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BOLETiM DO COM!TE CEi',lTR,A.l DO PARTIDO CO/v\UNlSTA PORTUGUES 

k\ luta dos ferroviarios nao terminotl . Os 1l.umentos de vencimentos de 12,2o i o em medj~l , 
11"'1. flCl,'a os trabalh:ldores no act ivo, urn mllnellto uniIorme de 9°10 para os reformacios e 
pen sion istas, a nctualiza~~ao dos abonos on de su bsidios pOl' deslocayoc5 e a equipara~"ao do es ~ 
C] uema de Previdencia dos ferroviftrios ao das instituiyoes de Previdencia da indllstria e do 
comercio representam uma p rim eira vitoria d os trabalhadores dos' caminhos de ferro . 

A presente luta dos ferroviluios e 0 primeiro g ran de rnovimento reivindicativo q ue se 
des ellvolve sob 0 novo governo fascista ehefiado por Ma rcelo Caetano. Conhecic1a a impor
timcia GOS caminhos de ferro r,o coo.i u nto da economia nacionaI, assirIl como a importancia 
nurnel'ica dos ferroviarios e a sua c1cstr ibui<;fio geografica, 0 desenvolvimento da sua luta e, 
sobretudo 0 sen dcsfeicho, terao, necessariamente, i mportantes impli('[u;ues politicas no que 
se refere ao clesm ascaramefito da dernagogia « liberalizanl:e) do actual goVertlo e influenciari.'.o 
o deseiwolvimenfo da luta reivindicativa de outr05 trabllihadores. 

A fase da luta reivindicativa que estamos 
~\!1alizando veio ,t superEici.e com tada a inten
~idade em Ou tnhro de 1963; com a en trega no 
:'vIinisterio cas Corporcu;5es, por un1a nnlpl a 
comissflO, duma exposir;iio do pessoal das of i 
cinas e da lillha .. '5ubserita por 1 0.150 ferro
Vi[Hios clue se identificaram inteiramcnte com 
:is reivi~dicaf;5es nela con.tidUfJ, atraves de 
~tl11pla discnssao c con8ulta nos locais de tra
halilo . Os ferrovi{trios insistem peIa urgente 
s~ltisfa(;t.:o das g'U3S prernentes reivindic:itt;Ues, 
que S:10 as seguintes: 

Au mento gel''') de I. ooof'oo sobre os ven 
cin1e_ntos actuais; 

SE bsidio de renda de cas a ; 

I-Ior~iri0 de trabaHlo de 8 horas para to
das as est,u;(Jes, a peadeiros e passagens 
de nive.!; 

P8gamento das horas extraordinarias 
com mais 50°10 e a llua contabiliza r,ao 
feita diariamen te; 

Sl1Dsidio de ferias de um Oles de venci
menta; 

Assist~ncia medica · e medic~mentosa 
equividcnte a d ispens ada pela Federa<;iio 
das C,\ixas de !-'revidencia; 

Aciualiza(;ao dos subsidios para farda
Inentos . 

. A rceollIa massiva de mais de IO. 150 as
Slflatu)"ICS em tl'eS semanas 56 £oi possivel 
porqne Rnte;·iormente ·se tinha tr::tvado la rga 
discussao e consulta e'ntre a grande massa dos 
ferro vii, rios so bre as rei vindicacoes C011 tidas n a 
C'xposi(ao e porque teve lugai urn vasto 1ra
ba1110 de orgarliza<;ao que mobilizou muitas 
dezenas de trabalhadores activistas, e pOl·que 
era elevada a disposi<;iio de luta e a unidade 
dos trabalhadores ferroviarios . A exoosicao 
reiY indicativa era bem uma exposi~ao 'que 're
flectia as neceGsidades e ;t VOil lade dos 27.000 

fcrrovLi.rios portugueses . 
Nas oIidnas do Barreiro, com :<1.000 opera

rios) tO tlOS as~;inal"arn ~ no J'~fltrOllCall1ento, as
sinararn 2'. 5000 trabalhadores; enl nUlnerosas 
C:Sia(;6es todu ' 0 pesso'a) assinou. 

, P roeurando 0 apoio Pllblico pa ra a sua lata, 
a Comissao,·N a'Cional dos Ferrovia-rio ll , depois 
de aprentar a exposi<;ao no Ministerio dll. s 
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__ 8 _________ 0 MIUTANTE ~ _________ -:-

D£STllIJIR A O~DEM ,"~.l~SCgSTA 
ECNU~STAfRA IJBERDADE 

~u.ando manejam a sua poderosa mnquina repressiva contra a clas:;:e openiria e as ma"S:lS 
ij,/I popnlarcs em lpta pelos sellS intercsses vitais e pela liberdade, as classes exploradoras 

' e os seus serventuarios no poder defendem des;esperadamen te a sua sol:jrevivencia como clas
'lies dorninantes enquanto pronul1ciam religiosamente a palayra i' ordern » • 

.l~es i5 tindo a brutalidade das fon;as policiais e ao jugo fascista, 0 povo portugues nao tcm 
-a penas demonstraclo a sua oposi<;ao ~t ordem de explora<;iio e opressao reinante em Portu
gal, mas tambem a sua profunda aspira<?ao a uma ordem totalmente opos ta. A C'lasse opera
ria e todos os trabalhadores, manuais e intelectuais, os e5tudantcs , as mulheres, todas as 
fon; as democralicas e patrioticas ern geral, p ela sua luta tenaz e incansave J, vein abrindo 0 

caminho para a instaur2-yao de uma orde,n democriltica, de progresso, de paz e bem - estar 
social no n0550 Pais . - -

Umtl o ~ ~ r~em 
a 

[lS E}{piol'3.Qao e Opressao, 
de Submissao ao ImperiaJismo, c{mil'a a Paz 

Contra r ia a05 intere~ses gerais do ]Jovo e cia 
.01 a c; ao, a politica de Salazar, que 0 seu suces
';or Marcelo Caetano j tl rou solenementc pros-
5cguir, nao poderia ser assegurada pela ca
madlha fascista sem 0 recurso ao argumento 
su prem0 das classes opressoras: a inexoravel 
manutellc;ao da «ordem» existente, baseada 
na violencia e na repres 'iao. 

Continua<;ao da priva<;ao das liberdaclcs fun
da mentais do cidadao sob a cap a clemag()gica 
de vagas promessas de «(olertll1ci a " denun
ciando um anti-cornunismo virulento; CO'l

tinuu<;ao das guerras coloniais, que tanto 
sangue e sacrificios t(~ln cilstado a jU'ventude 
o ao povo poriugues, a par de uma politic::\ in
ternacionul baseada no anti - sovietisrno e 
11 0 agravam ento da tensao ll~ternacional; 111 ais 
explora<;ao, nliseria e atras o para as Ul2cssas 
lrabalhadoras, a Hm de satisfazcr a insaciavel 
~ede de lucros de um punhado de mOilopolis 
tas sem pa1ria, tal e, no esscncial,o eonte.ido 
ela «ordem» qu e 0 fascismo" liberalizante» de 
\I arceJo Caetano procura pOl' toclas as forrnas 
cternizar. 

Num mom ento em que a classe openlria e 
as rnassas laboriosas exprimem com erescen
t,~ vigor 0 seu descontentamento reclamando 

-'l1sistentemetlte a satisfar.ao c1as suas jnstas 
,-eivindicayoes, 0 gove rno salazarista de Mar
('eld Caetano pros3cguc; a j)olitica de super- ex
p 101'ac110 capitalista e de dominio imperialis
Ut no 110SS0 Pais. 
Pron ~ nc~ando- ~~. porn [TI a x of:len1 q ne perIn i

ta 0 tn~D~lno e facllltj\e a aeC"ler~H;ao do pro.g r~sso 
H1(~teri3i e 111oral l>' , :.\'1 arec lo Caetano, p rIncIpal 
rnento r cIa orgunizac;-ao corpnr'ativa ern Por tu 
P'Gf, conta corn 0 revjgoranlel~tQ destc1. desHcre 
~litada org'all iza<;ao que, ud COl!10 0 Partido Co-

. uJ,).l uis ta PQrtugues a definiu, e urn «illstru-
' -

menta de c:ontroie da vida economica pelos 
grandes capitalistas e grandes agnirios para 
maior e::cplora<;ao dos trabalhaclores e clas clas
ses medias" . ]{ccentemente ainda, onvimos 
}\Iarcc1o Caetano :lmeayar: .0 corporaliv is1110 
tern de ser praticaclo no pais inteiro. H8. -de 
dominar na orient ;u;5.ocias emprcsas e de pe
netrar net ccnsci(~ncia dos trabalhadorc§ 'D . 

...L\s~Jente numafantasiosa ({ harn10nia de clas
s es P, 0 corporativisrno fascista procorou senl 
pre a dor rnecer a cO!1sciencia de classe dos tra
balhadore$ C 0 s e u e ~: pirito de luta . Forma da 
JIlais i rn placa vell u tR de classes condnzida pe ' 
los exp~oladores e peJo s en governo fascista) 0 

corporativisrno nunea [oi nern poderu ~er acei
te pelos trabalhadores. Conscientcs da falsi
dade da »harmonia» que apregoarn, os fascis 
tas, com Salazar all com Marcelo Caetano, sem· 
pre tive ram de r ecorrer s. urn p ocleroso apa
rclho repressivo orientado contra todas as ma
nifestac;oes de protesto dos t rabalhadores, im
pondo pela violencia aorganizayao corporat iva. 

Uma «ordem. que permita 0 trabalho sem 
cxploruyao, que tenna em conta os interesses 
vitais da classe operaria e das massas Iabo
dosas, do povo ern geral, ao contrario do que 
pretendem as classes exploradoras pela boca 
de Marcelo Caetano, eaquela que nao permi· 
tirii que no nosso Pais os hutos do labor de 
rnilhoes de trabalhadores explorados continu
em a deslizar sob a forma de saper-lucros, 
segundo a lei implacavcl da mais-valia, para 
os cofres sem fundo de um pnnhado de mo
nopolistas scm patria. 

As greves e paraliza<;6es, as concentray6es 
rnassivu;;, os desfiles, as manifestac;.i'tes de rUa 
e ouiras form as superiores de lnta, utilizando 
os sin dieato s fascista£ como campo de bata
lha nao sao apenas 0 melhor caminho que os 
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o MILIT A NT E 9. 

trabalha dore s tem seguido e deverao p r osse- tugues de por te . 0 i r dem» que 0 oprimc 
guir para combater vitoriosamellte aorgani za- e a «lei)} que 0 priva dos mais elementares 
(,iio corpo ra tiv a e a ex p lora <;:a o capit a lista. direitos do cidadao. 
T ais ac<;:oes con stituem igualmen te im portan- No plano internacional, 0 anti-sovietismoe 
tes passos p ara a conquista das liberdades de- 0 agravamellto cia tensao internacional sao as 
m ocndicas e poem em causa a • ordem> que linhas dom i nantes da politic a fascista que q 
man tern 0 povo portugues sob 0 juga fascista . governo de Marcelo Caetano tem demonstra-

Contra a «ordem» que defende os sacros- do tendencias para acentuar, num esfon;o re
s antos in ter'esses dos· monopolistas e do im- dobrado para assegurar a man u ten<;:ao ua « or
perialismo estrangeiro na nossa Patria, a- dem» r e inante em Portugal. Assi m, para de
poiada lill violencia das fon; ;\£! policiais,luta- fend crem a «ordem» e a « lei» das gr upos mo
mm l:,ltimamente milh2,res de openl rios cia nOjJolis tas sem pMria que v endem palplo a pal , 
Carris, apoiacios pebs suas corajosas mulhe - mo ·o 1105S0 Pais a o imper ialisrno est rangeiro , 
re s e pela popu lac;ao de Lis bon; lutararn os a lim de manterem a subjuga<;:ao do povo por
pescadores de Matosinhos , iguallllcnte acom- tugues e intensiiicarem as guerra s coloniais 
pauhados pelas suas destemidas mulheres; lu - contra as povos em luta pela sua liber ta<;:ao, 
t aram as valentes conserveiras do Algarve, de os fascis tas F r anco Nogueira e l\Iarcelo Cae
SetlliJal, de Peniche e as cpenirias da J eIfa; tanG reclamam a « so lid ariedade politica» dos 
lutaram os pertnarios de Lisbo~ e Leixoes; paises imperialis tas d a OT AN . P r osseguindo 
eootao lutando os 27.000 fcrrovhirics da C .P . a politica de seu antessor, Marcelo Caetano 
lutaram e continuam a luta r milbares e l11i1ha- cornpromete cada vez m ais I: erigosamen te 0 

re5 de trabalhadores da cidade e do campo. nossoPaisem alian<;:as e concluios com os cir-
Nestas ac<;:oes, como em tadas a so ut ras que culos da piol" r eacc;ao lTlundial , desde os i m

se tern desenvolvido ao tongo cia ditadu r a fas- pcrialistas r,orte - americanos e os revllnchis
cista, as traha lhadores tem delllonstrado q ue las de Bona, aos racistas da A frica do SuI e da 
e sempl'e calma e ordeiramente que decidem I{odesia. Pel a mesma razao, aeolhem com ma
exigir a satisfa<;:ao das suas jus tas reivindica- nifesto desagrado todas asvit6rias alcan<;adas 
<;oes. Pelo con tnirio, sao as chamaclas for<;:as pelas for<;:as in ternacionais da Paz e do Pro
da «ordem j> que a cada momento se revelam gresso, nomeadame nte a sus pen sao dos bom
como verdadeiros a gentes cia desordem , es- bardeamentos a Republica Derl10cnitica do 
pane:mdo, tol"turando e ate assassinando os tra- Vietnam peloli agresscresl10rte -Ilmer icanos e 
ba lhadores inclefes()s . E e em situat;oes como to cI as as iniciativas que possam conduzi , uma 
estas, por mais paradoxal que paret;a, que mais solu<;i'io politica dos conflitos armados, a ex
vemos os governantes fascistas fazer esfon; os tin yao dos focos de tensiio semeados pelo im
desesperado para defenJ erem a sua «ordem» perialismo em diferentes pontos do globo, R 
desordeira e promov(: -1<1 s. entidade sagraua. Paz por q ue ~_nseiam todos os povos do ll1undo. 
Com este objectivo, agitam invariavelrnente 0 No concerto da «(orden1» de trd<;:ao nacinal 
vetusto espan talho do cO!1lunismo. Marcelo que avassala a Ilossa Patria e ultrajando 0 

Caetano afirma desde 0 primeiro uia que a« or- ))0'10 portuglles, 0 ex - nazi Kiesinger, recebi
cl em » Dtlblica sera enexoravelmente manti- d o no nosso Pais com todas as honras pela ca
da » . F~zendo repercutir a mesma amea <;: ,l, 0 marilha govern ante, veio falar de uma« ordem 
seu rninistro do Interior, Gon<;alve3 H.apazote, cle paz e liberdade» em Portugal. Como se a 
proclam a enfatica e desavergonhaclamcn te que [:;';5:; alema de Beja e a sinistra al ianya en tre 
a « ordem» e a «lei l> exprimem a « mais clara () militarisil10 alemao e 0 fascismo portu gue', 
vontade da N a<;:ao " enqu anto as fQr\,as repres - nao cOllstituissem neste momento uma terrivej 
sivas, e nomeadamente a Pide, so b a .s ua a\ «:1- . amea<;:a para a E:oberaf'ia e indepeEdi'nC'ia de 
da, procm'am sufocar diariamente todas as m a- nosso Pais, par a a conquista da liberdade pelo 
n ifesta<;:6 es da verdadeira von tade do povo por- n05SO povo, para a Paz mundiaI. 

A Demagogia «liberalizante» pretende salvaguardar 

a «Ordem» exisrenle 
o apareci rn ento, no seio d o fascismo, duma 

pequena fac<;ao «liberalizante» eneabe<;:ada 
por Marcelo Caetano resulta fundamen tal men
te do inc remento da luta popular, da classe 
opera ria em p articu lar. Mas, corn 0 ditador Sa
lazar on com 0 pseudo -liberal Caetano, u m go·· 
verno fascis t a e e sera sempre 0 gov eri1o de nm 
punhado de exploradores e op ressores do nos 
so povo: os eapitalistas a ssociados ao impe ria
lisl1lo estra ngeiro e os g l'a ndes s enhores eta 
terra Jigados ao c apit>'.l tinaneeiro. 

Contra rio aos interesses ger ais d-o povo e 
da nat;ao, m inado por numerosas diss idencias 
inte rnas, assediado por multiplos ataques ge 
rauos pelo deseontentamento popu lar, 0 fas
cisIl10 salazari5ta pa de subsis tir com aparen
te coesao gr"'c;as a um monstruoso aparelho 
repressivo e ao apoio da pior reacc;ao intern a
cion ai, guiado por um chefe incontestado dll 
grande burguesia mOi}opoli.sta. Porern, tal co
mo 0 P ar tido Comun ista Por tugues tinha acen 
tuado e m diferentes ocasi6es , a per da de um 
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IO o MILITA NTE 

d os p Hare s d o fa s cis mo - 0 dit ador Salazar 
n ao sign ifica ria a u tomaticamen te 0 desmo ro
namcnto do r egim e e mbora 0 pudesse enfra
quecer. Pa r a comba te r esta eventualida dc, os 
«' dissidentes . d o regi me, que onlern com Sa
lazar nao co n seguirarn fazer p revalecer a sua 
tactica d ita liber a lizante, ho.ie no pode r recor
rem a eia co m revigo r ada obstin at; ao, na es 
peraflt;a de sa lvarem a regime e de ~e salva
rem com ele. 

Na tentativa de impedir 0 desenvolvimento 
da lu ta popular, 0 governo de l\Iarcelo Caetano 
apressa- s e a fazer ligeiras conces soes , como 
a p ertensa nao - homologat;ao das direc(;6es 
sindicai ~ e os nl iseraveis aUln entos clo$ ferro · 
v i{lrios , que nao diio satisfat;ao as reivindica
<;oe5 ha muito ap resentadas. Mas acima de tu 
clo, e um nunca acabar de promessas espalha
£atos2.s, como a baixa do custo de vida e a re
forma do ensino, q ue 0 governo sabe de ante
mao q u e e inc3paz'de curnprir . A este respei
to 0 C'ornunicado da Comissao Politic a do C . C. 
«:;>em Salaza r, 0 salazarisrno continlla »afirrna : 
• E ne ces saria u rna extrem a vigila!lci~ para 
nao confund ir a satisfacao de reivindicacoes 
(que res u lt a, nao das .hoas inteJ1(;oes de M. 
Caetano, mas da luta do povo portugues e das 
pr6pri as diiiculdades do regim e) com marlO 
bras dilat6rias, puras arrnadilhas, medidas 
que, parecendo .aparentemente dar satisfac;ao 
a reivindicac;5es, procuran1 U m can1ioho denla
g6gico dOe a r eCLlsar e, parecendo signifiear 0 
abandono do fascismo visam de facto refor, 
t;a: lo» . 

E sabido que, pela sua pr6pria natureza £as
cista, 0 gove rno de Marcelo CaetaIFJ, sem que 
a isso seja obrigo,do pela Iu ta , nao ire! alem de 
um minimo de ('oncessoes que nao prejudi
quem os intc r cs:;;es da grande b urguesia ea 
pitalista. l~. vuga promessa de «tolen1ncia » 

fei to pcln sucessor de Salazar no seu primeiro 
discurs0, garall!indo a implacEtvc l persigui,;Eio 
do s COITlunistas, nao poderia d e ixc.r lugar a 
grandes esperan<;as de uma a ltera<;:lo de po
Jitica que deixasse campo livre para a actu a
c;ao das fort;as verdadeiramente clemoc r~lticas 
c patri6tica. E os factas v ieram deprcssa de
siludir l1lUil OS daqueles que estavam pre st e s 
R contentar - se C(Jlll Ulna c aricatura de« liber· 
dade >. A censura nao s{) nio ioi banida corn 0 
tem sido tomadas e se prepaJ"ain medida<; de 
fl.l11clo para centralhar ainda mais a inforEla
t;ao e a imprensa. A cell sura proib iu a pu bli
cacao das eartas dos democnltas de va rios 
pontos do Pais, dirigiclas ao P residente d o 
Conselho e da Eepllbliea, r cclarnando snc('s
s iva e i Gsistente!ner~t e as Hhel'ct:des funda
Inen tais e a .. -\rnnisrin, 0 djr~ito de intervir 11-
vrenlcnte no reCf'IlSeHll1cn:o, a:.; ~iu1 (' 0111 0 lEll 
fojnin1o dr~ ;:arantias l";a ba:-:Jih3. t:cl(~ilora i '>. 

1 ' ;.; -

e te! egram as sa co m e mor:i<;oes do 3T 
de Jalieiro pelos clcmocratas em vitrias cida
des do Pa ls, a carta dos ferroviflri os ao mi
ni~tro das Corppr[l(;6es, dcsulascaraD9.0 a de
m agog/a h.seista t: redamando , que fossem 
atcndiJ:ls as suas prementes r eivindica<;6e s , 
ta l como foi igualm ente i mpedida a pubJica
(;ao do docu mento daque la s A550 cia<;oes« Po
!icia na Cniversidade-A Verdade sabre os 
acontecimentos no Instituto Superior Tecni
co x' . Da nleSI11a forola, as jlJstas reclaillat;Oes 
dos fami)iares e dos advo;.;ados dos pres os po
liticos, t~m sido sistematica mente proibidas 
em qualq uer argao de infon:nu<;ao . 
f\Q servi<;o da «orJem» e v iolando os direi.tos 
e liberdades fundamentais dos cidac!aos, os 
t ribunais p lemirios continuum em pieno fun
('ioJ1am~ntc:" as «rnedidas de segu r ar:t;a» nao 
foram aool!uas e as mas morras fa5Clsta con
t inua m a privar do sol da libc rdade os melho
res filhos e filhas do p ovo po r tugues . As m3. 
nifesta<;:oes p opuJares con tinl1am a se r seve
ramenie reprirnidas, tal com o nas c omernora'
\6es do 5 de Ou tnbro em L isboa, e muis rc
centemente, 21p6 s 0 £\1 nerai do Dr. Antonio Ser
gio quando os gritos de ., i\tnnistia », «Elei\oes 
Livres »,« D c mocracia l>. i \..ba i xo as guerras co
loniais., ultrapass anc! o os estreitos limites cia 
«tolerancia» propaJada por Marcelo Cae tano 
se fizeram ouvir alldaciosamente nas r l1as ail 
cidade. Centenas de estudantcs sao da rne~m ~l 
forma igualmente rep r imiC!os quando protes
tam cont r a 0 assassinato do seu colega Daniel 
Teixeira pdo banda de facinoras da Pide. T al 
corno sc S alazar se encClntrassc ai nda na cadei~ 
ra dit atorial de S . 13ento, as forc;as repres~i
vas, ern grandcil exibi<;5cs de f01"(;a , su bmete m 
vast:1S regi5es do Pais a Uilla es treita vigiJa '1' 
cia c a um clima de int i mida<;ao . A Pide prcn
de, espanca e amea<;a os ferrovia rio s ern lU LU , 
assalta as instahu;6es do Instituto Superior 
~recnico e perseglle os dirigentes estudantis, 
e, clesafi ando a pr<5pria degalidade. fascist a, 
prencie n1t~is de urna centeIl8. de democra tas 
que discutem as problemas do recenseamento 
em Braga, mas e ob rigacla h ii be rta " los pou
co depois. E a COfoar Uina longa serie de Hta
Clues dirif'-idos contra as forcas democniticHS e a luta do ]Jovo portugues', 0 goverl1O dt" 
Marcelo Caetano condecora 0 major S il va Pais 
chcfe -- 111 or cia Pide, consagrando ostensiva~ 
l"l1ente est a in st itui\ao de violeo.cia e terror no 
!lOSSO Pais . 

A delnagogia (, liberalizante). rnal se esbu
cou ainda - afirn1u 0 deCUfnento da Con11ssao 
l:"olitiea, «S~o de esperar nos pr6xilTIOS mests 
novas iniciativas e talvC'z inesn10 al~;un-Ll.:~ «es
peC'tncula res # . Cuntra ()~ perig{)5 Je eXjiecta'
'Liv8. que tais !"'nanobras PGss[~rn ~\carretar para 
o :n O\'in1Cn to 0 pera rio, cs C()n1 11 lli:;tas devenl 
ps,...l;~! ·~(" ?t os trabalhadores lev-ando - os a u ti· 

~ "..: i " 
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[uta un id a tem aberto no e d ifido fasci sta . He
('orrenclo ~lS mais divers ItS form as de luta , des
(;C. a feclan1Clcao e 0 aba ixo·as~inado na elll. 

presa, nte ~1. S ~o!1ce ,ntra~6es nos S indicatos e 
f·S paralisa <; ?;e;.;, rnanifestaC;6es e greve, os t ra 
Laliladol'es cleveriio exigir que todas as pro
rnessas sejHln cU111pridas e seja dada int eira 
sati s fa<;ao as suns justas reivindiccu;oe:s , e rc 
damar os direitos ,sindicais e de g r eve po r 
que bi mu ito vt: m lutanda. 

['Yos restantes sector.es an ti - fascistas ~ p a rti
cularmente a estudan.til, os militantes comu
nis12>.5 devem conduzir igu al1nen te UITI CO lTI 

ba1e tenaz con tra a polHica dernag()gic~ do go 
verno . alertando contra as manobr~s dilat 0 r i 
;'" do goverao. Gn<;as a combatividade de que 
te rn dado provas na lut a pelos seus direit as 
;, s sociativos , os e:o;tudantes j a conseguinllr, es-

Para as classes exploradoras e para os seus 
regi m es oprc5sores, revoluc;ao e sinonimo de 
«cao s ». Pa ra a classe openiria e para a s m as 
sas po pula res, a revoluc;ao e 0 eome(;o de uma 
rwva ordem cujos principios e stao insc ri tosDo 
Pl'ograma do Partido Com un ista eujo5 idea is 
r~:; p ondelll "S saar; mais prcfundas aspirar;:oe s. 
;',. exist('ne ia de um P r ograma a cllmpdr; a n e
ces"idade de um devado !live! de organizacao 
cia c lcu;se 0 peniria e das 111 assas popularcs,' de 
U Hl alto espirito de disciplina e de resp (; I~sabi 
lid.ada dos eOI11 unis tas p ara p Ol' termo a tirania 
f,p.scista C flO atras? e Ini.se I:i ~\ ~o povo portu~u(-"s 
clesmascaranl tonas a s C81UlllaS que os gover
nantes fascistas ,e as clas;:i c s exploradoras pro 
curam l an;; ar sobre 0 Partido do ]Jl'olctariado e 
das rnassas exploradas. 

I"J 0 momento p r esentc, os 8 ponto£ d oProgra
r~a do P artido Comunista P ortugues , reafinT1a
do" na r e uniiio de Setembro do ~eU Comi to:: Cen
t rill; nomeadamente n o cOlJ1uuicado« 0 Partido 
COD.1unis ta Porttlgue5 e 0 l\1omento polfdco ALC

tual $. na. Pi'oclamaeiio do P a r tido Comunista 
P01'u.-{gn es'.'). e poste{·iortnente no docntncnto 
cia Comissao Politic;l-f.Terceil'o mes do gover
no de I\'la rcelo C,aetano - S elTI S al azar, 0 Sala
zaris m o continua - S6 a Luta por :i. fim ao fas 
cisrno 1" apontaln a canlinho par a Ulna orden1 
({ue r esponde aos interc sses gerais d o ]Jov o 
jJartugues. S6 eIa poderil erial' as eoudir;:ues ill 
cii5peIlsaveis para 0 d escnvolvirl1c nto econo
mico do Pais pe]o ·ap r ovdtamen to de todas ,,5 
enGl'gias criadoras do puvo t r abalh a d or c de 
todos os recurs os nacionais, libertos da explo
n<;iio monopolista e do dornil1io imperialista 
em Portugal. So ela ]Jodera pO l' tenno as cri
rn inosas gnerratl coloniais e reconhecer 0 di
reito a liberd ade e indcpendencia dos pavos 
co lollizados . Soda padera permitir a e1eva<;ao 
continua do bem - estar material e cultllral do 

corra;;ar a .comi min istrativa cia Assn
ciacao cia Facu ldade de Cieneias de Lisboa. 
l'rdssegnindo e intensificaJ1c1o a liua ac<;ao uni
cia, poderao .caflsegnir ignal viloria na Asso
ciar;:iio Academica cia Universidade de Coim
bra e for\~ar 0 governo a a tender as SU~S rei
Yilldica<;oes de canlcter pedagogica, social e 
cul tural , clando irnportantes pass os para ul11a 
verdadeira reforma do ensino. 

A de rna gogia «liberalizante:l-, que prefende 
salvagual'clar a « ordem» existente , cleve s er, 
pois, pronta e audaciosamen te combatida em 
todo s os sectores anti - fascistas, quer des rnas
caran do a c£!.nlarilha governante q n e r for\~ ~tndo
-[\ a novas e mais importantes concessoes, 
dev ei1do a classe ope raria e todo s os traba
Ihadores ocupar as primeiras filas nesta be.
talha. 

{J ODO porta illeS, {lu !n olnbiente d e !JOS ejfl8ti93 soc;a!. 
earte constltlltio,o da llIta Delo socialismo, que a ~ 

caburri pa r a sem,,! e com a e.-rplo r[u,;ao do homem {Je 
l o /z om em .. a revo!ll,;(fo delTlOcn:it ica e nflcional que 0 
P ar tido CO!?iunis la Portuglles preconiza iltferessa 
todo 0 IJO DO portU!flleS, mas p articalarJ71elltea clas 
se overclrt'a. < Os pf"oietririos 80 tel1Z a verder as pro 
prias alkenlas . «alirmooQ 0 ,11ani!esto do Partido 
COlJlllflista . (E"'les' te lTl lUll l11undo a gonlzar por meia 
do rielllocrafismo " ,Clcrescentaoa Len tll e. 

Pi'inc/pal /Jrodu to ra daB bellS materiai.-, e princi , 
pal vit ima cia cx.olo ro<;tio capitalista , a c/asse ope· 
rc'iri a l~. tam belll -a principal advers' dria das classes 
c.rD lo/,l1doras e da sua < Ordenl ) fascista (711e neste 
!f1 omenfo se /J .'·OCilra dis / arpor sob ama CODa « libe 
raUzante ~. Tefllf}erada no (0.2'0 de tuna lOllKa e in
con savel lu ta , orientada .Delos prineipios do Illarxis
mo · i eflinismo , a cia sse o).Jercir ia f}()rtll lfll e~sa, em. a· 
I i Oil-r;o COlll 0 cc:mpesilloto e ogruoando a Slla volta 
([8/orra s uerdodeir{unente dem() crdti,-~a e anti ·/'as 
cis las, UCl1.0Q {tina {JOSir,:110 de oangllarda flO. luta p ela 
Uberdadc Do/iNca e pelo lim (fa ( ord em» lascista. 
irn.o li citorll en/e contida no l u ta r e ivilldica t lvQ da 
c/asse o{Jerdri a e de todos os tr(lDathadores, a exi · 
/[/!!1cia das li lJerda Jes tUllliamenta i s tem tOl1laaO 
clara {!.r:pressQo no. luta Delos direitos s i futicats e 
d e greve ~ tlela (!{Julistia e con t ra as ~ m edidas de 8 e~ 
,£(llr(IfU;a . , lla [uto con tra a censura e VEla lib£i'da ~ 
de de ex[)ressri{), fl a l u ta oeLo rlire/to d e {' canido e 
d .J asyociu:; rjo . 0 tn o villu;.'nto (Jll ti -/ascista {J o rtugllCS 
tem crescido e continuu a c/esellvolver .. s<;! eln torno 
d es tas eXlgenc i a.:o' func/amentais 

Pa ra. des em fJ ctlhar 0 [JoDe! que Ille cube fUl actna! 
l ase do tu tn d as ful"r;:GS rlerllocraticas, a r;las'se ooe~ 
I'(jl'io d2fJ-P dar u ma. reoficl} f) r onta (' en el:/{ica as Illa
no/},"as de (novo est i/o:. /a sci.'-. to, d esenvo! ve n do e 
i:ltensijicando Q sao (i('r '7o reiu i n (./ica tivr.!. e i f!Dando 
Sim !l[tdneo;nettte a cabo uma acr;ao (i n n e e decidida 
contra (l reo r es . .,fio, jUlio riire i[o (Ie r eu n i "/o, ,Ie 08 .... '0 -
c l a9a ) e de ()n?aniE a~60 , cria/1-(/o para i380 us lornz{Js 
d e 'j rga nlzo;,'(io m a is a deq!! adas vora co da caso CO il· 
c "o!to . 

A destJ'lli{~.10 reo o /a cio ndrio d .l C ordem_ ) p'xfstell te 
e a co-n{juista da Li /)erd ade .ool itiCil: r-es o ' )nrfend,''j 
aos i'nteresses vitals rIo {)()()O /Jor-fugae ;; , exi;.re que 
sejam (/euios 110VO,.;'i e iml)ortante ;; [){{ SSOS fJiJJ'Q 0 lor ~ 
tol ecimcntn da llTlidade de t odas a· .. f orr;:as verdadei · 
ramente llll.ti· /osch.:tas e oatriatleas. A e8te res· 
f)!7 ito, 0 d OCllmellto d a Comiss[{o Polit ica do C C . 
Grin,,:? : « A Ull fd c/ de ndo e uma qllestao a ser 
decirlida entre dirigelltes, A unidade, podem de 
c i d i·/a (!5 propri{IS ma5sas papa/ares pe/a sua 
iniciativa e aer-do . As massas lido devem esperw'_ 
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o MrLr'I'AN 'l't 

llcordos • por cima •. Devem elas proprias 
u nir - se, c riar os seus organismos de direc<;ii o; 
J efi nir obj ectiv~s e lan((ar - se na lutu ». I{om
p end o a ba rre ira da «legalidade:> fa s cista flU 

presente cam panha « eleitoral I>, a classe ope
r ilria e as m assas pOj)ulares poderao alcan <;a r 
irnportantes sllcessos no fortalecim ento d a 
unidade, na lu ta p ela conq uista das liberda
des fundamentais. 

As ac((oes combmivas da clas se operaria, de 
de wdos os trabalhadores m an uais e intelec
tuais, da juventude trabalhadora e estudantii ; 
dos militares, das l11ulheres, em d efesa dos 

SD cificos, peJos objectiv(;s 
c~i; ci'etos e im e . tos definidos nos 7 pontos 
do docum e nto da C:ornissik Politica atnis re
ferido ; vibrando n ovos golpes e abrindo novas 
brechas no aparelho hl[;cista, e spalham as se
m en tes de uma nova ordem social e politica 
que s o 0 povo portugues, pela sua luta, podera 
instau rar no nosso Pais, na su a marcha irresis 
tivel p ara 0 progresso, a paz e 0 socialismo. 

Unir- se eada vez mais estreitamente a clas
se operaria e as massas populares, auscu]tit 
l?s e orie nta -las nestas.ac<;5es, e ta refa tirgen 
te e fundamental dos l1lilitantes comani stas. 

CONTRA A REPRESSAO E PELA AMN~STIA 
,§i. politiea repressi va do govern~ de Marcelo 
H Caetano vai . se definindo. 

o seu p rimeiro discu rso; por mnito que pe
se aos opos icio n i sta~ que Sf! querem iludi r ou 
que rem il gdi r os outros, n ao deixou m argem 
para dLlvida s e pOl' isso 0 CC do PCP, ao de 
finir a jJosi\ao do Partido pe r ante 0 momento 
po litico actual, p reconizou «sc r tarefa de todos 
os dernocratas desmascara r 0 car{lcte r an ti
-popu lar, anti - democr;Uico, nnti- nacional da 
camarilha govc rn ante e a sua obstin a<;ao em 
p rossegnir a poli tica de repress ao e guerra 
colonial:>. 

A «manutensao d a ordem. a < de fes a da au
toridade» a« estabilidade cia r ectaguania », tuis 
sao os argumentos de que Ma rcelo Caetano e 
a sua gente se tem servido para just ificar a n e-" 
ga((ao das liberdades por q ue anseia a N <1((30 
inteira e que milhares e mil hares <,I.e POrtll
gueses iem r e.clamado d esde de que §e consti
tuiu 0 novo gciverno: 

A 

o anti - comunismo militante, vociferan te, e, 
no' entanto, 0 a rgll men to maior 'para ajustifica .. 
((a O do prossiguim ento da repress ao p olit ic;a . 

o !lOSSO Partido' e 0 mais directamente vi
sado pela campanha, mas 0 anti -coill unismo 
nUIl ca foi argumento que justific3sse apenas a 
rcpressao aos cOl11unistas, dele se t(,m s e rvi llo 
os fascistas e reac ioea rios de toclas as latitu
des para justificar a supressao das Iiberdades, 
o encarceraniento e aniquilamcl1to fisil'O de a· 
dver~8rios politico", os mostruosos aparelhos 
policiais livres de exercere m ,cda a casta de 
violencias sobre os cidadaos . 

A con clecora((ao do director da Pide pOI' io 
terfereHcia do novo governo,' 0 elogio dessa 0-

diacla c orpora~ao [efto pel o ministro do Inte
rior qu;mdc rni'lhares de vozcs reciamam a sua 
dissolu c;ao, sao factos significa tivos do rapel 
que .Marcf' 10 Caetano rcserva na sua politica ao 
a parelho policial que foi desde sem pre 11m clos 
principais sustenta culos da tirauia saiazarista. 

continua 
Nos anifOS da Pide os prefOos sao, como antes, nos), e Jose Carlos ( preSQ hi;. 5 anos) Fernan

cruelmente torturado~, assir.n. aeo nteccu r e- da T omas (presll ha 8 anos ) apesar de doentes 
eontinu am sujcitos as scycras condi((OeS do 

eenternente com 0 destacado militante comu- regime pris ional fascista, carecidos de traLt-
nis ta Fran cisco Canais, Eocha e os camaradas mento adequa do. 
1,{osalina L abareda , Jose Lobato P ulquerio, Os plenarios de Lisboa e Porto, continuam 
(J rsu la M,achac;lo e Ma ria da Concei((ao Matos. a aplicar pesada s pen as e, acresciclas como an
A morte as m aos da Pide do es tudante catu- tes, com as celeradas « medidas cie s eguran((a ». 

lieo Daniel Teireira e a prova ins nfism{lvel e Como ante§, tarnbem, a par das medidas ue 
recente da s torln ras, dos maus tratos , do des- . n~ agogicas anunciadas, 0 govc rno a t ropela asua 
preso para com a vida dos preso~, praticas de propria legalidacle siHdical, 0 que a conteceu 
que Marcelo Caetqno eo seu governo sao, nao reccntemente no Sindicato dos Texteis do Por· 
arenas Cllm plices, mas responsaveis c a t al to, onde a s clei(;6es fo r am sus pem;as ))o rq uc 
ponto que recusaram 0 inquerito que milha res a lll1ica !ista legalm ente apresent a da era da con
de portugueses r e clamaram frente ao minis te - fianl; ll da classe, logo da desconfian(;a do go
rio do Interior e ,. atraves d e representa((oes. verno . 

Ontrospresoscorre,mpcrigonascad cias fas- ' Como antes, tambem, a s actividades cultn 
ei stas . 0 camarada llidio Esteves foi vitimade rais continl1am a ser abjecto q,a senna ociienta 
:1I11 [Ht S:\cto casligo e amear;",do de m ais violen- . dos fasci s ta s 0 que foi dem ostrado pelo Suo 
til'> rcprc')ttiias. Os cam araci as Pi res jorge (pre- nremo Tri bunal Administrativo confi rmando 
:,n hit 7 anos), AfQlISO Gregorio preSQ (Ila 9 a- a dissoluyao da S ociedade do:, Escriiores. 
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Como antes , ainda, 0 movimento associativo clantis, como 0 do strial do Porto, levanda 
dos cstudlwtcs contillua a st'r alve das ?me~·u;as a sua« jlolitica de contlnuidade » nestc te r reno 
{:' eta ac(;ao repressiva do gove rno, que se n11m ,lte ~l sllspensao das activldades da Associa(;ao 
r <l EO au nou tro foi for~,ado a cede r pel a luta, con- dos Estuciantes do Instituto Su perior TecnicQ 
(irma aimpedir, pOl' processos abjectos, of un - de Lisboa ao encerramento do Instituto e asua 
ciona mento de organismos associativos estu- ocupa<;ao pelas fOT<,as rcpressivas. . 

Poderosas accHes 
Cm1tra a I'api'essao e pela amnistia 

,S e a r epressao continua, como se viu, a dis
pos i (; a o d", enfren fa -la , de faze -la reeu ar, re
f Of<;OU - se e alargou- se a novos secto res. 

N as iilllmeras HlOvimenta<;oes rep,!izadas a 
partir de entao, a situa<;ao clos presos e dos 
ex iIaclos politicos, a rec1amayao da amnistia 
oc upam urn Ingar central. 

- Gm governo que clecrete pma amnistia 
geral de ear{lcte r politico, reclamaram ao Pre- ' 
sidente da Rep~lblica, ai.nda em Setem bro, 
m ais d e 100 cidad aos resiclentes no Po rio, se 
f~uidos depols de m~litos Qutros. 

- Diplomas que « "bri\ffi as portas do car
cere e do regresso aD Pals a qli antos se viram 
on yeCm perseguidos por motivos politicos., 
c!e cl aravam esperar go demoeratas de A '[eiro, 
em representayao ao Presidenle do Con selho. 

- <: l~ m clima de convivenci a » « nao pode 
c stabeleeer - se quando tantos por tuguescs ja -
7em nas cacleias politicas, quando ta ntos exi
Jados sc encontram impossibilitaclos de regres 
s ar a Portugal» proclamaram 126 de mocn.tas 
reunidos em Braga pelo 5 cle Outubro, reiv in
dican do cOl1seq uentemente, <uma arnnistia 1'0-
Utica de caracter ge ral e 0 regl-e s so de toclos 
os exilados_. 

mente a grande manifesta<;iio de jovens e es
tudantes de Lisbon contra a morte cle Daniel 
Teixeira bem como muitas aCyoes vigorosas 
dos estudante contra 0 que chamam a « so
ciedade repressiva ». 

A campanha pela amnistia prossegue ede
senvolve - se. Um apelo nacional reclamando - Ii 

imediatamente ja contem milhares clc assinu
turas. 

Mas ja antes do afastarnento cle Salazar a lu
ta contra a repressao tinha passado por mo
mento§ altos; a concentra<;ao cle cerca de 400 

mulherer. de Matosinhos frente a sede da Pide 
no Porto rec!amanclo a liberta<;ao dos pescado
res c dos mestres presos, os protestos clos e s
tuclantc5 clo Institu to Industrial do Porto con
tra a prisao do seu dirigente Horacio Guima
raes; as m ultiplas ac<;oeG de protesto levacias 
a cabo no 'des trito de Braga e noutros centros 
do Norte contra as pris(Jcs dos democratas mi
l111ot05 Drs . Humberto Soeiro, Lino Lima, San
tos Si rnoe s e ]{ibeiro da Silva; a manifesta c; ao 
de clespedida ao Dr. M<irio Soares aquando dil 
sua deportayao, a gra nde 111aSSa de as s inaturas 
recolh id as e a Assembleia Ger"l da Ordern dos 
Advogados para reclamar 0 seu regresso ; as 
quetes de solidarledacle e outra$ ac(;oeg de a_ 
poio aos estndalltes pre,::;os realizadas aberta-

- Milhares de pessoas reunidas no cemite- U . I b mente na 'nlversidade cle ~is oa, -- eis alg uns 
r io do Alto de S. J oii.o em rom agel11 aos t ll - clos mais salientes . 
mulos closher6is cia Repub lica gritaram a exi- il.1·· 

I Ultas destas ultimas ac<;o es saldaram - se -gencia cle. Amllistia para as pres os politicos! ~ . _. f P par vlt6nas l rnediatas, on;aral11 a ide a l a r -
- 1.500 dcmocratas do Norte do Pais, em gar as suas vitimas, em periodos mais ou me

r epresenta<;.ao ao Presidente clo Conselho co- nos curios, constrangeram - na a uma condu ta 
lo cam «a liberta<;ao imediata de todos os pre- mais prodente para com as presos, ao mesmo 
sos politicos» e «0 regresso dos cleportaclos te mpo que contribuiram para rcfor<;ar a moral 
e exilados» a frente de uma serie de «concli- e a coragern cleste s lHtimos. 
<;oes indis pensaveis para congrega r todos 05 Para alem clos resultaclos imediatos con se-
portugueses » . guidos, a luta contra a repressao, condiciona, 

A estas ac<;oes junta-se a representa<;ao de facto, a aClividade r e pressiva geral do fas
c1 as fal11ilias dos presos ao Presidente do Con- cis mo. Este sem p erder a natureza violent", 
selho, com 473 assilla turas, 0 pedido de in - uma cl a s .~u as caracteristieas, p ocle s e r e ja le "l 
querito a m0rte do es tudante Daniel Teixeira s ido for-;ado a sus pender golpes prepa raGos 
feito por 56 personaliclades de Lisboa, inc1uin- contra 0 movimento popular e demo cni tieo pe
uo alguns paclres, 0 mesmo pedido feito pelas rant e 0 perigo de ver levantadas fOf<; as ainda 
Associa<;oes d os Estudantes cle Lisboa e final- rnais pocler osas do que as que quer a bater. 

Urge i~lh~i~sifical~ a ~uta 
As lutas reccntemente travaclas mostram volvirnento de 11m poderoso movimento (on

que sao grandes as possibilidades de des en- tra a repressao, Pertence aos comunistas a no-
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o MILIT ANTE 

bre tarefa de IJerem a forca motora d(;ste mo
vimento: esclarccendo os ~eu5 obiectivos, 5U

gerindo-lhe as formas de luta ad~quadas, di
namizando-o com 0 seu entusiasmo. 

o CC apontou, no documento «0 Partido 
Comunista Portllgues e a momento politico 
flctur,l • as grandes objectivos imediatos 11« 1'u
ta contra a repres s~o: 

Liberttt<;ao imediata do~ pr-~ !~~os politicos 
an1J1!stia 
term a dus tortur2.S e dos maus tratos 
o.boliyao das medidas de seguranyi'l 
di ssoluyao da Pide 

Mas a luta par estes objectivos fundamen 
tais e gerais £ao anula antes pressup6e a ne 
cessidade da lutu par outros objectivo:5 con-
cretos: -

proteslo contra lodos as aetas repressi-
vos do govern 0 ; . 

movinle~.ntos de solidariedade e apcio 
aos tra,balhad.qres, jovens e demOcfatas 
que a P ide ve!lIla a preder; 
ac\,.oes concr et::15 pela libertat;ao dos pre:
sos politicos atingidos pOI' docDyas gra
ve§ ~ CclSOS de i\foilSO Cireg6rio l\lda 1\; 0 -

gueira, Jose Carlos, Olivia Sobral pur 
exelnplo-ou que pela sua idade, longo§ 

ida em mass a 2.0S julgamentos; 

A luta contra a repressao tem urn can1cter 
hilmanitario, 1lISua base salta par ciIna das bar
reiras icico16gicas, assenta na consciencia das 
pessoas bem fOfniadas que nao podem deixaf 
de condenar corn re plllsa a!i per~iguic.;6es, as 
tortu ras f os longos encarceramentos de que saq 
v ftinlas hOlnens e rnulheres qu~; sacrificandq 
a propria libcrdade, procurarrl 0 bern estar e a 
liberdade do povo em gerai. " 

As formas de luta clevem, pais, respeitar 0 

~ar3.cter da prop11ia.1?ta: ~eve.ln se~ (t?~rta~ · e 
uepuradas d e conslCLerac;pes IdeqJ.oglcas, nc::o 
vern perrni tir sair dOB cic.loS dos militantes anti
-fas cistas, ir ate ~tS Inai.s +argas nlassas --- as fa 
bric::.s, as escolas, aos escri t6 rios, de porta C111 

porta. 
A c x pe ri(nci ;;l nlos trn, que, os organisnl0s 

d e ,cl as5e~ Sindic2t.tos, ()rdens, .A .. ssocia<;oes 
de J~studantes -- pode~p desell1penhar unl pa
pel 111uito im pQTtnn te na lu ta .contra a J'c
pressao. 

A amnistia que 0 POVQ reciema 
Lan<;ando a ben<;ao sobre a Picle e 0 seu 

Director, afirlnanclo que 0 «ten18. do.9 presos 
politicos e pura explora(;. ao cornnnista ou cri
pto - c:oH1l1nista », 0 governo prepal."a-se para 
deixar tudo corn o. esta quanta a situayao e fu
turo dos preSOS politicos . 

lsto nao pode surpreenclel" q uenl. nao per
deu de vista a natl~.reza d.e classc e a doutri
pa politLca do novo govcfno e do SeU che fe ~ 
rnas isto tanl bern .!lin pode obscnrecer a 
nerspecti'";a de Ihe arrallcar pela luta nIna 
:ul1nis tia geN~l polHica. 

A luta. pela all1nistia esta-se tOfn ando 0 eixo 

dc, luta contra a repressao: urge alargil.-la q 
m?is possivel e estar vigilante para que £10 1110 -

virnento em cnrsa 0 governo n~o' res poncla 
con1 urn aborto de a rnnistia «a Salazar ~\, que 
n8.0 de a liberd.ad~ p. nenh.p.l.D prezo! I\. an1nisti;;~ 
que 0 pO'"{O reclalna stg.nifica : 

Libertay3.0 de tocio s or; prcsos e detidos 
politicos 

o rcgresso a patriH dos exilados politicos 

a reintegra¢ab nas suas func;6es dos que 
fOrl\111 afastades par l11utiv()s politicos. 

Uma pergunta aos orgcHllsmos do Parliclo: 

TOGOS sabc!TIos, as diHceis condi(;.oes em que 
S 0 Partido trabalha renectem-sc fla nossa 

i.m p rensa, em especial no «A vante! ~ que ca
da :cz Inen~s pode rre!ende~r s~r un:. 6rg~o 
de lJ1forlna~ao actuahzaUH, t al corno nao pode 
tra<;,ar a orientayao en1 detalhe para cada s;:> 
cto)" ou cada luta. Nao abordanclo ja outrt.s de
ficienciaf~ da nossa iill prcns3, est as EO por ~ii 
levanl certos canlarac1as 8. def)interessar-se 
da leHura do • Avante!" ans porque nao en
cOlltram nele a re8posta i.mediata aos proble-

111 28 cia sua 2.0na on as iJ:~for!nM.c5es cia sua 
clasze e enlpresfl , ontros, en1 n1e~10r nflIT1CrO 
e de sectores lTIcd.s restritos (eviclentt:mente 
nao oper{lrios ) per subestimac;ao e uma .certa 
'"' u to - suficiencia em rela<;ao tl n ossa im prens~. 

l-.Jurn 111un.Jo eiTI que a informat;ao corre 
mais veloz que 0 sorn e 24 horas des·actua.li
zam U1112.l noticiu, e claro que a imprcnsa clan
destiIla do n0550 Pa rtido condie ion ada a sua 
saida (agora mensal) e ao sen espa<;o restr~
to, nunca pode ter a pretensao de abordar to-
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da a diversidade de problemas nacionais e 
n1u ~_ to l1leno.$ dos intcrnacionais . 
. .l-~ noss a hnp rensa es for~a-s e per r espo!1der 
COIn a, .I-}1·on ~ id~io possivel uo s acontechnen"to5 
fund.arnentais cia vida nacional colocando as 
correspondentes c egsenciais tarefas cit:? Part~-
9-0 de acorio COil! a.. sua linha politic,a! No pn.
n1 c iro phtI!o dos esfol"::;.os d a llossa Impl'enSa 
esta 0 enqnadramento poli tico e de classe ts 
tutas e pt9b lernas, ~la clas§e opera r ia e das ll1as 
S?S trabalhadoras. 

B .c:vidente que a HC~'ao de esclarecirnento 
c ,rnobiUza<;ao do « l\.van tc!:!> e graIltie n1 ent e 
clim inuida pelas dificuldades da chegada a re 
~a,c<;ao de noticias, i nforrn2.<;5es , 5ugestoes e 
criticas dos can1aracias , pelos Cttrasos eta sua 
~8. ida, pela distribuic;ao bastante rctard~da nag 
~ondi\,5e s presentes, !.l2sin1 c:omo peio peq ue
no 111tITlerO de p-flginas. 

'Tentar r eduzir ao n".l{txicri_o todos e~tes in 
cOTlvinientes e cncontra r nO'lES solur;6es, senl 
afectc\f as ilecessidades de d efesa do Partido, 
e u n} dever prenlente, n:io SiS cia direcc;ao, rnas 
de todos os ll1ilitantes ~~ conl prodenci a, In as 
com au dilcia c espfrito criador q u e r e movam 
algumas dificuldades poss1veis de v eneer. 

Dentro do condiciofl aiismo presente 0 1')5 -

pee to meilOS a fectado da act;iio dl! noss:; im 
prensa e 0 seu pa pel orlerdador ( se bem q ne 
a seja iguulmente) . 

E para estc. aspecto que qu er enl0s, por ago
ra~ cnama r a aten{;.ao de toclOS os militantes, 
de todos os organiSl1.10S do P a r tido, do s nlais 
r esponsavei3 aos de basco .!\. eles dirigi rnos 3. 

p e rgunta: 
~ Como uHiizl.llYl a impreflS8 do Pi:l f ti;jo no 

seu treb31ho ? g 

1 l)as SUaS re~posta§ que podeI~1 ~ devem ser 
Drevcs e conClsas e que neccssan a nlen ic te 
r ao que incluir criticas as d efjciencias da iln
prcnsa partida ria, p odeni. a r edacyao tirar con
clus ocs e s ugestoes n1uit o iHc-is para Inelho
mr 0 seu trabalho. 

r\ no§sa pergunta tern , l}or o utr~ lade i 0 in 
t u i ~o de CrranlD..,r a atenGao, de, todos as ca tna
r2. C1?ts ; dos n:71s responSaV,{-;IS :::lO~ .. de ~a5e, 
p~H'a a l1e cesslGacie duma m elllor utIhz~l(;ao da 
nossa iI!1pren3a no sen trabalho . Focan1os es 
sench:.lrnelJ.te 0 papel orientador, tanto _ do 
«Avante!. como do «0 Militante >. 

R,s:.:oes auo nos ff)V~Hn a !-!;vent,ar e5te oro-
b !&!116: . • 

I . a.-:. 11. .;.ntracla . no I'artido de grande I~ 11 -
mero de Hlllltantes,loYcns on re_ccnternen tevln 
cos as nossas Hleira§, traz a prin1e-iro plano a 
inlpor ULncia do estuclo da experiencia do F'ar·tl .. 
do, a neccssidade de rnaiores .csfon,,; os 110 tra 
balho ideoi6gi-co e organico. l~ pr.eciso que 0£ 

n o\roS qU$. cl ro s sc p r-eparetYl pat~~ aborJar cada 
q uest~lo prilt ica quc_se levan ta no sen -t rrlbalho 
co n1 conhecirnerl t o d a.orientayao do :Partido. 

2.(1 ,- A di/icu!dade de contecto8 entre os Oi:!l«(-
11 i smos nas actuois cOfldir o{]s do trabaitlo part£t/r,i· 
Rio /JQl"..1Uil la_do. e Doroutra j uao (J DDarecitncnto :!2 

s /tucroes nODa s que itnprJel7l aos Gi/lan iSI1l0S /Dna I'd
p iLia tomG{!a (]e decis6es sern haver 1l1ll itas cezes a 
!Jossi!: iiidade de COll su ltarerll os orf[Gllismas supc
r lores l s{io situll~~6es que exigem a assimilap(io ria 0 .. 
r ienlaf:{io do Partir/o, 11!na ner{io selll Gesvios da 
i;n//o !.~·cr(1 1 (fa Part jrJ o. 

,) , rt - - - ra:r;,/io - A n ecessidade das of'ganiSf!IOS in/pro 
mrhfi :)8 e de base (Co!nites ilegionals e Locals, Se· 
c ,'"etc riOdu s de Cd/It/a l Comites de C!asse e (;[1.tIOS) 
(;Ul7lt2n t arem a sua itliciattvG1 t ornando· se cerdadei .. 
1'0:£ organism.os (fir/genies 1l0Z sectores que lites 
Esh.ro con/fodes. 

E'ste e am rios aspectos do C!JJerfei r:;oamento do 
e:;ttlo de b'abaiho do Partido mats focados {J e io C o
l~ite Cef!tral lui viirios an os e caja n ecessidade ca · 
da DeB rna i se faE sentiI'. 

Oro ; como jd par ctlria s vezes tem 8fdodito e es ~ 
crito , nom eadamente ell!. cO ~lilitante» iV.o 155 
( Sc:c(:do F\~i5"Ilf! tas e Respostas): < a lno io r descen. 
troltzt.'r;(io organ ica , a maior in ic iativa e r a ca /da" 
de de {/ecis(io/ tenl de ser acolll[Janhadas pn/a inte ~ 
grr/!;lio efcct ica de tocias as ol:£{Gll izG)x}'es emiLi
t antc8 IUl linha do Partido, our llma severa d isci· 
['lin.n polit/ca, {Jeto refor90 da lUI/dade de pensa. 
mento polith:o e do centr a li8rtl O .oolitico). 

A uul(/(ufe orS'anlca eo cClltra/isfllO p o litico rllfl~ 
,,'hind'fi ulfa -8e flO conileciltlen to e Cl!.1ll0rilllento dos 
L,'S !"rl TU'.t05'1 na cOlJ1iJreens{lo e p rlitica da disci -' 
t-',l/na purtto'lirio , i ncl ispellsaveis para a luta D(! [a 
r en ! iZO rt-'ro rfos nOSSQS objectiDoS e:C(JreS80S no PRO .. 
(INA.+lrl- doc{Jlnentu · base da un/dade ideohigica 
e [.)o l/tl ;: (1 do Partido . E's tessao, f)oisdoisdoCllI1Zell ' 
tos ('!I/o estllrio e indispellSGDeL a cada militoflte, 
como t'.'do$ sabemos nuts nUll-ell e denzo is repetil". 

Alern. do eSllldo destes e do utros decomentos ba· 
sictJs, taTn br}m a /cltllra Gtenta dos nossos o rgclos 
de i mprerisa d imr}f'escindi uel par a 171Gnter a u nida · 
de (Ie pens(1Il1f3nto e de Gerdo !]o/itica e a conjug a:
~xlo de esf()r(~'os de tor./o 0 Partido . 

Os o!:t;;a llisii'lOS illterrn e(lios e de base clevenl in
c2nticar a le itllraatenta do «ADonte! ) ecie ;: 0 !Hi-; 
fita!l tc;..~ , como tl/ll dos !neios de fOlllentar entre os' 
(fau df'os a rcspo llsab ilic!ade que tiles cabe n o estudo 
e cOfllf.)rpcnsGQ da I ill17G J)o l itica e taLtlea do Partido. 

Grande OQrte (fos or[{anisrnos n(io d iscl1te corn re~ 
gu.!aridadc a ii/iprensa do Partiao ilas silaS rell!li(jes , 

DO ClllrtentO$ como os da r21112 lao do Co/nite Cen
tra!, () do C.'t~ !rlissrio POli/ i ca oublicac/o nu !( ADQ/i./e! ,:; 
eSCN!c /al de J afleiro, f) UT{! s6 fofa r flOS III a is rcc en;e$, 
(ieO/lfll ser discl1iiaos opro(undadalJlenfe !las J'eu· 
I! ides das or/{(1!l iSf!los. 

Oestudo e discllssti'O de ar!l~,-?'OS teoricosde« 0 ii·fl · 
liiDn/c ( e cil(]mos enire outros ~ A qllestdo GO llsfa · 
rio, 1!lestr?o cenfraL de coda Nevo l/1f;:do > do G~a.'llara · 
da A!Dora Calthal e a sua entrcDista (} Neidio Porlila 
g ,j [ Lh:r e f)!l!Jlicaaa no lV.v 134) a/adarao a c!::var o 
!liDel ideQ!o/,!ico d os camt..; rados e a vre;:;arti· l os lJ1e ~ 
l /lo r {Jura ([ luta cont.rr.l as tetu/enc ia.s' Dport!1!!istas 
e cDenillreirtsta que.5(3 desenvo/venl no it! OlJirilento 
Gnti-lu5chto e oporecem flles /no dcn lro do !lOSSO 
i-'arfido . 

POI' outro lodu , a nccessidade de selecciolla r 08 
'!J~t? t eriais (J ull!J!icar e 05 as.st!ntos a tratar, dada a 
{alta de eSIJC90 (fos or/aios de inl[..Jre nso l obrir;-a a 
lJ .71 criteria de priorh!ctle politica que Do r:!e serojr 
para orlerzlCir os camnradas no SCil trabal/fo e elll 
fl I!fil.OS CfJ.SOS rundelll l?Jlta r uma discl1s.stfo ·cl'itiC(f , 
conlO que S(J R'{I. /?!!. ([!'(fO 0$ proprios carllorada$ e a 
r edocr(IO d-)8 or.£toos deiI/7f)f't?rl.S(l, f)O"3 esse crilerlo 
de p;-!'criG' eoe <.? (iiscu/ frc l c ma f ias vazes !Jude llrlO 
S{;r 0 ,'IU"! i,,,, c erto. 

(j d.aJ1.(fn ll.~: !(:TfZOS de GisciI.!lr a ; rnp r eNS(I fielO 3(' 
/:"!1.!a {j,:; le//ura corn{!1! t a(ia que [!Ii! .:~··cr(jt :u;o hLi OC0 4 

~,~~;~ I;!:r~~ ~(:C;1 ~~/~.~ ~:; i2:2:;;;:<i{il;)O~ ~ :;~:1 ~~~':;~,!~~~:~ ;~"~~_ 
do I e" , atgni onl:?ti1-(i tfintO n t: 0 fJ-i'otfte.' ,'l COI/lO, () 

~;; -i/}i~f2/':;o> {.~' :i~~~(:~~~~j ~,:~,1 CC::~!. (:).~~;e~-;~~~;~~i~uf~~;;i:.; \~l~~~j 
~2!~~ttf7;;~ sri ft';lJ:~ ):f~li~~; ~~res .. ;;~;[;~ ~{~r. C:l~fs{; i:;~'~~::A f(~r~:{;~'~ 
~;l ;~ ~li~~·{~j r;: !;J '~- /~g.r~~~~;gt~~~~tl :'~fi~gr;nIfti~ a ~//I~:t;:;~/:e;;~ 
r Cllfll c!o (10 SCI! o//2'anismo e 177(i10r alcancc: voli t icQ 
/... . . ·n :> .... '/; li D t"oh. ~.()":' ~p J1' 
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