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ESPÓLIO PINTO QUARTiii1 

Jhlli._ ~_j_J-~-

A POSIÇÃO DO PARTIDO CCMUNIST!. POR'IUGUES PERAll'lli OS P_R_@;L_l!)_S 

ACTOS ELEITORAIS 

O Comité Centra l do Partido ComunistC'. Portugu.\}s intensifica, há 

vários meses, l:'. suo. propa.gandu , no sentido de pode!' reolizo.r n 11UNIDADE DE 

TODAS AS FORÇAS DEMOCRÁTICAS DA ESQUERDA E D.", DIR';ITA 11, nos próximos n.cto s 

e lei torais. 

Nos seus constrntes apelos, o :Pc.rtido Comunisto. dirige-se não s~ 

mente. aos seus "cru;m:rlldas11, mas tCJilb6m aos republioonos, socic.listns, cati_ 

licos, monárq_uicos, anarquistas e , nind!'., a. 11todos os ~triotas portugue-

ses sem port:ido11, a f:iri de conseguir, com estC". amúJ.g::una, a sonhada ''UNIDA-

DE DE ACÇÃO Al'TTI-SALAZARISTA n. , , 

Procedendo assiLI, o ch(l.rno.do P~tido Comunista Português ~-~ 

uma ordem expressa da. Direcçí!o Centra.l do Comunismo I!1ternucional de Mosc~ 

ORDENS DE MOSCOVO 

D.trante o XX Congresso do Pnrtido Comunist..'1. do. Uniõ.o Soviética., 

efectuado em Moscovo, em Fevereiro do ono corrente, os principo.is Ol'o.dores 

do Congresso, ou sejom os dirigentes da. Uniêío Soviéticn, dcstnccrrun, si~ 

fic.."\tivwnente, a necessidade, para todos os po.rtidos. comu~$t~s, de empre-

garem os maiores esforços para conseguirem, nos seus poises, ~~ 

com todns as :f8rçns opostas aos actuais governos. 

A resoluçõo aprovada, antes do cncorrMlento do Cc:1g~esso,cont6m 

esta mesma 11palo.vra de ordem11• 

Poucoo dins depo~s de concluído  o referido Congresso, o diário 

1'PRAVDA11 de Moscovo (orgão afiei~ do Partido Comunist8. do. UniÕ.o Soviéti-

ca) convidnvn todas o.s 11fÔrço.s democr:iticc.s11 do nrundo n aceitarem a. aliO:!! 

ça. que lhes o:ferec;j..em os comunistns .. 

De :facto, em Fro.nço., IttÚio., Inglc.terrn, B€lg:i..ca e em muitos OE_ 

tros países, os Partidos Comunistas, ~~.indo o.s ordens de Moscovo , in.sl~ 

guravrun a politico. do. 11müo estendido..U, oferecendo a Gue alionça !lOS sacio. 
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listo.s, o.nD.rquisto.s, católicos e demais partidos. 

Se o chamado PGU'tido Corm.misto. Português :faz o.t;vro. o. mesm..'\ coiso., 

demonstro.,. u.m .. ·1. vez mais, que não é 11um Po.rtido PortugJ..tês 11, mc.s 11um Po.r-tido 

Sovi6tico11, pe recebe  e ctunpre. as ordens recebidc-.s d~ ~10l3COVO e que não d! 

:fende os interesses de Portugal, m('.s, upenr.s, os do. u .R.s. s •. 

Qu.o.l.quer a.lionça com ele, tem êste signif:ico.dó: sugeição incond_! 

cion::ll e c.bsolutc. h tirtmio. de Moscovo! 

Opondo-se ~ inicic.tivo. comunista., a Internacionnl Socialista., 

sua reuniW em Zurich (Suissa), em M:trço do ano corrente, recusou en6rgicu-

mente qualq_uer espécie de colaboro.çffo com os comunistas, considerrmdo oue. 

tal colaboração servia simplesmente os interesses da União Sovi?ticc. e re-

presentaria um perigo certo pnru todos os partidos e movimentos, que entre~ 

sem em tal aliança • 

• • • De :facto, n experiêncic. anterior demonstre que os  comunistns 

utilizam a táctica das 1'FRENTES POPULARES" paro. chego.rem mais ecilmente b.. 

conquiste. do poder, aniquilando e exterminando, logo de seguido., os seus im 

prov:i.sados aliados. 

Sucedeu assim em Espanha, Mtes e dur!:'J1te o. suo.. guerrE'. civil. G~ 

ço.e h sua aliança com os chamados upartidos democráticosn, os. comunistas E: 

podertl.rf'm-se dos principais ministérios e , sem perdr. de tempo, 1,.1tilizando 

os m6todos tenoristas, eliminar::un os sociD.l:j.stns e e.no.rquistns, com 

qunis se tinham alia.do1 tal como o a.fi:rmc..rC'lTI, nos seus livros, os antigos 

comunistes espanhois 1 "EL CA!I1PE3IN011 e 11JESUS HUl:N.AN:PEZ11! 

Na Checoslováquia, no s anos de 1945 a 19481 os c?munistas ulinr~ 

-se com os. 11democratas" de Benés e de Ynn Ma.so.rick e , três ano$ depois de;! 

ta alicnça., toda. o. Checoslováquio.. cciu rll'.S mffos dos comunistas, continuando 

a ser, aind~ hoje, uma simples col6nin.da. União. Soviético.. 

O mesmo aconteceu m HÚngr'i::-.1 Rom~nin , Polónia, Bulgária e Jugo~ 

lávin! 

Os po.rtidos politicas democró:ticos dêstes países, aliando-se com 

os comunistas, ti~.m t omado o c::wtinh6 do 11suicÍdio lente" e :foro.m aco.bar 

nas Checas e f'6rco.s comunistas 1 enqu:mto os seus países continuam escraviZQ 

dos pela União SoviéticD.": 
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n. 

Referindo-se a estes ingénuos ~;ir'.do'> 1.1~. r.omu.-n..isr:1o1 o C"ntmir.t·~ 

Jugoslavo Piyade classificou-os de 11idiotns úteis11, visto que, grnçc.s o. 

eles,  o comunis.lilo cons eg<.~.e a.tingi.r os  s eus objectivos! 

PROVA DA DEBILID/.DE CO!iU.JISTA 

Os pr>.rtidos comunistas utiliZCJ:-1 esta túcticc. de 11ulia.nça cOm ·to-

dos11 :pn.rn se fortalecerem e melhorar nr; suas pusições, :?Drque, se tivessem 

a. f6rçtl. necess6:ric. pare reolizc.rem os SmlS prop6si tos, não necessi to.riDJII 

de alio.nça.s com os outros ••• 

O insignific::'.J'Ite P!l.I'tido Comunist~ P•Jrtuguês, com :ügu..r;m.s cente-

nas de elementos, não represente. qualq_uvr fôrçn político. no nossd Pnís,que 

posse influir, por si st, no rumo dos ac::mtccimcn"t..:t~. 

A sun tlnicc. :fô:-:-ço. reside nos meios finnnceir,,s, que lhe sfio e_!! 

vifldos de Moscovo e com os quais climent~ 2. suu propaganda, paro. ~~ 

impressão de uma f8rçe. que não tem! 

E, porque sc.be que n não tem, procuro aumentar P. su..'"'. i~""luênciP.,_ __ 

e o sua fôrço., através da aliançn com outros elementos , que posscr.1 servir-

-lhe paro. isso. 

Escondido entre os Partidos, movim.;ntos e agruprunentos, que fo! 

mariam a vaga de r>posiçíio, o Po.rtiô.o ComunistD. teri~ n possibilidc.de de. e~ 

tender a sua influência e apoderar-se, intairamente, dos s_eus 11aliadoa 11 ,e~ 

terminando-os, ou, re melhor das hipÓteses, trnnsformn.ndo-os, tt fôrça, em 

a.nno.s da polÍticn soviética, organizc.dos em "quintas colunns11, hs ordens 

de Moscovo! 

POOP6SITO PRINCIPAL DOS Cot!UNISTAS, 

-DEBILITI..R PORí'OOAL. 

Toda e. pol:Ítice. c.ctucl do. Unifi.o $_oviético. e do Comunismo Intern~ 

ciono.l consiste em debilito.r n defeso. o.nti-comunista do mundo livre. 

Fazendo _narte do Pacto do Atlântico , do Bloco Ibérico e de ou-

tras alionço.s anti-comunistns, Portug:ll constitu.i. um objectivo importante 

nas preocupa.ções tácticas dos altos dirigentes rntlSCuvitns. 

A acção comunistr. contrn o regime actual do nosso país tem por 
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:fim provocr.r Uilltl. crise polÍtica., que debilito.rio., interiormente, c. Na.çê:.J, 

comprometendo gravemente,  a eficiência dro. sua defesa militar: 

Este golpe, se resultasse, eniraqueceri:;l. a d~feso. do mundo li-

vre contra o c.o..munismo e contra. a, UniC.o Soviéticr-.1 que, em silênci o , CO,!! 

tinua.m a armar-se e  a prepnrar-se, intensi:~omente, puro. uma guerra total, 

que, segundo pensrun, e.ca'OC!rio. por entregc..r-lhes, escro.vi:iado, o mundo in-

teiro, incluindo o nosso Paí s . 

Hoje, mais do que nuncr., o Partido comunista Português é uma 

11quint['. coluns.U ao serviço da Uniã o Soviética. 

Aliar-se com cle, 

-~ ALIAR-SE COM O INIMIGO, 

-t ACEITAR O "SUICIDIO LENT011, 

-~ SER 11IDIOTA t1TIL11' 

-:tJ, FINALMENTE, 

Comi t~ Centr:ll ANTI-COMUNISTA 

1956. 


