac;;ao ao seu pais , a etapa da 
revoluc;;ao, os abjectivos da sua actividade, 
o sistema de alianc;;as do proletariado, as 
formas de luta; 

b) a solidariedade reciproca en tre os traba
lhadores e os partidos comunistas dos 

diferentes paises capitalistas da Europa 
cleve ser intensificada, no quadro da luta 
pelo reforc;;amento da unidade do movi
mento openirio e comunista mundia!; 

c ) para que possa op6r-se it acc;;ao coorde
nada dos monopolios e dos governos res
pectivos, a cJasse operaria e os partidos 
comunistas dos paises capitalistas da Eu
ropa devem esforc;;ar-se por coordenar a 
sua acc;;ao; 

d) a cJasse opedria e os partidos cOl11uni'stas 
dos paises capitalistas da Europa tem res
ponsabilidades especiais a assumir na luta 
contra a explorac;;ao e a opressao exerci
das sobre outros povos pelos monpolios e 
os govern os dos respectivos paises e, 'par
ticularmente, contra a domina~ao co lonial 
e as formas de neo-colonialismo. 

Maio, 1966. 

Partido Comunista Portugues. 

o CAMINHO PARA 0 DERRUBAMENTO DO FASCISMO 
« Para 0 desenvolvimento do movimento opera

.Jio e popular nas condic;;oes da ditadura fascista, 0 

.Partido Comunista Portugues utiliza e associa as 
-formas ilegais, semi-legais e legais de actuac;;ao. 
. Apoiando-se num solido e vasto trabalho cJandes
. tina de ,organizac;;ao, de imprensa, de agitac;;ao e 
'propaganda, de mobilizac;;ao das mass as populares 
para a luta, 0 Partido Comunista aproveita e faz 
por criar possibilidades legais e semi-legais de or
ganizac;;ao, de propaganda e de acc;;ao, mesmo as 
TIlais contingentes e Iimitadas. A importancia rela
'tiva das varias formas de luta depende de cada 
~momento concreto. Nao basta apenas associar as 
formas diversas de luta. E necessario escolher e 
jndicar em cada momenta as formas fundamenta is 
<e passar audaciosamente de umas formas para 
-outras, segundo as condic;;6es que se oferecem. A 
passagem das form as de luta pacifica para as fo r
mas de luta armada esta indissoluvelmente Iigada 
.;ao amadurecimento da crise revolucionaria e it 
criac;;ao duma situac;;ao insurreccionaL 

A ul1idad(l das Jorc;;as anti-fascistas; a organ iza-

c;ao das fon;;as revolucionarias, a intensificac;ao e 
generalizac;;ao da luta popt:Jar, criarao condic;;6es 
para 0 levantamento nacional vitorioso, para a in
surreic;;ao popular armada, que derrubari 0 gover-
no fascista . 

o Partido Comu'nista Portugues, ao mesmo tem
po que procura ganhar as vastas massas populares 
para a luta pelos objectivos fundamentais da revo
luc;;ao democr3.tica e nacional coloca, como primei
ro passo a dar apos 0 derrubamento da ditadura 
fascista, a subida ao poder de um Ooverno Provi
s'orio no qual estejam representadas as forc;as de
mocraticas e patrioticas, designadamente 0 Partido 
da classe operaria, 0 Partido Comunista ' Portu
gues. 

Para a luta pelo derrubamento da ditadura fas
cista e a instaurac;;ao do Ooverno Proviso rio, 0 Par
tido Cornunista Portugues procurara estabelecer 
com as outras fon;;as democraticas e patrioticas 
uma plataforma politica com urn . » 

(Do II cap. do Pr~'grama do P . c.P.) 
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A carta que hoje ,publicamos 'nao constitui urn 
.caso inedito na vida do nosso Partido. Urn 

hQrnem catolico, cujo pensamento politico evoluiu 
:ate as posi~6es do comunismo, pede para scr ad
:mitido nas nossas fiJeiras, compreendendo to do 0 
-valor e significadc,) da atitude que toma. No Par-
-tido Comunista Portugues estao openirios catoli-
<cos, homens e mulheres, a quem 0 Partido nao 
'pediu para rcnunciarem as suas cren ~as, afim de 
:serem admitidos no seu seio. Aqueles que pcnsam 
'Ser uma tal atitude ditada por motivos t:icticos ou 
por influencia da renova~ao que se opera em lar
gos circulos da Igreja cat61ica, poderao constatar 
que urna tal posi~ao resulta da pratica de uma 
1inha politica, segu ida pelo 110550 Partido, que 
l.enine ja preconizava como justa e objectiva, 
:para a causa do proletariado. «Nao somente de
'vemos admitir, mas trabalhar para at rair ao Par
iido todos aqueles openirios que ainda creem em 
Deus»-afirmou Lenine. E acrescentou-·"Somos 
:2.bsolutamente contrarios a mais ligeira afronta 
:as convic~6es religiosas de~te5 operarios. Deve
mos recruta-Ios com 0 objectivo de os educar no 
'£spirito do nosso program a e nao com 0 objecti
'VO de conduzi r uma iuta activa contra a religEio). 

Na luta contra a ditadura fascista, os comunis
-tas nao deram apenas provas de tolerancia politi,ca, 
-em rela~ao aos catolicos. Lutaram desde 0 prin-
<cfpio 'pelaintegra<;ao dos catolicos na Unidade, 

10 COMIT~ CENTRIL 

combat~ndo consequentemente as posi~6es dos 
·que se opunham por preconceitos polfticos e fiJo
s6ficos a participa<;ao de homens tao firmemer,te 
dispostos a integrar-se no combate contra a dita
dllra, como aqueles que nao creem em Deus. 

Se cssa posi~ao de tolerancia e coerencia polf
tica dos comunistas nao esta presente em todos 
os que acompanham desde 11a muito a act ividade 
do Partido para tornar a Unidade ama verdadl'i
ra conjuga~ao de esfon;os de correntes, partidos, 
grupos e personalidades que se op6em sincera
mente ao fascisl110, nao deixou no entanto de se 
registar na mente daqueles, que guiados pOl' ideias 
religiosas, puderal11 aferir na pratica da sincerida
de das atitudes Jos comunistas, da justeza da sua 
linha politica, da sua dedica<;ao a causa da Demo
cracia, do seu firme proposito de derrubar a dita
dura e de construir 11111 regime de Liberdade, de 
Progresso Social, de Paz, de Bem estar para 0 
povo portugues. 

Esses catolicos fizeram a sua aprendizagem po
litica, e nao se tornaram apenas aliados dos comu
nistas. Alguns deles quiseral11 ser, l11em bros do 
nosso Partido. E estao bem entre nos. No Partido 
Comunista cabem os homens e mulheres que con
cordal11 com 0 Program a, e Estatutos, indepeden
temente dll.s suas cren~as religiosas. e estao dis
postos a lutar e a sacrificar-se por eles. 

A 

DO PARTIDO COMUNiSTA PORTUGUES 
Estimados camaradas: 

Neste momento que foi longamente meditado, 
sofrido, amadurecido, num grande desejo de coe
rencia, de acerto, de me definir na escolha do 
<cam inho politico que creio 0 mais justo, neste 
momento, e a imagem do nosso povo e da cJasse 
"lperaria que tenho presente na minha conscien
<cia, e a daqueles que politicamente 0 represen
;tam e a quem muito estimo, e muito admiro. 

E, pois, perante todos vos que me coloco e 
:sou responsavel. Posso errar, pelas minhas defi
'C,iencias, mas sinceramente creio que escolho 0 

"caminho em que melhor realizarei, no mais lar
g o plano humano, as minhas mais profundas 

_£onvic<;6es ideol6gicas. 
Ao dar poilticamente 0 passo a que esta carta 

,can:esponde dese!o que conhe~ais todo 0 meu 
-:pensamento, todos os meus escrLtpulos de cons
<ciencia. 

~ou catolico e desejo dar a minha adesao ao 
'Partido Comllnista Portugues. Com csta decisao 
,em nada se modificou a minha posi<;ao no plano 
<dos principios religiosos. Nao houve no meu es
l'irito Uilla « inova<;ao», mas ·uma renova<;ao, ulIla 

nova tom ada de consciencia em que harmonica
mente coincidem e se completam convic~6es re
ligiosas e politicas. 

o conceito que eu tinha do que implicava ser 
membro do Partido surge-me hoje confrangedCl
ramente estreito em face da rea Ii dade objecth'a 
que e a constru~ao de uma sociedade socialista e 
da responsabilidade que todo 0 cidadao tem ,pe
rante esta poderosa realidade. Durante muito 
tempo eu nao podia conceber um comunista que 
logicamente nao fosse materialista. Mas hoje 
pergunto-me: ser comunista significa necessa
riamente ser ateu, ja heje e mais ainda no futuro? 
Se assim fosse, 0 sistema polftico-economico 
perderia a sua caracterlstica de universalidade 
que tem. 

Por mim sinto que quanta melhor apreendo 
a autenticidade do cristianismo e quanto melhor 
conhe~o toda a amplitude do imenso beneficio 
que 0 sistema socialista repressenta para a feli
cidade e progresso da humanidade, menos en
traves encontro para pedir a l11inha integra<;ao 
no Partido Comunista Portugues. E mais. No 
111eu espirito, essa alian<;a to~a as caracterlsit<;,~s 
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de uma necessidade: de uma coerencia e harmo
nia, necessarias. 

No plano polftico, e como comunista, organi
zado delltro do Partido, profundamente mergu
Ihado no seu corpo colectivo, instruindo·me nas 
ieis dOlsocialismo eientifico, que eu encontro os 
mais largos horizontes it escala nacional e dos 
povos, para a rea lizac,;ao da mensagem de frater
nidade"de unidade, de solidariedade, de amor, de 
responsabilidade perante Deus e perante os ho
mens, do Cristianismo. 

Multiplas foram as fnfluencias que ineidiram 
sobre a deeisao que tomo; quero' apenas referir 
algumas, da que mais directamente estao ligadas 
a uma razao estrictamente politica. 

Interessado e preocupado com os probl emas 
que 0 fascismo coloca ao nosso povo e it nossa 
Pat ria, foi no Partido Comunista Portugues que 
eu reconheci 0 lmico caminho para a sua justa 
soluc,;ao. So nele eu encontrei seguranc,;a-pela 
justeza de orientac,;ao, coerencia con stante, per
sistente esforc,;o-para a realizac,;ao necessaria da 
unidade da classe operaria e das fon;as demo
craticas, indispensavel it soluc,;ao do problema 
politico Portugues. So no Partido Comunista 
Portugues eu encontrei uma plena consciencia, 
constantemente confirmada, da responsabilidade 
de urn partido politico na defesa cia Paz e dos 
verdadeiros interesses do povo portugues. So ele 
reconhec,;o que luta por uma verdadeira polftica 
de defesa da soberania e independeneia nacional, 
com a visao ampla e a pureza e rectidao de com
portamento politico que Ihe da a isenc,;ao da sua 
posic,;ao relativamente a interesses economicos. 

Nao ignoro a possibilidade de erros politicos, 
mas e ainda so no Partido Comunista Portugues 
que eu verifico as suas mlnimas oportunidades, 
pel a aplicac,;ao efectiva do centralismo democn\
tico, que tao bern traduz a norma crista do res
peito pelo proximo e autoridade necessaria, na 
sua nlais ampla e responsavel aplicac,;ao. 

A justeza e honestidade politica que marcam a 
linha do Partido em todos os seus aspectos e 
que permite aos seus mem bros em todas as cir
cunstancias aquela rectidao de comportamento 
politico que os caracteriza, fai desde longa data 
urn factor que muita me im pressionou. 

E nao posso deixar de referir a poderosa in
flueneia que sobre mim exerceu, para a deeisao 
polftica que agora tomo, 0 esplrito de solidarie
dade que conheei entre os comunistas do n05SO 
pals e muito mais tarde no colectivo de milhoes 
de homens e de mulheres atraves dos lac,;os de 
internaeionalismo proletario. Em toda a parte os 
Par tidos Com unistas sao um porto de abrigo se
guro, prontos a dar auxllio fraterno individual, pe
la mesma razao por que estao prontos abaterem-se 
solidariamente la onde os sagrados direitos dos 
povos sao lesados, onde a politica do mundo capi

' talista poe em perigo a paz mundial, onde as clas-
ses trabalhadoras lutam pela sua emancipa<;;ao e 
contra a explbra<;;ao de que sao vitimas. 

Pelas ideias que resumidamente acago de ex-

por, posso afirmar: sinto-me in te gral men te com 
o Partido no plano da acc;ao politi ca. De acorda. 
com 0 seu Program a na fase anltal da vida poll
tica nacional e seguind o a via que conduzira il 
construc;ao do socialismo. De acordo com os, 
seus Estatutos. Pronto a dar toda a co!aborac,;ao> 
para que possa ter prestimo, com a convicc;ao de: 
que nunca encontrarei qualquer incompatibili
dade entre 0 Partido e a minha posic,;ao de cato
lico praticante, com a certeza de que os obje
ctivos politicos comuns que nos unem, de tao> 
grande sign ificado, como e a construc,;ao do so
cialismo, implicam a filiac,;iiO no unico Partida. 
qtHl consequentemente luta por eles, independen
temente de convicc,;oes religiosas. 

Sei que uma actividade coerente dentro do> 
Partido na luta contra 0 fascismo e pela revolu
<;;ao democratica e naeional, etapa da via para 0> 

socialismo, exige hoje, sob as condic;oes particu
lares da repressao e exigira mais ainda amanha:. 
na renuncia it tentac,;ao de uma vida mais faeil.> 
muito esplrito de sacrifleio que deve ser aceite: 
de corac,;ao dispo nlvel, com a conseiencia da sua.. 
justa necessidade e do e!evado sentido humano e: 
politico que 0 inspiram. Desejarei muito esfor
c,;ar-me sempre por ser capaz de corresponder at 
tudo aquilo para que possa ser lltil em qualquer 
circunstaneia. 

Queridas e queridos camaradas: tenho bern a 
conscieneia de que pedir para que seja aceite 0> 
meu pedido de adesao ao Partido, nao e um acto, 
de filiac,;ao num partido politico qualquer, qUf:t 
implique apenas uma conco rdaneia com 0 self. 
P rograma e com os seus Estatutos. Essa filiac;aa. 
no lmico Partido que legitimamente representa.. 
a cJasse operaria e 0 nosso povo, implica uma. 
3utentica filiaC;ao, no sentido mai s profundo do
termo. lmplica uma assimilac,;ao, uma integrac,;ao> 
uma mentalidade que e caracterizada, entre outras: 
por um conjunto de qualidades que nao possuo. 

Confio muito, muito em vos. Espero muitis-· 
simo da ac ,ao benCfica que a vida colectiva vivi-, 
da, do Partido, trara it ininha mentalidade. E e 
bem solidamente fundamentada esta minha confi
an<;;a. Se, conforme ha pouco assinalava, J11uito
deva it integridade da linha orientadora do Parti
do, e com comovida gr:ltidao que evoco 0 cari-· 
nho e generosa considerac,;ao com que sempre: 
n:e tem tratado ao longo de atlas de convlvio., 
nas >.:ilais variadas eircul1stancias. 

Tenho bem a conseiencia de que nos progressos; 
que precisarei de fazer como comunista, aquelac 
profunda transformac;ao interior constituira. a. 
parte mais laboriosa, de esforc,;o mais activo .. 
persistente e difleil, na responsabilidade que pe
rank vos assumo ao pedir a minha filiac,;ao , 110' 
Partido. 

Mas e urn trabal ho cheio de esperanc;a,. queri
dos camaradas. 

Nele me parei com to do 0 entusiasmo, corm 
t0do 0 fervor, com toda a fcm;;a do meu corac,;ao" 
afim de ser um so, integralmente, com todas e 
todos vos. 
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OR. (}A 'NlSAtfOS 
«Na sua reuniao de Agosto de 1963, 0 CC apro

vou a seginte resolu~ao sobre organismos inter
medios do Partido: 

«0 Comite Central cousiderou que 0 melhora
mente do trabalho dos organismos de direc~i!io in
termedios (Comites Regionais, Comites Locais, 
Comites de Classe e outros) e de importancia vital 
para 0 desenvolvimento de todo 0 trabalho do 
Partido Torna-se necessario nao apenas intensifi
car ·a forma~ao de organismos intermedios para 
melhor estruturar 0 Partido, como dar-I hes vida 
politica e elevar 0 seu nivel politico de trabalho . 

Devem ajudar-se os organismos intermedios: 

a) Escolhendo cuidadosamentll os camaradas 
que os campoem; 

b ) Dando maior assistencia ao seu trabalho 
corrente; 

c ) fortalecendo a sua ideia de responsabil ida
de como organismos dirigentes; 

d) Tomando medidas para 0 desenvolvimen
to dos seus membros; 

e) Editando materiais, publicando na im pren
sa do Partido e radiodifu ndindo pela Ra
dio do Partido artigos que directamente os 

aj udem» . 
A aplica~ao prMica des ta reso l u~ao tern t ro

pe~ado com imensas dificu ldades, umas resultan
tes de concep~oes erradas quanta a forma~ao e 
responsabiliza~ao dos organismos intermedios, 
outras da incapacidade que temos mostrado pa
nt conhecer e seleccionar entre os membros do 
nOS50 Partido camaradas dedicados, a quem fal 
ta sem dllvida a prepara~iIo politica mas que, ten 
do as qualidades fundamentais de militantes, po
dem progredir rapidamente se convenientemente 
ajudados. 

Sao ainda as concep~oes sedarias que rnais di; 
ficultarn 0 avan~O do Partido neste te r reno. E 
puro idealismo ficar a esperar que apare~am qua
dros com certo grau de capacidade politioa se nes
te ou ntlquele sector, neste 9u naqilele momenta 
esses quadros nao existem. E este idealismo que 
em grande parte impede que se. avan~e mu~ti~si 
mo mais na forma~ao de orgal1lsmos ll1termedlOS. 
Em politica, 0 que couta sao as realidades; mas 
esta verdade nem seni.pre esta presente no nosso 
trabalho . Enquanto cada organismo, cada cam a
rada funcionario, se nii'o habituar a ideia que me
Ihor ou pi~r so podemos caminhar com 0 que te
mos, e que temos camaradas que, embora ainda 
sem capacidad~ politica, sao firmes e dedicados, 
nao daremos os passos necessarios para veneer a 
batalha dos organismos in termedios . Naturalmen
te que as tarefas de cada organismo, como de ca
da, camarada, tem de estar de acorclo com a ca
pacidade dos proprios organismos e camaradas; 
mas ten ham os a coragem de chamar quadros mes
mo ~om capa~jdade rgais redui: i~a a 9rg~n i~~os 

intermedios, pois fazendo -o refo~amos 0 Partido 
e alargamos a possidilidade de desencadear no
vas lutas. 

No que se refere a responsabiliza~ao dos or
ganismos intermcdios, tcmos de igual modo. 
mutio a fazer. E este l11uito a fazer come~a evi
dentemente nos proprios organismos de di rec~ 
~ao regional. Nao sao poucos os casos passa.
dos nestes organismos em que eles ficaram pa- . 
ralisados perante acontecimentos politicos, re
pressivos e outros, qu?ndo 0 seu dever era·. 
tomarem a iniciativa de resolverem os proble
mas , sem ficarem amarrados a ieleia de que po
dem errar. Este procedimento tem ja acarreta- _ 
do prejuizos graves para 0 Partido: lutas que 
nao se desenvolvcm, possibilidades de trabalho 
que se perdem, casas assaltadas pel a policia 
que podiam ser salvas, camaradas que escusa
yam de ser presos, etc. 0 artigo 27° do Pro
jecto de Estatutos, referindo-se aos orgaos di- , 
r igentes provinciais, region ais. sob- regionais, . 
locais, etc., di z que na sua esfera de aCC;ao ca
da um deles deve: 

«Tomar resolu~oes e ter iniciativas nas ques- ,
toes politicas e organizativas doseu secto r de. 
trabalho» . Este artigo necessita de ser plena~, 
mente aplicado nil. pratica. 

A falta de iniciativa dos organismos intermet- .
dios , e em primeiro lugar dos organismos de di
rec~ao regional. reflecte-se depois em cade ia~ 
nos organismos imediatamente inferiores. To
dos eles se habituam ela mesma maneira a na
da resol ver sem a opiniao ,do controleiro, 0 que 
e profundamente errado. E errado porque uma 
tal concep~ao mata nos militantes 0 espirito de. 
iniciativa, transforma-os em «paraliticos» qu~ . 
so se movem quando alguem os empurra. E . 
ainda errado porque, perante 0 aumento da re
pressao, e mais do que nunca necessario que os · 
organism os intermedios estejam preparados 
para desenvolver a sua adividade, mesmo quan
do Ihes falta a liga~ao com os organismos su
peri ores. 

Os organism os sob-regionais, locais e outros, 
tem de ser organismos vivos, virados para a ac
~ao constante em defesa das massas populares, 
para a conquista de posi~oes nas organiza~oes 
de massas. Eles tem de estar aten tos a uma in
finidade de problemas, tanto de carMer poli
tico e social como economico, etc. Ha tam
bem toda uma serie de problemas de carMer 
local, regional, etc. que sao, da sua competen
cia . Mas estes p roblemas so podem ser resoI
vidos por esses organismos na medida em que 
eles mesmo se capacitem das suas responsabi-· 
Iidades e se disponham a ad uar, independen
temente de terem l iga~ao ou nao.» 

(Do Relatorio de Organiza~ao do C.C. ao., 
Y! COl1gresso). . 
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