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Enquanto determinadas fÓrmuL .. :s politic&s atingiram o seu zénit.~ 
e ·leclinam agora em verigem .LJYOgrl.;!s::;ivu, IJ Socialismo, hoje uma força 
Universal detento!'a em si de um t)oderio espiritual que o levará, na slB. 
marcha ascendente, às grandes raformas, começa a d.espertar da letargia 
em que um nÚcleo oligárauico o mantinha. Se a decadência é o sintoma 
mais manifesto do esborôa:nenio jÚ insalubre, já fundamental dos méto -
dos gastos e impossíveis de reconstitnir , a expansão é o conjunto de 
toda a actividade juvenil e din5.tnica de um sistema que parte dos ol·ga-
nismos populares em cata de urua estabilidade que lhe dê equilÍbrio. 

Dentro do Socialismo colam-se rótulos que divergem profundamen-
te de sua essência originária,  e se uns o pregam, quer na imprensa, 
q_uer entre as multidões, quer entre mínusculos centros gregários, as 
mais das vezes nunca s&o os transmissores exactos das suas leis. Ha 
quem por capciosismo ou por interpretação errónea o adultere, mistifi-
cando-o, as mais das vezes, sor uma auréola 1e conveniência, um tanto 
ou quCLnto falsa, a -füu-de-lhe 'Jr..cotrir a proje~ção das suas tonalida-
des sociais. 

A RU;.~lfmid.ade, ansiosa se.:npre de G.lcan;ar os mais distan"tes hor;h 
zontes, come -;Ou a batalha sem fiJi Ja sua emnnci_pa~ão ; desde o feudali~ 
mo criado pelos celtas, at~ o li~eralismo espalhado pelos Enciclopedis 
tas. ~ se, de ~uando a quando, pára sôbre o amontoado infrene das suaS 
conquistas, nffo é por se julgar já sotLsfeito com as sua vitÓrias, com 
os seus pa:ro;i·_-.;; direitos alcan-~alos, antes para tomar o fôlego necess§: 
rid a-fitn-de dominar os restantes ·liYeitos que lhe faltam ou lhe negam. 

Platão iniciando o movimento socinl~ imprimiu, como nm Idolo, o 
mundo; que jama_is parará no interior da sue. órti tn, Não há retrocesso, 
não h~ paragens ~ não pode ja.r.<:..:.is haver contemporizações ou camaradagem 
com aqueles LlUe tocados pela incomprt~enstío Socialista, são levados a 
negar-lhe E. sua 'rLrtude e ainda a sn~. nnior ülade. 

Que é o Socialismo? Um grito sôlto pela primeira vez, em 1838, 
por Leraux, e qu e se define c0mo seLrlo n conjunto de reformas essenci-
a~merite económicas e sociais ca~azes de satisfazerem, tanto quanto pos 
sivel, a es~erança da humanida1e sotrecarregada durante tantos séculoS 
por mui tas injusti $85. O há li to rlas aspi:r:a:;ões que êle traduz não é 
mai:J io qu,:! a emanciz,.Jação do seu sofrimento, já tem longo e penoso. 

O Socialismo traz consigo, possívelmente, desde os mais d istan~ 

tes temJ:)OS do mundo,  a raiz feclU1da de uma obra imensa gue cada vez 
mais se projecta no es_píri to de carla um, traz a tenta ti-la da organiza-
ção ·io tratalho que Luiz Elanc preconizÓra, traz no seu j,)ensamento 11?.-
tentc as forruas mals adequadas do coletivismo, como traz também agarra 
do a si o código da .-:-usti·~a Ur:.iversal .. Jaillais 4. peira angular do Soei~ 
l.i.smo foi net,;ada por te 'lo e qualqu,"r pol:Í ti c o reformista, como também 
)or tod.o a qua+(!uer dogma relJ.gioso. r,:ns o ~eu suCstratum continua por 
poL .. r, tnl como r:::e~::.l em rnitc. ··-fim-1e, pe~: adaptação, da:::· frutos 
-JUe a sua semente e capaz dn ~'rc·iu:,;,ir . 

C .. tue em outras eras, oa e:n tempos t.cm modernos parecia ser um 
mito, é no::> nossos dias un:a r"'!3.lisação eficiente, com ·as suas funda -
~':)es . a.s saas leis definiias) e t:Om a &ua orgânica normalm8nte montada 
u-·firn-de dar realidade às suas conccpçõe6. s_, hcl casos em que o irleal 
pnie aparentemente ser inf:cu"t;Ífero., t1·::~.:~ no oJntanto constgo finalidà -
d.es l)em apreciáveis. 
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No mundo sor·ialista naia h] d2 gerturLaJo!·, antes uma gama de 
fluÍdos ada,Ytá·reis a todo e -::u·~.Llu<Jr ;neio, éV sde que seja convenien-
temente compreendido e inte:cp;..Jt~.d.o. 

O proletariado, massa homós2nea de interesses e de fins em 
'.riS ta, não é ma~_s do que ') fiel intérnrete dos anseios de um mundo 
gasto por fÓrmUlas obsoletas. E para que elas encontrem o pede"stal que 
os erga e resista_a~t6das as oscilações, é necessário que haja~ com-
p.reensão integral do que seja o Socialismo e daquilo a que êle e ca-
p:;.z 1e nos induzir. 

S necessário a união -for:;a atómica que jamais pode ser -iesin-
teg:r:t..d.a -para cumprir as obrigações a que cada um se deve sujeitar 
por sistema,  a-fim-de que, em comunh:lo de ·.=sfor-:;os, se alcance o que 
cada um a si promete e o que a colectividade de todos espera. 

O Parti1o Socialista Portugu@s teve, por assim dizer, o seu 
adven~o na jornada histórica de 27 de .:aneiro de 1946. Até então não 
era mais que um esmorecido cartaz de UUlé:. ideia vaga, sem defini1ã0 ee 
orientarão, ostentada por mãos enclEJ.vi.nhadas de o.mbi;;ões estranhas ... 

Não tinha,a estrutura básica G_Ue hoje o proletaria-.io lhe iro -
prime, como não admitia a emancif-ajão do trabalhador, antes o misti-
ficava, não para faz~r obra dos proprios trabalhadores, mas sim para 
·~limer:tnr uma 11cliq_ue11 de11"blagu.e11 • 

E  o proletariado1 cimte e consciente da paleja que alimenta 
nêste tremendo préamar de ideias, caminha firme, resoluto, pelo ca -
minha da Justi~a, em cata de um bem que lhe pertence, engrossando de 
hora a hora, de dia a iia ::.. mole socialista q_ue gravita. no pensamen-
to Universal. 

Hoje, o PartidCl Soci~.iJ.ist· ?ortu,f;uês, nto é sC: uma força poli-
tica meticulosamente org:::.niaada, m.:1s tambem o. convicta crença de que 
0s J.estin')s do Unh·erso Português nãc• poderão ser conduzidos e reor-
~únizudos sem a sua total ou parcial intervenção. 

Ao ~.17·:rtido conveTgem todos os int0resses colectivos e nele de. 
positam ~ f ç da sua solução) como dêle diverge já, em projecções dfus 
tc.nt.:;s a influência coorrtenaia d:J.s suas realizagões futuras. 

E por iss0, C2.maradas , oci:listas, r..Ós vos saudamos 9 vos es-
treitamos no mesmo amplexo 1·3 idaiJ.s comuns :J_ue nos condt.zirão ao 
mesmo firmamento das r3evini~,.. ~ões . 

l:.Jisho~1 ~ 27 de :Jan :.:;:-c. ~-~ 
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