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p ergunta: 

Nesposta: 
Pergun ta: 

Resposta: 

Camarada Alvaro CunhaL Fa!a-se 
muito, ectualmen te, nas diversas 
fonn es e mel'odos de Dc-;ao defen
didos e zeguidos por varios secto
re s anti-!asc is lo5_ Ouvintes de 
Radio Po rtuga l livre menifes tem 
9cande interesse pe!o essun to . 
Dado 0 tempo l imitedo des no s
ses emissoes, propomos que esla 
ent revista Ihe seie inteirdmente 
con segrada. 
D e acordo, camarada. 
Eis entao a primeira pergunta.O 
C omullicado da Re unjal~ do Co-
mite Central d o Partido Com unis
la Portugues de Juiho de '1967 
afirma que "illS co ncep90es opor 
tunistas de direiia cons ti tuem no 
aclua l moment'o , a s mais pe-rigo-
5l'lS te ndenci as no movimento anti
- fasci sta portugues». Nao contra
diz esse a fjrm ac;:ao a firmac;:6es an
teriores segu nd o as q Ui:lis a mllis 
perigosa tendencia era 0 esque r
dismo e 0 aveniureiri smo ? Nao 5e 
tratars de uma mudanc;:a de apre-
c ia c;:ao e de atitude do Par tido? 
Nao, nao se t rata de uma mudanc;;a 
de aprecia~ao e de atitude do Par-
tido . 

T emos sempre combatido tanto as tendencias 
cportunistas de direita como as tendencias es
querdistas e aventureiristas. Umas e ont ras in 
fluenciam ncgativamente a luta do povo portu
gnes contra a ditadllra fascista. 0 oportllnismo 
de direita, alimentando illls5es na que da autom a
ticaou semi-automatica d o fascismo , conduz it 
inercia e afasta da actividade revoluciomiria os 
agnlpamentos politicos que 0 perfilham. 0 es-

querdismo e aventureirismo, alimen tan do a ilu
sao de que 0 problema politico portllglles po de 
ser solucionado por alguns homens decididc5 
it luta armada COild uz os que 0 perfilham, quan
do coerentes, a aven turas condenadas ao fracas
so. Um e outio afastam 0 movimento anti-fas
cista do que. deveria m ser as suas preocupac;;6es 
fundam entals n a hora actual: a organiza~ap, a 
ac~ao polftica e a luta po pular. Um e outr~ 
desenvolv{;m n as massas a expectativa, a enercia 
e a passividade. Um e outro afastam 0 movi
mento anti·fasci sta da sua rea l perspectiva rev()
lucionaria , q1!e s6 se pode abrir atraves dum 
am plo e insistente trabalho de massas. 

C riti cando simultaneamen te as duas tcnden
cias, temos ao mesmo tempo em conta que, nUn! 

momento dado, lima Oll outra ganha maior vul
to e exerce uma influencia mais prejudicial. 

Nos aliOS de 1963-65, foi 0 esquerdis mo,o 
aventureirisrno, que como tcndenc!.a negativa 
mais se fez sentir no movimento a"nti- £ascista 
portugues. Com algumas tnigicas experiencias. 
que eXDuseram it 1m: do d ia os desastres a our~ 
conduz' a impaciencia, 0 desespero, a precipi'ta: 
c;;ao e a aventura, 0 esquerdismo sofreu serio::. 
g.o lpes, tanto no plano ideo l6gico como na ac
ti vidade praticd., e a sua influencia decrescclt 
tem porariamente. 
. Ao mes,IUo tempo, in spiradas pela burguesia 

llberal e por ce-rtos sectores socialistas, de novo. 
ganharam terreno as tendencias de di reita. Em 
torn0 do milo d05 «dissiden;ks» e da chamada 
pr.epara~ao para a sucessao de Salazar teve I u
gar um surto oportunista caracterizado p eJa re
nuncia a objectivos fundamentais cia rev0 ]Ul.;aO 
anti-fascista, pela admissao da possibi:H:dade dum 
com p rmnisso com os chamados dissklentes d~ 
r egime, pelo abandol1o dD t rabalho, de orcritd
zac;;ao ciandes tin 3, pela substituic;;ao cia lut: po
pular por manobras de basti'ci'oreS', pela perda 
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duma perspectiva re volucionaI'ia. 
Nos anos de 1966 e 19671, forarn estas tend en

.cias e nao tan to 0 esquenliomo q ue mais se fize 
ra.m se ntir no movim ento anti-fasci s ta, prejud i
.cando a unidade, entravando a estruturacao or
ganica, refrtando a ac~ao politica, espa'lh anclo 
'novas ilusocs acerca d uma oueda automa ti ca do 
fa scismo. Essa a razao por qne, n a su a reuniao 
<Ie Ju lho de 1967, 0 Com ire 'Central do Particlo 
'Comun ista indicou as ten dencias oportunistas 
<Ie d ireita como sc ndo enta(!) as mais perigosas no 
:rnovimento ani i-fascista. . 

Pergunta: E Getuelmente? Con ti n ua a im
p.er-se () combale e o opo r tun ismo 
de dircita, ou mudou um e vez 
m ais a situa;-;50? 

Resposta: ActuaJme,nte .'com o.se is meses atras , 
.continua a sernecessario.combaterfirl11c e int ral1-
sigentemente 0 oportunismo de direita, que pre 
<Iomina em vastos sectores da Oposir;ao e exe r
ce uma influencia negativa em to do 0 I1lovi men 
to democraHco . 

Temos de c1esfazer as tolas espera n <;as de que 
' -0 fascismo pocle sel" dest'l"lilido prtcisamente por 
aqueles que quertm salva-I o . TCl110s de desmas 
carar 0 verdadeiro sign ificado e alcancc da ideia 
que 8lgul1s tem espallIado de que a libertar;ao 
<10 povo portugues ]Jode vir do est rangeiro, d l 
pressao daqueles mesmos que apoiam Salazar e 
.exploral11 a nOS5U pa.tria, seja os pro prios al11e
ricanos cujo auxlilio a'lguns tern a desvergonha 
<Ie procnrar, seja ihcaios do ri l11periuiism o como 
()s «socialistas" i:ngleses .de 'V'h!SOI1 ou os «50 -
ciali :,tas» oeste·alel'naes de \Vill v Bra ndt. T emos 

,<tie mos tra r aos olhos ·:;las massas que, por muito 
importa nte que sej-a (e de fac to e) 0 aproveita-

· m en to dle poss ibil i.da,des ,tegais e semi-lcgais de 
acr;ao, nun ca pode",ao dirigir a luta libertadora 

-.aqueles que se lil11itam a agj r no q uadro da le
,galidade bsci"ta, fogc m 3 uma actividade clan 
<Iestina e revGil1ciol1 aria, t,e.m medo das massas 

. populares como 0 D iab0da Cruz e exp ressalllen 
·:t e proclarnam que Mio qnerem nem ins urreicao, 
ilem rcvolur;aCl. Por tudo is ~;" te mos que comba
·tel" 0 o portunisl11o de cl ireita. 

1500 nao sig nifica e:ntr.etanto qlle 0 esque rd is
. trW, 0 avenllireirismo , niio possa vir de novo a 
ser a l11ais jJerigosa tel~,dencia ,110 l11ovirnento 
·anti· f8sc ista. Pndemos mesnw d i2:c r que as ten
<le nc ias opurt\ll1 i ~t as c1 c dil'eitacstao perdenclo 
ierrellO e qne cie novo se rea,N imc,m as tenclenci as 
resonerdista-s e :-i\'cnturc1:risi:as.. 

() devcr do Partido e cornbalte,r umas e Olltras , 
incidindo C1U (:.lela rnonlento a sua rna.ior aten 
c;ao palfa C1queLls (jUt' se rev,el.em nesse mornen
to ;i~ n~aiis P;!'j:lcl ici::.is. 

Pcjerb con c:"e;";Z8r el11 QUe (,011 -
5i:-':'L:~ e !",::-a 8C~'U81 rear. irrH3-c;.e o ,d{-:15 
~eK'denci() $ r~.s ,querdis\1s e ~s r:£;
~:6 (;~, dn crf, i-on ,q Uf; fa:!. 0 Partido? 

Rf' S ' -:o c i '}. · }., !: .... " .-~ , , (·i () r p :s !' )"\;l:11(-'no h'l~rJ'll's>es o'a 
()P(~_:J ;:;::R:) dI~ ~~ ~.~~_~ ~ ::~,~ '"iic il;l~~ ~·~~'te . '"0 ~ ~,~ ~lt~:.~ ~-' d i :: rn~ 

ao d lrel ti smo e vice· versa e por vezes as duas 
ten~&'lcias tecam-se e co ncil iam -se. Nada deve 
su rpree llder es te vai-vem, este 'ba.lance entre as 
duas tendencias . Os faetos atiram por terra as 
ilns oes legalistas? A pequena .burguesia l1lais ra
dicalizada volta-se par a so ln<;oes de d esespero. 
O s factos ensinam que 0 dE'sespero condnz ao 
desastre? Pegressa its so lu<;oes legalistas. E assim 
por dian te repete-se 0 ciclo. 

A nova reanima\:ao dt( esquerd ismo resulta pe f 
nm laclo do tOl1lbar das iin soes se l1leada~ profnsa
mente nos anos trasaclos ace rca duma liberaliza
<;;ao do regime, da possibiiidade dum compromis
so corn os charn ados diss identes. Resulta por ou
tro lado d e betores de ordern internacional. 

o fundamental das concepr,oes esquerdistas e 
aven tu reiristas no aetnal momento nao traz nada 
de novo. E a repetic;;ao du rn esquema conheci
do, segundo 0 qu~l a rcvoluC;ao e a vito ri a po
d e ra o ser a lcan<;;adas como ,r esn ltad o da aCl;ao 
de urn pequeno nl1cleo de home ns decidiclos a 
Inta armada, qne a empreenclam com coragem e 
prepara~ao tecnica. 

Sabe-se que cO llsideramos tais concep t;otls 
errad as e pcrigosas. 

Pequenos grupos que, sem r.lma organizaC;ao 
p olitica salida, sem illfluen cia nem apoio de 
massas , sem ter em cOllta as condic;oes ex isten
tcs Illlm momenta dado, empreenclam a luta ar
mada, pode rao realizar aetos cli spersos de carac
ter propagandfstico , poderao realizar alguns ac
tos terrori s tas, mas l1 iio passarao daL Orupos 
desse tipo nao tern c onclic;oes p ara res istir it rc
p re·ssao fasc is ta , sao exirem &m ente vuln e raveis 
it p rovocal;ao da PlDE ou c1e servic;;os estrangei
ros e p ode m m csn'o to rnar-se instrumcn to - da
que!es que afinnam combater. Homens corajo
s os e honeslos que escolham tal caminho cor
rem c1i re ito it desilusao, ao fracasso e it d erro ta. 

Nao e para diminilir quem quer que seja que 
a ss il11 falamos. A no ssa critica e fe ita na base da 
experienc ia do m o vim cnto revolucionario por-
tug-nes e inter nac ional. , 

o csq l1crclismo, 0 aventllreirismo, avanc;a tam
bem natural mente a sua argul11cn ta<;;ao . Nao ca
b e, no ambito ciesta entrevista, respo nder a ela. 
Mas dois pontos quero refe rir. 

o primeiro: Uma tactica nao justifica a sua 
validacl~ IlUl11a situa<;ao dada pdo facto de ter 
t ido bons resultad os nlll11a situa.cao ciifereJ1te. 
I:m cad a caso, a tactica cleve sen-' 'esta belecida, 
n i\o copiando mccanicame'me ex periencias 
alheias, mas em correspon(it~llilcia com a situa<;ao 
re:Jl ern que vai ser aplicada . 

o segllnd():: T~.o pouco se po de j U5tificar uma 
tac tic:: , citamdo <1'CnT"gcm, a <devo<;a o e a coeren
cia do, qJue 11 aci('lpiam .. Nos ~!prec ial11os a cora
ge m, ,a devOc.~2() e a coerencia como grandc3 vir
tud es revo lll'cion2rias e julgarnns qiJ.C , no no ')~o 
llJ ~·ds'J n ingntrn 1113.is que 05 cOlrl unis tas tern delas 
d<1do provas. Nlas S~ a co ragem , a devo<;ao e 'a 
cocrene!a servcl11 para aj uizar dOl forma <; ao mo-
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rar (l do va-lol'· moral das horne ns, nao demons
tram POl' si. a, correcc,;ao duma tactica. 

. Niio sao herois iso lados Que podem res o lver 
os p~0blemas duma revo lu c;·ao, que so a organ i
zac;ao politica, a acc;ao p o iitica, a luta de m3ssas, 
a_ acc;ao popu lar revolucioli aria , podem resolver. 

A perspec:tiva que se oferece ao nOS50 [J OVO e 
a insurreiC;30 popular armada. As ac~6es arma
d as tem dece rto m eslllo antes da insurreicao urn 
pape!. impo rtan te a d esc mpenh!1r. En t r'etanto , 
por muito qu e desagrade aos imp acientes, con
tinuamos a afirm ar que, nas COlldic;oes actuais, 
nao e ainda a luta armada a forma de luta funda 
menta l e decisiva. Eia deve ser empr eendida e 
a~rescentamos: sera empreendida, enquad rad a 
no trabalho de organ izac;ao, na acc;ao politica e 
n a luta popular de massas. Essa e a (mica base 
em que podera desenvolver-se com sucess'o . 

Pergunta: 0 que acaba de ser dito 5ugere 
umlS outra q ues lao_ N o s ullimos 
enos te rn sid e formados, com vi d a 
ma is au me n9 S efemera, g rUp()5 
qc,ue se pro·poem levar a cabo ume 
ec.;:.ao revolu cion aria _ Observa-se 
entretanto que, par si stema, esses 
grupos come~sam, n ao por pro
curer e coo perac;ao com 0 Partido 
Comunisli'l, mas por dizer que es
te esta « ult ra psssado", acussndo
-0 de «nao que rer fazer a revolu
.;:iio " e afirmando que sao eles, 
is·to e, cad e urn desses grupos, 
que vao faze-Ia. Como in terpre
tar esse facto? 

Resposta: 0 facto te m causas imediatas e cau
sas mais profundas. Entre as causas imediat as 
centa-se a intenliao de caJa novo grupo ganhar 
elementos com bativos, que no geral se encontram 
JlO ambito da infl uencia do Partido Comunista. 
Como esses grupos nao tcm sufi-ciente fGrr,a de 
atracr,ao nem uma aGtividade politica que justi
Hque as suas pretensoes, p ensam que, atacando 
e ·caluniando 0 Partido com rnais ou m cnos es
crllpulbs, podem afas tar da influe ncia do Partido 
e <:onseguir a adesao de algulls desses el ementos. 

Existem, porem, causas mais profundas dessa 
atitude. 

Nao se trata de 11111 fenom eno especlfi camen te 
portug-ues. E le veri fica-se, pode dizer-se,.it escala , 
mundiaL Um pouco por toda a parte, ele mentos 
radicais da pequena burguesia negam que 05-· 
partidosoperarios, os partic10s comunistas, pos
sam ou q~leiram dirigir a re volur,ao e pretendem 
que essa tarefa incu mbc a orga nizar,6es da pe
quena burguesia . Al g uns nao d eixam de invocar 
o marxismo-Ienin ismo, interpretando apressada 
e incarrectamente as suas teses fun damentais" 
para cobrir ideol og.icamentc' posiciifS t1picamen •. , 
te pequeno-burguesas. 

o dcnegrimento sistematicu dos qlladros po~ 
liticos operarios, a sobresiimac;ao do papel dos 
intelectllais e dos estlldantes 11a rcvoll1c;ao, a 

apresentac;:ao desta amada'S como a vanguard1 
das Jio rc;as revolucio112.rias , 0 menosprezo pela 
organizac;ao e pelo lrabalho pGlitico e a atribui
c;:lIo da d irecr,ao politica a quadros militares, 0-
culto da ac<.; ao dos herois e dos feitos individuais. 
contrapol1do-se it acc;:ao das massas, as tacticas; 
putchistas e aventureiristas, 0 al1ti -so vietismo. a 
subestimac;;ao do papel da URSS, do cam po socia •. 
ii s ta e d a c lasse operari a internaci onal no p ro
Ce5S0 revolucionario m undial, 0 ultra revolucio 
narismo verb:ll ,-sao aspectos caracteristicos dag; 
COllCep(; Oes da pequena burguesia' ra.dical na. . 
actualidade. 
Ap~sar de muitas vezes objectivame nte anti

-comunista, tal posir,ao nao pede ser in terprctada 
como se n do sistema ticamente hosti l it revolur,ao>. 
socialista. Nao. 0 fenorn cno e mai s complexo_ · 
Ele resulta das vitorias historrcas do s·ocialis1110,e: . 
da mudanr,;a da correlar,ao' l11undial de fo rc;as_ EIu . 
numerosos paises, entre 05 quais Portugal, o s; 
sectores m ais radicalizados da pequena burgnesia. 
compreendem a inevitabilidade da r evo luc;ao
socialista e aderem aos id eais fundamentais d o
socialismo. 0 q ue existe por detds das posir,;6es; 
e concepc;6es acima referidas nao e em muitos. 
casos a oposic;:ao ao advento duma s0ciedade 50- ' 
'cialista, mas a pr~tensao da pequena burgnesia. . 
jirigir, como tal, a revol ur;ao dos opedrios e: 
camponeses. Essa pretensao man ifesta-se elTh 
Ilumerosos paises e procura m esmo ex press6es; 
internacionais. Nao seni de e s t~an h ar 'se a jge
quena burguesia mais radicalizada vier m esmo a. 
procurar criar a sua propria <, In ternacional» com' 
a pretensao de concorre r corn 0 movimento co;", 
II1unista e· de sobrep0l'-se a este como (ll1ica ver· 
dadeiro movi men to revolucionario do plane ta ... 

A historia ja n os den exemplos de revolw;;6es;.. 
da burguesia que a classe operar ia dirigiu. 0 ) 
que a parece ( e E'ste e 0 fenomeno novo) , e a pre
ten sao da pequena burguesia querer dinigir re
volur,6es da ciasse operaria . 

Pela Bossa parte, continuamos a pens-ar que:
cabe aos trabalhadores libcrtarem-se por snas · 
prop rias maos do juga do capita): . que a classe: . 
operaria e a cbsse mais revol ucion:hia e que".. 
para 0 tr iun fo da r evo luc;ao social ist,ll e para a 
construc;ao do soci alismo, e decisiva a aCC;ao di~·<, 
rigente dos partidos do. c lasse operaria, dos par- ·· 
tidos comunistas, orientados e inspirados pelo
marxismo- len inis 111 O. 

Pergu nta: Essa I uta pe lo h egemo niC! en'ire er' 
cl a sse operari a e o pequena-bur- , 
gU85ia e coda vez mcli s evidente~ .. 
Mas parece q ue · niio.deve irnpe~ · 
d ir a (l li anca d a s duos classes .. 
e d os fo r.;:m ' politicas ql,le as re
presen 'l'am e a su a coope rw;rao>
para a Cl C';:80 anti-Iascista e · 
gam a con sj·ruc;:ao dum POfi·lIgatJ 
democ ra tico.e prO!}feSsivQ.: Se ra, 
Clssirn ? 

Resposta: Exacta:merrt~. Nitt rrros gll iamos pelo-· 
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subjectivismo, antes pela analise das situac;oes 
e dos' fenomenos. Por 1SS0 nao tomamos uma 
posic;ao negativa em relac;ao as tentativas de or
ganizac;ao e de acc;ao da pequen a-burgues ia. 
Por um lado, desvendamos a natureza de classe 
das suas concepc;oes e atitudes sejam de d ireita 
ou de esquerda, damos fi rme com bate as suas 
prentensoes hegemonicas e as suas campanhas 
contra a classe openiria e 0 Partido . Par outro 
lado, propomos mui to fraterna lmente a (:onjll
gac;ao de esforc;os, a cooperac;ao e a unidade 
de aq;ao . 

Pergun ta: N Bo haverfi urna Is lts de coeren
cia entre esses dUll s a t itucles? 

Resposta: Nao, nao existe falta de coe rencia. 
A s forc;as sociais que se opocm ao fascismo 
sao diveroas. Por is so sao n ecessariamente di ver
'sas as concepr,5es, asati tudes e os metodos dos 
agrupamentos ou sectores politicos que as re
p resentam. D entro de5sa diversidad e, nao s6 
existem obj ec ti vos comuns (0 primeiro , cent ral 
e fundamental e a conquista da liberdadc poll .. 
tical como e necessario e e possive! 0 entcndi
m ento, tanto p ara act:;6es com objectivo s !imita
dos imediatos , como para 0 desen vo i vimen to ge
ral da luta politica c revoiuciona ria que conduza 
ao derrubamento da ditadura fascista e a instau
ra.:;ao dum regim e democrati co . 

Na.o sao de levar a serio quaisquer agrupa
mentos que, mal ensaiam os prim eiros pass os, lo
go afirmam que s6ziHhos farao a insu rrei<;ao e 
libertarao Portugal do fas,cismo. A l1ecessidade 
de uniao dos anti-fa,cistas decorre da propria si
tua \:ao na.cional. 

Na sua aq;ao independen te como partido da 
cias'se operaria e do'S trabalhadores portugueses , 
o Pardde" Comunista critica as tendencias aue 
entravam 0 desenvolvimento da luta anti-fascis
ta, que dispersam e div idem os dc mocratas, que 
contrariam a aCC;ao popular de massas, qut' con
denar.n a pass ividade ou condllzem a aventura . 
.Mas criticando as tendencias n egativas , procu
Tamos il1cansilvelmente a coopera~ao e a un ida
de com todos os seclor es an ti-fascistas. Decla
ramos a nossa finne C!isposic;ao de unir as nos
sas forc;as as de todos os que sinceramente que
rem luta l' D3ra '!arrer 0 fasci smo da nossa te rra. 
De ha muito nos declaramos pron tDs, em qual
qUt'r momento, p ara analisar em comum com 
tocl os ,os sectores anti·fascis tas q ue 0 desejem to
dos os problemas da lu ta anti -fasc ista, para estu
dar em comum as experiel1cias, debater ideias, 
p rocur2.r definir em comum um programa e uma 
tac tica, cncontrar form as estaveis, regulares e 
eficien tes de coo pera<;ao. 

o nosso traLalho em favor cia unidade nao 
se traduz ap(Cnas nas relac;oes com outros agru
pamentos poli t icos. 0 trabal ho em favor da 
unid ade faz p ~i rte da ac tividade diaria de toelas 
as n05,:35 orgCiniza(oes e militantes, que se es
~on; a m incansp,v<:imente paLl unir os o perarios , 
()s campoue ~: es , (' ) em prcgados , a s est udantes, os 
:intd c'~[Uai 'i . cs mili\3rcS , bomens, m ulh eres, jo-

~-----------------
yens das rn ais ,5 conentes pol!ticas nas 
mais variadas 'forrnas de lata co ntra 0 fascismo . 
Em todos os do mfn ios da luta anti-fascista, 110 
terreno legaJ e na actividade clandestina, na 
luta economiea e l1a lu ta politica, nas ac.:;oes 
de rnassas e na luta armada , es tam os firmemen
te disposlos a cooperar com todos os que sin
ce ra e lealmente queiram cooperar , a unirmo
- 1105 com todos os que se queiram u ni r. 

A unidade que gueremos', por que lutamos., 
que em ll1uitos casos alcan~amos, nao e para 
ficar de bra c;os c ruzados a espera ela queda au
tomatica do fa5cismo, nao e para no s lanc;armos 
em dcsesperadas aventuras condenadas a der
rota, mas a unidade que fortalece a organ iz3~ao 
e impnlsiona a iu ta popular com uma perspec
tiva revoiucionaria. 

A c1 asse operaria e 0 seu Partido tern urn 
papel deterl1l inante a elesemp~nh ar no movi
mento nacional anti- fascista. E consciente das 
suas responsabilidades , que 0 Partido Comunis
ta Portug l1es, ao mes mo tempo q ue elesenvolve 
a sua ac<;;ao indepe nden te como Partido da 
c1asse ope raria , continua send o 0 g rande porta
- estal1dar te da unidade de todos os anti-fascistas 
n a luta contra 0 inimigo comUl11 , na lu ta para 
derrubar a d itadura fascista e para conquistar 
a liberdade. 

P ergunta: 0 Partido Comunista insiste nGl 
papel determinanle de c lasse ope
ra ria e do Partido no movimenlo 
nacional an ti- fascista. Entrelanto. 
como publicamente tern reterido 
dif ic uldlldes e debilidades no sea 
pr6p rio desenvolvimentc, afir
mam alguns que, em virtude des-
5as diliculdades e debilid a des, 0 
Partido nao estll em condicoes de 
desempenhar 0 papel deter'minan
te que a si proprio se atribui. Quec' 
dizer a!guma coisa 8 este ·respeito ? 

Re sposta: Os que assi m fal am, uns liherais, ou
tros socialistas, uns que francamel1te se d izent 
anti-comtlnistas, outros que se dizem nossos 
amigos e al iados , sao a'queles que gostaria m 
que a sua opin iao correspondesse it rea l idade~ 
ou sej a, gosta riam que 0 Partido Comunis ta 
Po rtugues sofresse serios revezes e deixasse de 
representar qualquer papel na politica n acionak 

Palam assim alem do mais para justificarem 
a afirm ac;ao de que sao eles os ma is leg-itimos 
r ep rese ntantes da Oposi .:;ao, para justificarenlt 
as snas p retensoes de hegemon·ia no m ovimen
to anti-fascis ta e ao mesm o tempo tranq uiliza'
rem os american os, ingleses, 'oeste-alemaes 'e 
outros a quem p edem auxilio contra Salazar. 
dizendo-Ihes q ue em Portugal 0 «perigo COlTItI
nista» naa existe. 

Mas 3 r ealidade nao se amolda a ta is desejos 
e, agrade- Ihes on nao, 0 Partido Comunista 
Portug-ues contin ua a ser um grande Partidu 
ll ac1011al e 0 unico verc1adeiro partid.o rtlv(l lu
cionario existente no nosso Pais. . ' 
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De facto temos referido Pllblicamente defici- dera ser iall!an<;ada·. 'Organizar, condllzir, dirigir 
encias e dcbiliclades no t rabalno do nosso Par- a lu to. popular ate a vit6ria e a tare fa q!le nos 
tido. Nenh uUI partido serio pode deixar de faze- pcapomos e a n0550 ver se deveriam propor 

- -10. Um partido, para progreclir, nccessita de to elos os agrupamentos anti·fascistas. 
-tirar experiencia dos factos, de aprencler tanto 0 Particlo Com unio ta, q ue existe, que vive. 
,·com as vit6rias como C0111 os insucessos, llflo q ue age, que lu ta apenas para servir a classe 
receando a verificar;;ao clas pr6p;'ias debilidades, opertl ria e 0 povo portugues, tern uma ideia da 

, antes COllstantemente as a pontando, desco- Slia responsabiiid~de e nao pOl1pa nem pOl1pari 
,brilldo as snas cansas, tOillandEl medidas para esfor<;os, nilo ponpa nem pOll para sacriIicioB, 

·'vence·]as. para esiar a altnra cia sua tarda. 
A liberdacle ' nao sera oferecicla ulima bandeja Aql1eles que confiam no Partido ,Col11unista 

ao povo portllgues. NerH pelos «dissidentes", tem razoes para confia r. S01110S 0 , grande Pa r
mem pel os liberais, nem por socialistas, nEln tide ant i-fascista do presente e cstamos ccrtos 
pelos amigos estrangeiros de q uaisql1cr destes . de que seremos tal~1.bem 0 grande Partido> do 
A liberdade s6 pela lnta do proprio povo po- futuro. 

DAS 
E o GAMiNHO " I 

'~----------------------------

Il sdomadas, cle Maio de 1962 sao 0 auge de llln 
,JliperiodQde ilJtellsas iutas da classe operaria e 
,das massas populares que di flci lmente poderilo 
ser 3nalisadas se nao -se ti ver em con ta 0 con-

-.junto de lutas queestao para tras, incluindo a 
campanha eieitoral de 1961. 

As, jomadas de Nlaio de 1962 ftmdiram numa 
,go torrente as ilutas dos operarios industriais e 

_-dos operarios agrfcolas por reivincicar;;oes eco
n 6micas imediatas, com a luta politica cont ra a 

',ditadura fascista, contra a guerra colonial, pe la 
-Paz, peia Democracia, pela Amnistia, envolven
do nessa ac~ao ontras camadas laboriosas cIa ci -
dade e do campo, it jllventude e as mul he rt:s, 
que se integraram nas manifcstar;;oes, grevcs, pa
ralisa~oes e concentra~oes que se desenrola ram 
,em variasregioes do Pais f enl particular nos 
:cen<tpos ,lndustria is de fortes tradi<;o es de lnta e 
.,l1a5. zonas agrfcolas de grande cor;centi'a~Qo da 
~propriedadeede proletariado rural nnmeroso . 

As·dutas cla ,classe opera ria em volta das snas 
~reivindicar;;oes im ediatas consti iu iram urn dos 
mais s6lidos Junclamentos das amp!as bata lhas 

..de c1asse q ue tiveram lugar no Pais em Maio de 
· 1962. 

o ·ano de 1960 conheccll a lll ta dos metalllrr,i
;cos de Braga !Jor aumento de sa larios; a corajo 
sa greve dos mine-iros de A\justrel, que perrnet
'neceram mais de 33 horas no fllndo da min a, ,:em 
.agua e sem comicla; as conce nt ra c;; oes de milh a
'res de trabalhadores da Carris de Lis bca inDto 
~a gcrencia; as iutas dos traDaltJadores ~grico l as 
do Alentejo e Fibatej o contra 0 desemprego, as 
CQHCel1tral:oes e marchas. de fome, as lutas Dor 
melhores j0rnas no perfocio das eeifas; as lu tas 
40s tanoeiros. dos. texteisdo Portae da zona do 

Ave, dos opeddos dos 'estal'ei rcs navais de Via
na do Castelo; as lutas vitoriosas clos pescado
res de Matosinhos, dos corticeiros da Margern 
SuI e muitas outras. 

o ano de 196 1 foi assinalado par novas ba
tal has da e!asse opera.ria contra a explorar;;ao ca
pitalist'ai'p~a-' greve· dc·2.0en ,pesGadores de Pe
niche, pelas lutas dos trabalh21dores rurais par 
jomas mais altas e pelas oito horas, dos 7.000 
operarios marmori"tas cia regiiio de Pero Pinhei
ro e. Carenque, des mineiros do Lousal e de S. 
Pe clra da Cova , pebs manifesta<;;oes do lOde 
Jlll a io e l1l Tcrtozen do, pelas lutas dos texteis, CO [ 

ti cciros .e de outfOS sectores da classe operaria, 
peL,s manife'sta<;:6cs pop1l1arcs no dia 5 de Ont\!
bro, em Lisboa . A\; lutas dos trabalhadores ga
nh aram HO VO impu lso, em consequencia da gue r
ra colonia l. A jornada cle 10 de JUi1ho de llJ6 1 
e HIna ilfirma;;ao inesque,civei da host iiidade cl3. 
classc ope r:iria e dos trabaihadorcs a act;ao rn i ~ 
!itar em p,ccndida pel es colonialistas p o rt~lglle: 
ses para esmagar 0 movimento li bertador em 
An go la. A cia sse opedria reCUSOll·se a conceder 
11 111 ella de trabalho para a guerra colon ia l e nao' 
c0111parece n ern 18rga escala ao trabal ho nesse 
dia, apcsar das in tinliG1 a<;6es e dp.s varias fOrIllJS 
de p ressao do patronato e cIo -fus cismo. 

o ana de 19f1 1 regis tou gmndiosas aq;6es ~de 
pro ~ esto c verdadei ros cas os 'de in ;ubo r cii'1 a~:;:o ; 
ch::s sol dados cont ra a guerra colo n ial eln l'!s-
001;] , f CIG 1 Ch6VCf;;, ~~ vc: r a, Arnaci()!'i.l; Gnie, \ 
~4v e i ror !v~Giru , C.:lueiuz, Sa n Ta J\t\a rga rida, Te .. 
ffi,:, f e T~nc~s. 

As jorn ".das Q€ Maio de 1962 est~ o estreila
m en le liga da-s ao esfo rc;o organ izativo do Par: 
tido, .a 1 uta ,para eiim inar as conseq ucncias do 
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6 o MILITANTE 

, rlesvio de direita e da tendencia anarco-l ibe,ral lutas que se lh es u iram, marcam .0 aug e des-
,em toda a acti vidade do Partido. Sem essa luta te periodo de intensas lutas de massas. 
ideologica, sem 0 trabalho de organiza<;ao a que Em Lisboa, 100.000 pessoas manifestaram-se' 
() Partido audazmente se lan<;o\l, sem as rn edic1as , nas ruas, durante horas, l,lltando corajosamente 
.rie defesa e de refon;amento interno das fileiras contra as brigados moveis da polieia e os esqua
.ri.o Parti do , se m a sua u n idade e sem a elabora - c1roes de cavalaria da ONR, arran cando as pe
~ao de u ma nova linha poli tica, concordante com dras da cal<;ada, as placas de estacionamento, os ' 
.as realidades naeionai s , as jornadas de Maio ferros das paragens de autocarros e tudo 0 q~le ' 
l1ao teri am sido possiveis. pudesse constituir u ma anna de d efesa contra, 

o inicio da guerra colonia! e as consequencias as for<;as repressivas, Essa coragem exem plal<' 
<i ue del a rapiclamente resultaram para as condi- veio a repetir·se no dia 8, em novos aetos de 

, -<;6es de vida das amplas massas trabalh.adoras; heroismo nas ,' mas de Lisboa , quando de no vo · 
<os insucessos do colollialismo em Angola, a der- a c1asse operaria, a juventude, as massas popu
r ota sofrida em G oa, os desaires internacionais lares voltaram a manifestar-se contra 0 fascismol 
.rio fascismo relaci onados COI11 a guerra colonial, e a sua polftica de guerra e de miseria. _ 
,Sl hostilidade do povo a essa g nerra e el11 parti- 0 Porto viveu igualmente horas d e lu ta, conr 
-cu lar da classe operaria, constituicm novos fac- dezenasde milhar de man ifes tantcs, no cen tro 
jores de descon tentamcnio e de luta de massas. da cidade, com choques viol entos com a forc;:a 

A unidade daB fon;as democraticas, consubs- publica, que se prolongaram pela noite d ent ro . . 
ianciada em organi sm os uJ1it,irios e na cria<;ilo Aliuslrel"conheccll a for<;a cia rcpressao que' 
,oa Frente Pa t ri6t ic:a de Li ber16<;:ao Nacional, se a bateu sobre os min eiros roubando a vida 'a ,) 
~o mesmo tempo que e uma res it ltante do ascen- Antoni o Ada ng io e Francisco lv\~de i r8. Em ; 
~o da lnta de mass as, exerce u ma ac<;ao estil11u- Aim odo , as manifes ta <;5es do lOde Maio, qUIl,' 
.ladora no p rocesso revolncionario que esta em abarcaram mil.hares de trabalh adores, tomaral11) 
'£11rso, contribui para a 1110biliza<;ao de novos 0 mesmo caricter de combati vic!a de, d·e coragellL 
~ectores. exemplar que se registou nas man ifesta<;oes do-

As «elei ~6es» para deputados em 1961, se Barreiro, Couc;:o e outras localidades . 
1estemullharam a tibieza, 0 oportunismo e espi- As jornadas de MaiQ de 1962 tiveram a carae
rito capitulacionista de certos sectores democri- terizi-las novos aspectos da luta de massas. Nt) 

,-tieos, condicionaram, entretanto , a vitaliza~ao Alenle io e Ribate io, centenas de l!1ilhares dt! 
flomovimento popular de massas em torno de trabalhadores participamm nas jornadas de Maio · 
lConsignas politicas, permitiram 0 desencadea- fa zendo greve, manifestando·se nas mas, defron- ' 
lTIen to d e novas e poderosas ac:;6es da cl asse tan do as fo r<;as r epress,ivas, Gom uma amplitu-
IOperiria, da juventude, das massas trabalhadoras de, vigor revolucionirio e capacidade orga niza-' 
.cia cidade e do campo contra a ditadura fascista, ti va que nao havia ainda sid0 atingido, em pc-
;~p.roveitando as condi<;5es legais, sem menospre- dodo de ditadura fascista. A luta politica os tra-' 
zar as formas ilegais de ac~ao . balhadores ag rfcolas souberam associar a lub l 

As poderosas manifes ta~5es de massas de No- economica, facto que pennitiu alargar as ac<;6es, 
'Vem bro de 1961 con tra a bu rla eleitoral fascista, de massas , prolongar estas para Ii do primeiro
-<jue tiveram lu g:! r em Lisboa, Alm ada , Coimbra , de Mai0, desen volver a co nscien cia pol Hica dos 
j\lpiar<;a, COll<;O, Covilha, Orando la e outras 10- assalariados rurais, refor<;ar a sua unida de e ' 
ocalid ades , deram um novo irnpn! so as lutas da combatividade e conquistar vit6rias h is to ricas; · 
-crasse operaria e do povo, mostraram, como as- a da instaura<;ao 110S cam pos do horirio das oito , 
-Einala, AJvaro Cunhal em «Rumo a Vilo ria " , ho ras, alem da luta por jornas mai s altas, que , 
.estarem cri!u:V'!s " as condi<;5es de luta polftica obteve importantes sucessos. 
oaberta fOfapoS ped odos «eleitorais ", evidencia- A for<;a e 0 prestigio do Partido Com unista , 
.ram a deci sao ,,popular de passar it of ens iva . Portugnes a pareceram em toda a sna projec<;a~ . 

roj ,esse j n) p ulsq .re volucio nario que condi - na organi za~ao e decurso destas lutas. Foi ao-· 
)ciQ l1,O,Ll as )11an i fe sta t;5e ~ de 31 de Janeiro no Por- apelo d o Partido, foi sob a su a direco;ao que ce lio 
'to, nas q uais par tic\ param 50,000 pessoas, as ma- tenas de ,milhares de trabalhadores se 12l1'<;aranr_ 
11ife ~t:H;oes , 11 a ll1 esma' cidade, do d ia 8 de Mar- no combate "de classe" tendo a no~ao de que sa'" 
'':;0, em q u(', pela pri l11ei ra ve z, se comemorou ori enta vam pelas cOllsignas do P artido d o pro- ' 
110.' 11 0550 Pajs a Jor..nada Inte rna cion81 da Mlliher letariado numa luta dificil mas g lori osa . 
1C0 111 ac~6es d e rua que mobillzaram ce rca de 20 A organ iza<;:ao do Part ido fo i a for~a esseneia:l ' 
:l11i l pessoas. das jornadas de Maio de 1962 e dos seus su ces-

r As lutas populares de Jl1assas juntaram-se as sos. D e 1960 a 1962 desen vo lveu,se 0 t l'abal ho ~ 
Ill tas dos cstu d~l1!es, 11 0 decl1 rso de 1962, que organizativo para al argar e es t:ru tu rar 0 Partido, . 
f. tillg ir3!1l llm clevado nive l de co m bati vidade, para refor<;ar a sua liga <;ao com as m3ssas. A 
d e coes3, o e de ' capaci c!ade politi ca, como ate justeza da sua linha polit ica foi afer ida, de 1110-

1Cntao se 11"\,) havia 1 egis tad o entre a juventude do 'preeiso, 110 decnrso elas gran des lntas de -
~s( llciantiJ , "ob a c1itadura fa sc ista. ' Maw. 
. As m al1jk:ja~6es do l O de N\a io de 1962 e as I ' A ac<;:1\o do< P ar ti do ,associo\.i -se a ac~ao dar-
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)u"'" P"d6H",. Sob 0 impul'" d" ~m~:i~I:~;~,:,I' '''i,&i~t. I"g''"'''' dif:7ndi_ 
tas criaram-se comites openirios em muitas dos agiram sobre as massas trabalhadoras, a par
empresas e centros industriais, mais de uma das inscri\;6es e co lagens, dos comicios relal11-
centena de b rigadas de agitac;ao compostas de 
jovens trabalhadores e estudantes, alem de mui- pagos it porta das empresas, das reunioes de tra
tos Qutros organismos criados entre os em pre- bal hadores e de jovens e da acc;ao desenvolvidm 
gados, intelectuais, etc.. pela Radio Portugal Livre, que teve uma larga. 

o au ::lacioso trabal ho de agitac;ao foi ontro infinencia entre a classe operaria e as l11as
factor de sucesso. Centenas de milhares de ma- sas populares. 

FIRMEZA E INTRANSIG£NCIA REVOLUGIONARIA 
ante o inimiao I 

u 

I Nao trair, ~iao denUIlciar, eis camlnno 
-- --------- ------ -------- ----- - ---

Na" ln ta contra a t irania fascista e no decorrer 
daS' il1lime ras lu tas travadas pela c1asse ope-· 

raria e as massas t rabalhadoras contra a explo
rac;ao capitali sta, e conhecida a heroicidade de 
centen as e centenas de militantes comunistas que 
a frente dessas lu ta s tem pago com a l iberdade 
e a propria vida, a sua dedicac;ao ao Partido, it 
'c!asse operaria e ao povo portugues. 

NOl11es como os de Joaq uim Pires Jorge, 
Blanqui Te ixeira , Die s lou re n~o , Octav io Pato, 
Carlos Costa, Sof ia Fe rrei ra, Aida Nogueira, 
Oi nis Miranda e tantos e tan tos outros desta
cados militantes comunistas, hom ens e mulheres, 
que jazem J1a lo ngos an os nas masmorras sala
lEaris tas, sao queridos e am ados pela classe ope
raria e 0 povo p ortugues. A sua v ida revo 
lucio naria, a sua posic;ao de firme za e intrans i
genc ia ante ()t inimigo fas-cis ta, sao motivog de 
crgulho para 0 Partido e cons tituem altos exem
pi os de d ig nidade e combatividade revoluciona
.-ias. 

Os militantes comunistas sao, de entre todos 
-os com baten tes anti-fascistas, aqueles que me
Ih ores exemp]os de firmeza rcvolucionaria tem 
d ad@ ante 0 inimigo. Militao Ribe i ro, Aifredo 
'P inis, Jose Dias Coelho, Ferreira fi.arques, 
ferreira Soa res, Augusto N,Grtins, Jose M"rei 
re , Germa no Vidigsl, pagaram com a p r6.p ria 
'Vida 0 p reC;G de manterem bem alto a honra e 
dign idade do no me de comunistas. 

1:: n~cessari o, porem, dizer que nem todos ;os 
mili tantes comunistas (em sabido seguir as exem-
pI GS at ras apontados. E elevado 0 ntllnero clos 
q ue fraq uejaram no momento da prisao, na~ ti 
v eram coragem para suportar as tortuias poli
dais e traira m os seus companheiros eo Partido. 
M uitas orgal1iza~oes partidarias foraln desfeitas 
e presos os seus membros, nao tanto pe la aCC;ao 
~!lves tigadora d a policia, mas sim devido a actos 

de cobardia e trai\;ao de alguns elemen tos res
ponsaveis dessas o rganiza<;6es. Urn enorme pre
juizo e um grande a traso fo i causa do it luta li
bertadora do nosso povo po r esse fac to. 

Mais grave ain da ,'e q ue de ent re os elementos; 
que tem tra ido, algun s deles eram militantes e: 
revo l ucionar ios profissio nais, fll nciomi rios d o
Parti do q ue se haviam com pram etido a defen
der a t~cio 0 custo os segredos do Part ido, as; 
tarefas e organi zac;6es ClljO con tral e IRes haviat 
sido confiado. 

Todos os eleme ntos que trairam foram, de 
acordo com os Estatutos do Partid o, aUlo mati
camente ex pu lsos das suas fil e ira~. 

o es tud o ind ividual dos cas os de cobardi a: e: 
trai<;ao , reve lal11-nos que sao, a pesar de tudo" 
rarissimos ag ueIes ind ividu os q ue ao trai rem, se: 
veilderaru aos inimigos do 110S50 povo, trans
forma ndo-se ern elemen tos policiais. 1510 deve
-se a que a gene ralidade dos individuos p re
sos por actividades politicas , sobretudo a s; 
mem bros do Partido, sao operarios, camponeses., 
estudantes e intelectuais anti-fasc istas._ Ql1ase 
todos el es, antes d (! serem presos, deram provas; 
de combatividade nos sectores onde militavam .. 
quer na luta em defesa dos interesses da sua. 
dasse, quer _na Juta polit ica contra 0 fa,cismo_ 
Eram elementos do !Jovo e Jigados ao povo. Al
guns deles fraqllejaram" ao se rem presos, ante: 
as torturas cia PIDE, fazendo declara<;;oes e con
firl11ac;6e s sobre a SLla actividade , denunciandcp 
compani1eiros de luta. Os prejuizos e 0 atras()o 
oausados a luta, foram, em cada Ul11 dos casos; 
muito grandes. Tratando-se de militantes COl11U-
nistas, 0 prestigio do Partido saiu prorundamen
te afeciado por tais actos de cobardia e grande
mente diminuicla a co nfianca das massas dos 
sectores em que tais casas se. verificar8m, na tra
dicional firmeza dos com1!nistas. Os individuos 
qne tra iram ficara m completamente de~acrediia-
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8 o MILITANTE ~~ 
-dos , caindo sobre e1es a descmra e a condena~ao ceder cOFllpletamente, que e preciso fazer par.a 
!)olitica. que mesmo estes nao cedam absolutamente em 

E. freqnente verificar-se que as elementos que nada? Que e preciso fazer para que 05 exemplqs 
frairam na policia se manifestam depois proflln - de firme conduta revolucionaria se generaU
.:lamentc arrependi dos pOl' esse faCiO, c·hegando zem a todos os combatentes anti-fascistas e em 
:alguns a ten tar por termo it vida . Verifica-se as- prirnei ro lugar aos comun istas? Qual a origem 
~im que teil,d~) .t raici? par cobardia e pclo receio de tantos casos de comportamll11to indigno, para 
·de morrer, na Il1dlVIdliOS q:lC ao avallarem pos- os quai" a intensifica<;ao datortura COllcorre em 
·teriormcnte as verdildeiras conseqllencias da sua muito, mas nao e como 0 demonstram tanto5. 
irai<;;ao c a desonra que sobre eles cain por essa outros excmplos de resistencia vitoriosa a essa 
razao, nao se juig-am dignos de continual' a viver. mesma (ortura, 0 factor decisivo? Que e preciso 
Como e evidente, isio nilo diminlli, de modo fazer para terminal' ou pelo menos rcduzir ra
ltlenh1ll11, a gravidade do sell c:omportamento c a dicalmente, as casos de man comportamento 
lnerecida repul"a de que sao alvo os individuos dentro das fileiras do Partido? 
.que traiem. A necessidade de dar uma res posta sati sfat6-

Poe-se assim uma questao de grande impor- ria a esta questao poe na ordem do dia a neces
-tancia politica: - Estando tao proiulldarnente sidade do. Jea!iza~ao de um mais profundo tra, 
;generaliZ3.do, entre as massas eo povo, 0 odio balho politico do Partido, no sentido de educar 
:ao regime fascista; estanc10 comprovado qtle mes - as seus militantes e as massasanti- fascis tas no 
n10 os que nao se comportam dignarnelite ctdell- espirito da intransige ncia e firmeza revoluciona~ 
.:fo as torturas poiiciais, procuram resistir e 112:0 ria ante 0 iniinigo de ciasse. 

Coriheeer 0 can:lcter do inimigo fas.cista 

AJ.uta revolucionaria e 0 triunfo 'fina! do. 1I0S

sa causa, comportam lil11 caminho l0l1g0 e difi
[cil . A ditadura Llseista, inirniga da cl asse opera· 
Tia e do povo portng-nes, e urn regime cruel e 
;terrorista. A sua domina<;iio e apoiada num for
ie aparelho repress ivo do qual se destaca nma 
pollda polftka-a PIDE-- treinada nll!11a longa 
texperiencia de luta contra todos os inimigos do 
regime e mais particularmente con tra 0 Partido 
Cpl11u nista, como a principal for<;a a-nti·fascista. 

Com a intcnsificacao da actividade revolncio-
~ llatia clo Partido, coin 0 aumento do seu presti

;gio e inflncncia entre as massas trabalhadoras e 
<> povo, co.m 0 alargamento da sua organiza<;ao, 
:a grande burgutsia sen te que, e 0 seu dominio 
.de c1asse que est{t em jogo. E l!m facto incon
testa vel que a intcnsifica\8.o elas lutas da classe 
<>peraria e do n05 SO povo, aliada it 1 uta dos po 
vos coloniais, .tem agravado profundarnente as 
<t.lif iculdades e contradi<;6es do regime e tende a 
.abalar a estabiiiclade .do edificio fascis la qu e se 
:m antem, cada vez mais, it cllsta da violencia, da 
guerra e do crime. 

A luta revo lucionaria e, por tndoisto, Ul11a 
iu ta Inuito dificil 1 exigindo dos l11iiitant!=s COli1U

l1istas um ei evado espirito de sacrificio de acor-

A prisao 118.0 cleve sel' encarada como 0 fim 
da luta, Inas sin1 C0J110 nrna nova fase, g1oriosa 
1)or vezts, dessa n1esm a lwta. Nesta fase c1a lu.ta, 
<) H1ilitanie revolucion~irio deve fazer api:l0 a to
·<:las as slias energias para travar com honra a 
bat::dha que da c~)jnporta, certo de que nao es-
iii s6, frcnte aos carras cos da P ID 1::. Certode que 
<com de estiio todos os combatentes pela demo~ 

do com a sua responsabil idade. Para triunfar das 
dificuldades e dos sacrificios que a lut ,l exige 
de si, todo 0 miiitante cOi111lnista deve estar abso
lu ta l11~nte cOllvencido da justeza da cansa por · 
que iuta e de que quaisquer que scjam as difi
culdades porque tcnhamo:; ainda de passar, 
quaisqller que sejam ainda os ObSt<lcU!OS a ven
eer, a llossa cansa tr.innfara inevitit ve\mente. D'e
ve estar disposto ,a saponar em todas as eircl1ns
tanclas, as maiores sacrificio!l, inc111siv~ 0 da 
prl'rria vida. 

£::, pois, importante, para 0 fortalecimento da 
consciencia politica do militante cOl11unista ql.e 
es te conl1ei;a bem 0 carader do inimigo que sc 
op6e ao triunfo ua causa por que luta. Sobrctu
do, para a cas() de ser preso, cleve saber de an
tcrnaC? 0 genero de initnigo que tera de enfrc11-
tar e 2,5 torturas que teni de suportar para d.\:-
fender C0111 fl onra 0 seu Partido, a call£a por qtl.e 
luta e a sua dignidade ¢c comunista . 

Nas eOlJdi;;;oes da ditadnra fascista, 0 embs]e 
com <l policie deve ser encarad.;) por to.loo 
mililll!1ie nea como urn!) fatoiidode, 111,;3 sim 
corr~o UtTIJ _pos;;ibHid3de corn qUe cleyo obri
gatorisrne-nte CQiy:·ar" 

cracia pelo ideal do socialismo e do cOfllu nislfl o 
do sen PJ. L~ e do mundo. POl' grandes qU<l se j 2.!11 
os sacrificios .{~ por prolongada que seja a l!1t~, 
o .resultado fiu8.1 se r-n os-a tavoraveI , Benda ine
vitc'i.vel 0 tTlu uI'o da dernocrac ia, do socialisn"lo e 
do COlTIU!11smo. 

o rnilitante comunista cleve, pon~m, saber que 
o processo revoiucionario qne ,condnzira it vitQ-

Reprodução 
não autorizada. 

Documento 
com restrições 

de uso. 
SOLICITE 

AUTORIZAÇÃO 
DE 

UTILIZAÇÃO 



o MILrTANTE 9 

iia, e longo edificiL N ao e urn carninho recto e Como elemen '0 de vanguarda, 0 militante 
" is.ento de escoihos, de sacriffcios e de derrotas cO?1unista e ,0 guia, 0 exemplo par':. a ~c\ao , 
-temporarias. CUJOS actos tern urna grande repercllssao e mflu-

N t , d ' - . d t' f d ' encia na aCGao e cO!BlJortamento dos outros que 
es as c~n 15o.es~ am a que 0 nun 0 ca nos- 0 seguem. Esse comp'ortarilento deve caracteri-

-sa causa seJa hls toncarnente certo, 0 avanc;o pa- zar-se Da r urna constante e serena firrneza na 
1' ra a meta final pode aparecer por vezes difici l acc;ao,' uma pertinacia constante l1a luta pela 
, e moroso . conquista dos objectivos propostos, sejam quais 

frente ao inimigo, e preciso ter a nOC;ao cxac- forem as fases e as condi<;6cs da luta. Esta con
' ta de que ao longo do processo que tem side a vic~ao ideologica da ao mi li tante a consciencia 
k lilta da classe openiria pela conqnista da demo- de que a prisao e 0 ern bate com a policia sao , 
·,cracia e d o socialismo, cada ac<;ao particular, ca- um dos aspectos cia luta, um dos muites comba-
da tarera, por mais simp les que seja, tern 0 seu tes a t ravar na sua vi da de militante, combate 

.. Iugar exacto e a sua im portlncia no conj unto que ja deve ("star previsto de anternao , que ja 
da ac tividade revolucionaria; representam pas- cleve sel' esperado e para 0 qual ja se deve estaL

" sos indispensaveis na g rande carninhada para 0 preparado. Nos interrogatorios e no decorre r 
, objectivo final. Nestas condi<;6es, cada tare fa da;; torturas pohciais 0 militallte revolucionari () 

· ,que se nao real izou on que se realizou mal. re- devera enfrentar a policia couraGado com a sua _ 
presenta urn atrazo, um entrave ao movimento armadnra ideol6gica., com a grande for<;a moral 
-geral. Cada cedencia que se fizer ao in imigo, re- dada pela justeza da ,sua causa. Deve enfrentar 
presenta terreno perd ido a reconquistar, mai"Or os torturaclores da PIDE, tal como ja enfrentou 

, esfon;o em pio res condi<;6es, Tudo 0 que seja 0 inimigo de classe na organizac;ao de uma luta 
dito ao in imigo, ao ser-se preso, tudo qua nta a reivindicativa ou os agentes da repressao fascis-

f~policia possa, por essa form a, saber da activida- ta numa acc,;iio politica, numa manifestac,;ao de 
,de partidaria, toda a confil'mac;ao que possa ma, etc. A PIDE e a expressao mais directa e _ 
"obter das informa\;6es que jii possue, sao outras ma is cruel do inimigo de dasse, deve, po r isso, 
-tantas armas ,que se dao ao inirnigo para nos ser profundame nte odiada e nao deve haver para 

• cornbater. com ela q ua!q ller tran sigencia ou considera:;;ao. 

As turRill'as poiiciais 

A experiencia' fornecida por muitos exemplos tidal. Procura ind uzir 0 preso na ideia de que a 
, de revolucionarios e her6is proletarios, ao longo sua luta , justa ou nao, ' terminou ali e que na<la 
, de dezenas de anos de luta, demol1stra que nao mais tem a fazer do que recon hece-Io e rel atar 
hi torturas, por mais crueis, capazes de for<;ar it po licia a actividade politica que 0 cond uzi u a 

, um comunista a falar , desde que ele esk ja na p risao. 
· firme disposic;ao de nao falar , mes mo que isso A polfcia proclIl'a apagar 0 aspedo politico 

implique 0 sac r ificio da sua propria vida . emoral da questao que esta no fundo do (m ba-
Nenhum comunista, nenhuni militante revolu- .te entre 0 preso e a policia fasGista. Porem, pa

-cionario deve. contuc1o, manter-se no. ignorfincia ra 0 revoillcionario que enfrentil a polfcia, os 
dos 111etod os e torturas policiais que tera de en- aspectos politicos e morais clesse enfrentamen to . 

\ frentar ao ser preso. Divulga-Ios serve, rm pri- constituem 0 fundo e 0 conte{ldo essencial da 
meiro lugar, para armo.r os militantes revolucio- ' questao q ue vai decidir-se. Ai reside a sua for-

, narios com 0 conhecimento do's metodos e tor- <;a e invencibilidade. A for<;a fisica pode desgas
turas da PIDE, 0 que Ill es servid de g rande ex- 1.ar-se e vencer-se . A for<;;a mora l e poli tica de 

, periencia em caso de prisao; serve, em segundo um verdadeiro re vo!ucionario, de urn comunis-
, iugar, para denunciar perante a opiniao p{lblica ta , jamais ]Jaded ser vencida. A certeza da j uste

nacional e iuternacional, os metodos terroristas za da sua causa e it inabalavel confianca no seu 
" e criminosos usados pela policia poiftica de Sa- t riunfo, al ia 0 conhecimento e conder:a\:ao mo
,lazar contra os inimigos do regime fascista . ral e polftica do mundo de injusti<;as que esta 

I Perante 0 mi litante an ti-fascista que cai nas po r detras do regime fascista . Nestas condi('oes, 
suas ganas, a P IDE prOCl1ra, desde 0 inido, nao ha for<;a capaz de 0 fazer fala r se estiver 

:: apresentar·se como uma organiza<;iio toda pode- decididamente disposto a nao 0 fazer. 
rosa, como uma maquin a infernal a qual nao e t. <<tortura do S0I10» que e uma varia nte refi-

• possivel resist ir e it qual , segundo eles, ninguem IJada da «estatua », e adualmente um p rocesso 
resiste. Paz t udo para coiocar 0 enfrentamento de tortura aplicado aos presos politicos . Co nsis
do revolucionario com a policia em termos du- te em meter 0 preso num gabine te peliciu l, vi
rna lut,a em que a fo r<;a fisica seria 0 elemento giado twite e dia por varios agentes que 0 i m
·decisivo. Como tal , procura demonstrar que 0 peden de dormir, utilizando para i550 as mais ' 
preso nao passa du ma debil criatura face ao po- variadas formas, desde os espancamentos ate aos 

·_duoso, brutal e beRl apetrechado apareiho po- ruidas arti ficiais . Esta tortura prclonga'se por 
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~ias e noites seguidos. sendo aeompanhada de reee num plano 1 Iwa e se 0 torturado' esti;:· 
0emorados interrogatorios e, frequentemente, de ver de pe ou a andar, nao consegue equilibrar-· 
brutais espancamentos, com vis ta a forr;;ar 0 pre- -se e cain! se nao se sentar on encostar it. pare-
So a falar. de; ou ent'io, no caso de estar sentado, «ve» 0 ' 

Para lembrar apenas ·OS , casos mais recen tes soalll0 aparecer a altura dos joeihos ou da cin
d e camaradas sujeitos a esta tortura, ci taremos tura. O utras vezes se vai a andar, choca com :l_ 
os seus nomes pel a ordem pel a qual foram pre- pare de ou a porta, pois estava a ~ve- I as» mai9 .. · 
sos seauidos da ind icac;ao do nllmero de dias distantes de si do que na rea-liEl:ade estavam. 
em' qu~ estiveram na tortura do sonG: Ilidio Es- Pior ainda, e quando 0 tm turado adormece de
teves, 7 mais 4; Julio Martins, 11 mais 3; Octa- pe, repentin amel'lte, mesmo que va a andar. Nes- . 
vio Pato, 11 mais 7; Jose Bernardino, 8 mais 6; tes casos, 0 seu corpo cai inteiric;ado, com~ sea 
Antonio Dias Lourenr;;o, 4 mais 4; Jorge Aralljo . estivesse «morto ». 

10 dias num 56 perfodo; Blanqui Teixeira, 13 Na tortura do sana, 0 tortuvado «vb e «ou-. 
dias num 56 periodo; Antonio Orar;;a,7 mai s 4 ve» coisas de varios t ipos e ha diversos exem- . 
mais I 1 mais 2; Domingos Abrantes, 13 dias Dum pI os de evidell te sonambulismo. I-Iouve um que-. 
56 periodo; Veiga de Oliveira, 18 mais 7 111ais 7; «viu " uma ma.nifestar;;ao de camponese&e por is~ 
Dinis Miranda, 15 elias man s6 perfodo. so se pos a g ritar incitando os «campo neses " •. 

AIgmls dos camaradas atras rderidos fo ram Urn outro p.os-se a caminhar como quem se vaL 
violentamente espancados, mas 0 proceS30 que embora, fazenclo menr;;ao de abrir a porta. Urn 
IlJais prevalece e a tortura cl o sono e cube dize r outro pos-se cle joelhos convicto que' estava a~ 
que aqueles que sofreram ambos os process os beijar a companhei'ra, urn outro ainda que era ' 
de tortura', nao tern c1tlvidas em afirmar que a ti p6grafo, perguntou de repente: ~< Como c aqui . 
tortura do sonG nao e urn processo menos bru- 0 trabalho?» 0 PIDE que estava 1l1teressado et11l" 
tal qu e 0 mais -violento espancamento. ali mentar esta alucinar;;a0 responceu-Ihe: « Vel11> .. 

Nao deve haver duvidas de que quem fizer para >aq ui a tipografia e voce escolhe 0 pessoaJ<, 
10,15 ou 18 dias consecutivos de tortura do sono que fo r preciso». 
fica colocado a beira dos limites cia re sisten- Os ardis e armadilhas policiais entram em ac-
cia fisica . Nao,e por acaso que quando 0 preso C;ao nos momentos mais agudos das alucinacoes.
cheaa a certa fase de esgotamento, um agente da Em tais momentos, os age ntes procuram con
PIDE, armado em «bom », deixa-o dormir uns versar com os pres os induzindo-Ihes ideias no
lO minutos, pois esses poucos minutos de repou- sentido de desvendarem os segredos do Partido.
so sao indispensaveis e sao tambem suficientes Estando 0 preso prevenido contra tais armadi
para que a tortura sepossa prolol1gar por um Ihas e mais faci l nao cair n(;las, esfon;;and<0-se:
ou mais dias. Tam bem e 'habitual que 0 segun- por manter hkida a sua consciencia revolucio,... 
d,o periodo de tortura do sono, quando e aplica- naria e a 110<;;ao viva de que esta nas maos do,. 
do, seja mais reduzido que 0 primeiro. Isto suce- inimigo. 
de porque tend o havido urn grande desgaste . Quando as faculdades menlais do p reso estao" 
fisico no primeiro periodo, a policia ve·se obri- dimin ufdas por muitos dias de tor tura do S0 110 ,. 
gada a reduzir a durar;;ao do segul!do per.i?do os piaes t;e ntam apanhar os pres os em falso, fa-
com receio de um deseniace fatal e lrremedlave l zendo- se passar por «vendidos » e ate po r mem
para a vida do ·'P reso. (Nao devemos e5ql1eCer bros do Partido, infiltrados na poJfcia ou POI'" 
que 0 obj ecttvo po litico da policia nao e matar pessoas que . desejam ingressar no Partido dizen-
0' preso com a~ctorturas, mas 5im arrancar dele do, para esse fim, «mal» da policia e do regi .;.:· 
as declarar;;oes,:que pretende. ,A morte dum pre- me. Isto mostra como e necessario em tais con.
so politico, como jaJ se· tern' verificado, acarreta di<;;6 es, t;llan ter sempre viva a consciencia revo
para 0 regime -se,rios . incolwenientes politicos lucionaria, quaJque r que seja 0 g ran de C<l11Sa<;;o.' 
pe las inevihiveis repercussoes politicas , de , tais men tal a q11e 5e,.fique sujeito devido as torturas; 
crimes, no pais e no estrangeiro). E p reciso ter presente, contlnnamente , ' rcpetir~ 

As alucinacoes sao uma consequencia inevi- mil vezes, para 5i proprio, que se esta rodeamo-
tavel da prolongada tor.tura do sono. de inimigos e que,com tal, devem se r encarados •. 
. E vulgar 0 tor turado «ver» ra~(j)s, cavalos, fi~ As mo nlegens sono ras, emitando a vo z de -

gur3s humanas e nalguns casos ate familiares entes queridos, ora a chorar ora a gritar, com 
«desenhados» nas paredes, no soalho. e .ate n0' frases soitas pelo meio, e .tamcm um processo de: 
proprio vestuario. As sombras, concavldades, -,tortura a qlle a PIDE recorre frequenteme nte_ 
ranhuras e fa lhas existen tes nas paredes e no · Essas «vozes" , procuram de ixar entende r serem 
50alho, facilitam ·,a « fOr111a<;;aO;> , < aos olhos do de um filli(}, ou companheira, (ou companheiro)< 
tortura::lo, de tais figll ras e «desenho9<>, e con- que esta a se r submetido a crueis tortu ras. Tudo 
correm para as alucina<;;6es. Os objec~Os , (lll~a isto e feito, com 0 fito de impressionar e abalar 
cadeira, um 111a<;;o de cigarros, uma mesa , um ar- 0 moral revo luci onario ,do preso, amoleccndo a. 
mario, etc) apar ecem em duplicado e semi'so- sua vontade e: quebrando a sua ,fi rmeza. 0 pres~ 
tJrepostos. rIa momentos e~ que .o soalho apa- Oll ve por vezeso ,rnido, de instrument0s metalb, 

Reprodução 
não autorizada. 

Documento 
com restrições 

de uso. 
SOLICITE 

AUTORIZAÇÃO 
DE 

UTILIZAÇÃO 



o " MILITANTE 1 t 

"iCos ~ ,S'l l'em afiados' ou a cairem embacias como 
.,sese" estivesse a proceder a curati vos ou a p re
,:parar novas torturas. N0 mcio de ta,is montagens 
, sonoras, deixam· se ver "por desclIido» li gadll-
ras e aJgodao ti ngi d;os de vermelho e surge por 

-vezes um gri to mais agudo, figurando uma t'or
' tllra violenta e a seguir uma serie de 'vozes, pro
·-curando dar a im pressao de que 0 «torturac1o» 
.(ja cedeu e entrou peIo caminho ida trai~ao. Hou
ve cam~radas. algu ns deles ja experimentac1os, 
.:<jueacreditaram em tais farsas montadas pela 
. policia, ,aind a que nao se ten ham 'deixado im
~'pressionar por elas. 

,No decorrer ela tortura do sono, a PIDE tem 
.:tddo , 0 interesse em que 0 preso sujei to a ta l 
·tortura nao saiba que, existemalucinac;6es. Se 
,<e&tiver despreven ido, ao "ver» ()6 objeci:os em 
.rdIJplicado, 0 soal110 a subir e a descer e figuras 

_, n as parcdes, ao ter ilusoes auditivas , ampl iadas 
"com as rnontage,ns sonoras cia PID E, e bem pos
:-sivel ,que {) to rturado ,pe ns e estar it beira da lou
-"cura e,se for UI11 espirito fraco, !_poder de;;orien
: tar-$e, aterrorizar·s e. 

Se ()" preso estiver arm ado com a exper iencia 
-do1?artido 3ClU i descriti\, ' se souber de antemao 
"<iue Ihe van surgir alucina~6es: e as formas que 
"estas adquirem, as po,ssibiiidades de ,e man ter 
3 irme, de nao fraq ueja r, serao rcfon;adas , sobre
-{ndp, se ali~r a esta experiencil1' a sua firrnc von
,-tacie e a sua consciencia ,de , militante revoln
,cionario. 

Ou:lroslipos de tortura.s. "femos fortes razoes 
J)arasupor 'que a PIDE tern, nalguns casas, usa
-.60 outros ti pos de tortura,s"alem da to r tura do 
::SOl1O . edos espailcamentos.~' Ha camaradas que 
_:afirmam te.rem sido s}ljeitos a emana~6es cle ga
"s€s.AssiUl, pa r exen1ploi' sabe-se que Domingos 

Abranl'es, em 1965 e mais recente'mente 0 cama
rada Di ni s Mi ra nd a, foram metidos em salas 
proprias com oobjectivo previamente dec1arado 
de serem submetidos a torturas esp eciais~ (num 
caso, a policia c1efit,-iu-a como sendo 0 «cerebra 
elec tr6nico»). Esta dec1arada inte nc;;ao e a afir
maC;;ao feita entao, de que todos " ao obrigac\os a 
falar uma vez suj ei tos a tal tortura, teve clar,!
mente 0 objectivo de ten tar imp ressionar as 
pres os em qUe5taO, aumentando as efeitos clas 
alucinac;oes. U m cleles, ouviu u ma grande c in
suportavel barulheira e qualquer cleles sentill as 
roup-as fica rem hLnn idas e «viu » que se torna
vam azu ladas . rHo a ideia de que algo p rov inrra 
cia Iil.rnpada de iiuminac;ao. Em ,qualquer dos 
casas, a policia naotirou ,nen hutl1 resul tado cles
te pracedimentD, mas seria erraclo supor · se que 
o inimigo fasc ista nao recorre a novos processDs 
de ta rtura para tentar d0brar os presos . 

E tambem l11uito pro¥ave1 que a policia esteja. 
a fazer usode droga,S, ,tais 'como 0 «'pentota'I)~ 
e ouiros aluci nogeneos . 'Houve camaradas que 
tiveram a suspeita de terem side drogado5, pois 
i5S0 po de ser um a forma de ten tar provocal" 
certo tipo cle alllcinac;oes. 

Tratan do-se cle 111l: lheres, e frequente a P ID E 
reconer a insultos e g rosseiras call111ia,s, tcntan
do sempre ferir 0 pudor feminino. Em mais c\e 
um caso, fljuclados por mulheres policias, os 
Pides despiram as presas it f~rc;a, p!(oeu rando 
enxovalha-Ias e desmoraliza-las,eombaixQs gra
ccjose insinuac;;6es. 511'1 todos os ca-sos cbnheci
clos, e.ste miseravel procedimcro,to pdJJicial teve 
apenas ,0 iefeito de mfDr~ap nas eamaradas presas 
o odio ao idn imigo e a sua ,determinac;;ao de..\re
sistir f-irmemcnte, mantendo sempre uma 'altiva 
posic;ao' ,de desprezo para'-corn os torturadores. 
da PIDE. 

F i I'm e z a a i1 t e . 0 i M't mi g 0 

"Oida. milita ntc comunista , no decorrer da sua maus tratas chegllem ao fim, scm descjar esse 
"adivi,dadt} pelitica,. cleve, dia a dia, .procurar de- ,fim a t roeo da desonra e cia ignominia _ Pode. 

enfim, ser-se corajoso e firn1c, serrar os dentes 
,-se,n~olver em sitodas as qu~lidades revoiucio- e nada di zer que prejudique os' se us compan hei-
,-nanas;'para,que possa cumpnr com honra 0 seu , ,ro,s, 0 Pc.rtido e a iuti! do nosso povo p,eia sua. 
.dever em todas as circunstilncias. Uma vez onas ' libe r tac;ao. To:ia a cxperiencia comprova que a , 
-maos da policia, cleve' pcnsar que esta travando' tortuT1, sendo um crime monst ruoso que nao 
:um combate que nao pode percler haja 0 que nos cansamos de denunciar, nao justifica nem 
:,houver. pode 'jnstif ic3r, sopor-s1, qllal q uer t raiC;ao: E 

F'rente ao inimigo nao ha que tel' qualq uer possivel r es istir, se se esta firmementc clisposto 
.-complcxo de i nferioridade. 0 sentir· se mc@o, a resist ir. i:~ possivel nao falar ,' se se esta f inne
"por exemplo, e uma coisa natura l e h um ana. mente di spcsto a nao falar. A vitoria sabre l! 

. Vm camullista cleve, po rem , l ibertar·se cia aCC;ao policia e uma vit6ria do Partido e e uma forC;a 
-do medo e dom irl3.r os seus efeitos frente ao inj - moral de grande valor p ara sup0 rtar a prisao_ 
'Jl1igo, frente aos i nimigos do P ar tido e do n05SO Nao' hi nada mais elevaclo I)-a vida do que a 
:povo. Pode ter-se medo e sof rer a tortnra scm Sati 5fa~ao clo dever cu mprido. A Eltisfa:;;ao do 
,~abdicar, sem t ra ir 0 que e a raz8.o e 0 bjec tivo su- ; d ever cnmpr ii:!o, coinpensara a s comnnistas, de 
.J'erior d1 nossa vida. P-c>de clcsejar·se - q ue os to.d?s o s sacrificios. _. 
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fil a sua ansia de acumular luc ros a burguesia 
~t recorre as mais variadas formllS para dlvidir; 
dominar, corromper, numa palavra, explorar . os 
trabal hadores. 

Desde aoS form as brutais e descaradas tais co
mo 0 proiongamento dil jOfnade de I'[clbalho 
sem qualquer remunera<;;ao-com entrada antes 
da hora e saida depois da hora; 0 trabalho gra
tUllo conseguido atraves das lTIultas e castigos; 0 
uso e abuso Lias heres extra ord i na rias sem qual
quer percentagem; a fixa<;;ao dos trabalhadores em 
categories prof iss ionais infer iol'es a sua qualI 
ficac,;ao profissiona l para Ihe pagm-en salarios 
mais baixos; 0 salado du plo, roubando os tra
balhadores no abono de familia, na previdencia, 
no seguro; a diferencia~ao salarial para traba
Iho igual, q ue atinge particularmente as mulhe
re~ e os jovens, ate as formas mais refinadas co 
mo 0 trabalho a permio, 0 trabiliho a ficha, 0 
merito, a tudo tern recorrido e continua a recor
rer 0 pat ronato _ 

Mas em virtude da eleva<;;ao da consciencia de 
c1asse 'e da consciencia polilica dos trabalhado
res, que se tem traduzido em lu tas cada vez rnais 
firm es e constantes contra a explora<;;ao d e . que 
sao viti mas, os patr6es tem sido obri,gados a re
cuar muitas vezes e a abandonar algumas das 
form as de explora<;;ao , particularmente as mais 
brutais e eseandalosas . Todavia, sempre que tem 
d e por de lade alguma forma de exp lorar e do
m'inar os trabalhadores, eles procuram , desde 
logo, criar· outra OLl outras que; substituam aque
la muitas vezes ate com vantagern . E devemos 
re'conh ecer que, nesse aspec4:o, a sua imaginac,;ao . 
e fertil. _ " 

Ultirnamente tem proliferado algurnas formas 
que, sem serem directamente formas de exp l?r_a
~ao, ten.dem , todas elas, a esbater a contra.dl<;;ao 
entre a .capital e 0 trabalho . 

Com base nas velhas e desacreditadas teodas 
da «harmonia de classes» ou da «democratiza
Ciao do capital }) , a burguesia procura enfraque
cer a consciencia de classe dos trabalhadores, 
corrompendo-os, para mais fac il e veladarnente 
as cxpiorar. 

Ulnas empresas, ap6s terem sucessivamente 
acumulaclo lueros calia vez mais e!evados, dis
tribucm «g.enerosamen te» pel os trabalhadores 
ac~6es das mesrnas, dizcndo-lhes depois que dei 
xaram de ser seus empregados para se tra~sf~ r
mal'em ern seus «colaboradores» ou «aCClOl11S-
las,, _ Assim procederam, entre outras, a GAS 
<;:IDLA em Lisboa, a f_ RAMADA, A\=OS E IN-

l~ABALHl\DO RES 
DlJSTRIAS em Ovar, ° BANCO PINTO &;:.! 

SOTTO MA VOR, etc._ 
Outras empresas forne ntaram a cria<;;ii"O ' das; 

charnadas «Casas do Pessoal », nas quaIs €OagemL' 
todos os trabalhadores a integrarern-se, levando--
-os a desenvolver e praticar actividades despor
hvas, recreativas Oli cu lturais, incitando-os at_. 
formal' mesmo caixas de ajuda mutua ou coope
rativas. Escusado sed. dizerque os cargos direc- 
tivos destas ou outras associa<;;oes ligadas as em
presas ( tais como os CAT -Centros para Ale\.· 
I!ria no Trabalho-as Cantin as, os Grupos Des--

. portivos 011 Cenicos, etc_ ) e formadas em no-me 
e para servir os trabalhadores, sao ocupados pe-
los funcionarios superio res das empresas quan..,
do l1aO sao os proprios patr6es_ 

Tais sao os casos, entre outros, da EfACEC C 
no Porto, da ca_ PORTUGUESA DE, CELU
LOS E em Cacia-Aveiro, da METALUROlCA 
DUARTE fERREIRA 110 Tramagal, da EM
PRESA DE LIMAS TOME fETEIRA em Vieirai.' 
de Lei ri a, dos NITRATOS DE PORTUGAL naL' 
P6voa de Santa Iria, etc .. 

Mas para alem destas e outras subtis formas de corrom
per a consciSncia de cI.asse dos trabalha~ores, CI.lgumas ha
que se estao a generalizer cada vez rnal S, partJcu larmen- ·. 
te en tre a:; ol"i3l1de$ empresas. 

LntTe ess8s founa:; destac ilm -se os banquetes de aniver-- · 
s~r1o das empresas; as hOITIenagens "OS melhores servido .. -
res' os coimor,:os ou jantares de confraterniza~ao do pes- -, 
sOE/1 os encontros familiares, etc., etc .. Es tes c: aniversa- - . 
riO!>;, «homer.agen5~, «.almoc;os ) QlJ (enco~tros > , , sao>
realizados , apoiados ou fomen l'ados pel os p ~troes e vl~aJTt 
sempre os mesmos obiectivos : ESBATER A CONTKADI<;:AQ 
ENTRE TRABALHADORES E C APITALISTAS, CO RR OMPER. 
A CONSCIENCIA DE ClASSE DOS TRABALH~DORES. ES
TlMUlAR 0 SEU ORGUlH O DE PERHNCER A < GRANDE
fAMILlI~» DA RESPECTIVA EM PRESA, par. que, ao fim de
todo este proces.so, Ihc or ranq uern a peJe mais suavem&n .. · 
te , i.sl'o e, os patroe:; sejam cad a vez mais ricos e os tra
balhadcres cacu vez rna is pobres. 

Contra estB$ e outres fo rmas de corromper a ciasse ope- -
rari,i) devem os ('fubalhadores OpOi a barreira dB sua uni
dade e da sua oigar:izac;ao, dese nvolvendo e elevandc>- ~ 
ca da vez mais a sua con:5dSnc ia de classe. 

Cube aos trabalhedores mais escl arecidos e conscientes, 
em parti=uiar aos militantes comunistas, urn importante pa- -
pel no esclareci men;'o e eciucafTao dos seus camaradas de 
trnbaiho sobre os objectivQs que os capitalistas pretendem.' ... , 
alcancar com toda esta c;:ctivid6de. 

Asslm como tem fortyad o os patroes a recuar ou a mO" ;J-
dificar as tradicionais formas de explorac;ao, os traba lha ... ,.
clores portugueses, guisdos pe lo seu partido, 0 Par tido Co
munista, cbriga~los'60, tarnbe m a desmascarar~se , mostran
do·lhas que nsc ha 4: homenagens > ,4: banque tes:.., «conde-
coratyaes », <X premios)) ou sejCl la 0 que for , q ue f a~a desa - -
parecer a con :'radic;ao entre 0 capital e 0 trabalh o , que
ponha termo a exploras;ao do homem p~lo homem. IssO- ... 
s6 sera conseguido qUFJndo no n0550 Pais fo r derrubado 0 , 

poder da burgues.ia e insfaurad? 0 reg,im e. so~ialista, pri - 
meira fase da scciedade comumsta , ob ledlvo flnel por que -
lutam 'todos os comunistas . 
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SEPARA TA DO MILITANTE 

. , 1\ .. 
',TENDENCIAS E METODOS DE AC<;/~O 

SECTORES ANTi-fASCISTAS 

DERRUBAMENTO DA DITADURA 
DE CERTOS 

A LUTA PElO 
Entrevista de Alvaro Cunhal a Radio Portugal livre 

Fc:t:gunta: Camarada Alvaro Cunha!. Fole-se Illcionaria, que s6 se pode abrir atraves dum 
muito, ecluolmenle, nas diversas amplo e insistente trabalho de massas. 
formo, e metod os de act;:ao de fe n- Criticando simultaneamente as duas tenden
didos e seguidos por varios seclo- cias, tcmos ao mesmo tempo em conta que, num 
res anli-fascistl!5. Ouvinles de momento dado, uma ou outra ganha maior vul
R~dio Portugal livre rnani feslem to e exerce uma influencia mais .prejudicial. 
grendEl inieresse pelo llssunto. Nos a!1<;s de 1963-65, foi 0 esquerdismo, o 
Dado 0 tempo limitado des nos- aventurelrlSmO, qm~ como tendencia negativa 
5as emiuoes, propom05 que asls mais se fez sentir no movimento anti-faseista 
enlrevis la Ihe seio inteirementa portugues . Com, algumas ~ragicas experiencias. 
consesgrads. . que ·expu-seram a luz do dJa os desastres a que 

:!Resposta: De acordo, :camarada . c~lnduz a impaciencia, 0 desespero, a precipita-
jpergunta: Eis enleo " primeira perg unla.O <;;ao e a aventura, 0 esquerdismo sofreu serios 

Comunicsd o de Rel1niiio do Co- golpes, tanto no p lano ideo l6gico como na ac
mile Centr.,t do Pariido Cornunis- tividade pratica, e a sua influencia decresceu 
la Porlugues de Julho de 1967 temporariamente. 
8firma que «85 concep~oe5 opor- . Ao mesmo tempo, inspiradas pela burguesia 
tunislas de direil& constitu em no lIberal e por certos sectores socialistas, de novo 
a.cluel momenlo, as mois perigo- gan haram terre no as tendencias de direita. Em 
s8stend4}ncias no movimenlo anti- torno do mito dos «dissidentes» e da chamada 
-fascista portugues». Nao conlra- prepara<;;ao para asucessa0 de Salazar teve lu
diz essselirmat;:ao afirme,,6es an- gar urn surtQ o portunista caracterizado pela re
leriores segundo as quais a mais nuncia a objectivos fundamentais da revolu<;ao 
perigos8 tendencia eTa 0 esquer- an ti-fascista, pela adm issaoda possibilidade dum 
dismo e 0 8ventureirismo? Nao se compromisso com os chamados dissiden,tes c;lo 
tralara de uma mudant;:a de apre- regime, pelo abandono do trabalho de organi
ciac;ao e de elitude do Partido? za<;ao clandestina, pela substitui<;;ao da luta po-

, Resp~sta: , Nan, nao se trata de uma mudan <;;a pular por manobras de bastidores, pela perda 
__ de aprecia<;a0 e de atitucte do Par- duma perspectiva revoluciQnuria. 

tid0. Nos anos de 1966 e 1967, foram estas tend8n-
' ~Tem6s sempre combatido tanto as tendencias cias e nao tanto 0 esq'llerdismo que mais se fize

' .... portunistas de direita como as tendencias es- ram sentir !1O movimento arrti-rascista, prejudi
,t}uerdistas e aventureiris tas. Umas e outras in- cando a utlldade, entravando a estrutura<;;ao or
r.fluenciam negativamente a luta do povo portu- ganica, refreando a ac<;ao pbl itica, espa lhalldo 
:gues contra a ditadura fascista. 0 oportunismo novas ilus6es acerca duma qtl'eda a-utomatica do 
-de direita, alim entando ilusoes na queda automa- fascis m o. Essa a razao por que, na sua reuniao 
-tiea ou semi-automatica c;lo fascismo, conduz it de Ju lho de 1967, 0 Comite Central do Partido 
inerda e afasta da actividade revolucionaria os COl11unista inaicou as tendencias oportunistas 
agrupamentos politicos que 0 perfilham. O ' es - de di reita como sendo entao asmais perigosas no 

'q uerdismo e aventureirismo, alimentando a ilu- movimento anti-fascista. 
,sao de que 0 problema politico portuglles po de Pergunta: E Bctuelmen'te? Conl inua e im-
s€r s(j)lueionado por alguns hom ens decididos por-se 0 combate 130 ooortunismo 
,il luta armada conduz os que 0 perfilham,ql1an- de direi ta, ou mudo~ uma vez 
,do c0erenfes, a aventuras condenadas aQ 'fracas- ma is a SitU6<;:i.iO? 
so. Um e outroafastam 0 movimento anti-ias- Resposta: Actualmente, como seis meses 'alras 
·cista 'do que deveriam ser as suas preocupa<;;oes continua a seri1ec~ssal'iocombater firrne e ihtrdn~ 
il;1:ndamentais na hera 'actual: a organiza<;;ao, a sigel!temente 0 o-portunismo de direita, que pre
.ac<;ao ~ 'P0Iitica e a luta popular. Um e outro dom1l1a em vastossectores da Oposi r;:ao e exer
·desenvQlvem nas massasa expectativa, aenercia ce uma influencia 'l1ega'tiva- em tado' 0 movimen
e a passividade. Um e outro afastam 0 movi- to democrMico. 
,mento anti· fascista da sua real per~pectiva revo~ 'Temos 'de 'desfa:ltr as tolas esperan<;;as de quy-
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o h sci s l110 po el e se r des truf do precisamen te p o r 
:aqueles que q ue r em sal va-Io . TemGs de desmas
earar 0 ve rdade iro significa do e alcance da ideia 
que alg uns tern es palh adg de que a li be rta~ao 
d o povo partngues pode vir do estrangei ro, da 
pres sao da C] ueles me"i11 OS que apoi:l ll1 Salazar e 
exp lor am a no ssa pat r ia, se ja os propri os am e
ricanos cnjo au xil io alguns tern a desvergonha 
d e p rocurar, st; ja la caios d o im per ialism o conn o 
()S «socia!istas» ingleses de Wils0n Oll os «50-
c ialis tas )} oe ste · ale maes de Willy Brandt. Temos 
d e mos t ra r aos ol h os das massas que, por mllito 
jm po r ta nte quesej a (c de facto e) 0 aprovcihl
me nto de poss ibilidades !egais e semi·l egais de 
act;ao, nunca poderao dirigir a luta libertadora 
aquel es que selimitam a agir no quadro d 'c Ie
ga~idade fasci st a, fogem a nma ac tivid ade clan
d es ti na e revclnc.iomir ia, tem mcdo d as massas 
P QPulares como 0 D iabo da Cruz e expressamcn
teo proclamam que nao querem nem insurrc i<;;ao , 
nem revolw;ao . Por tudo isso t emos que comba
t er 0 oporttlnismo de d ireita. 

Isso nao sign ifica entretanto que 0 esqllcrdis
mo, 0 aventureirismo, n.ao possa vir de novo a 

. ser a mais perigosa tende ncia no movimento 
anti-fascista. Podemos m esm o dizer que as ten
dencias oportunistas d e dire ita estao perdendo 
terreno e que de novo se reanimam as ten dencias 
esqucrdistas e uventureiris tas. 

o dever do Partido e co m bater umase outras, 
incidindo em cada momento a sua maior ' aten
I;ao paraaquelasque sc revelem nesse momen
to as mais prej u d iciais . 

Pergunta: Poderll concrltti:z&r em que con
siste esse cctual reani macao des 
tendElncies fJ'querdis ta s e' as ro 
zoes da critica que fe z: 0 Partido? 

Resposta: Nos seClores p equeno burg ueses da 
Oposi<;ao passa-se faci lmente do esquerdismo 
ao direitismo e vice- versa e por vezes as duas 
tendencias tocam-se e conciliam-se. Nada deve 
SlIrpreender este vai-ve m, este balance en tre as 
duas tcndi'ncias. Os factos a tiram por terra as 
jlusoes legali stas? A pequena burguesia mais ra
dicali za·da volia-se para so lw;6es de desespero. 
Os factos cnsinam que 0 dcsespero conduz ao 
ciesa~trc,? Regressa as solut;;6es legalistas . E assim 
por d ia l1 tc re pete' se 0 cici o. . 
. I\. l! o')j a 'Hanima~ao do esquerdismo resulta p o r 
11m lado.do tom bar das ilnsoes semeadas profu
:;amenie. ,lJos.arws (rasactos acerca duma libe
ral iz,iI~ao do regtme, da p ossibiiidade dum com
pro m isso GOm os chamados d issidentes . Resu lta 
par OlltrO . lado de fa ctores de ordem inter-

·l1aci onaL · . 
o hm clame !il lal das.conce p<;6es esqu crdistas e 

ilvcntu re i r;stas no actual momen to nao traz nada 
de ne va. E a Hpe t i~ao d um esque l11 a conheci
d o, ~rgmld" 0 qua i a revo lu<;1io e a v iloria po
·dcrao ~u ;.:.:lcal"H,;adas como rrsultado da ac<;ao 
de um ptqm:no n6dr o de h Grnens decididos it 
Juta arinad'l, ~l tte a empreendam c.om corag r,'m y" 

re, I7 ~ ~ r :H;~iQ 1ecnIca. 

Sabe-se que co tais" concep<,;6es .... 
e rradas e peri gosas. 

P equenos g ru pos que, sem lima organiza<;lio' 
p olit ica so lida, sem inf1.ue)1cia nem apoio de ' 
m assas, sem ter em C(!)J1ta as tond i<;6es cxisten
tes !lum m o m en to di do, empree ndam a lutu ar
m ada , p ode rao r ealizar actos di spersos de canic
ter propagan distico, pelderao rea lizar algulls-ac-
tos terroristas, mas n ao passarao dai. Grupo!!;; 
desse tipo nan tem condi<;6es para resistir it re
pressao fascista, sa@ extremamente vulneraveis : 
it provoca<;;ao da PIDE ou de servi<;;os estrangei-
ros e podem mesn~o to ruar-se in strumcnto da
queles que afi rmam c0mbater. Homens corajo- --
50S e honesto:; que escolham tal caminho cor-
rem direito it desilusao, ao fracasso e a d errota •. 

Nao e para dirninuir quam quer que seja que ' 
assim falam05. A 11055a critica e feita na base da 
experiencia do lllovimento revolucionario por
tugnt's e inte rnacional. 

o esquerdismo, 0 aventnreiris1110, ava n<;a tam-· 
bem ll a turairn ente a sua argumenta~ao. N ao ca
be, n o ambito desta entrevista, responder a ela_
Mas do is pontos q uero r eferir. 

o prirneiro: Uma tactica nao justifica a sua;,. 
validade uuma s ituac;ao dada pelo facto de ter
tido bOllS resul tados Duma situa<;ao diferenter 
Em cada caso, a tacHca deve ser estabelecida,. 
n ao co piando mecanicameme experiencia~ 
alheias, m as em co rrespondenciacol11 a situa<;liO' 
r ea l em que vai ser aplicada. 

o segundQ: Tiio pouco se pade jU,stificar nrna
tactica, citandB a corageID, a devo<;ao .e a coercn
cia dos que a adoptam. Nos apreciamos a cora
ge m, a devo<;ao e a coerencia como grande3 vir
tudes revolucionarias e julgamos qu~, no nosso· 
pais, ninguem Blais que os COl11unistas tem delas 
dado provas. Mas se a co ragel11, a devo<;ao e a
coerencia servem para ajuizar da fOTma c;ao mo
ral e do valor moral dos hom ens, nao demons.
tram por si a co rrec~ao duma tactica. 

Niio sao herois iso lados.<jue podem resolver 
os problemas. duma revolu~ao, que so a organi--· 
za~ao politica, a ac~ao politica, a luta de massas,. 
a ae<;;ao popular r evo lucionaria, podem resolver. 

A perspectiva que s'c gferece ao nosso povo e" 
a insurrei~ao popular armada!. As ac<;5es arma~ . 
das tem decerto mesmo antes da il1surrei~lio U11T 

papel importante a desel11penhilr __ Entrctantor 

por 111uito que desagrade aos impacientes, con
tinuamos a afirmar que, nas condh;6es ·actuais,. 
n ao-e ainda a Illta armada a forma de luta funda
mental e dccis iva. f la cleve ser empreendida (!:". 

acrescentamos: sera emprec ndida, .en,q ull·::Irada.: 
no trabalho de o rgan iza<;ao, ')11'-' acqa(klilo!,fhca e
l1a luta popular de massas. Essa e a llni ca ' base
em que p oded desenvolver-se com sucess<o.· 

P ergu nta: 0 que acaba de ser dilo sugere, 
ums oulre qUElslao. Nos ultimo!: 
enos fem sido lormados, com viaS" 
ma is ou menos a/emara, g rupo's ; 
q ue sa propoeril"lev8r a cabo umlJ7 
{l q :ap r,ev.ol.u.cio.fl6ric. Observa, se<. 
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·-:-----e-rr-tr-e-I-a-.n-to-- q- u- e--,p- -or --'s-j-st-e-m--a-,.-e-s-sG)-s- , "'",i;"6,~~~t" ",o,~ 
grupos COme!6am, nao por p ro- casos a (')posi~ao ao advento dl1l11a sociedade 50-
curar a coopere~80 com 0 Parl'id o cialista, mas a pretensao da pequena burguesiac 
Comun ista, mas por d izer·que as- liidg;ir, como tal, a revolu~ao dos operarios e: 
te estill «ul trapassadQ», acusando- camponeses, Essa pretensao manifesta-se em 
-0 de « n60 querer f~zer a revol u- numerosos paises e pr0cu ra mesmo ex pressoes; 
C;60 » e ef irmendo que sao el es, illtcrnacionais. Nao sera de est ranhar se a pe 
isto a, cada um de3ses grupos, quena burglles ia mais radicalizada vier mesmo ~ 
q ue v50faze·le . Como interpre tar procllrar criar a sua propria" Internacional» conte' 
esse fac to? a pretensao de concorrer com 0 movimento co-

Resposta: 0 facto tem cal1sas il11ediatas e cau- munista e de sobrepor-se a es te como unico ver-' 
sns mais profun das. Entre as causas imediatas dadeiro movimento revoluciomirio do planda ... 
c() nta.se a inten<;;iio de cada novo grupo ganhar A historia ja nos deu exemplos de revolu<;;6es: 
elementos combativos, que no geral se encontram da burguesia que a c1asse operaria dirigiu. 0 
no ambito da influencia do Partido COl11unista. que aparece (e <'ste e 0 fe nomeno novo) e a pr;e
Como esses grnp0s nao tem sufk ien te fQr~a de tensao da pequena burguesia querer dirigir rc'
atracc;ao nem uma aatividade polit ica que justi- vol uc;6es da c1asse operaria. 
fi que as 'Sllas pretensoes, pensam que, atacando Pela 11055a parte, continua1110s a pensar que: 

· e calunianQo 0 Partido com mais ou menos es- cabe aos trabalhadores libertarem-se po r. suas 
CI1l'tpulos, podem afastar cia inf luenci a: do Partido proprias maos do juga do capital: que a ciasse
e conseguir a adesao de alguns desses elementos. operaria e a c1asse 111ai5 revolucionaria e que" 

Existem, porem, causas mais profundas dessa para 0 triunfo da revolu:;;ao socialista e para a 
atitude. constru<;;ilo do socia lismo, e decisi va a ac c;ao di· 

Nao setrata de urn fen6m eno especificamente ri gente dos parti dos da classe operaria, dos par-
Portng-tles . Ele verifica-se, pode dizer·se, a escala ti dos comunistas, orientados e insp irados pelo> 

I U marxi smo-le.nini smo. · mundia. m POtlCO por teda a parte, elementos 
1"adicais da pequel'la burgues ia negam que os Pergunta: Esse luta pela hegemonia en ire OJ 

· pa:rHdos operarios, os part idos cornunistas, pos- classe opera ria e a pequenQ·bur-
sam ou queiram didgir a revoluc;ao e pretendem g uesia e cada vez mois evicjente~ 
que essa tarefa incumbe a organiza~6es da pe- Mas parece que nao deve impe-
queHa flurgtlesia. Alguns nao deixam de invocar dir a alian;a das duos classes; 
c :'marxismo-leninismo, interpretando apressada e dos forc;os politlcas que as re-
e .tncorrectamenteas. suas teses fundamentais presentam e a sua coopera~iio-
para cobrir ideo logicamente posic;6es tipicamen- pa ra a aCC;ao anti· fascista e . 
te gequeno-burguesas. para a construc;ao dum Portuga l! 

o denegrimento sistematico dos quadros po- democrafico e progressivo. Se r~ 
lfticos openirios; a sobrestil11ac;ao do papel dos assim? 

· tntelectuais e dos estudantes na revolu~ao, a Resposta: Exactamente. Nao nos' guiamos pe-
Ilpresenta~ao desta5 camadas como a vanguarda 10 subjectivismo, antes pel a analise das situa~6e$ 
das ~or~as revolucionarias, 0 menosprezo pela e dos fenol11enos. Por isso nao tomamos uma. 
organizac;ao e pelo trabal ho politico e a atr'roui- posi~ao llegativa em relaGao as tentativas de or
c;ao da direc~ao polHica a quadros milifares, 0 ganizac;ao e de acc;ao da pequena· burguesia:.. 
citHo da ac<;;ao dos hero i,; e dos feitos individuais Por um lado, desvendamos a natureza de c1asse 

-contrapondo-se it ac~ao das l11assas, as tacticas das suas concep:;6es e, atitudes s,ejal11 de direitt.. 
' putchistas e avel'ltl1reiristas, 0 anti-sovietismo, a ou de esquerda, damos finne" cpl11bate" as sua> 
subestima<;;ao do papel da URSS, do campo socia- prentens6es hegemonicas e as suas ca l'npanhas: 
lista e da c1asse operaria internacional no pro- contra a ciasse operaria e·"o Partido. Por ohtro> 
cesso revolucionario mundial, 0 ultra revolucio- lado, p ropom os l11uito fraternall11ente a conjll 
I'larismo verbal,-sao aspectos caracteristicos das ga~ao de esforc;os,a cooperaC;ao e a unidade: 
concep~oes da pequena burguesia radical na de acc;ao. 
actualidade. Pergunta: Nao haver€! ume f.!llte de coeri~-

Apesar de muitas vezes objectivamente anti- cia entre esse! duas ctitudes? 
.comunista, tal posic;ao nao pode ser interpretada Resposta: Nao, nao existe falta de coerencia_ 
como sendo sistematicamellte hostil a revolu~ao As for<;;as sociais que se op6em ao fas cis11l0> 
!!ocialista. Nao. 0 fenomeno e mais complexo. sao diverEas. Por isso sao necessariame nte diver
Ele resulta das vitorias historkas do socialismo e sas as concep~6es , as at itudes e os metodos do> 
da mudan<;;a da correJa<;;ao mundial de for<;;as. Em agrupamentos Oll sectores pollti:cos que as re
numerosos paises, entre os quais Portugal, os presentam. Dentro dessa diversidade, nao sO> 
sectores mais radicali zados da pequena burguesia existem obje.ctivos comuns (0 primeiro, centraL. 
compreendem a inevitabilidade da revoluc;ao e fundamental e a conquista da liberdade p.oH~ 
socialista e aderem aos ideais fundamentais do ti~a) como e necessario e e possivel _o entf~ ndi
~!>cialismo . 0 que existe p.or detras das posi~oes mento; tanto para aC~'6es bom objectivos lim-ita-:-
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clos imediatos, como para 0 desenvolvimen to ge- -estandarte da unidade de todos os anti· fas cistas 
ral da luta politica e revoluc ionaria que condu za 11a luta contra 0 inil11igo cOl11um, lla luta para 
ao derrubamento da ditadura fascista e 11 instau- derrub~r a ditadura fascis ta e para conquistalf 
ra<;ao dum regime democratico. a liberdade. 

Nao sao de levar a serio quaisquer agrupa- Pergunta: 0 Per/iclo Comu nisltl insiste no 
mentos que, mai ensaiam os primeiros pass os, 10- pape\ detennine n:C! d e ciesse ope-
go afirmal11 que sozinhos farao a insurrei<;ao e 
iibertarao Portl!gal do fascismo. A necessidade rilria e do Partido no mo vime nto 
de un iao dos :111 ti-fa,cistas decorre da propria si- nllcione len li ·lsse is ta. En Iretan 10, 
tua<;ao nacional. como publicarnenle tern refe rido 

Na sua ac<;ao indepen dente como partido da dificuldodes e debiHdades no sau 
classe operaria e dos trabalhadores portugueses, proprio desenvolv ime n to, a fi r-
o Partido Comunista critica as tendencias que mam algun& qU'i), em virtude d es-
entravam 0 desenvolvimento da luta anti-fascis- 5 f1S dificu ldades e debilidades, 0 . 

ta, que dispersam e dividem os democratas, que Pertido niio e ste em con d ico€5 de . 
<;ontrariam a aCGao popular de massas, que COl1- desampenha r ;) popel dete i minen-
denam a passividade au conduzem it aventura. te que B si p ropr io se a tr ibu i. Q uer . 
Mas criticando as tendencias negativas, procu- d izer aiguma CO i$4 " este re~ pe i to~ 
ramos incansavelmente a coopera<;ao e a un ida- Resposta: Os que assi m faiam, uns liberais, ou-
de com todos os sectores anti-fascistas . Decla- tros socia listas, uns que francamente se dizem 
Tamos a nossa firme disposic;ao de unir as nos - anti-cotnunistas, outros que se dizem nossos ~ 
sas fon;as as de todos os qu e sinceramente que- amigos e aiiados, sao aqlleles que gostariam 
rem lutar para va rrer 0 fascisl110 da nossa terra. que a sua opiniao correspond-esse it realidade" 
De-11,1 muito nos declaramos prontos , em qual- ou seja , gostariam que 0 Partid0 Comunista 
quer momento, para analisa r em comum com Portugues sofresse serios revezes e deixasse de 
todos 05 sectores an ti-fascistas que 0 desejem to- representar qualquer papel n<l po litica nacional. . 
dos os problemas da luta anti-fascista , para estu- faiam assim alem do mais para justificarel1l 
dar em comum as expe rienc ias, debater ideias , a afinna<;ao de que sao eles os mai s legitimos 
procurar definir em corn urn urn programa e uma re presentantes da Opesi~ao , para justificarem 
tactica, encont-rar formas estaveis, regu lares e as suas pretens6es de hegemonia no l11ovimen- · 
eficientcs de coope ra<;ao . to anti·fascista e ao mesmo tempo tranquiliza-

o nOS50 trabalho em favor da unidade nao rem os americanos, ingleseB, oeste-alemaes e · 
:se traduz apenas nas re la~6es com outros agru- outros a quem pede:n auxil io con tra Salazar, 
pamentos polfticos. 0 trabalho em favo r da dizendo-lhes que em Portugal 0 « perigo comu
u nidade faz parte da activ idad e diaria de todas ~ nista " nao existe. 
as nossas organizal;oes e mili tantes, que se es- Mas a realidade nao se al110lcla a tais desej09 
for~am in cansavelmente pa(a un ir as operari os , e, agrade·lhes 011 nao, 0 Partic;1o Co mun ista , 
os call1porteses, os empregado3; os estudan tes , a s Portugues continua a ser urn grande Part icle. 
intelectuais, os militares, hom ens, nllllheres, jo- nacional e 0 unico verdadeiro partido revolu
yens das mais variadas correntes politicas nas cionario existente no nOS50 Pais. 
mais variadas formas de 11:1ta contra 0 fascismo. De.t facto temos referido Pl1b.Jicarnen te defici
Em todos 03 dominios da luta anti-fascis ta, no encias e debilidades no trabalho do 11 0SS0 Par
ten-eno lega l e na actividacle clandestina, l1a tido. Nenhum partido serio pode deixar de faze
iuta economica e na luta politica, nas ac<;6es ·10. Urn partido, para progrcdir, nccessita de 
de massas e !',a luta annada, estamos firrnemen- tirar experiencia ·dos factos, de aprender tan to 
te dispostos a cooperar com todos os que 5in- com as vitorias como com os insucessos, nao 
cera e leal mente queiram cooperar, a unirmo- receando a verifica<;ao das proprias debilidldes. 
~nos com todos os que se queiram unir. antes cOl1stantemente as apontando, desco-

A unidade qU€ qu€remos, pOl' que lutamos., brindo as suas causas , tomando medidas para 
que em muitos cases alcan<;al11os, nao e para vence-las. 
ficar de bra<;;os cruzados a espera da queda au- A liberdade ";;0 ser~ or~r"cida nurn a bsnde ja DO po .. " 
tomatica do fascismo, nao e para I1G)S lan<;armos po,lugues. Nem palos < di"idenl. s >, nem pe los li be rois, -

d d t d I 'd nem por socialistas, nern petos amigos es tra ng e iros d e 
em esespera as aven uras con enac as a er- quaioquer desle ... A libardade 56 fJ.eJ<l iUle d o pr6prio f' o- , 
Tota, mas a unidade que fortalece a organiZ3<;aO vo pode rli .er alcan9ada . Organize r, cor.duzir , di d;) ir a 
e impulsiona a luta popular com uma perspec- lula popular ale Ii ,Hod" a a ta;'cfa que nos propomos .e a 
tiva revol ucionaria. nos so ·ve r ss cl.evedanl propor lo .;les os ~g rupa ", enlDs. · 

anti-fascistas. 
A classe operaria e 0 seu Partido tern urn 0 Partido Cornuni . 13, que existe, qUg viva , que age, que 

papel , determinante a desemp~nhar no movi- luta apenas po ra sG,vir a ciassa open;,;a C 0 povo portl! 
mento l1acional anti -fascista . E consciente das gues, tern ulna ideia d a sua ,esponsabilidade e nao pou pa 

nem poupara cstor~os, n~o pOi!pa nem poupara sacrifi cios .... 
suas resp0l1sabilidades, que 0 Partido Comunis- para a51ar il altura do sua t;;ref •. 
fa Portugllcs, ao mesrno tempo que desenvolve Aq uale, 'lue confiom no Pdrtide Comunista t~m razoss 
a sua acrao .inclependente como Partido da para contiar . S~mos 0 gran.de -Portido anti-fascist. do pre-

.. sente e Gstamos certos de que sef~mcs tambem 0 g ra l')" 
~las,e opera.ria, continua sendo 0 grande po r ta- de Partido do futuro. - -
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