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A peq ue na e media , lavou ra v in hateira e ee
r eali fu ra estalam sobre 0 pes o da c ris e agrfl 
ria, tOf nad a mu i to ma is dura c om o o pareci
mento dus Pederat;oes A.grico las , 

o pequenQ e media conH~rc i o e a peql\,en R 
e medi a industria sufocarn ao peso dos im
postos e con t ribuit; iks:, 

As mul heres e os jO\lens ti-abalhadores es
tao su je:itos 8 ur;l regime de escravos: 

Po i li il1itsdo 0 acesso ao ensino secuncla rio 
e superio!- p8ru as filhos cla p<' quen a b llrCi u e 
s :a e 0 ~OVerno ll!11p uta as eseolas,inc1ustr iais . 
o ensino \;Hi ~sc tornnndo iun c~:ciusivo dos 
gr8ndes ricos: , 

A ..:enSllra U i,mprens'[] , a «politica de es pi
r~to » e us salario s , rniser8Veis das Qrandes 
n1Hssns a~~r8.van} :] crise do liv' ro portugues. 

A Dit8d\lra nl'ran::Ol1 lis colonias todos os 
emb,rioct> dc~ l1utotleterminaeao oue Ihe ha
viarn sido dRdos com a re\loiu diO ' de 1910. 

o «Eslado Novo» re e LlOU de lllais de meio 
secul o a Iiberdade de pensamento, condit;ao 
de pro:lu<;5 0 duma c ultum humana, e 0 direi
to dos traballladores a gre\le em defesa da 
sua existencifl. 

Tal e, em lar\1Os t r3C;: 0~, a «Re\l0 111 <;:30 Na
cion al» q ue a Ditadura realiz3, Eu creio ter 
prov'.rio que 3S Rcusat;6es que me sao feitas 
relo T.li1 .. E. nao encerram materia de crime , 
. h% cl isse i::tll1bem, que en t re as acusac;:i5es lan
<;adas peL:! Di tadura e pela Policia de Infor
!n cl.{;~k:1o contra 0 P .C;,P. e a aCils~:!{;ao que lne 
e f['ita pcio T.1\", ,[. hfl um a eDO"flle cont radi 
~~ i'io. ['.;te facto tem Ul11a explicat;ao J1luito 
s: m pIes. A Ditadu r3 poe mas os factos I'a m
bern dispo e rn, numn certa med ida, 

Se a aClls a<;Eio que ora me e fe ita e in si gni
fieante em cornpa rac;:ao com as acusa<;oes que 
diu u diu sao lalic;:a clas contra 0 meu Partido, 
isto quer dizer que a Ditaclura jei falta 0 am 
biente para realiza r 0 estra nQ ulamento do 
Partiuo Comunista Port ugues. Po r e m, ell n ao 
tenho ilusoes sabre 0 criterio polieial da Di 
t adura: faz-se-me uma acusacao ins ign if ieante 
para c1.istrair 0 prole tariado da luta pela lib e l'-

:, 

ta t; 80 clos mi j d1tes revo lu cio l1 arios e anti 
fascistas que se encontram a fe rros da Dita
dura , Ao rneSl11 0 tempo , ~ , s e lTl e lh anca do que 
ja se fez em rel a<;ao a out'ras vi ti l11as do fa3-
c is mo por !ugues , resoI0eq· s'e que a g ra ndeza 
cia pe n a ditada pe lo T ,M,E. pOll co \lale, ante 
o c riteri o pre ·es tabeleciolo da Dita (lura de 
man ter os que co mba tem em pri s 30 p'r8ven
ti va eterna. 

o mundo, pore ll1, c ontinua fl r·odar. 
o fasc.iEl110 e lima L'arb~l rie contra a qual 

as massas se le van tarn ja em va rio s s it ios , 
Oil Robles e os SHll(;u inarios meclie\lais es
tra;lguiadores do r evolur;ao astu r iana fo ram 
clerrotados em Espanha. . 

o pro!e ta riad o e os camponeses de Portu
gal nao abdicara nl da sua r-eslstencia ~l espo 
Ji at;ao ea pitaiista 0 laiifund ia ria em ben eficia 
da Ditadura fas cisla . 

Aqui e a li, as rnassae corrigem a dema go
gia dita torial fazendo vingar algumas cIa ,; sus s 
re ivin dic8t;oes p8 rciai s. En rec ordo-vo s 0 
movim ento dos c ampOlleses do c ent ro e su I 
vinhateiro contra a restri(,:do do plantio da 
vin ha e as lutss d o p(oletar iado conservei n 
contra a fo me que e ra imjJosta no pe riodo de 
defeso deste ano . 

o proletariado reu nin:" as suns fo r.;as para 
o c ontra -a tsque a ofensi'Ja do ca pital. 

Os 10 a nos cle opress~l') iasci s ta em Portll .. 
gal ja forneceram unhl eXjJ el"ien eia_ hastanie 
saIuts!" as forc;as an tifaseistas do, pals para 
r esol ve rem as pequ e nas q uerelas que as d ivi· 
clem, na luta contra 0 inim igo COm\{iij1, 

Nos s su da mos os p rimeirosjJassos Qlle os 
a narco -sindica lis tas e 0'; republicanos em
preende ram o mb ro com ombro com 0 nosso 
Partido, na fOrmS i;:3 0 da hent,',) unYca prole
taria e duma f rente po pula r c e ntra a Ditadu -, 
ra , pela libertacao nacio n al e social do poro 
portugues. 

o Trib u nal vai ditar-me a senten !;:a , Q ue 
fac;:a 0 T r ib u nal 0 que ente n der. Quanto a mi m, 
mantenho -me nesta c o nvict;ao: A Terra Gira ! 

a) Bento Antonio Gont;a lves 

, 
E A AUANCA DO MOVIMENTO CHMUNI'STA 

GOM OS MOVIMHHO'S DE UBE(RTA~AO 
DOS povns G'OlOtHAIS 

Em 1:oda asus vida de revqlucionario, como 
t ebrieo e IHl act;ao pnitica , . L?niQe demons.
troll Q grandE; si?1nif lca clo h is to rico un iversal 
da luta dos pOYOS o primiclos pela sua inde-
pendenci a. . ' 

Encarou sempre este problema, fundamen
tal para 0 sec . xx, na fase do imper i a!i ~mo , 

seguindo inflexlvelmente a consigna de Marx 
e Engels: «0 povo q ue o p rim e out ros povos 
n50 pode ser livre». Na saa obra e na sua 
activida de de diri gen te da primeira r evo lut; ao 
socialista e do mo vim ento comllnista in terna
ciona l, Lenine tra t; ou em rela<;:i'io ao problema 
das 'nacionalidades e ao problema colonia~ 
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6 () MILtT ANTE GES 
----<--~----------~~---~~------+~.~---------

uma orientaGao po lf tica cOl1seq uentem e nte 
pr oletaria, dando teo ricEli1'ie ne e na pratica 
magnif icos e,:emplos da atitude que (} prol e
tariaJo das lia (:5es opre';sor as deve a do pta .. 
perante os movi mentos de liberta<;ao nacion,,1. 

Ivias e, ta [..!.1ez , na sua participa<;ao r:o s tra
bal hos do II Congresso da Internacional Co
mUl~ista, ern 1920, que melhor se expressal1l e 
mais claratnente se definem as suas teses so
bre a necessidade duma estreita unidade e 
alian<; a do movimerito revoluCionario ela das: 
5e operaria com 0 mo vill1ento nacionril ~libe r 
tador dos povos oprirnidos, pal"a atacnr, mi 
nar e des t ruir 0 si s tema imperialista mund ial. 

Varios fadores concorrem para Litle, n este 
Cor.g res~o da 1. C., as teses e.luborarlas POl' 
Le nine sobre a a iian GI'I do movlmento comu· 
n ist a com 0 niovimento nacional-libertador 
scja m Url1a importante a firrna<;ao de princi
pios. conservandoate hoje um valor te6rico 
cnonne e que, como ta l, 5e impoem ao conhe
ciment o e e s tudo dos militantes do nosso 
Partido; 

1.0 _ Na altura desse Con gres£o (1 920), a 
Re-voluc;ao Socialista de Outubro, a primeira 
e decisiva derrota do imperialisnlo, afirmava 
-se vitori o,sa contra a c o liga<;ao das po tencias 
imperialistas. " 

o Pode r Soviet ico I:lpresental)a ao mtl nc\o 
Ul11 a nova socieda de e m que a liquidavao da 
explor&GHo do hOll1em pel o horncm ealtiinhal"a 
n par da l iquiJa<;:ilo dn oprcssao dos povos e 
lla<;:5es ate ai d om ina das pelaHuss ia tzar ista; 
ina ugurando· s e u rn npvo ,ti po de rel a<;:oes 
entre os po vos e nacionalidac!es . 

2.0 - A vit6ria da H.ev()iucttC Socialista na 
Russ ia, a li ber ta ,ilo d os povos oprim idos pelo 
tzarismo,o direito de eada um dele;; de te r mi 
naf livrernente 0 sell desti no, de seo rdo com 
os princi pio s proc lamados par Lenine e esta
beieeidos no Programa do Partido Bolchevi
que, abriram, co'm, 11 ~trande forc;a do exetnplo 
pra tico, novas perspec,til7as e eondicoes de 
exito a lu ta do s povos co J'oniais e oprimidos. 

3." - Ern 1920 jcl terminara 0 reseal do cla 
p ri rneira guerra imperiaiis'ta de 1914-13, 0 
ill undo intei ro fora partiiilado de noVo pelos 
maiores e mais fortes E~taflos imperialistas, 
proeessara-se uma exacerbi;u;:ao da opressao 
colonia l e militar. 

Tal C01110 Lenine previra,' 1'l ~l(erra it]1peria: 
!ista mun dial fez irromper com red o bra~o 
vi gor a luta dos po\'os das co16 nia8 e sem'i· 
·co16nias pela sua liberdade e independencia, 

4.° - Out ra razilo para que as tes es de Le
n ine ao II Congresso da lnternacional COll1U
nista se revistam de grande importancia, no 
plan o te6rico, e que ele as fundament ava num 
exaustivo estudo do caracter da politica de 
dom inacao colonia! 11a epoca do imperia lismo. 

A inda em plena g uerra (Janeiro-Jun ho de 
,-1916 ), Lenine escrevera a sua obra ,,0 Impe-

riali smo, ultim a e, , 0 ca pita lismo» em qiie, 
usand o tnagi·s tralinente 0 nl(~todo rnandsto. de 
pen samcnto, an a lisara cientlficam e nte a nova 
lese histur i c ii mun dial. Ai tra ,:ara 0 quadro 
cia par till1a do :nundo en tre as ~rancles ppten
e ias e cia piihagem das col6nias, defini ra a 
essen cia do i mpe ri alisrn o e em que condiGo(s 
surgl u e se dcs envolveu , demonstrando qtte 0 
imperialismo e a vespera cia revoluc;ilo soci::;
list[J; de Lll1Ja nova epoca em c,ue u l!li 1l1Hni
clade cdmer;:a a passa r da socicdac1e capita
lista a sociedade sociai ista . 

Baseando-se na slia profunda analise cif) 
i rnper iaii smo, no conhecim ento cia situacao 
internacional 1 a ssirn c onlO na eXDeriencla '80 -
vi eti ca cia soluC2io cfo iJrublcEHt j'li:lcioHn!, Le .. 
nine t irou import:Jntes condusoes POI1tiCAs (' 
traG ou ll ma o r ienbJciw estratl~ \1ica e t6ctica 
para 0 movi:n ento' comuni:.;ta·neso;;c l! Con
?resso 9[l I.~ . f'dgt!rn6l;, das SUdS. principni.s 
leses SODre us taret~ls rundanl(~nti::ns do InOVl 
n1ento cO Irlunista no~ proble rnas relati vo s no 
mov imento liscionai·Hbertador estilo con ti 
das, no rneadamelite, nas «TeS0!; ~obre os Pro .. 
bi ema s Nacional e Coloniai~, no «In[orrne 
Sobre a S ituo.:;ao I nternacional e as Tarefes 
Vundarnen tois da In terna cio nal C o munisi'i; »: 
no «Info rme de Comissao para 8S Cluest6e~ 
Nac iona l e CO!'1ni al» e nas «Condieoc5 de 
Ing res so na inien1 6ci on al Comu., ista»: . 

No pla no ideo I 6~ico, Le nine continua neste 
II Con lJ,resso cia 1. C. a e nergica bataihti qu':) 
v:n lIa trav8ndo contra o s oportunistas e t1'ai 
dores da II Internacion a l, arrazHndo e deitrii1~ 
do pOl' terra as teor ias do social-chauvi n is in~; 
D efe ndeu e fundamentou a consi9,na do dil'f.:i
to das na<;(Jes a autodeterm ina cao e a inds
pendencia, e a sua nplicac;ao as' co16nias 1 con~ 
signa que fora abandonHda e repudip.da peIns 
«socialistas' qne tinham desertado para 0 
campo do impe r ialisl110 ao come<;ar a 'Juerra 
impe r ialista de 1914- 18. ~ 

Tambem condenou aqueles com u nistE!s q Lie 
encaraval11 () probiema da revol u<;;i'io social is
ta de modo demasiado estreito e do~m a tico, 
pro vanclo ser u ma inter preta<;ao err6nea d o 
marxismo considerar a ci asse operilria e a 
sua luta pe la revolw;:ao socic,li sta isolada rnen
te do poderoso ll10vim ento de)i berta ~ilo na ~ 
cional nas c o l6nias e se mi:col onias, ern- (Jtle 
vin lJarl1 participa ndo cen tenas de mil ho es -de 
pessoas. 

Lula unida contra 0 imperiaiismo 

PrODClldo que oS; lno~i~zentos de liberta9{!O rw
cion.a l S{lO (l express/fo "politica das exh{encias 
o bjf'ctioas do d esenoo lvinzerzto £con6Inico; cia tiP
cessidade de sflprinzir 08 - o!Jstaculos art i ffc i ais 
qu~ os imperialist-as levant-ant para irnped i r 0 cres" 
cif.'?ento das (o r ras produtiv,-'Zs nos paises CO iOll i 
£ado s e der.!cndentes, L (:nine a,firtnava que esscs 
trto'.Jirnentos representanl 0 progresso, 0 Gua n:;:o 
{Jczra 11m /livei lllais elevado de desenvolv imen tQ 
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Os deveres dos comuilistas 
para com o s povos coloniais 

«Na ql1est~o das co16nias e das nacio nalida
cl,~~ oprin1idas e neCeSS[lria 11l11a linha singula r
rilente precisa e cl?ra dos particlos claque les 
paises cnja bnrguesia domina essas col6nias e 
opril11e oulras lia~6es . Cada 11111 dos partiJ.os 

7 

o Partido Comllfl ista Portllgues 
e " luta anti-colonialisla 

fiel ao l11arxismo-Ieninis1110, 0 Partido C o
mun is ta Portu$lnes coloci\ entre os sellS prin
cipa is deveres lnternacionalistas a Iuta C€Jntra 
a dominat;;iio colonial de Portngal sobre '-outros 
povos . E considera tanto m1is premente 0 Cll1!1-
primento deste dever porquan to Portugai ~ 
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